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Să le prezentăm : Zamfir Ecateri
na, Funduc Maria și Мода Maria. 
Toate sînt tinere depănătoare.

Cu trei ani în urmă cînd au venit 
la „Viscoza" Lupeni erau proaspe
te absolvente ale unei școli profe
sionale textile. Străine de tot ce le 
înconjura, priveau cu timiditate 
spre muncitoarele secției — depă
nătoare și mașiniste. Dar „gheața" 
s-a spart curînd. Una dintre ele se 
apropie de cele trei și cu 
firesc le duse în fața unui

— Citiți-le.
„Afișul” nu era altceva

invitație la întîlnirea tovărășească 
organizată de către organizația de 
tineret în cinstea noilor venite.

...La început au fost repartizate 
?ă lucreze la mașinile de depănat 
împreună cu alte tinere muncitoare 
cu Мода Veronica, Grecu Ana, Mes- 
zaros Senia. De la ele au prins 
tainele privind buna organizare а 
muncii. Și tot împreună s-au dus în 
timpul liber la clubul sindicatelor 
din localitate, la ședințele U.T.M.

Cînd s-a pornit inițiativa la 
„1 000 kg. fire depănate nici un re
but", din îndemnul organizației 
U.T;M„ cele trei tinere s-au înrolat 
în marea bătălie pentru calitate. 
Intrecîndu-se cu tinerele de la care 
au învățat tainele organizării mun
cii au dovedit că teoria îmbinată cu
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practica precum și conștiinciozitatea 
în muncă fac din ele concurente 
la locuri de frunte.

La încheierea lunii iunie, graficul 
de producție al secției depănat a- 
răta în dreptul numelui celor trei 
tinere cîte o săgeată ce trecea cu 
mult peste linia care indică sarcina 
de plan. Intr-adevăr angajîndu-se 
să dea cîte 1 500 sculuri, tinerele 
Funduc Maria, Мода Maria și Zam
fir Ecaterina au produs între 2 675- 
2 750 sculuri fără nici un rebut. Pen
tru acest fapt ele au primit titlul 
de „Evidențiat în întrecerea socia
listă".

început promițător
Minerii din Uricani muncesc cu\ 

spor la extragerea cărbunelui din 1 
primele zile ale semestrului II. , 
Din abatajele lor s-a dat cu 2,5 la ' 
sută mai mult cărbune cocsificabil , 
decît prevedea planul pe zilele de ' 
1 și
I a 
314 
plan 
I In 
.bine

! Prin

cu 
de

stă

2 iulie. Colectivul sectorului 
contribuit la acest succes 
tone de cărbune depășire 
pe aceste două zile, 
același timp, mina Uricani

șf cu calitatea producției, 
alegerea șistului vizibil în a- 

\bataje, minerii acestei exploatări 
[au redus cu 3,7 procente conți
nutul de cenușă.

Cabana „Rusu 
gospodărită !mai

îi 
în

rucsacurile în spate să 
o duminică plăcută la 
reconfortantă a pădurii 
să găsească un loc de

sub acoperișul ospitalier al 
sînt

pe- 
ră- 
în- 
re-

Vara, cu zilele ei călduroase 
îndeamnă pe oamenii mnucii ca 
timpul liber să iasă în număr mare 
afară din orașe, la iarbă verde, la 
cabane. In special la sfîrșit de 
săptămînă grupuri numeroase plea
că cu 
treacă 
coarea 
verzite 
creare
cabanelor. Asemenea locuri 
multe în munții ce împrejmuesc Va
lea Jiului. De la Voevodu și pînă 
la Buta, de-a lungul întregii Văi se 
întinde o salbă de cabane, una mai 
pitorească decît alta. Ele sînt vizi
tate de un mare număr de iubitori 
ai naturii, atît din localitățile noas
tre cît și de excursioniști sau gru
puri de școlari veniți din alte re
giuni ale țării. De aceea, asigura
rea unor condițiuni bune de ca
zare și alimentație la cabane are o 
importanță deosebită pentru Valea 
Jiului ca centru turistic, pentru a- 
tragerea a cît mai multi excursio
niști.

Una dintre cele 
cabane din bazinul
bana „Rusu", așezată 
munților Paring. Cabana are o mare 
capacitate de cazare, energie elec
trică, apă curentă, o frumoasă sa
lă de mese, bibliotecă, popicărie, 
garaj pentru mașini etc. puțind o- 
feri condiții optime de confort ex
cursioniștilor. Dar aceștia nu bene
ficiază de tot 
poate asigura 
cauză că ea 
gospodărită la
dacă sala restaurantului, camerele 
de dormit sînt plăcute, curate (dar 
nu sînt suficiente așternuturi de 
schimb), localul bufetului are pe
reții degradați de diferite scurgeri 
ale instalațiilor sanitare, iar în club 
o parte din soba de teracotă stă 
dărîmată - încă din toamnă... In 
curte pot fi văzute bănci rupt* 6

mai frecventate 
nostru este ca

la poalele

becuri lipsă din 10 la iluminația ex
terioară...

In ce privește aprovizionarea ca
banei situația este de regretat: 
pîinea se aduce în saci astfel că se 
turtește devenind adevărate lipii 
(de ce nu se transportă în lăzi?), 
nu există decît conserve de carne în 
suc propriu sau cu fasole, iar în 
ce privește băuturile predomină 
spirtoasele; chiar și cînd se aduce 
bere, aceasta se servește caldă 
pentru că nu se aprovizionează ca
bana cu gheată 1 Și în alte domenii 
cabana „Rusu" este deficitară : are 
un radio cu picup și... 5 plăci, o 
bibliotecă fără geamuri și numai 
cea. 50 cărți (anul acesta nu s-a 
adus nici o carte aici), popicărie 
dar... fără bile, un joc de rummy 
și 3 garnituri de șah.

Bineînțeles, în asemenea condiții, 
în afară de dormit și consumat 
băuturi spirtoase, cabana nu prea 
poate oferi altceva excursioniștilor 
care vin să stea aici mai multe zi
le. Cu toate 
Roman Grigore 
ția existentă.

Răspunderea 
de lucruri de
o poartă atît sectorul respectiv de 
exploatare a cabanelor (șef tov. Ne- 
cula Radu), cît și conducerea în
treprinderii regionale balneo-clima- 
terice director tov. Vălureanu Mi
hai — a cărei menire este să se în
grijească de o aprovizioanare bo
gată la cabane, de rezolvarea pro
blemelor gospodărești, de întreține
rea și dotarea acestora cu cele 
necesare. De pildă, la cabana ..Ru
su" în sezonul turistic de vară 
ar fi bine venită o stație de radio
amplificare cu difuzoare exterioare, 
însă nimeni din cei competenți în 
rezolvarea acestei probleme nu s-a 
gîndit la așa ceva 1

Șt. MIHAI

Un randament ce întrece 6 tone” 
de cărbune pe post, și 20 metri cubil 
de lemn de mină economisiți sînt 
rezultatele ob*inute în luna iunie 
de către brigada minerului Timofte, 
Spiridon de la mina Uricani. i

In clișeu, o parte din membrii 
brigăzii, minerul șef de schimb 

Axene loan și minerii Cristea Con
stantin și Ducan Dragoș, stînd de 
vorbă înainte de intrarea în mină.

acestea, cabanierul 
se împacă cu situa.

confortul pe care îl 
cabana „Rusu" din 

nu este îngrijită și 
nivelul cerut. Astfel.

(Continuare în pag. 3-a)

Minerii sectorului III al minei Lupeni sînt cunoscuți în întregul ba
zin carbonifer al Văii Jiului ’ pentru succesele obținute în procesul de 
producție. In luna iunie a.c., ei au extras din adîncuri 3 704 tone cărbune 
cocsificabil peste plan, situîndu-se astfel pe un loc de frunte în între
cerea socialistă cu celelalte sectoare ale minei.

La acest succes o contribuție importantă au adus-o și meseriașii 
sectorului care au sprijinit activ munca minerilor prin montările, pre
lungirile și demontările la timp a craterelor, aprovizionarea ritmică 
cu energie electrică etc.

IN CLIȘEU: Maistrul mecanic Suba Mircea din sectorul III îm
preună cu meseriașii Barbu Victor și Nuță loan după ieșirea din șut>

Ѳ

Unul din factorii ce determină 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al pro
duselor este mecanizarea procesu
lui de producție și în special 
muncilor grele. In economia fores
tieră, mecanizarea lucrărilor de 
scos-apropiat joacă un rol deosebit 
pentru valorificarea masei lemnoa
se, atît de căutate pe piața internă 
și internațională. Valorificarea su
perioara a lemnului însă este con
diționată de posibilitatea scoaterii 
materialului sub forma rotundă, și 
în piese cît mai mari. Acest lucru 
era imposibil de realizat îfi trecirt 
eu metodele vechi, rudhtfăntare di
scos, utilizate ca pJutiC sălbatic1 sau 
dirijat pe canale, scocuri uscate, 
corhănit prin prăvălite etc. mij
loace care pe lingă că șu fast 
r ari consumatoare de material lem
nos, au generat și un mare procent 
de pierderi, prin rupturi, degradări. 
In unele parchete situate în tere
nuri accidentate nici nu se putea 
pune problema scoaterii
în stare rotundă, de cît în piese 
mici și în general ca lemn de foc.

Astăzi însă, situația este, com
plet schimbată. Prin 
lucrărilor forestiere și 
prin introducerea instalațiilor 
cabluri, materialul se scoate 
orice terenuri la dimensiunile do
rite ; funicularelă semipermanente 
și pasagere ușoare cu care an» fost 
dotați, lucrează ireproșabil pe orice

lemnului

mecanizarea 
în special 

cu 
din

timp și cu minimum de pierderi.
Un mare aport a adus mecanis

mele în ridicarea indicelui de uti
lizare a materialului lemnos de 
esență fag, și în consecință la va
lorificarea superioară și complexă 
a lemnului. întreprinderea forestie
ră Petroșani, pînă în momentul de 
față a fost dotată cu 21 funiculare 
pasagere și semipermanente. Aces
tea sînt instalate și lucrează, iar 
alte 6 funiculare vor fi instalate 
pînă la sfîrșitul anului. Acestea a- 
sigură scoaterea și apropiatul ma
terialului lemnos sub formă rotun
dă și în piese mari, din orice te
ren accidentat, fără pierderi și cu 
cheltuieli reduse.- Totodată. 44 fe- 
răstraie mecanice „Drujb^", înlo
cuiesc munca istovitoare a sute de 
fasonatori, utilizați în trecut la 
tăierea exclusiv manuală a i«nțnu- 
iui. '

Un alt mijloc mecanizat care se 
folosește în procesul de producție 
la scos-apropiat, sînt tractoarele 
forestiere dotate cu trolii. Acestea 
servesc la scoaterea și apropiatul 
lemnelor pînă la cel mai apropiat 
mijloc de transport. Întreprinderea 
noastră

UTBre

șeful

posedă 6 tractoare forestie- 
pe pneuri, 4 tractoare KD

ing. IOSIF ILIEȘU
serviciului mecanizării

I.F. Petroșani

(Continuare în pag. 3-ai
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încă de depar
te, larma voioasă 
a copiilor ne-a În
credințat că In

tr-adevăr nu s-a greșii drumul, ba 
intrare, un elev cu banderola ro
șie pe mînă cu însemnele B.. S. 
(elev de serviciu), ' ne-a oprit, 
luîndu-ne un adevărat interogato
riu : Cine sîntem ? Cu ce treburi 
în tabără ? și alte asemenea între
bări. Mulțumit de răspunsurile da
te, ne-a invitat să așteptăm puțin. 
Trebuia să comunice directorului 
taberei despre sosirea noastră. 
Directorul taberei, tov. Tițescu 
Constantin a venit la poartă. Așa

care s-au 
tabăra re- 
pionierilor

Florii, 
de vreo 

de pe 
tabăiă.

20 elevi toc- 
costișa care 
Era grupul

am început să facem cunoștință cu 
citeva din activitățile 
desfășurat într-o zi în 
gională a elevilor și 
de la Lunca

...Un grup 
mai cobora 
ducea spre
„drumeților veseli" care se întor
ceau dintr-o drumeție de recunoaș
tere a împrejurimilor taberei. Cu 
brațele încărcate cu flori, fredo
nau un cîntec vesel. Cînd a ajtins

zi
A
ca

pe platou, grupul 
a fost înconjurat 

A de cei rămași 
tabără fiind asal

tat cu întrebări. Grupul al doilea 
urma să plece de-abia a doua 
In excursie de- recunoaștere, 
urmat apoi schimburi de Hori 
intre prieteni.

...O jumătate de oră mai tîrziu, 
pe platoul de lingă cabană, pe te
renul de volei special amenajat s-a 
încins, sub supravegherea profe
sorului de educație fizică, o parti-

pentru această stare
la această cabană

(Continuare în pag. 3-a)
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dă pasionantă de volei. Spectato- ♦
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partida să continue cu alt prilej. ♦ 

..Sala de mese, cutată, luminoa
să te îmbie la mîneare .Și cum în 
tabără pofta de mîneare ~e foarte 
mare elevii nu s-au lăsat rugați.

C. COTOȘPAN

rii și, bineînțeles, galeria a fost 
prezentă la datorie. încurajările 
curgeau cînd dintr-o parte cînd 
din cealaită : Hai Deva I Hai Bra
dul Trebuie să vă spunem un mic 
amănunt care ne-a scăpat la înce
put. In tabăra de la Lunca Florii, 
în această primă serie, sînt nu
mai elevi și eleve- de la școlile 
profesionale din regiune. De aceea 
nici nu-i de mirare eă echipele și 
galeriile să fie formate pe... școli.

Nu știu care din cele două echi
pe a ciștigat pînă la urmă, deoa
rece „semnalul de masă i-a chemat 
pe elevi la prînz, urmînd ca

*
♦

♦

♦

-•



CONDUCERE VIE, PERMANENTA
La baza activității —

munca cu oamenii

In primul semestru ai anului, colectivul minei 
Aninoasa a obținut rezultate inimoase in înde
plinirea sarcinilor de producție și a anga/amen- 
telor loale în întrecerea socialistă.

îndrumate îndeaproape de comitetul de partid al 
minei, organizațiile de bază au acumulat o expe-

riență prețioasă în conducerea activității econo
mice, mobilizează cu succes masa largă 
la îndeplinirea sarcinilor de producție, 
de față dăm cuvîntul cîtorva membrii ai 
organizațiilor de bază pentru a îniățișa 
pecie a/e muncii lor.

de mineri 
In pagina 
birourilor 
unele as-

Intre adunările generale, muncă organizatorică 
susținută

din ac- 
reparti- 
cuprin- 
muncă.

care 
ma- 
este 
sta- 

se 
bine munca, să se 
disciplinat, cu tru- 
pentru îndeplinirea

mod just pe baze 
că este necesar să 

mai 
mai

puse în dezbatere, 
s-au creat condiții 
să se analizeze te- 
îndeplinesc sarcinile

a organiza imin- 
îndeplinirea ho- 
generale ale or- 
transpunerea în

In intervalul dintre adunările 
generale, biroului organizației de 
bază îi revin sarcini multiple și de 
răspundere. Principala lui îndato
rire este aceea de 
ce practică pentru 
tărîrilor adunărilor 
ganizației, pentru

•viață a sarcinilor ce decurg din ho- 
tarîrile partidului, pentru mobili
zarea întregului colectiv de muncă 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

Una din problemele principale 
care se ridică în fața biroului or
ganizației de bază este aceea de 
a asigura îndeplinirea planului de 
producție. Cele mai importante pro
bleme ale sectorului sînt analizate 
sistematic în adunările generale și 
în ședințele de birou.

La începutul acestui an, de pildă, 
în una din 
organizației 
preocuparea 
ministrative
sector pentru realizarea principa- 

. Iilor indicatori ai planului de pro
ducție. Biroul organizației de bază 
a dat o atenție deosebită pregătirii 
acestei adunări, atragerii celor mai 
buni comuniști din sector la întoc
mirea materialului care a fost pre
zentat in fața adunării generale și 
a proiectului de hotărîre; de ase
menea, a anunțat din timp pe mem
brii organizației de problemele ce

adunările generale ale 
de bază s-a analizat 
conducerii tehnico-ad- 
și a comuniștilor din

urmau să fie 
In felul acesta 
ca în adunare 
meinic cum se
stabilite cu ocazia dezbaterii cifre
lor de plan pe 19G3 și să se ia mă
suri pentru îmbunătățirea activită
ții de producție. După adunare, 
membrii biroului și-au repartizat 
între ei sarcini concrete în legă
tură cu hotărîrea adoptată. Una din 
măsurile prevăzute în hotărîre era 
aceea de a se asigura schimba
rea cablului funicularului pe o por
țiune de 5 000 m. Aceasta era o 
sarcină de producție care se cerea 
executată în condițiuni destul de 
grele, la mare înălțime, în zilele 
de repaus, cînd activitatea produc
tivă a minei era sistată. Cu urmă
rirea îndeplinirii acestei sarcini a 
fost însărcinat tov. Iovan Liviu, 
membru în biroul organizației de 
bază, lăcătuș în secția funicular. Ei 
s-a interesat îndeaproape ca tova
rășii din conducerea sectorului să 
efectueze la timp pregătirile nece
sare, transportul cablului^ orga

nizarea temeinică a locului de mun
că, să se organizeze judicios echi
pele de lucru etc. El a antrenai 
membrii de partid din secție cum 
sînt lăcătușul Munteanu Alexandru, 
sudorul Demeny Petru, maiștrii Sii- 
han Francisc și Butca Victor să des
fășoare o muncă politică susținută 
în rîndul celorlalți muncitori pen-

partid precum și cu măsurile 
decurg din hotărîrile organizație; 
bază. Biroul organizației de ba
riu se mulțumește însă cu ins-

de

muncă în cadrul echipelor, 
acesta s-a analizat com- 
fiecărei echipe, asigurîn- 

compoziție mai bună în ce 
calificarea, vîrsta etc. Cu

tru a-i convinge să execute aceas
tă lucrare la timp și în cele mai 
bune condițiuni de calitate. Aceas
tă sarcină se realizează cu succes. 
In curînd, cablul va fi schimbat ș 
pe ultima porțiune de 500 m.

Tot așa, biroul organizației
bază a repartizat unui tovarăș din 
sînul său, Jurca Octavian, sarcina 
de a sprijini conducerea sectorului 
în repartizarea mai judicioasă a for
țelor de 
In felul 
ponența 
du-se o 
privește
acest prilej unii membrii de partid 
tineri ca Punci Iosif, Nagy Iosif și 
alții, care au dat dovadă de cali
tăți politice și profesionale, au fost 
promovați ca șefi de echipe. Ma
surile luate pentru îmbunătățirea 
repartizării forțelor de muncă au 
dat rezultate pozitive. S-a îmbună
tățit calitatea lucrărilor executate, 
sarcinile de producție sînt înde
plinite cu mai multă operativitate.

Desfășurînd în perioada dintre a- 
dunările generale o activitate vie și 
permanentă, biroul organizației de 
bază asigură mobilizarea tuturor 
comuniștilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan, creșterea rolului con
ducător al organizației.

TEOFIL BLAG 
secretarul organizației de bază 

din sectorul ѴШ

Organizația noastră de bază se 
ocupă în prezent cu mai multă gri
jă de folosirea mijloacelor muncii 
politice de masă pentru mobilizarea 
colectivului la îndeplinirea sarci
nilor de producție. Cei aproape 50 
de agitatori, recrutați din rîndul 
celor mai buni mineri, tehnicieni și 
ingineri, membri și candidați de 
partid, utemiști și tovarăși 
tivul fără de partid sînt 
zați în așa fel îneît asigură 
derea tuturor locurilor de
Ei sînt inștruiți cu regularitate pe 
baza sarcinilor trasate de comitetul 
de 
ce 
de 
zâ
truirea lunară a agitatorilor.

Ori de cîte ori mersul producției 
ridică probleme care reclamă orien
tarea muncii politice de masă într-o 
anumită direcție, agitatorii sînt ins- 
truiți operativ cu noile sarcini ce 
se ridică. De pildă, la un moment 
dat am constatat că unele brigăzi 
de mineri întîmpină greutăți în în
deplinirea angajamentelor din cauza 
slabei aprovizionări cu materiale. 
Agitatorii Feneșeriu Florian, Dobri- 
can Gheorghe și Armand Nistor 
au fost inștruiți să urmărească în
deaproape aprovizionarea brigăzilor 
cu material pentru armături, să du
că muncă politică în rîndul mun
citorilor de la transport pentru în
tărirea răspunderii față de sarci
nile de producție. In scurt timp 
munca politică desfășurată de agi
tatori și-a arătat rezultatele. Apro
vizionarea cu materiale a brigăzi
lor s-a îmbunătățit. Agitatorii Ra- 
dov Mihai, Vulpe Constantin, Fe- 
her Mihai, Tudor Ștefan care își

desfășurau activitatea în brigadă în 
stratul 8—9 au combătut cu argu
mente corespunzătoare pe unii 
susțineau că norma ar fi prea 
re, demonstrîndu-le că norma 
stabilită în 
tistice dar 
organizeze 
muncească
gere de inimă 
sarcinilor.

Folosind metoda convingerii, co
muniștii agitatori combat stările de 
lucruri înapoiate, ajută pe fiecare 
să desfășoare o activitate conștien
tă, disciplinată în producție. Este 
semnificativ exemplul tînărului C.A. 
din sectorul nostru care obișnuia 
ca după plata salariului să absen
teze nemotivat de la lucru. Datori
tă repetatelor acte de indisciplină 
acest tînăr a fost îndepărtat din bri
gada condusă de tov. Schneider 
Francisc. Organizația de bază a con
siderat că pentru a îndrepta un 
om nu este îndeajuns ca el să fie 
sancționat. El a încredințat tov. 
Bulgarii Gheorghe, comunist cu dra
goste față de oameni, sarcina de 
a se ocupa de educarea acestui tî
năr. Nu mai 
tăm că acest 
depuse cu el 
crează cot la 
ortaci ai săi.

Ca urmare
au fost lichidate în întregime. De 
exemplu, în luna trecută în sector 
am avut doar două absențe nemo- 
tivale săvîrșite de tineri foarte re
cent veniți în sector.

este
tînăr
s-a îndreptat și lu- 
cot alături de ceilalți

nevoie sâ ara-
în urma muncii

absențele nemotivate

ADALBERT BIHAVEȚ 
secretarul organizației de bază 

din sectorul III

In fruntea întregului colectiv
Practica muncii de partid ne-a 

dovedit cît d₽ important este ca 
organizația de bază să-și reparti
zeze forțele în modul cel mai ju
dicios, să asigure prezența comu
niștilor peste tot și în mod deose
bit în locurile chee, de care depinde 
soarta producției. Ținînd seama de 
aceasta, organizația noastră de bază 
se ocupă îndeaproape ca membrii 
și candidații de partid să fie re- 

I partizați în mod just pe locurile 
de producție, potrivit cu pregătirea 
politică și profesională, cu aptitu
dinile fiecăruia.

In unele luni din anul trecut, bri
gada care muncește în abatajul 
cameră nr. 13 din stratul 3 nu reu
șea să-și îndeplinească sarcinile de 
plan. La propunerea organizației de 
bază răspunderea pentru buna des
fășurare a muncii în acest abataj 
a fost încredințată tov. Biro 
unul din minerii comuniști 
periență. De asemenea, în 
de șef de schimb au fost
vați membrii de partid tineri, cu 
'experiență în minerit.

Comuniștii din această brigadă 
au militat pentru organizarea mai 
bună a muncii, pentru efectuarea 
schimbului la locul de producție, 
pentru buna îngrijire și folosire a uti
lajului. In felul acesta, brigada a ajuns 
‘la realizări din cele maj bune. Re
cent i s-a decernat drapelul de bri
gadă fruntașă în abataje cameră 
pe întregul bazin carbonifer. In 5 
luni din acest an,
te plan 1 350 tone de cărbune fa
ță de 800 tone cît și-a prevăzut 
în angajamentul inițial. .

Desfășurîndu-și activitatea în di
ferite locuri de răspundere, comu
niștii muncesc cu abnegație pen
tru îndeplinirea sarcinilor încredin
țate. Brigada condusă de comunis
tul Ungureanu Vasile a întîmpinat 
la un moment dat o serie de greu
tăți. In exploatarea stratului de 
cărbune s-au ivit intercalații de 
piatră a căror prezență nu era 
prevăzută. împreună cu alți comu
niști ca Tîrbuzeanu Teodor, Puțan 
Gheorghe și Badin Gheorghe șe
ful de brigadă a explicat minerilor 
necesitatea îmbunătățirii calității 
cărbunelui și le-a arătat cum să 
muncească pentru extragerea sepa-

întregul an.
de sarcini con- 

biroul organi- 
în vedere fap

Ștefan, 
cu ex- 
funcția 
promo -

rată a șistului. însuflețiți de comu
niști, membrii acestei brigăzi au 
muncit cu abnegație reușind nu 
numai să extragă cărbune de cali
tate ci și să obțină un randament 
ridicat, de 6,780 tone cărbune pe 
post, îndeplinindu-și în 6 luni an
gajamentul luat pe

In încredințarea 
crete comuniștilor, 
zației de bază are
tul că oamenii cresc, își dezvolta 
în permanență aptitudinile și capa
citatea de muncă. El se ocupă cu 
grijă de promovarea candidaților 
și membrilor de partid tineri, pe 
măsura creșterii lor. Un număr în
semnat de tineri membri și candi
dați de partid ca Pistol Ghiță, Nir 
coară Traian și alții au fost pro
movați, la propunerea organizației 
de bază, ca șefi de brigadă. Rea
lizările frumoase obținute de bri
găzile conduse de acești tineri arată

că organizația de bază nu 
înșelat încredințînd cu curaj mem
brilor de partid tineri sarcini de 
răspundere tot mai mari, pe măsu
ra creșterii lor politice și profesio
nale.

Asemenea exemple sînt multe în 
sectorul nostru. Vorbind despre ele 
sîntem conștienți de faptul că mai 
avem și unii membri de partid — 
ce-i drept, puțini la număr — care 
nu se ridică întotdeauna la nivelul 
înaltelor exigențe ale partidului. Ia
tă de ce, ne propunem ca în viitor 
să ne ocupăm cu și mai multă răs
pundere de educarea membrilor și 
candidaților de partid în spiritul 
disciplinei de partid, să antrenăm 
toți membrii oragnizației la o ac
tivitate vie pe bază de sarcini con
crete.

IOAN POP 39
secretarul organizației de bază 

din sectorul IV

s-a

de producție —
i.a începutul anului, comitetul de 

partid al minei a atras atenția or
ganizațiilor de bază asupra nece
sității de a spori preocuparea pentru 
sprijinirea brigăzilor rămase in ur
mă. Această sarcină era foarte ac
tuală și pentru sectorul nostru de
oarece un număr de brigăzi nu reu
șeau să-și îndeplinească cu regula
ritate sarcinile de plan. In urina 
analizării temeinice a acestei pro
bleme s-au luat măsuri 
pentru întărirea 
be.

Cu
narea 
bază
importantă a activității de produc
ție și anume, preocuparea pentru 
creșterea productivității muncii. A- 
ceastă analiză a fost urmată, de 
asemenea, de măsuri eficiente în 
vederea îmbunătățirii activității 
productive. Printre altele s-a pre
văzut extinderea metodei de ex
tragere a două cîmpuri de cărbu
ne pe schimb din fiecare aripă în 
abatajele cameră, iar în abatajele 
frontale două fișii în 24 de ore, 
precum și introducerea de

două luni 
generală 

s-a

brigăzilor
eficiente, 
mai sla-

în adu-

■SAin

in abataje. Desigur re- 
unor astfel de probleme 
partea organizației, . de 

muncă politică și or-gani-

în urmă
a organizației de 

analizat o altă latură

aces-
Aurel 
ducă 

mine- 
supe-

de muncă, 
utilajelor

lună sar- 
să extragă

trans-

ea a extras pes-

Luptători pentru introducerea noului

acordă o 
unor lucrări 
concentrării 
orizont ceea

Sectorul de investiții ocupă un 
loc important în activitatea exploa
tării. De îndeplinirea planului în 
acest sector depind în mare mă
sură rezultatele noastre de viitor. 
In prezent comitetul de partid și 
conducerea exploatării 
mare atenție efectuării 
de investiții în scopul 
producției pe un singur
ce va deschide noi posibilități de 
creștere a productivității muncii și 
reducere a prețului de cost.

Cum era și firesc am analizat pe
riodic în adunările organizației de 
bază principalele aspecte ale acti
vității economice din sector, mun
ca depusă de comuniști și de orga
nizațiile de sindicat și U.T.M. pen
tru mobilizarea minerilor în între
cerea socialistă, preocuparea con
ducerii sectorului pentru dotarea 
locurilor de muncă cu utilaje mo
derne, pentru introducerea metode
lor moderne de săpare, pentru apro
vizionarea brigăzilor de mineri cu 
vagonete goale și materiale.

Prin măsurile luate s-a reușit să 
se asigure ca in cele moi impor
tante locuri de muncă să se obțină 
succese ia creșterea productivity-

ții muncii. Se știe că lucrările de 
investiții miniere care se efectuea
ză în condiții deosebite, cere o înal
tă calificare profesională și răspun
dere deosebită față de calitate. Por
nind de la această cerință, biroul 
organizației a asigurat ca în aceste 
locuri de munca să fie plasați oa
menii cei mai corespunzători în 
stare să folosească din plin tehnica 
nouă pentru obținerea unor viteze 
de avansare din ce 
pe baza creșterii 
muncii.

Sub îndrumarea
bază comuniștii cărora li s-au în
credințat sarcina să muncească in 
aceste locuri de producție se situea
ză în fruntea luptei minerilor do- 
vedindu-se adevărați conducători la 
locurile lor de muncă-

Puțul sud aflat în 
din lucrările cele 
Sarcina conducerii 
neri care lucrează
credințată la început unui comunist 
cu experiență în executarea lucră
rilor de acest fel și în munca cu 
oamenii. Atunci cînd șeful brigăzii 
s-a îmbolnăvit, biroul organizației 
de bază * recomandat în fruntea

Martin
comu-

să- 
me-

în ce mai mari 
productivității

organizației de

săpare este una 
mai importante, 
celor 30 de mi
alei a fost în-

o metodă nouă de 
folosirea cofrajului 
brigada a realizat în lu-

brigăzii pe tovarășul Hotter 
candidat de partid. Ambii 
niști au depus o muncă susținute 
pătrunsă de simț de răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Aplicînd 
pare prin 
talie mobil
na iunie o adîncime de 30 m.l. 
săpat și betonat față de 18—20 m.l. 
cît se realiza înainte cu vechiul 
procedeu.

Brigada condusă de comunistul 
Bardoși Victor care lucrează la să
parea galeriei 5 sud folosește cu 
succes o mașină modernă de per
forare de mare productivitate intro
dusă la mina noastră pentru prirna- 
dată.

Organizația de bază urmărește 
îndeaproape cum își duc comuniștii 
la îndeplinire sarcinile în produc
ție, cum luptă pentru introducerea 
noului, pentru folosirea metodelor 
de muncă avansate, pentru progre
sul tehnic.

NICOLAE COSTEA 
locțiitorul secretarului organizației 
de bază din sectorul V investiții

îndeplinirea sarcinilor 
centrul atenției

portoare blindate scurte care asi
gură o creștere simțitoare a. randa
mentelor 
zolvarea 
cere din 
partid o
zatorică perseverentă. Ca orice lu
cru nou, aplicarea unor metode mai 
avansote de muncă, introducerea 
unor utilaje noi a întîmpinat și în 
sectorul nostru o anumită rezis
tență din partea unor elemente. De 
aceea biroul organizației de bază 
a acordat o atenție deosebită 
tor probleme. Tov. Cristea 
și alții au primit sarcina să 
muncă de lămurire în rîndul 
rilor pentru a-i convinge de 
rioritatea noilor metode 
de importanța folosirii 
moderne.

Depășindu-și lună de 
cinile de plan și reușind
peste plan de la începutul anulai 
mai bine de 2 000 tone de căr
bune, tov. Cristea Aurel împreună 
cu brigada a demonstrat în modul 
cel mai convingător avantajele fo
losirii craterelor blindate scurte. 
Același lucru îl confirmă și rezul
tatele obținute de brigada condusă 
de comunistul David Ioan. Aplicînd 
cu succes inițiativa „două fîșii în 
24 de ore", a extras peste plan în 
primul semestru 1 800 tone de căr
bune.

Biroul organizației de bază a fo
losit pe larg mijloacele muncii po
litice de masă, agitatorii, gazeta de 
perete, panourile, lozincile etc., pen
tru mobilizarea colectivului secto
rului la extinderea folosirii armă
turilor metalice, pentru reducerea 
consumului de material lemnos, re
ducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității cărbunelui. Se poate 
spune că toți membrii organizației , 
noastre sînt angajați în munca po
litică pentru mobilizarea colectivu
lui sectorului la îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă, Rezultatele obținute in 

primul semestru al anului sînt îm
bucurătoare. Producția realizată 
peste plan se ridică la 7 300 tone de 
cărbune. Productivitatea
este cu 44 kg. pe post mai 
decît cea planificată iar la 
tate s-a obținut bonificații
488 vagonete de cărbune.

obținută 
mare 
caii- 

peste

VASILE VELEA
secretarul organizației de bază 

din sectorul I .1
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Mecanizarea procesului de producție 
— factor important în sporirea 

producției forestiere
(Urmare din pag. l-a)

35 pe șenile și două tractoare fo
restiere tip AGRIP.

Pentru mecanizarea procesului de 
încărcat în vagoane a lemnului, în
treprinderea a fost dotată cu un 
transportor TLF 5 pentru încărca
rea lemnului despicat și două încăr
cătoare electrice IMB pentru buș
teni, care ,de asemenea, sînt ins
talate. Pentru realizarea sarcinilor 
mari pe care le avem de atins la 
această fază de lucru, întreprinde
rea va pune în funcțiune în de
cursul anului și alte tipuri de în
cărcătoare proiectate de inovatori. 
La încărcatul lemnelor în pădure,

Executat mecanic din cantitatea totală operată

Faza de lucru 1958
%

1959
0/ 4)

1960
0//о

1961 
у

1962
i%;

In sem. 
I. 1963

Sarcini la sfîr- 
șitul Iui 1965

,%

Doborît șl Secționat 12.16 19,20 27,60 37, V2 48,51 60,17 50—55
Scos'aproplat 26,30 29,00 30,50 50,57 52.92 54,12 50—55
încărcatul lemnelor — 2,65 5,22 8,04 9,35 12,0 1 55—60

Văzind rezultatele obținute în ur
ma mecanizării lucrărilor — creș
terea producției și a productivității 
muncii, reducerea efortului fizic, 
creșterea cîștigului mediu, precum 
și îmbunătățirea condițiilor de lu
cru și de trai — o bună parte din 
muncitori au început să îndrăgeas
că mecanizmele, pe care le mî- 
nuiesc cu iscusință și nici nu con
cep să mai lucreze fără de ele. 
Sîntem convinși că extinzînd și mai

----- —o--------

S2TĂ: Vînzătorul... electrician
Printre numeroasele tipuri de ma

șini pentru spălat rufe aflate în 
comerț, este și una produsă de coo
perativa „Tehnometal" din Plo
iești. Avînd formatul rotund, ma
șina este preferată de cumpărători, 
pentru calitățile ei. Dar mașina 
produce foarte multă bătaie de cap 
vînzătorilbr din magazine. Iritră, de 
pildă, o gospodină într-un magazin 
de produse tehnice pentru a 
cumpăra o mașină de spălat rufe
— lucru atît de necesar într-o gos
podărie. Cercetează diferitele tipuri 
aflate în unitate, apoi alegerea i 
se oprește asupra mașinii de tipul 
„Tehnometal". Deschide broșura
— prospect emisă de cooperativa 
respectivă și citește.„Mașinile de 
spălat sînt reglabile pentru voltaje 
diferite — 110 și 220 v. — Cereți 
vînzătorului să vă regleze mașina 
după voltajul folosit în gospodăria 
dvs".

Bucuroasă, gospodina se adresea
ză vînzătorului :

PE DRUMUL CEIL BUN
C e angajase ca muncitor ne- 

calificat la sectorul I al mi
nei Petrila. Aici lucra la transpor
tul materialului lemnos pentru mi
nerii din abataje. Dacă întrebai pe 
cineva din sector despre el îți 
spunea: ,,Nu demult a fost pe 
aici",..

Frunză Alexandru umbla de pe 
o galerie pe alta, țiuînd oamenii 
cu vorba, cu gluma. Cînd trans
porta lemnul cu căruciorul mergea 
ca melcul, se uita la unul, la altul, 
apoi oprea căruciorul și se așeza 
pe cîte un lemn. Prea harnic nu 
era, deoarece abia transporta cîte 
unul sau două cărucioare de lemn 
pe șut. Aceste fapte aveau urmări 
asupra bunului mers a] producției, 
asupra îndeplinirii planului de că
tre brigăzi. Frunză venea la șut 
rupt de oboseală, deoarece nopțile 
le petrecea prin restaurant, era în
fumurat și uneori nereșpectuos.

Pe la începutul anului trecut. 
Frunză a cerut să fie primit în rîn- 
duriie organizației U.T.M. Nu i-a 
căzut bine cînd secretarul organi
zației U.T.M. i-a spus ;

— Tovarășe Frunză I Те-ai gîn- 
dit bine ? Vezi că ai o serie de 
iipsuri. Trebuie să le lichidezi mai 
întii. Ai auzit ce spuneau minerii 
în consfătuirea de producție că 
nu-i aprovizionezi cu lemn, că ești 
ultimul care intri în mină și primul 

de pildă, s-au introdus trei auto
camioane cu remorci dotate cu 
trolii, care încarcă de pe vatră în 
termen de numai 15—20 de minu
te cîte 7—8 mc. lemn de lucru 
de dimensiuni lungi cu numai 1—2 
oameni de ajutor. Acest sistem de 
încărcare are mari perspective de 
generalizare, datorită avantajului pe 
care îl prezintă prin economisirea 1 
materialului lemnos ce se întrebuin- i 
ța pîuă în prezent doar la construi- I 
rea rămpilor de încărcare.

Pentru a avea o imagine a evo
luției gradului de mecanizare a lu
crărilor din exploatările întreprin
derii forestiere Petroșani, redăm 
rrrai jos următoarele date : 

mult mecanizarea vom asigura con
dițiile pentru obținerea unor indi
catori economici tot mai ridicați, 
contribuind în acest fel la darea în 
circuitul economic a unei canti
tăți din ce în ce mai mari și de 
mai bună calitate de material lem
nos, la întărirea puterii economice 
a patriei noastre, la ridicarea ni
velului de trai material și cultural 
al poporului nostru.

— Iau mașina asta, dar să mi-o 
pui la... 110 v., că atîta am acasă !

Vînzătorul ridică însă din umeri : 
cum să facă așa ceva ? Și începe 
o discuție supărătoare între vîn- 
zător și clientă. Vînzătorul argu
mentează că mașina nu are schim
bător de voltaj, că pentru așa ceva 
el ar trebui să demonteze mașina, 
să schimbe fișele legăturilor la mo
torul electric, ceea ce nu se în
cumetă să facă pentru că nu-i e- 
lectrician. Gospodina îi arată pros
pectul cooperativei producătoare un
de scrie negru pe alb...

Serviciul comercial al O.C.L. Pro
duse Industriale de ce nu lămu
rește problema cu cei de la copera- 
tiva „Tehnometal'’ cum se poate 
face schimbarea de voltaj și cine 
să o execute ? S-ar evita discuțiile 
supărătoare din magazinele unde 
se desfac mașinele de spălat pro
duse de această cooperativă.

care ieși. Un utemist trebuie să fie 
exemplu, să aibă o comportare dem
nă I

— înțeleg, dar sa vedeți că...
— Atitudinea de nepăsare față 

de tine însuți, față de organizație 
nu poate fi justificată cu nimic. Va 
trebui să te schimbi 1 Ești pe un 
drum greșit, înțelegi ?... Ești tînăr 
și ai în față viitorul — a adăugat 
secretarul organizației U.T.M.

Frunză asculta fiecare cuvînt cu 
luare aminte. A plecat crezînd că 
nu este înțeles.

E și firesc. O singură discuție nu 
era suficientă să-1 schimbe pe tînă- 
rul Frunză. El trebuia ajutat mai 
mult de utemiștii din sector pentru 
a lichida cu lipsurile și pentru a 
porni pe drumul cel bun.

j -iupă cîteva zile, munca cu 
neutemiștii a fost discutată 

într-o adunare generală a organi
zației U.T.M. din sector. Biroul a 
trasat sarcini concrete celor mal 
buni membri ai organizației să se 
ocupe cu răspundere de educarea 
a cîte 1—2 tineri neutemiști,

Utemistul Păduraru Stere, secre
tarul organizației U.T.M. din sec
tor s-a ocupat personal de tînărui 
Frunză Alexandru, El și-a dat sea
ma că pentru a ieși la liman cu 
Frunză, are nevoie de răbdare șl 
perseverență. S-a apropiat de el.

*
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Pe urmele 
materialelor publicate

S-a rezolvat o mUnt, 
tar mai este Hi...

In însemnarea apărută în ziarul 
„Steagul roșu" din ziua de 16 iu
lie a.c. sub titlul „O problemă li 
lacto-bar" s-a luat poziție critică 
împotriva unor deficiențe ce au 
existat în privința servitului la a- 
ceasta arătate de alimentație pu
blică. In răspunsul trimis ziarului 
de către conducerea T.A.P.L. Pe
troșani se recunoaște că au exis
tat intr-adevăr deficiențele semna
late și în consecință, pentru în
lăturarea acestora, s-a luat urmă
toarea măsură : „Pentru reglemen
tarea situației am angajat încă o 
persoană ca ajutor vînzățor care 
să lucreze 8 ore în fiecare zi în 
orele de vîrf, cînd afluența consu
matorilor este mare".

O măsură bună, prin care s-a 
rezolvat problema servirii promp
te a consumatorilor la lacto-bar. 
Dar a mai rămas o problemă ce-șf 
așteaptă și ea rezolvarea. Lacto- 
barul a fost în ultimul timp — 
cit se poate de slab aprovizionat 
cu produse și preparate culinare 
specifice ce se desfac la această 
unitate (a lipsit laptele dulce zile 
la tind, iaurtul cu săplămînile, iar 
cit despre smintind, brînză, caș
caval, ouă, mămăligă și alte pro
duse nici cu acestea nu au putut 
ii întotdeauna satisiăcuți clienții). 
Sortimentul de mîncăruri este une
ori de-a dreptul sărăcăcios; au 
fost recent zile cînd lista acestora 
s-a rezumat la salată de beuf și 
cear, alteori la mămăligă cu brîn
ză și ceai. Ce nărere are despre 
această stare de lucruri serviciul 
comeireal al T.A.P.L, ? Rămîne de 
datoria conducerii T.A.P.L. Petro
șani să rezolve acum problema îm
bunătățirii aprovizionării laclo-ba- 
rului cu produsele alimentare spe
cifice și să ia totodată măsuri 
pentru lărgirea sortimentului de 
mîncăruri. Și atunci vor ti în- 
tr-adevăr mulțumiți clienț;/ lacto- 
barului.

J. BALAN

4

«

Intreeerea pentru titlul de cel mai bun șahfst 
din regiune

In zilele de 4, 5, 6 și 7 iulie, la 
clubul central al sindicatelor din 
Petroșani are loc faza regională a 
campionatului republican de șah in
dividual. La întreceri vor participa 
jucătorii calificați la fazele raio
nale din Brad, Ilia, Hațeg, Hune
doara, Alba Iulia, Sebeș, Orăștie

Au stat deseori de vorbă, ca între 
prieteni. Pentru unele lipsuri îl cri
tica aspru, cînd făcea un lucru bun 
îl lăuda, îi insufla încredere în for
țele sale. Adeseori Păduraru Stere 
îi spunea cu blîndețea sa caracte
ristică ;

— Ascultă, Alexandre 1 Tu ai 
voință. De ce nu te folosești de 
ea 1 Ai putea fi printre cei mai 
buni muncitori. Trebuie însă să fii 
mai exigent cu tine.’Numai așa vei 
înlătura lipsurile pe care le ai. Nu 
vrei să fii și tu printre evidențiații 
sectorului despre care se spun nu
mai lucruri bune ? Totul depinde 
de tine, de voința și hotărîrea ta. 
Noi îți dăm tot sprijinul. Știu că 
ai vrea să cîștigi mai bine. Intră și 
tu într-o brigadă de mineri.

-— Mă voi schimba tovarășe se
cretar, mă voi schimba cu siguran
ță 1 Vreau să dovedesc tuturor că 
am voință și știu să muncesc și să 
mă comport ca acei tineri despre 
care mi-ați vorbit.

rsupă cîteva zile, Frunză era 
printre primii muncitori la 

pcmtaj și la rampa puțului aștep- 
tînd să coboare în mină. Treptat, 
treptat. Frunză s-a schimbat. Cău
ta să muncească tot mai bine. Con
ducerea sectorului l-a repartizat ca 
vagonetar în brigada utemistului 
Stan Constantin din abatajul came

O ZI IN TABA IA
(Urmare din pag. l-a)

Femeile care serveau masa abia pri
dideau cu lucrul. Din castroanele 
mari, mîncarea fierbinte aburea îm
bietor. Un „poftă bund" și elevii au 
pornit ia „atac". A urmat apoi ie- 
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lul doi, compus din pireu de car
tofi și friptură de carne de porc, 
iar Ia urmă prăjitură. Numărul pof
ticioșilor la supliment era destul 
de mare. Dar toți au fost mulțu
miți. Mîncare era din abundență.

După masă, așa cum e și nor
mal, cîteva mișcări și apoi odihna. 
Dormitoarele curate cu albul ima
culat al cearșafurilor s-au dovedit 
a fi primitoare. Discuțiile au mai 
continuat in dormitoaie cîteva mi-

----------

Cabana „Husu“ să fie 
mai bine gospodărită!

(Urmare din pag. l-a)

Buna activitate a cabanelor turis
tice — acum în plin sezon — este 
o problemă însemnată. De aceea, 
ar fi necesar ca organele Sfatului 
popular orășenesc Petroșani să ana
lizeze situația gospodărească de la 
cabana ..,.Rusu'’ și de la celelalte. 
Este în interesul activității tu
ristice din Valea Jiului să se ia 
măsurile necesare pentru a se cu
noaște mîna bunului gospodar la ca
banele noastre.

și. Petroșani. Printre reprezentanții 
Văii Jiului se numără tînârul La- 
zăr losif, actualul campion regional, 
Mitiică Dianu șl alții. Concuren
ță vor trebui să uepună eforie fi 
serioase pentru obținerea titlului 
de cel mai bun șahist din regiunea 
mă: tră.

ră nr. 5 est. Aici căuta să-și înde, 
plinească cit mai temeinic sarcinile 
de producție. Dorea să devină ute
mist. După șut tînărui Frunză tre
cea cu regularitate pe la biroul or
ganizației de bază. Aici, ajutat în
deaproape de tov. Păduraru Stere, 
secretarul organizației de bază și 
locțiitorul acestuia, Popovici Mi
hai, tînărui Frunză a studiat Sta
tutul U.T.M. I s-a recomandat să 
ditească zi de zi ziarul, să-și pe
treacă mai mult timpul liber la 
club, la biblioteca acestuia. Prin 
grija biroului, tînărui Frunză a fost 
încadrat în învățămîntul politic 
U.T.M. unde sprijinit de propagan
distul Toma Horia a reușit să se 
situeze printre cei mai pregătiți 
cursanți ai cercului de studiere a 
Statutului U.T.M.

Tînărui Frunză a devenit astfel 
mai hotărît, cu mai mult simt de 
răspundere față de munca sa. A- 
cum se numără printre evidențiații 
sectorului și minerii din brigada 
utemistului Stan Constantin se mîn- 
dresc cu el.

Dorința tînărului Frunză Alexan
dru a fost împlinită. Faptele sale 
l-au îndreptățit să ceară din nou 
organizației U.T.M. să-1 primească 
în rîndurile sale. Apreciind că este 
bine pregătit, că muncește cu rîv- 
nă și cinste, utemiștii din sector 
l-au primit cu drag și încredere 
în rîndurile lor.

Z. ȘUȘTAC 

nute apoi somnul și-a spus cuvîn- 
tul...

...Văile din împrejurul taberei au 
început să răsune de cîntecele exe
cutate de un cor, în prima... audi
ție. Tabăra de-abia se deschisese 
de două zile, dar profesorul de mu

zică Gorgan Ioan a și ținut să în
jghebeze o formație artistică. Tre
buiau învățate cîntece noi... de ta
bără. Elevii s-au arătat entuzias
mata și au pornit la treabă. In 
mai puțin de o oră primul cîntec 
a și fost învățat. Apoi 
s-a încercat și al doilea cîntec care 
însă a fost aminat pentru a fi fini
sat a doua zi.

A urmat o mică pauză. Strînși 
roată, maj mulți elevi au început 
să asculte pe unul din colegi cum 
cîntă la acordeon.

In ziua aceea în programul tabe
rei mai erau prevăzute și alte ac
tivități, pe cit de interesante și 
plăcute, pe atît de instructive. Di
rectorul taberei ne-a expus -pro
gramul taberei pe zilele următoare. 
Intr-adevăr el este interesant și e- 
ducativ mai ales că o serie de pro
puneri âu venit chiar din partea 
elevilor veniți în tabără».

Am părăsit tabăra de la Lunca 
Florii cu mult înainte de a apune 
soarele. Aici totul respiră de tine
rețe, fericire și bucurie...

PRODRAM DE RA6I0
6 iulie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică 
populară, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Formații artistice de la 
sate, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 Me
lodii populare romînești și ale mi
norităților naționale, 10,30 Muzică 
ușoară interpretată la diferite ins
trumente, 11,24 Muzică populară, 
12,00 Cîntă Teodora Lucaciu și 
Ion S-loian, 12,30 Muzică ușoară 
interpretată de formații vocale și 
instrumentale, 13,10 Rapsodia bănă
țeană de Vasile Ijak, 14,00 Concert
de prînz, 15,45 Versuri de dragoste, 
16,15 Vorbește Moscova!, 17,10 
Potpuriuri de muzică ușoară, 17,28 
Orchestre de muzică de cameră, 
18,00 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,20 Invitație la vals, 
20,10 Seară de dans cu Horia Șer- 
bănescu și Radu Zaharescu, 21,00 
Noi înregistrări ale orchestrei de 
muzică populară „Ciocîrlia".
22,25 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 10,10 Muzică ușoară, 11,00 Mu
zică corală, 11,15 Jocuri populare, 
12,52 Muzică populară din țări so
cialiste, 13,25 Muzică ușoară, 14,10 
Cîntă soprana Maria Voloșescu, 
14,35 Tangouri de concert, 15,30 
Melodii populare din Moldova, 
16,40 Cîntece pionierești, 17,00 Mu
zică din opera „Cidul" de Masse
net, 18,05 Recital David Oistrah,
18.30 La braț cu muzica, 19,30 Pe 
teme internaționale, 19,40 Muzică 
ușoară de Ellv Roman, 20,18 Piese 
instrumentale, 21,10 Muzică de dans,
22.30 Concert din opere.

-=© = -

CINEMATOGRAFE
’. 6 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Drumul spre chei; Al SAHIA : Ca
botinul; PETRILA : 713 cere ateriza
rea,- VULCAN : Vîntul sudului; U- 
ricani ; Teroare în munți. (Respon
sabilii cinematografelor, Lonea, Li- 
vezeni, Anfnoasa, Paroșeni, Crividia, 
Lupeni și Bărbăteni n-au trimis 
programarea filmelor pe luna iulie.
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Situația politică din ArgentinaU. R. S. SMiting al prieteniei 
la Frankfurt pe Oder

FRANKFURT PE ODER 4
•pres).

In seara zilei de 3 iulie,
ța din fața primăriei din 

’ furt pe Oder, 
ra dintre R.D.
lonă, a avut
al prieteniei.

La miting au luat cuvîntul Val-

(Ager-

în pia- 
Frank- 
frontie-oraș aflat la 

Germană și R.P. Po 
loc un mare miting

ter 
al 
Jui

Ulbricht, prim-secretar al C.C.
P.S.U.G., președintele Consiliu- 
de Stat al R.D. Germane, N.S 

Hrușciov, prim-secretar al C.C. al
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și J. Cyrankie- 
wicz, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Cor. 
siliului de Miniștri al R.P. Polone.

N. S. Hrușciov a plecat spre patrie
BERLIN 4
La 4 iulie, 

a vizitat Republica Democrată Ger
mană cu prilejul aniversării a 70 
de ani de la nașterea lui Walter Ul
bricht, a părăsit Berlinul, plecînd 
spre patrie.

La plecare, N. S. Hrușciov a fost

»
(Agerpres).
N. S. Hrușciov, care

condus de Walter Ulbricht și de alți 
conducători de partid și de stat, 
de numeroși locuitori ai Berlinului.

Pe
N. S.

In 
sosit

aeroport, Walter Ulbricht și 
Hrușciov au rostit cuvîntări.

☆
aceeași zi, N. S. Hrușciov a 
la Moscova.

O

Grevă i
SATIAGO DE CHILE 4 (Ager

pres).
La 3 iulie, aproximativ 7 000 de 

muncitori de la mina de cupru Te- 
niente, aparținînd societății nord- 
americane „Braden Copper Com
pany", au declarat o grevă pe ter
men nelimitat, în semn de protest 
împotriva refuzului patronilor de a 
accepta cererile privind mărirea 
salariilor. Pentru a putea face fa
ță scumpirii costului vieții, mun-

Chile
insistă ca salariile lor să fie 

cu 50—60 Ia sută.

Dez»ollarea in ritm rapiti 
а шшкііеі lie locuințe

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite:

Intr-un articol publicat
i „Pravda", Vladimir Promîslov, 
președintele Sovietului orășenesc 

, Moscova arată, că in primii pa- 
1 tru ani ai septenalului, în capita- 
I la sovietică au fost construite lo- 
I cuințe în care s-au mutat 500 000 
'de familii, sau 1 700 000 persoane, 
' ceea ce reprezintă aproape 25 Ia 
' sută din populația orașului.
I Autorul articolului arată In con- 
tinuare că numai anul trecut in-

1 dustria construcțiilor din Mosco- 
(va a livrat structuri și elemente 
> de construcție, care ar fi sufi- 
riente pentru construirea a 70 000 
'le apartamente. La sfirșitul anu
lui 1965, din elemente de con-

' strucție din beton armat vor fi 
I construite ,90 la sută din numărul 
' total ai caselor.

în

к

președinte 
cîteva gru- 
într-un co
in noaptea

t

II

BUENOS AIRES 4 (Agerpres).
Agenția U.P.I. transmite că Fron

tul popular și național din Argen
tina, coaliție electorală care reuneș- 
te partidul Uniunea populară cit 
tendință peronistă, partidul radical 
intransigent al fostului 
Arturo Frondizi și alte 
pări politice, a anunțat 
municat dat publicității
de 3 Spre 4 iulie că nu va mai par
ticipa la alegerile prezidențiale de 
la 7 iulie, deoarece „guvernul a 

invalidat pe unii din candidații la 
alegeri ai acestui front". In același 
timp, potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, reprezentanții a 
62 de uniuni sindicale, membre ale 
Confederației Generale a Muncii 
din Argentina, au adresat un apel 
alegătorilor argentinieni în care-1 
cheamă să boicoteze alegerile de 
la 7 iulie, introducînd în urne bu-

I letine de vot albe. „Liderii sindi- 
I caii și peroniști, transmite agenția 
1 au declarat că alegerile, așa cum 
Iau fost pregătite de guvern, sînl 
ifrauduloase și au condamnat refu- 
Izul comandanților militari de a-și 
Irespecta promisiunile lor privitoare 

'la libertatea de vot".

n
citorii 
mărite

Reprezentanții greviștilor au avut
în aceeași zi o întrevedere cu pre
ședintele Republicii Chile, Jorge 
Alessandri, căruia i-au înfățișat 
condițiile inumane de trai ale mi
nerilor de la minele de cupru. Ei au 
declarat că nu pot accepta cererea 
guvernului de a amîna greva, în- 
trucît „muncitorii nu pot avea în
credere nici în compania Braden și 
nici în promisiunile acesteia".

Ѳ

în Guyana
LONDRA 4 (Agerpres).

Un purtător de cuvînt al Minis
terului de Război al Marii Britanii 
a anunțat ia 3 iulie că o companie 
a trupelor engleze va pleca imediat, 
pe calea aerului, în Guyana britani
că, „din cauza înrăutățirii situa
ției din această colonie". Potrivit 

: relatărilor agenției U.P.I., evenimen
tele din Guyana britanică au cons
tituit obiectul unei întrevederi care 
a avut loc la 3 iulie la Londra între 
ministrul englez pentru colonii,

ln Irak au fost executați 
11 comuniști

BAGDAD 4 (Agerpres).
După cum a anunțat postul de ra

dio Bagdad, la 2 iulie, în Irak au 
fost executați 11 comuniști. Din de
clarația dată publicității de guver
natorul militar al Irakului, rezultă 
că ei erau acuzați de a fi participat 
la înăbușirea rebeliunii de 
sul, în martie 1959.

Același post de radio a 
la 3 iulie executarea 
irakieni cărora li s-a adus 
învinuire.

Ca urmare a hotărîrii Frontului 
popular și național din Argentina, 
candidatul acestui front la alegerile 
prezidențiale, Vicente Solano Lima, 
considerat de agenția U.P.I. „drept 
unul dintre cei mai puternici can
didați în cursa electorală", nu va 
mai participa la alegeri.

Pe de altă parte, după cum trans 
mite agenția U.P.I., guvernul argen
tinian, „acționînd sub o presiune 
puternică din partea militarilor", a 
interzis în ultimul minut partici
parea la alegeri a candidatului pre
zidențial dr. Raul Matera. Dr. Ma- 
tera, cunoscut pentru vederile sa
le peroniste, a fost exclus recent 
din partidul peronist și și-a pre
zentat candidatura în numele parti
dului creștin-democrat.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, potrivit legii electorale 
din Argentina, cei 11 500 000 de a- 
legători din această tară se vor 
prezenta la urne pentru a alege un 
număr de 476 „mari electori". A- 
ceștia din urmă se vor întruni la 31 
iulie în capitalele diferitelor pro
vincii pentru a alege pe noul pre
ședinte al Argentinei.

©

Dezbateri în Camera Comunelor
la Mos-

anunțat 
altor 3 
aceeași

Guyanei

transmite 
elemente

Intensificarea mtervenjieî imperialiste 
britanică

Duncan Sandys, și vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al 
brilanice, Brindley Benn.

Intre timp, după cum 
agenția Associated Press,
reacționare continuă acțiunile lor 
teroriste în Guyana britanică. La 
3 iulie a explodat o bombă în- 
tr-un cinematograf din Georgetown 
în care se aflau 300 de persoane. In 
cursul diferitelor incidente, care 
s-au produs miercuri aproximativ 

60 de persoane au fost rănite.

©

ADEN 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, 

grupul de soldați englezi luați pri
zonieri cu două șăptămîni în urmă 
în cursul unei incursiuni întreprin
se de către aceștia pe teritoriul Re
publicii Arabe Yemen, au fost eli
berați la 4 iulie de către autorită
țile yemenite.

Potrivit aceleiași agenții, soldații 
englezi au fost eliberați în urma 
tratativelor care au avut loc în ul
timele zile între reprezentanții gu
vernului yemenit și însărcinatul cu 
afaceri al Statelor Unite la Taiz, 
care, după ruperea relațiilor di
plomatice dintre Yemen și Anglia, 
Reprezintă și interesele britanice în 
acest teritoriu. însărcinatul cu afa
ceri american a prezentat scuzele 
guvernului englez, angajamentul de

În
de

Eliberarea unor prizonieri englezi 
de câlre autorizările yemenite 

a nu se mai repeta asemenea 
cidente, precum și angajamentul
a plăti 150 000 de lire sterline des
păgubire pentru pierderile provoca
te de soldații englezi în incursiunea 
pe teritoriul yemenit.

LONDRA 
ței anuale 
Sindicatului 
din Anglia,
tată în unanimitate o rezoluție în 
care se cere ca întregul sistem de 
transporturi din Anglia să fie tran
sferat sub administrația și controlul 
statului.

Participanții la conferință s-au 
pronunțat împotriva intenției guver
nului de a închide unele căi fe
rate.

—=©

Incendii în Canada
OTTAWA 4 (Agerpres).
De 11 zile in provincia Ontario 

din Canada incendiul cuprinde noi 
și noi suprafețe împădurite. Potri
vit agenției Associated Press, în 
prezent în provincie se numără 66 
de incendii. Oficialitățile relatează 
că „situația se poate înrăutăți". 11 
dintre incendii nu pot fi controlate, 
deși potrivit aceleiași agenții apro
ximativ 2 000 de oameni, 51 de a- 
vioane și 12 elicoptere sînt mobi
lizate pentru localizarea incendiilor.

Din luna aprilie pînă în prezent, 
menționează 
Ontario s-au 
dii care au 
de păduri.

SOFIA — După cum anunță a- 
genția B.T.A., la Sofia a luat sfîr- 
sit cel de-al II-lea Concurs inter
național al tinerilor cîntăreți de o- 
peră. Participanților la concurs le-au 
fost decernate diferite premii. Ba
ritonul romîn Mugur Bogdan a ob
ținut premiul pentru cea mai bună 
interpretare a muzicii de_ cameră, a- 
cordat de C.C. al Sindicatului lucră
torilor bulgari în domeniul artei, 
și un premiu pentru cea mai bună 
interpretare a cîntecelor bulgare, 
oferit de Uniunea compozitorilor 
bulgari.

Ѳ

Revoltă îfltr-o închisoare 
venezueleză

CARACAS 4 (Agerpres).
La închisoarea „Junchito" din 

propierea capitalei Venezuelei, a iz
bucnit o revoltă la care au parti
cipat aproximativ 300 de tineri, 
printre care și deținuți politici. In 
timpul unei încăierări înverșunate 
între deținuți și paznici, aceștia 
din urmă au folosit grenade cu 
gaze lacrimogene.

In același timp un grup de per
soane înarmate a atacat din afară 
clădirea cazărmii polițienești de pe 
lingă închisoare. A avut loc un 
schimb de focuri în cursul căruia 
paznicii an fost nevoiți să cheme 
in ajutor întăriri.

a-

LONDRA 4 (Agerpres).
Miercuri au continuat în Came

ra Comunelor dezbaterile de poli
tică externă, în cadrul cărora s-a 
discutat politica guvernului brita
nic în problema dezarmării. In 
cadrul acestor discuții, liderul opo
ziției laburiste, Harold Wilson, s-a 
pronunțat din nou în favoarea unei 
politici care să permită realizarea 
unui acord cu privire la dezanga
jarea militară în regiunea Euro
pei Centrale, eventual pe baza pla
nului Rapacki. Liderul laburist a 
declarat, de asemenea, că ar fi de 
dorit să se stabilească unele regiuni 
lipsite de arma atomică.

Reprezentanții guvernului, în pri
mul rînd primul ministru Macmillan, 
au fost siliți, ținînd seama că opi

nia publică este favorabilă unui a- 
cord în problema dezarmării, să de
clare că Anglia ar fi dispusă să 
semneze un acord de încetare a 
experiențelor nucleare.

In ce privește problemele alian
ței occidentale, premierul Macmillan 
a recunoscut că în momentul de fa
tă este vorba „de un pas înapoi 
în concepția unității europene" ca 
urmare a divergențelor dintre An
glia și Franța, care au dus la eșe-

cui tratativelor pentru aderarea An
gliei la Piața comună. Atît Mac
millan cît și ministrul de război, 
Thorneycroft, au declarat că gu
vernul britanic nu a luat încă ati
tudine în problema mult discutată 
a creării „forțelor nucleare multi
laterale" cerute de S.U.A. în cadrul 
N.A.T.O. și că participarea An
gliei la aceste forțe urmează să 
mai fie discutată și în viitor.

O 0=

Franța; Un proiect 
de lege reacționar

PARIS 4 (Agerpres).
La 3 iulie. Consiliul de Miniștri 

al Franței a aprobat un proiect de « 
lege care de fapt îngrădește drep
tul la grevă al lucrătorilor din ins
tituțiile și întreprinderile de stat.

Potrivit acestui proiect de lege, 1 
sindicatele vor fi obligate ca cu 
cinci zile înainte de declararea gre
vei să anunțe autoritățile pentru „a 
le permite să ia măsurile necesa
re '... Intr-un viitor apropiat proiec
tul de lege antidemocratic va fi pre
zentat parlamentului.

— In cadrul Conferin- 
de la Scarborough a 

național al feroviarilor 
la 2 iulie a fost adop-

Greviștii cer majorarea salariilor.

potrivit căreia începînd de la 1 
ianuarie 1964 cu distribuirea petro
lului în întreaga insulă se va ocupa 
Societatea petrolieră ceyloneză. A- 
ceastă hotărîre se referă la toate 
produsele petroliere cu excepția 
benzinei de avion.

SOFIA — Agenția B.T.A. anun
ță că răspunzînd invitației guver
nului Republicii Populare Bulgarid, 
lai 4 iulie a sosit la Sofia, într-o vi
zită oficială de trei zile, U Thant, 
secretar general al Organizației Na
țiunilor Unite.

tul vieții în Brazilia în prima ju
mătate a anului curent a crescut 
cu 30,8 la sută. Prețurile la produ
sele alimentare au crescut cu 24,5 
Ia sută la îmbrăcăminte și încălță
minte cu 42,2 la sută, la medica
mente cu 34,1 la sută. începînd de 
la 1 iulie s-au majorat prețurile la 
medicamente cu 30 la sută, iar ta
rifele pentru transportul aerian cu 
120 la sută.

PARIS — Roy Welensky, primul 
ministru al Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului, a declarat unui co
respondent al agenței, France Pres- 
se că „atîta timp cit trăiește eî" 
unitatea africană nu va deveni 
niciodată o realitate. Indemnîndu-i 
pe rasiștii din Rhodesia de sud să- 
și sporească acțiunile, Welensky se 
străduiește să-i asigure pe acei care 
sprijină regimurile reacționare din 
Africa că valul mișcării africane de 
eliberare națională poate fi zăgă
zuit.

agenția, în provincia 
semnalat 799 de incen- 
distrus 35 000 de acri

COLOMBO — Ministerul comer
țului și industriei al Ceylonului a 
dat publicității un comunicat în care 
se spune că guvernul ceylonez a 
adoptat la 5. iunie a.c. o hotărîre

TOKIO — Direcția poliției din 
prefectura Fukuoka (insula Kiusiu) 
a trimis comandamentului bazei ma
ritime militare americane din Mod- 
zi o scrisoare de protest în legă
tură cu fărădelegile marinarilor a- 
mericani. In 
un grup de 
ricani care 
au aruncat
Itikadzu Hasigut, în vîrstă de 57 
de ani, din orașul Modzi.

GUAYAQUIL — La 2 iulie a avut 
Ioc la Guayaquil o demonstrație 
organizată de elevii școlilor medii 
și studenții universității. Participan- 
ții la demonstrație âu cerut autori
tăților ecuădoriene eliberarea stu
denților arestați zilele trecute sub 
învinuirea de „terorism". Polițiștii 
au intervenit cu brutalitate împrăș
tiind pe demonstranți.

PARIS — Agenția France Presse, 
referindu-se la postul de radio Bag
dad, transmite că la 3 iulie Irakul 
a rupt relațiile diplomatice cu R.P. 
Mongolă.

Potrivit relatărilor agenției, a- 
ceastă măsură a fost luată în le
gătură cu demersul R. P. Mongole 
la O.N.U.

seara zilei de 2 iulie, 
marinari militari ame- 
se „distrau" pe chei, 
în mare pe japonezul

RIO DE JANEIRO — Potrivit in
formațiilor Institutului Vargas, cos

MONTEVIDEO — După cum re
latează corespondentul agenției Reu
ter, oamenii muncii dintr-o serie 
de întreprinderi industriale, de a- 
viație și de transport feroviar din 
Montevideo au declarat o 
de 48 de ore. La grevă iau, 
semenea, parte funcționarii 
bănci care aparțin statului.

grevă 
de a- 
unor

BUENOS AIRES — Peste 130 000 
de muncitori din industria zahărului 
din provinciile argentiniene Tu- 
cuman, Salta, Jujuy și Santa Fe 
au declarat o grevă în semn de 
protest împotriva refuzului patroni
lor de a 
paralizat 
hăr, care

le mări salariile. Căreva a 
recoltarea trestiei de za- 
este în toi. 4
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