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Citi|i în pagina IV-a:
• Consiliul de Securitate a trecut la discutarea politicii de apart

heid a guvernului R.S.A.
• Minerii bolivieni continuă lupta
• In sprijinul Tratatului tripartit de Ia Moscova
• Declarația lui Harriman la Clubul presei din Washington
• Corupție în sinul guvernului R.S.A,

In întâmpinarea Zilei minerului|

peste planul lunar I
I)
$

16172 tone cărbune
Cuvîntul frontaliștilor

de la mina Lupeni

Cu toate prevederile 
îndeplinite

J
I

Ziua minerului este întîmpi- 
nată de minerii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului cu succese 
de seamă in îndeplinirea anga
jamentelor 
iulie ei au 
încă 16 172 
sificabil și 
îmbucurător este 
faptul că în acest răstimp toate 
exploatările miniere din Valea

de întrecere. In luna 
extras din abataje 

tone de cărbune coc- 
energetic peste plan, 

de asemenea
5

I
 Jiului și-au îndeplinit și depășit j 
sarcinile de plan la extracția de , 
cărbune. Minerii de la Uricani : 
s-au situat și în luna iulie în 
fruntea întrecerii pe bazin. Din ț 
abatajele acestei mine au fost 4 
extrase peste planul lunar 2354 < 
tone de cărbune cocsificabil. Reali
zări însemnate au înscris pe grafi
cele de întrecere în luna trecută . 

ț și colectivele minelor Lupeni, Pe- f 
J trila. Vulcan și Aninoasa. Pe ' 

productivității

Majoritatea brigăzilor miniere 
din abatajele frontale ale minei 
Lupeni au încheiat luna iulie cu 
depășiri mari de plan. Deosebit 
de spornică a fost munca brigă
zilor de frontaliști din sectorul III 
al minei. Lucrînd cu un randament 
ce întrece pe cel planificat cu 
peste o tonă de cărbune pe post, 
minerii din brigada lui Ghioancă 
Ioan au extras peste planul lunar 
mai mult de 900 tone de cărbune 
cocsificabil de bună calitate.

randamentului 
minerului Petre 

extras în luna tre- 
peste

pe baza depășirii 
planificat, brigada 
Constantin a 
cută 800 tone de cărbune
prevederile planului.

Munca avîntată depusă de bri
găzile sectorului III a avut ca re
zultat depășirea producției plani
ficate pe luna iulie cu peste 
tone de cărbune cocsificabil. 
dementul mediu obținut în 
trecută pe sector trece de 
tone cărbune pe post

fost 
din 
se-

Pe- 
din-

3000 
Ran- 
luna 

2,960

trila. Vulcan și 
baza creșterii

peste

4 
r 

muncii, colectivul minei Aninoa- 5 
sa, bunăoară, a dat peste sarci- i 
nile de pian 1841 tone de căr- | 
bune energetic. S

In primele 7 luni ale anului, 
harnicii mineri ai Văii Jiului au 
livrat economiei naționale mai 
mult de 96 000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic 
prevederile planului.

Acțiuni de muncă patniotică
Zilele trecute, comitetul de secție 

sindicală din sect. IX al minei Lu- 
peni a organizat în gara goalelor 
o acțiune de muncă patriotică. Cei 
46 participanți la această acțiune 
au curățat 238 de vagonete nece
sare transportului de cărbune din 
subteran la suprafață. S-au eviden
țiat prin aportul adus tovarășii 
Crainic Sabin, Miclea Florin, Radu

Mircea, Hriss Maria, Costa Ana, 
Dobai Ștefan, Ghinea Constantin 
și Imbuzan Teodor.

La cererea muncitorilor, comitetul 
secției sindicale din sector va mai 
organiza asemenea acțiuni pentru 
înfrumusețarea incintei minei 
colectarea fierului vechi.

Bucurie și voie bună 
ce se poate citi pe fețele mine
rilor din brigada condusă de co
munistul Firoiu loan din sectorul 
II al minei Petrila. „Secretul" a- 
cestor sentimente sînt rezultatele 
bune obținute lună de lună în 
producție.

Recent, în cadrul unei consfă
tuiri de producție, ia mina Petrila 
s-a analizat felul în care au 
traduse în viață prevederile 
contractul colectiv pe primul 
mestru al anului 1963.

Contractul colectiv al minei 
trila prevede 36 de obiective,
tre care 16 se referă la îndeplini
rea sarcinilor de producție, iar 
celelalte 20 au caracter social- 
cultural. Și unele și altele din pre
vederile contractului colectiv, în 
prima jumătate a anului curent, au 
fost traduse în viață. Referatele 
prezentate in consfătuirea de pro
ducție de către conducerea minei 
și comitetul sindicatului, cit și dis
cuțiile purtate au scos în evidență 
forța mobilizatoare a contractului 
colectiv. îndrumat îndeaproape de 
organizația de partid, comitetul 
sindicatului a desfășurat o activi
tate susținută in vederea antrenă
rii unui număr cit mai mare de 
muncitori, ingineri și tehnicieni în 
întrecerea socialistă. Drept rezul- 

primul semestru al anului, 
de producție 
la sută, iar 
a crescut cu

tă perioadă au fost în întregime 
realizate.

Atît comitetul sindicatului cit și 
conducerea tehnico-administrativă a 
minei au acordat o atenție deo
sebită îmbunătățirii condițiilor de 
muncă. Astfel, pentru ușurarea e- 
iortului fizic al muncitorilor s-a 
montat. un culbutor mecanizat pen
tru curățirea vagonetelor prin vi
brație, un troliu de 5,5 Kw pen
tru 
lor 
S-a 
de

Și

RADU AUREL
corespondent 1

a fost depășit 
productivitatea 
2 Ia sută față 
De asemenea,

de cost al producției a fost 
cu 4,25 lei pe tona de căr- 
extrasă. realizindu-se pe 
cale economii de 746 000

a- 
lei 
de

tat, în 
planul 
cu 3,7 
muncii
de cea planificată, 
prețul 
redus 
bune 
ceastă
la producție, iar la activitatea 
investiții 1 587 000 lei.

Eforturilor muncitorilor îndrepta
te spre îndeplinirea sarcinilor de 
producție Ii s-a adăugat 
parea conducerii 
pentru traducerea 
menele stabilite, , 
lor reciproce din 
tiv. Aceasta s-a i

preocu- 
i administrative 
In viață, la ter- 

a angajamente- 
contractul colec- 
concretizat prin 

faptul că la sffrșitul semestrului, 
cele 17 obligații scadente în aceas-

Sonda 5 806 și-a
In dimineața zilei de 16 iulie 
c. sonda nr. 5806 condusă de

reîuaf activitatea
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— Să vii prezentăm pe 
cei mai buni conducători 
auto de pe autobuzele 
noastre ? Sînt buni aproa
pe tofi, iar la titlul de 
„cel mai bun" aspiră mul
ti candidați: frafii Lud
nai, Sipoș Ștefan, Oaidă 
Teodor, Stănescu Constan
tin și încă cîtiva. Ludnai 
loan a împlinit recent 36 
ani — este unicul nostru 
șofer cu categorie specia
lă. Un om pentru care 
întrajutorarea în muncă 
constituie o datorie tovă
rășească. Cit despre frații 
lui Mihai și Iosif, putem 
spune că pășesc pe ur
mele acestui șofer pa
sionat de profesiunea sa.

Setul garajului I.C.O. 
Petroșani ne mai infor
mează că șoferii Sipoș 
Stefan, Oaidă Teodor și 
Stănescu Constantin sînt 
„sutamiiști", dar după fe
lul cum a vorbit de frafii 
Ludnai se vedea că are 
o considerație deosebită 
pentru fratele cel mare. 
Să fie numai o părere, 
ori Ludnai loan iese cu 
adevărat în evidentă mai 
mult ca ceilalți conducă
tori auto ai I.C.O. Petro
șani ?

„Enigma" se cerea dez
legată.

...In garaj domnea for
fota specifică începerii

noi zile 
pe rînd, 
puse în 
așteptau

de munca, 
autobuzele 

mișcare. In 
primii pa-

unei 
Rînd 
erau 
stafii
sageri — mineri, _ prepa
ratori, constructori și alți 
oameni ai muncii. Ludnai 
loan abia sosise
cursă lungă din 
curești — de unde

dintr-o
Bu-

a

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI

-oooooooooooooooooooooooooo

adus patru autobuze nou- 
noufe, care se alătură ce
lorlalte trei primite de 
I.C.O. Petroșani în ulti- 
mile două luni. Privi în 
jur la mașinile care încă 
nu ieșiseră din garaj și 
păru surprins zărind au
tobuzul nr. 52 252, care 
face ruta Petroșani — U- 
ricani și care e condus de 
fratele său Iosif. Curînd 
iși văzu și fratele mește
rind ceva la dinamul mo
torului.

— S-a defectat ?
Primi răspunsul din 

priviri.
— Scoate dinamul — 

ii porunci iratele cel ma
re indreptindu-se în gra
bă spre mașina lui.

losif înțelese. Fratele 
ii „împrumută" dinamul

♦ ♦
♦ * « 

autobuzului său aflat în ♦ 
revizie, ca el să nu piar- • 
dă cursa. Iși privi cea- * 
sul. Nu, încă nu e tîrziu, 
iși zise. Voi 
timp.

Ludnai Ioan 
cu dinamul 
funcționa perfect. II mon
tară repede și losif urcă 
ia volanul 
său.

— L-rum 
fratelui și 
repate 
Pe cînd termină 
simfi oboseala 
Dar nu plecă 
se duse să stea 
cu șoferii Biro Carol, Bi
rd Eugen și Preduf 
tru, care urmau să 
primire autobuzele

...Cu luni în 
despre fratele lui 
exista părerea că 
neglijent în muncă, 
puhe 
Îngrijirea mașinii, ba, c-a 
mai avut și întirzieri. Cu 
aceste abateri ale frate
lui lor nu s-au putut îm
păca ceilalți doi.

— Las că stau de vor
bă cu Mihai, doar n-o să 
lăsăm să ne facă de ru
șine.

MARE

a.
Oprescu loan din sectorul de foraj 
Uricani s-a oprit brusc din lucru.

Blocată de pre
siune garnitura de 
prăjini s-a prins 
în puț la o adîn- 
cime de 1072 m. 

încercările fă
cute de brigadier 
pentru a degaja 
garnitura prin mij
loace obișnuite 
au fost zadarnice.

N-au dat rezultate nici sfaturile 
experimentatului maistru sondor 
Vîlceanu loan și nici intervenția 
agregatului de cimentare. Sfătuindu- 
se între ei, inginerii Todea loan, 
Busuiocescu Constantin și Ștefan 
Gheorghe au hotărît să treacă la o 
ultimă încercare: introducerea în 
puț a unei cantități de 100 litri 
motorină. După 36 de ore de în
cercări, operațiunea a dat, însfîr- 
șit, rezultate. Salvată, sonda 5806 
și-a reluat activitatea.

i

echipa- 
uzură. 

cheltuit 
1 100 000 lei.
importantă la 
au adus-o și 
prezentat la

rea- 
ino- 

cati-

ușurarea manevrării vagonete- 
în fața coșului de la cazane, 
extins cu 4 500 m. 1. rețeaua 
apă potabilă și industrială în

subteran, iar perîorajul umed a 
fost extins la mai multe brigăzi 
din sectorul de investiții. Totodată 
s-au asigurat condiții optime de 
cazare în căminele muncitorești 
prin înzestrarea dormitoarelor cu 
lenjerie nouă și dulapuri, s-a re- 
amenajat baia și vestiarele. Mun
citorilor li s-a distribuit 
ment de protecție și de 
Pentru toate acestea s-a 
suma de peste

O contribuție 
lizările obținute 
vatorii, care au
netul tehnic 26 de inovații din ca
re 20 au fost aplicate, iar celelalte 
se află în stadiu de experimentare. 
De un real folos s-a dovedit a fi 
inovația inginerului Nicoară Eu
gen intitulată „îmbunătățirea sis
temului de rambleiere în abatajele 
cameră" prin care anual se reali
zează economii de 126 000 lei.

Comitetul sindicatului și condu
cerea administrativă a sprijinit e- 
fectiv creșterea calificării muncito
rilor. Astfel, în cursul 
semestru s-au calificat 51 
37 ajutori mineri, iar în 
sînt în curs de calificare 
artificieri.

In această perioadă, prin grija 
comitetului sindicatului au fost or
ganizate trei schimburi de expe
riență intre minerii care își desfă
șoară activitatea în abatajele 
pe stratele III și V. 
cestui schimb 
crescut 
muncii.

Succesele obținute 
mestru al anului 
rea angajamentelor reciproce 
contractul colectiv constituie 
ranția că în a doua jumătate 
cestui an toate prevederile 
contract vor fi îndeplinite la 
menele stabilite.

primului 
mineri, 
prezgnt 
40 de

de 
simțitor

In urma 
experiență

de 
a- 
a

productivitatea

în primul se- 
privind realiza- 

din 
ga- 

a a- 
din 
ter-

delectat, 
reparația, 
drumului, 
acasă, ci 
de vorbă

C. MUNTEANU 
vicepreședintele comitetului 
sindicatului minei Petrila

D. POPESCU
brigadier, secția de foraj Uricani •4

ajunge

se întoarse 
său care

autobuzului

bun — îi ura 
se apucă să 

dinamul

Dumi- 
ia în 

noi. 
urmă, 
Mihai 

e cam 
că 

pe plan secundar

M. LUPENEANU

(Cont. în pag. 3-a)

Minerii din sectorul VIII 
tiții de la mina Vulcan au 
intens mecanizarea pentru a

inves- 
folosit 
realiza 

cei 341 m. înaintare în galerie 
lună. De mare folos le-au fost 
nerilor din brigada „6 August" 
a lucrat la această înaintare 
pidă mașinile de încărcat cu cupă 
cu care a fost înzestrat locul de 
muncă. Cu ajutorul mașinilor, mi
nerii au redus timpul de încărcare 
a sterilului dislocat, încadrîndu-se 
zi de zi în ciclograma de lucru și 
sporind viteza de avansare 
schimb la peste 3 m. 1.

Fotografia înfățișează un moment 
cînd minerii dintr-un schimb al 
brigăzii „6 August" verificau mași
na electrică de încărcat tip E.P.M.-l 
înainte de a începe încărearea 
ritului de la ort.

i.'
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Sâ clcctuâm io timp toate pregătirile 
in vederea începerii noului an in școlile din Valea Jiului
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Ne desparte mai puțin de o lună și jumătate pînă cînd 4
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vățămint, in școlile din 
tot se fntîlnesc schele, 
var, vopsea, deci totul 

Anul acesta, spre

la școală 
unui nou

an de în-

ciment, 
se executa reparațiile necesare, 
de anii trecuți, în majoritatea 
pregătitoare în vederea deschi- 
imediat

înzestrate cu mobilier nou 
materialul didactic necesar.

11 I T 1 BUNE
646 000 lei. Școlile vor primi 
de bănci, 90 de dulapuri, 30 

catedre, 20 de mese, birouri,

zeci de mii de manuale

după terminarea cursu- 
într-un stadiu avansat, 
se impuneau pentru re- 
pentru punerea la 

multe

fortantă și instructivă, elevii se vor reîntoarce din nou 
și împreună cu cadrele didactice vor porni pe drumul 
an de studiu, de învățătură.

In vederea deschiderii în hune condiții a noului
Valea Jiului au loc intense pregătiri. Peste 
materiale de construcții, saci cu 
pentru a 

deosebire
școlilor din Valea Jiului lucrările 
dorii noului an școlar au început 
rUor, astfel că în prezent ele sînt deja

Din vreme au lost luate măsurile ce 
pararea și curățirea localurilor de școală,
a mobilierului, a materialului didactic, urmind ca în 
Să se mai facă o dată o curățenie generală.

De asemenea, lucrările de construcție ale noilor 
Petroșani și Lupeni au fost și ele accelerate pentru a 
date la timp în folosință.

Se «ai ivesc însă și unele lipsuri unele provenite din 
sectoarelor I.L.L. care întîrzie cu unele lucrări, intirzieri la 
îșt dau concursul și anumiți directori de școli.

Dar să vedem mai îndeaproape felul cum se desfășoară
gătirile în unele școli din Valea Jiului în vederea deschiderii 
noului an de învățămînt.

punct 
școli

școli 
putea

din
ii

vina 
care

pre-

☆-

GOSPODAR! HARNICI
în

în

viața.

încă 
de 
de

ani

parte 
termi- 
școlii 

cursu-

punct 
pentru

biblioteeilor. a laboratoarelor și 
general a materialului didactic.

îmbucurător este faptul că și 
aezastă privință s-au obținut rezul
tate bune. Toate școlile și-au în
tocmit din timp necesarul de ma
nuale, s-au făcut aprovizionări cu 
combustibil, și s-au reamenajal la
boratoarele.

In privința combustibilului ar fi 
fost totuși necesar ca atît condu
cerile școlilor cît și sfaturile popu
lare de care aparțin să manifeste 
mai multă grijă asupra calității a- 
cestuia. Așa de exemplu, la Școala 
da 8 ani din Vulcan, din cele 5 
tone de cărbune care i-au fost re- 
paitizate, doar o tonă și ceva (du
pă alegere) 
restul fiind 
popular din 
școlii ar fi 
atunci cina
parația Lupeni, lucrurile s-ar 
schimbat. Dar așa...

Pînă la începerea anului școlar 
a mai rămas puțin timp. Da aceea 
este necesar ca toate lucrările pre
gătitoare să fie urgentate. Acolo 
unde lipsesc geamuri să se pună, 
să se completeze becurile și glo
burile, iar după 15 august dacă nu 
chiar și mai înainte, să se treacă 
la pavoazarea sălilor de clasă pen
tru ca într-adevăr prima zi de curs 
să găsească școlile bine puse la 
punct.

Un vechi proverb din popor spu
ne că „gospodarul bun își face 
iarna căruță și vara sanie". înțelep
ciunea acestui proverb a fost con
firmată de atîtea ori de
Acest lucru se potrivește și pentru 
gospodarii din școli. Multi direc
tori din școli s-au preocupat 
din primele zile ale vacantei
pregătirea deschiderii noului an 
învățămînt.

Bunăoară, la Școala de 8 
dtB Uricani, lucrările de reparare
a mobili srului și materialului di
dactic, de curățenie a școlii au în
ceput imediat după terminarea 
cursurilor, astfel că în a doua 
a lunii iulie ele erau deja 
Bate, iar în prezent localul 
este gata pentru începerea 
riăor.

Intr-un stadiu avansat din 
de vedere al pregătirilor
începerea noului an de învățămînt 
Sînt și școlile de 8 ani nr. 1 și nr. 
2 Lupeni, nr. 2 și 5 Petroșani nr. 
2 Lonea, nr. 1 Petrila, Școala me
die Lonea ș.a. In aceste școli zu
grăvirea coridoarelor, a sălilor de 
clase este deja terminată iar în 
unele din ele se trag ultimele 
vopsele la soclurile de pe coridoare.

O impresie deosebit de plăcută 
creeze școala de 3 ani nr. 1 
Lupeni. De cum intri aici totul 
pare nou, proaspăt, vădind mj- 
unor gospodari pricepu ți. Zu-

mai poate fi folosit, 
piatră. Dacă Sfatul 

Vulcan și conducerea 
refuzat acest cărbune 
a fost trimis de pre- 

fi

CON DIȚ
Prin grija partidului și guver

nului, an de an se crează condiții 
tot mai bune desfășurării proce
sului de învățămînt. Numai în ul
timii trei ani s-au construit în 
Valea Jiului șapte școli noi, mo
derne, 
și cu

In orașul Lupeni o nouă clădire 
cu 16 săli de clasă va găzdui șco
larii din Braia. De asemenea, în 
colonia de jos din Petroșani se 
înalță o nouă și frumoasă școală- 
La ambele școli constructorii lu
crează intens Ia finisarea lucrări
lor. Totuși ritmul în care se lu
crează în prezent trebuie intensi
ficat, pentru ca termenul de pre
dare să poată fi respectat.

Pe lingă aceșțe construcții noi, 
se lucrează intens și la 
și extinderi de localuri. 
Cîmpu lui Neag, actuala 
4 ani se va transforma
de 8 ani. Cetățenii comunei au ho
tărît ca prin contribuție voluntară 
si prin muncă patriotică să con
struiască încă o aripă la actuala 
clădire. Această hotărîre a fost ur
mată de fapte. In prezent se lu
crează intens pentru 
cestor planuri,

Paralel cu lucrările 
ții de noi clădiri de
trarea școlilor cu mobilier nou a 
stat în atenția secției învățămînt. 
Astfel, s-a contractat pentru anul 
acesta mobilier școlar în valoare

de 
600 
de 
precum și alt mobilier.

Pe Ungă mobilierul «ou eu care 
vor fi înzestrate școlile, colecti
vele didactice au sarcina de a lua 
măsuri și pentru repararea mobi
lierului existent la școli, deterio
rat în timpul anului școlar. Aceas
tă problemă a constituit o preocu
pare de seamă a 
lor nr. 1 Lupeni, 
troșani și altele, 
a fost reparat și 
vederea începerii

Asigurarea bazei didactico-mate- 
riale a școlilor are de asemenea 
o importanță deosebită pentru bu
na desfășurare a procesului de în- 
vățămînt. In acest scop s-au con
tractat materiale didactice intuiti
ve în valoare de 
vederea înzestrării 
de fizică, chimie, 
Aparatajul modern
înzestrate laboratoarele va contri
bui în noul an școlar la înțele
gerea mai profundă a materiilor, la 
legarea teoriei de practică,

O altă problemă importantă 
pentru noul an școlar o consti
tuie asigurarea 
I—VII cu 
acest an.

conducerii școli - 
nr. 1, 4 și 5 Pe- 
unde mobilierul 
pus la punct în 
noului an școlar.

amenajări 
Astfel, la 
școală de 
în școală

302 000 lei, în 
laboratoarelor 

științe naturale, 
cu care au fost

regizarea a-

de construc- 
școli, înzoș’

elevilor claselor 
manuale gratuite. Si în 
elevii din Valea Jiului,

vor primi
a căror valoare se ridică la a- 
proape o jumătate milion lei. Ma
joritatea manualelor au sosit și 
au fost depozitate și sortate pe 
ejase și titluri prin grija comisiei 
orășenești de difuzare a manua
lelor.

Tot pentru deschiderea noului 
an școlar în condiții optime s-au 
organizat cursuri de perfecționare 
cu cadrele didactice de diferite 
specialități. în vederea ridicării 
nivelului procesului instructiy-șdu- 
cativ. Un număr însemnat de ca
dre didactice au participat la a- 
ceste cursuri organizate de insti
tutele interregionale de perfecțio
nare a cadrelor didactice unde au 
reușit să-și ridice nivelul lor pro
fesional si politic. De asemenea, 
o serie de învățători și profesori 
s-au prezentat la examenul de 
grad definitiv, important mijloc de 
perfecționare a calificării pedago
gice. înarmați cu toate noutățile 
în domeniul pedagogiei si meto
dicii. cadrele didactice vor putea 
începe noul an școlar cu forțe noi.

Numai mobilizînd toate forțele 
care pot contribui la pregătirea 
deschiderii noului an școlar, se 
vor asigura condiții optime des
fășurării procesului de instruire șl 
de educare a elevilor noștri.

VACANȚĂ PLĂCUTĂ
Sîntem

îli 
din 
îți 
na 
grivirea sălilor de clasă și a co
ridoarelor s-a terminat. De aseme
nea s-a terminat vopsirea băncilor, 
o mobilierului școlar și a dușume
lelor. De remarcat este faptul că 
pentru aceste lucrări nu a fost ne
voie de finanțări speciale. In pla
nul de reparații pe acest an, nu 
8 fost prevăzută vopsirea dușume
lelor, a mobilierului școlar și a 
soclului dș pe coridoare. Toate a- 
cestea s-au făcut însă cu sprijinul 
comitetului de părinți. Iată, așadar, 
că acolo unde între conducerea 
școlii și comitetul de părinți există 
o strînsă colaborare și întrajutorare 
nu numai în timpul anului școlar 
ci >i pe tot timpul vacanței, se 
pot realiza lucruri frumoase. Ar fi 
bin? (nu e tîrziu nici acuma) dacă 
conducerile celorlalte școli ar pro
ceda așa cum s-a procedat la Școa
la do 8 ani nr. 1 din Lupeni, care 
a cerut sprijinul comitetului 
părinți într-o serie de lucrări.

Par pregătirile în vederea des
chiderii noului an școlar nu se re
zumă numai Ia atît.

Directorii școlilor, cadrele didac
tice se preocupă acum îndeaproape 
de aprovizionarea eu combustibil 
a școlilor, de ■spraviziouarea cu 
manuale pentru elevii din clasele 
I-VJÎ, pentru punerea la punct »

Au fost puse în vînzare 
manuale 

pentru clasele VIII-—XI
Una din condițiile esențiale 

pentru buna desfășurare a muncii 
instructiv-educative încă de la în
ceputul anului școlar, ește asigu
rarea la timp a elevilor cu 
nualele necesare.

Prin grija partidului, atît 
nualele pentru clasele I—VII, 
re se distribuie gratuit, cît și 
pentru clasele VIII—XI, au 
tipărite din timp Și în 
suficiente.

Incepînd de ieri, în toate uni
tățile de librării din Va*lea Jiului 
s-au pus în vînzare manualele 
școlare pentru clasele VIII—XI.
Este bine ca atît elevii cît și pă
rinții să 
brăriile 
lelor și 
cesare.

Pentru clasele I—-VII, cursul de 
zi, manualele școlare se vor dis
tribui gratuit prin școli la începu
tul anului de învățămînt.

încă în plină vacanță 
de vară. Sute de elevi și eleve 
fost trimiși și în vara aceasta 
diferite tabere șl în excursii.

Ieri dimineață au plecat la
băra de la Năvodari de pe lito
ral 213 elevi și eleve din școlile 
profesionale și din școlile medii

au 
în

U-

ma-

ma
ca- 

cele 
fost

cantități

viziteze în aceste zile 11- 
pentru procurarea manua- 
rechizitelor școlare no

din Valea Jiului. Astăzi după-amia- 
ză va sosi un grup de 90 de elevi 
la tabăra de pionieri 
Florii. Aceste tabere 
lor condiții bune de
Aici elevii vor lua parte la dife
rite acțiuni sportive, culturale si 
distractive.

de U
oferă olevi- 
reconfortare.

0

Lanțul slăbiciunilor
Anul acesta ș-a prevăzut ca 

țiul școlar al școlii ta 8 ani 
trila să fie mărit cu încă patru 
săli de clasă. Pentru aceasta s-a 
hotărît repararea vechiului local de 
școală.

Secția gospodărire a sfatului popu
lar Petrila a întocmit devizul cu 
lucrările necesare care apoi a fost 
dat S.S.A. din cadrul Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani. Serviciul 
da sistematizare și arhitectură, la 
rindul său, și-a dat avizul favora
bil. Lucrările s-au contractat cu 
I.L.L., sectorul Petrila. Pînă aici 
toate au fost bune. La începerea 
lucrărilor de către I.L.L. s-au cons-

spa- 
Pe-

S3ASSJSA8S

Anipoaaa.

noului an școlar, elevii se află in 
localități, își petrec timpul in mod 
în vederea deschiderii noului an

In timp ce în școli au lot pregătiri intense pentru deschiderea 
plină vacanță. Majoritatea din ei, care nu au plecat în tabere in alte 
recreativ și instructiv în taberele locale. Aici ei își fortifică forțele 
școlar.

IN CLIȘEU: Activitate sportivă în cadrul taberei locale da ia

T'-. So *w Lj

tatat însă unele „mici" defecțiuni. 
Si de aici a început lanțul slăbi
ciunilor. Devizul a fost întocmit 
defectuos- Cei care-1 întocmiseră 
n-au făcut sondaje, mulțumindu-se 
cu o simplă constatare după ochi. 
Concluzia ? Din cauză că erau n s- 
ceaare lucrări mult mai mari, de
vizul trebuia refăcut. Și a începui 
refacerea lui. De data aceasta — 
nu de către secția gospodărire a 
Sfatului popular Petrila. ci de către 
S.S.A. care inițial aprobase primul 
deviz. Accentuăm, a început, dar 
nici pînă în prezent refacerea devi
zului nu s-a terminat. De fapt nu-i 
nici-o „grabă" își spuneau unii. 
Abia sîntem în 2 august iar pînă la 
începerea anului școlar mai este 
„timp suficient". Poate... cine știe, 
pînă la 1 septembrie va fi gata.

Tot Urzic, 1L.L- s-a trezit că de 
fapt nu are materialul necesar con- 
strucției. Pare neverosimilă acesta 
constatare a I.LX.-ului, cp atît mat 
mult cu cît șe cunoștea. încă de 
la începutul anului că are-în plan 
această lucrare. Atunfi de ce nu 
s-a aprovizionat cu materialele ne
cesare ? Probabil că tot la fel șl- 
a spus: „mai este timp". Si a 
așteptat să treacă timpul. Așteaptă 
și acuma.

De fapt așteaptă toți: LL.L.-ul să 
termine devizul cei 
conducerea școlii 
aprovizionez? f.L.L. 
necesare, elevii își

de la S.S.A., 
așteaptă să se 
cu materialele 
așteaptă și ei

cu nerăbdare clasele să vadă 
arată. Doar încăperea anului 
Iar nu așteaptă. Curînd, noul 
școlar va bate la ușă. Poate 
mai are totuși de spus ceva și
ția de învățămînt, care nu a curmat 
acest lanț al slăbiciunilor. Nu cum
va s-a prins și ea de el?

cum
șco-

an
Cu

sec-

Pagină realizată de C. CO- 
TOȘPAN și M. FERENCZI, in
spector, secția de învățămînt 
a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani.



TRIBUNA AGITATORULUI

In cadrul brigăzii — 
o muncă politică susținută

La începutul acestui an colecti
vul sectorului I B de la mina Lu
peni s-a angajat să extragă peste 
prevederile planului cantitatea de 
900 tone de cărbune cocsifieabil, 
șă îmbunătățească mereu calitatea 
cărbunelui. Traducerea in viață a 
acestui angajament impune mobi
lizarea fiecărui muncitor din ca
dril! sectorului la o muncă rodni
că. Iată de ce organizația de partid 
din sectorul nostru a acordat o 
deosebită atenție intensificării mun
cit politice de Ia om la om.

Biroul organizației de bază s-a 
îngrijit ca agitatorii să fie instruiți 
periodic cu sarcinile care stau în 
fața colectivului nostru, asupra fe
lului cum trebuie să muncească 
pentru a mobiliza minerii la tra
ducerea în viață a angajamentelor 
de întrecere.

In calitate de agitator în briga
da condusă de tovarășul Băcanu 
Sava m-am străduit să fiu la înăl
țimea sarcinilor ce mi-au revenit 
în mobilizarea minerilor la înde
plinirea angajamentelor de între
cere.

Brigada noastră, compusă din- 
tr-un efectiv de 105 muncitori, lu
crează într-un abataj frontal pe 
ștratele 8 și 9. Ca agitator am ur
mărit să informez cu regularitate 
ortacii asupra sarcinilor ce ne stau 
în 
rui 
de 
ca 
te 
pe

normal în cele 8

niciodată din ve- 
ori stau de vorbă 
abataj să le aduc

tinuu și în mod 
ore de muncă.

Nu-mi scapă 
dere ori de cîte 
cu oamenii din
aminte și de calitatea cărbunelui, 
adică de grija pe care trebuie să 
o manifeste fiecare față de alege
rea șistului din cărbune, față de 
îmbunătățirea calității producției. 
Aceasta a contribuit ca în ultimul 
timp brigada din care fac parte să 
nu mai fie penalizată cu nici un 
vagonet de cărbune pentru șist 
vizibil.

Ca agitator mă preocup și de in
formarea politică a minerilor din 
brigadă. Nu rare sînt cazurile cînd 
cu prilejul convorbirilor prelucrez 
scurte articole din 
rezultatele obținute 
noastră sau chiar de
ploatării, despre evenimentele in
terne și internaționale și altele. 
Preocuparea pe care o am, alături 
de ceilalți agitatori, față de edu
carea și mobilizarea minerilor 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
a angajamentelor de întrecere 
arată din plin roadele. De la 
cepului anului brigada noastră 
extras peste plan 2000 tone 
cărbune față de angajamentul
nual inițial de 500 de tone. Acesta 
este un rezultat frumos, o contri
buție de seamă la realizarea de 
către colectivul sectorului I B a 
sarcinilor de producție pe semes
trul I 1963 cu aproape 13 zile îna
inte de termen.

La magazinul alimentar nr. 46 
din C'rividia - Vulcan lucrează 
un grup de tinere' absolvente ale 
școlii profesionale de comerț. U- 
temistele Cucu Maria, Ulici Au
relia și Dună Valeria sînt respon
sabile a cîte unui raion din ma
gazin. Prima răspunde de prezen
tarea produselor industriale și de 
vînzarea lor, a doua — de vîn
zarea băuturilor, iar ultima, 
vînzarea articolelor alimentare 
re se 
și-au 
ga? in. 
liana,
lucrătoare au învățat multe lucruri 
folositoare.

In acest magazin, care se bu
cură de o bună apreciere din 
partea cumpărătorilor, lucrează 
încă două tinere abia ieșite de 
pe băncile școlii profesionale de 
comerț. Cu ajutorul colegelor mai 
mari și îndrumate de responsabila 
unității, tinerele Costea Samfara 
și Uscatu Aurelia, îmbină cunoș
tințele dobîndite în școală cu 
practica de fiecare zi.

de 
că- 
trei 
ma-
Iu-

vind la kilogram. Toate 
făcut practica în acest

De la tovarășa Dănilă 
responsabila unității, tinerele

presă despre 
de brigada 

colectivul ex-

din Valea 
au fost vi- 
zilele trecu- 

o delegație

Unitățile econo
mice 
Jiului 
zitate 
le de
a cadrelor didacti
ce de la Politeh
nica din Veszprăm, 
R. P. Ungară. La 
preparația din 
peni vizitatorii 
interesat de 
cedeele pai
prepararea cărbu
nelui.

Lu- 
s-au
pro- 

în

CLIȘEU i 
delega- 

Săgi Mi-

I 1N
I Membrii 
țției, ing.
haly și prof. Tisch
Livia. întreținîndu- 
»e cu Iov. Arde- 
leanu Victor, șe
ful preparației Lu
peni și ing. Abra- 

( ham Ladislau.

la
Și 

își 
în- 

a 
de
3-

Noi succese în întrecerea ceferiștilor
întrecerea socialistă în cinstea 

aniversării eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist a cuprins toa
te unitățile de cale ferată din Va
lea Jiului. Sînt înregistrate noi suc
cese în muncă, se realizează un 
transport de calitate, efectuat în 
cele mai optime condiții de sigu
ranță și regularitate. Iată cîteva 
din realizările harnicilor ceferiști.

față. Astfel, la începutul fiecă- 
schimb, organizez o convorbire 
cîteva minute ta locul de mun
cii care prilej aduc la cunoștln- 
ortacllor care este preliminarul 
care trebuie să-l dăm în schim

bul respectiv, le explic ce sarcini 
revin în cursul schimbului fiecă
rui om șl cum trebuie să lucreze 
pentru ca în schimbul nostru să 
ne îndeplinim în bune condiții 
sarcinile. Tot cu acest prilej sta
bilim repartizarea grupelor de-a 
lungul frontului, cine se va ocupa 
de aprovizionarea
fel și ceea ce trebuie 
pentru a asigura locul 
în așa fel ca să nu 
accidente și ca procesul
ducție să se desfășoare

CONSTANTIN MAZILII’ 
miner, agitator sectorul I B 

mina Lupeni
Planul de încărcări depășit

Asigurarea tuturor întreprinderilor

FRATELE
(Urmare din pag. l-a)

zi.
cu

abatajului, la 
să facem 
de muncă 

se producă 
de pro- 

în con

Prilejul s-a ivit chiar in acea 
Mihai, reîntors din cursă, află 
amărăciune că el n-a lost trecut 
pe lista de premiere 
rilor auto.

— Care-va-să-zică, 
la sută premiu, și
alți șoferi, iar eu îs pus in ria
dul celor mai din urmă — se plin-

a conducăto-

voi luați 30 
ca voi mulfi

Hărnicia constructorilor blocului A-3

A-3
Brigăzile 

Ferestrău

pentru In-

constructori 
eforturile

Colectivul de muncitori, tahni- 
cieiă și ingineri de la șantierul 
7 construcții din Lupeni muncește 
cu rlvnă pentru a da în folosință 
minerilor lupeneni blocul 
cu 60 apartamente, 
de zugravi conduse de
loan, Berciu Gheorghe, Mogoșan 
loan, Pora Sabin au efectuat pînă 
acum 75 la sută din lucrările ce 
le ravin. Iar instalatorii din brigă
zile lui Istodor Vintilă și Flanigea 
Gheorghe au montat cu cinci zile

mai devreme rețeaua de conducte 
pentru apa potabilă și 
stalațiile sanitare.

Printre muncitorii 
care nn-și precupețesc
pentru ca blocul A-3 să fie dat in 
folosință înainte de termen se nu
mără și tovarășii Dumitrii: Aurel, 
Ilie loan, Pora Constantin, Smaran- 
iia Constantin Rărăioan Nicolae, 
Serghei loan și Manole Radu.

CEL MARE
se el fratelui cel mare. Acesta il 
lăsă să-și spună păsul apoi il luă 
de umăr și îl duse spre locul de 
garare al autobuzelor. Se duse fă
ră împotrivire. Nu se miră nici 
cînd i se ceru sfi descuie ușa au
tobuzului său și mai apoi cînd îl 
văzu pe fratele cel mare revizuin- 
du-i mașina.

— Și încă mai cirtești că n-ai 
primit premiu ? — îl mustră seve
rul său frate, după ce termină de 
revizuit mașina, tu, unul nici sa
lariul nu ți l-aș da întreg, pînă 
nu dovedești o adevărată grijă 
față de mașina care țî-ci fost dată 
în păstrare...

in aceea zi, cei doi frați au ie
șit ultimii din garaj; în schimb 
torul autobuzului lui Mihai a 
pus la punct. Nici un șurub 
rămas nerevizuit. Din acea
Ludnai Mihai nu părăsește gara
jul pînă 
perfectă 
datorită

cu vagoanele necesare încărcării 
mărfurilor pentru transport, este 
una din preocupările de seamă ale 
tuturor ceferiștilor de pe raza de 
activitate a regulatorului de circu
lație din Petroșani.

Datorită faptului că se folosesc 
pentru încărcări proprii majorita
tea vagoanelor provenite din des
cărcări, s-au putut asigura toate 
cererile de transport. In cursul lu
nii ce a trecut, planul de încărcări 
a fost simțitor depășit, încărcîndu- 
se în plus peste 23 000 tone 
se.

Cele mai multe vagoane 
plan au fost încărcate de
stațiile Lupeni, petroșani și Vulcan.

remorcarea trenurilor cu tonaj spo
rit, cîte 25-30 tone combustibil con
ventional.

produ-

peste 
către

Economii de combustibil

CÎRSTOIU VALENTIN

mo- 
fos! 
n-a 
zi,

nu-și lasă mașina in stare 
de funcționare. Și asta 
lui loan, fratele lui cel

mare...

Muncitoarea Povîrjan Piana din secția răsucit a Viscozei Lupeni se numără printre evidențiatele 
In întrecerea socialistă. Angajamentul ei de â produce în luna itilie 2000 bobine fără nici un rebut, l-a 
îndeplinit cu cinste, Înainte de sîirșitul lunii.

lat-o în clișeu, alături de alte trei muncitoare harnice din brigada sa, Ardei Paraschiva, Suciu Ra- 
veca și Cătină Profira. .

Remorcarea trenurilor cu tonaj 
sporit a căpătat în ultimul timp 
o largă extindere. Tot mai mulți 
mecanici din depoul Petroșani cer 
să remorce trenuri cu tonaj sporit. 
Acest lucru a făcut ca numărul 
trenurilor remorcate cu tonaj spo
rit să crească în ultimul timp. De 
asemenea a crescut și tonajul re
morcat în plus.

Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent, au fost remor
cate 1 663 trenuri cu tonaj sporit. 
Datorită acestei metode au ajuns 
mai repede la destinație 224 635 
tone mărfuri. S-au economisit prin 
aceasta peste 100 de trenuri de 
marfă pe distanța Petroșani — 
Simeria și retur. Totodată, folosin- 
du-se judicios puterea de remor
cară a locomotivelor, s-a înregistrat 
o economie de 3 093 tone combus
tibil convențional. Cu combustibilul 
economisit se pol remorca peste 750 
trenuri de marfă pe distanța Pe
troșani — Simeria și retur.

Mecanicii de locomotivă
Petre, Marcu Aurel, Rusu 
Socaci Teodor 
economisit în

A fost redusă staționarea 
vagoanelor în stații...

Unul dintre indicatorii de cali
tate urmărit îndeaproape de către 
toți ceferiștii este staționarea va
goanelor prin stații. Reducîndu-se 
staționarea, vagoanele cu mărfuri 
ajung mai devreme la destinație 
iar după descărcare sînt trimise ia
răși pențru o nouă încărcare.

Ceferiștii din stația Vulcan, fo
losind rezervele interne, au reușit 
să reducă staționarea vagoanelor 
la încărcare — descărcare în luna 
Iulie în medie cu 19 la sută și 
au economisit pesta 2 000 ore/vagon.

Tura condusă de comunistul Hu- 
sanu Simion a obținut cele mai 
bune rezultate în privința reducerii 
timpului de staționare a vagoanelor.

Pătroi 
Petre, 

și Pitek Rudolf au 
fîacare lună, prin

Sudorii de plumb
In cursul lunii trecute, sudorii 

de plumb de la Viscoza Lupeni 
au avut de efectuat în secția fi
latură trei lucrări mari: înlocui
rea coloanei de retur a băii de fi- 
laj, înlocuirea colectorului de baie 
Si dublarea coloanei de vacuum 
de la spălătoria de bobine.

Toate cele trei lucrări au fost 
executate la termen și sînt de bu
nă calitate. In afară de acestea,

...și imobilizarea vagoanelor 
la reparații

In fiecare zi, pe poarta atelieru
lui de zonă Petroșani ies zeci de 
vagoane reparate peste plan. In luna 
trecută au fost reparate cu 9 la sută 
mai multe vagoane decît prevedea 
planul. S-a îmbunătățit simțitor ca
litatea reparațiilor efectuate. Un 
alt indicator care este îndeaproape 
urmărit este reducerea imobilizării 
vagoanelor la reparații,

Urmărindu-se ca vagoanele repa
rate să fie redate circulației chiar 
în ziua reparației, s-a reușit ca 
imobilizarea să fie redusă cu 7 la 
sută, ceea ce contribuie la asigura
rea necesarului da vagoane pentru 
încărcarea producției sporite de 
cărbune dată de minerii Văii Jiu
lui.

I. CRIȘAN
corespondent

- pe loc de cinste 
mănunchiul de sudori, dintre care 
amintim pe Maghiar Matei, Savel 
Iosif, Dosan Iacob, Balazs Stefan 
șl Rizon Ludovic, cu concursul dat 
de colectivul atelierului mecanic 
al secției filatură, a făcut înlocui
rea vechilor grătare de la filtrul 
nr. 3 eu altele noi și a executat 
diferite alte lucrări aferente su
durilor de plumb.

Ziua colectării fierului vechi
Comitetul femeilor din Bărbă- 

teni a inițiat mai multe acțiuni de
la această acțiune au 
ca 500 kg. fier vechi.

colectat cir-
Cu acest

muncă patriotică în cadrul cărora 
s-au obținut rezultate frumoase. 
Una din aceste zile a fost consa- 

i erată colectării fierului vechi. Cele 
| peste 20 de gospodine participante

prilej s-au evidențiat tovarășele 
Voicu Uța, Pop Maria, Ganea Ana, 
Minzală Elena, Avrămescu Elena, 
Mantală Tița, Baicea Ecaterina și 
Minculescu Elena.
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NEW YORK 1 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zi

lei de 31 iulie Consiliul de Secu
ritate a trecut la discutarea pro
blemei politicii de apartheid, dusă 
de guvernul Republicii Sud-Afri- 
eane. Consiliului i s-au prezentat 
spre examinare o scrisoare din 
partea a 32 de state africane caTe 
au cerut discutarea acestei proble
me, precum și un nou raport al 
Comitetului special în problema 
politicii de apartheid. In afara fap
telor noi care vădesc intensifica
rea represiunilor împotriva popu
lației băștinașe și a discriminării 
rasiale în R.S.A., precum și spori
rea efectivului forțelor armate fo
losite pentru reprimarea populației 
africane, raportul cuprinde reco
mandări prezentate de 
special spre examinare 
de Securitate.

Guvernul rasist al
Sud-Africane, care a ignorat toate 
hotărîrile precedente ale Adunării 
Generale a O.N.U. și ale Consi
liului de Securitate în problema 
apartheidului, a dat dovadă și de 
data aceasta de un dispreț total

față de Organizația Națiunilor Uni
te. El a refuzat să-și trimită re- j 
prezentantul pentru a participa la 
discutarea acestei probleme 
siliul de Securitate.

Luînd cuvîntul, John
Smart, ministrul afacerilor 
al statului Sierra Leone, 
damnat politica de

în Con-

Karefa- 
externe 
a con- 

apartheid a
guvernului R.S.A., subliniind con
secințele grave ale acestei politick 
El a arătat eă situația explozivă 
din Africa de Sud periclitează pa
cea și securitatea întregului con
tinent și că numai măsuri urgente 
și hotărîte din partea Consiliului 
de Securitate pot preîntîmpina a- 
ceastă explozie.

Comitetul
Consiliului

Republicii

Tratatul privitor 
ia interzicerea 

experiențelor nucleare 
va fi semnat la 5 august 

la Moscova
MOSCOVA 1 (Agerpres).
La Moscova s-a anunțat oficial; 

i că semnarea Tratatului privitor la ‘ 
i interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă va avea loc la 5 august 
la Moscova.

De asemenea, s-a anunțat că Dean 
Rusk, secretar de stat al S.U.A., a 
acceptat invitația de a petrece cî- 
teva zile în Uniunea Sovietică după 
semnarea Tratatului, în calitate de 
oaspete al ministrului 
externe al U.R.S.S., 
mîko.

VARȘOVIA 1 (Agerpres).
La 1 august a avut loc la Minis

terul Afacerilor Externe al R. P, 
Polone schimbul instrumentelor de 
ratificare a Convenției consulare 
intre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Polonă, sem
nată la București la 5 octombrie 
1962.

Schimbul instrumentelor de rati
ficare a fost efectuat din partea ro
mînă de Gheorghe Diaconescu, am-

0

Minerii bolivieni continuă
LA PAZ 1 (Agerpres).
In ultimele zile s-a ascuțit con

flictul dintre Federația minerilor 
bolivieni și administrația întreprin
derii miniere de stat „Corporacion 
Minera Boliviana".

Minerii revendică majorarea sa
lariilor, reprimirea la lucru a li
derilor sindicali concediați, îneeta-

In sprijinul Tratatului tripartit de la Moscova

Interviul ministrului 
afacerilor externe al Austriei

VIENA 1 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului agenției TASS, minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
B, Kreisky, a declarat: „Sînt con
vins că majoritatea covîrșitoare a 
oamenilor din toate țările civili
zate va răsufla ușurată în urma 
realizării acordului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
Aceasta înseamnă că guvernele 
celor trei mari puteri au procedat 
în conformitate cu dorințele ma
jorității omenirii.

Ca ministru al unei țări neutre, 
țin să subliniez că cea mai bună 
garanție a neutralității este pacea, 
iar acordul realizat este pus în 
slujba păcii și, prin urmare, co
respunde întru totul intereselor 
tării noastre. După părerea mea, 
acest tratat reprezintă cel mai im
portant eveniment politic de la 
semnarea de către Austria a tra
tatului de Stat în 1955. Este o 
manifestare a înțelegerii între ma
rile puteri, un început bun. Salut 
aeest tratat".

Declarația guvernului olandez
HAGA 1 (Agerpres).
La 31 iulie, Van Marijnen, pri

mul ministru al Olandei, a pre
zentat Parlamentului noul guvern 

o declarație

declarat 
mare im- 

la

afacerilor 
Andrei Gro-

centrul minier 
învinuiesc gu-

«ilare
plenipoten-basador extraordinar și 

țiar al R. P. Romîne la Varșovia, 
iar din partea polonă de Jozef 
Winiewicz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare au 
membri ai Ambasadei R. P. 
la Varșovia și funcționari
ori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Polone.

asistat
Romîne 
superi-

Demonstrafia muncitorilor constructori 
din Londra

a 
o
privire

al Olandei și a făcut 
guvernamentală.

„Guvernul Olandei, 
Van Marijnen, acordă 
portantă Tratatului cu
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, parafat la Moscova".

In continuare Van Marijen a 
subliniat că în domeniul politiei»

exteme și al economiei noul Ca
binet va continua politica vechiu
lui guvern. Colaborarea în cadrul 
N.A.T.O., a spus el, rămîne baza 
politicii externe a noului guvern.

Guvernul Olandei, a declarat 
primul ministru, intenționează să 
promoveze o politică constructivă 
în toate organizațiile internațio
nale, precum și în vederea pregă
tirii conferinței internaționale în 
problemele comerțului, care va a- 
vea loc în 1964.

rea lockaut-lui în 
Catavi. Muncitorii 
vernul de faptul că intenționează 
să satisfacă cererile băncilor a- 
mericane care au pus drept con
diție pentru acordarea unui împru
mut în vederea reutilării minelor 
naționale, concedierea a cîtorva 
mii de muncitori mineri.

Administrația întreprinderii „Cor
poracion Minera Boliviana" a re-ș 
fuzat să satisfacă aceste revendi-' 
cări ale muncitorilor.

In orașul Oruro, unde recent i 
și-a deschis lucrările Congresul i 
național al minerilor din Bolivia, 
muncitorii au organizat o mare 
demonstrație.

In centrele miniere ale țării au 
avut loc ciocniri între mineri
poliție. De ambele părți s-au înre
gistrat morți

După cum 
toritătile au 
Catavi două 
S-a ordonat,
subunități militare să fie gata de 
luptă.

LONDRA 1 (Agerpres).
Peste 2 000 de constructori din 

Londra au organizat o demonstra
ție pe străzile capitalei Angliei în 
sprijinul revendicărilor lor pri
vind majorarea salariilor și redu
cerea săptămînii de lucru.

Constructorii au organizat a- 
ceastă nouă acțiune în legătură 
cu reluarea tratativelor între re
prezentanții sindicatelor și pa
troni. Pînă în prezent, patronii re-

fuzau să 
oamenilor 
submineze 
patronii au propus

„compromis", 
acceptat

revendicările 
Incercînd să 
constructorilor, 
recent o va- 

potrivit 
au acceptat reducerea 
de lucru doar în lunile 
Sindicatele constructorl-

satisfacă 
muncii, 
hotărîrea

riantă de 
căreia ei 
săptămînii 
de iarnă,
lor au respins această propunere 
declarînd că vor recurge la cele 
mai hotărîte acțiuni pentru a ob
ține satisfacerea revendicărilor lor.

Albe, Pierre Salin- 
la 31 iulie că la 
sosit în ultimele 
de scrisori și te-

Cu nouă zile în urmă, după cum 
menționează agenția, s-a încercat 
incendierea clădirii parlamentului.

și

și răniți.
relatează ziarele, au- 
trimis în regiunea 
regimente de poliție, 
de asemenea, unor

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Casei 
ger, a anunțat 
Casa Albă au 
zile peste 2 000
legrame din partea cetățenilor a- 
mericani, prin care salută Tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare, parafat săptăroîna 
trecută la Moscova.

Associa- 
noaptea 
clădirea

BOGOTA. — Agenția 
ted Press anunță că în 
de marți spre miercuri 
Parlamentului columbian a fost a-
variată de explozia unei bombe.
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CANBERRA. — In localitatea 
Perth s-a încheiat conferința anuală 
a partidului laburist din Australia. 
Cu acest prilej a fost confirmată 
din nou poziția acestui partid în 
problemele internaționale și în spe
cial propunerile formulate mai de 
mult cu priviră la transformarea 
emisferei sudice într-o zonă denu- 
clearizată. Partidul laburist austra
lian a cerut, de asemenea, retra
gerea trupelor australiene de la ba
zele strategice britanice din Ma-

~ Taya.
BAGDAD. — Buletinul oficial 

irakian a publicat textul unui da- 
cret prin care se înființează în 
această țară un minister pentru 
problemele uniunii. Noul minister, 
care și-a început activitatea la 31 
iulie, are drept sarcină să ia mă
surile necesare pentru traducerea 
în viată a unității țărilor arabe.

Corupție în sinul guvernului 
D. S. A

JOHANNESBURG 1 (Agerpres).
Două din principalele ziare gu

vernamentale din Republica Sud-A- 
fricană — „Die Transvaler" și „Die 
Burger" — au publicat zilele aces
tea relatări despre un scandal în 
care sînt compromiși ofițeri supe
riori din armata sud-africană și 
membri ai aparatului oficial din 
guvernul rasist al acestei țări. Zia
rele arată că au fost formulate a- 
cuzatii de corupție și luare de mită

Declarafia lui Harriman Ja Clubul presei 
din Washington

împotriva unor conducători, ai ar
matei sud-africane, despre care se 
precizează că au primit bani pen
tru a formula comenzi de arma
ment la anumite firme vest-euro- 
pene. După cum relatează ziarele, 
ministrul Justiției, Vorster a fost 
obligat să deschidă o anchetă în 
legătură cu comenzile formulate 
pentru armata sud-africană în u- 
nele țări din Europa occidentală. 
Se precizează că unii ofițeri su
periori din armata sud-africană au 
primit mită de pesta 50 000 de lire 
sterline pentru a plasa comenzi 
la anumite firme din Marea Bri- 
tanie și alte țări occidentale.

WASHINGTON. — Sub presiunea 
demonstrațiilor populației de culoa
re, Ministerul Justiției al S.U.A. 
a intentat la 31 iulie un proces 
pentru a constrînge autoritățile 
statului Alabama să înscrie pe lis
tele electorale 2 032 de persoane de 
culoare. Această acțiune urmărește 
să împiedice autoritățile din Ala
bama da la practici discriminatorii 
în atribuirea cărților de alegători.

WASHINGTON 1 (Agerpres).
La 31 iulie, la Clubul național 

al presei a avut loc o întîlnire a 
lui A. Harriman, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., care a condus 
delegația americană la tratativele 
de la Moscova în problema inter
zicerii experiențelor cu arma nu
cleară.

Refarindu-se la tratatul parafat 
la Moscova A. Harriman a deela- 
rat:

„Acesta este un tratat bun. Fie
care paragraf al său este precis și 
clar". Acesta este un prim pas 
spre evitarea unui război termo
nuclear, precum și pe calea 
instituirea controlului asupra 
mărilor nucleare.

Răspunzând la întrebarea
pre urmările pozitive ale tratatu
lui. A. Harr.man a spus că „acest 
Tratat deschide posibilități foarte 
bune pentru toată lumea. El va 
pune capăt contaminării radioacti
ve a atmosferei Popoarele lumii, 
inclusiv poporul amerxaa. nu do-

spre 
înar-

des-

resc continuarea experiențelor nu
cleare".

A. Harriman a eitat o declara
ție a Federației oamenilor de ști
ință americani, în care se spune 
de-a dreptul că „un refuz al Sena
tului de a ratifiea Tratatul ar fi o 
catastrofă națională". El și-a ex
primat convingerea că Tratatul va 
fi respectat deoarece el corespun
de intereselor tuturor semnatarilor 
lui.

întrebat ce legătură există în
tre Tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare și po
sibilitatea încheierii unui pact de 
neagresiune între țările 
ale N.A.T.O. și ale 
la Varșovia, propus 
Sovietică, Harriman 
acestea sînt „două
te, și că deși o astfel de înțele
gere cu privire la pactul de nea
gresiune este o „sarcină grea" ea 
va constitui următorul pas în tra
tativele viitoare, așa cum s-a de
clarat în comunicatul final al parti-

membre 
Tratatului de 
de Uniunea 

a răspuns eă 
lucruri diferi-

cipanților la schimbul de păreri de 
Ia Moscova.

După ce a subliniat că un paet 
sau o înțelegere cu privire la ne
agresiune nu pot fi realizate fără 
asentimentul tuturor membrilor 
N.A.T.O., iar Franța a și luat ati
tudine împotriva unui asemenea 
pact, A. Harriman a declarat că, 
după părerea lui, această proble
mă poate fi rezolvată pe alte căi, 
fără participarea FranteL

Poate oare economia americană 
să supraviețuiască dezarmării? a 
fost întrebat A. Harriman. „Putem 
nu numai să supraviețuim, ci și să 
obținem avantaje, a declarat el. In 
țara noastră mai există mulți oa
meni care au un nivel de viață 
scăzut, și acest fapt trebuie reme
diat". A. Harriman a 
asemenea, că o parte 
cele bugetare alocate 
tru nevoi militare va
losită, de asemenea, în caz de de
zarmare, pentru ajutorarea țărilor 
slab dezvoltate.

declarat, de 
din mljloa- 
astăzi pen- 

putea fi fo-

me- 
cen- 
anii

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,06 Cîntece create în 
puterii populare, 9,00 Roza vîntu-
rilor, 9,25 Soliști și orchestre de 
muzieă populară din diferite orașe 
ale țării, 10,00 Muzică din opere, 
10,30 Muzică ușoară, 11,33 Cîntece 
și jocuri populare, 12,30 Muzică 
ușoară, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Din muziea popoarelor, 15,45 
Actualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,10 Interpreți de mu
zică ușoară din Tîrgu Mureș, 18,00 
Program muzical 
în producție din 
cultură, 19,00 In 
19,20 Pagini din
din lucrările lui Shakespeare (mon
taj muzical-literar), 20,10 Cîntă 
Maria Lătăretu, 20,25 Seară de 
dans, 21,25 Melodii populare în
drăgite de ascultători, 22,25 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Muzică ușoară, 11,15 Muzică popu
lară, 12,05 Melodii de estradă,

comoara folclorului nos- 
Muzică ușoară romî- 

14,35 Valsuri nemuritoare, 
Melodii populare din Banat,
Pagini orchestrale din ope- 
16,30 Știința în slujba păcii, 
Arii din operele lui Mozart, 
Muzică ușoară, 19,30 Pe te- 

19,40 Muzică 
de ascultători, 

de Gherase
Pagini de mare

pentru fruntași 
industrie și agri- 
pas cu știința, 

opere inspirate

PROGRAM DE RADIO
3 august

13,02 Din 
tru, 13,30 
nească, 
15,30 
16,10 
rete, 
17,00 
18,32
me internaționale, 
populară cerută
20.10 Muzică ușoară 
Dendrino, 20,40
popularitate din muzica de operetă,
21.10 Muzică de dans, 21,45 Agen
da teatrală, 22,00 Seară de ro
manțe.

0 — —

CINEMATOGRAFE
3 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Lanterna cu amintiri; Al. SAHIA: 
Vîrsta dragostei; PETRILA : Raze 
pe gheață; LONEA Cinci zile și 
cinci nopți; VULCAN : împotriva 
zeilor.
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