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502.000 tone 
cărbune special

Colectivul minei 
=., Lupeni și-a dez- 
vi voltat
V capacitatea
il

și-a 
necontenit 

de 
producție a abata
jelor.' In ultimul 
timp s-a trecut 
la susținerea me- 
un abataj frontal.talică la încă

la lucrările de pregătire au spo
rit considerabil vitezele de avan
sare în special la cele din sec
toarele II și III. Prin înzestra
rea tehnică tot mai bună a aba
tajelor, prin extinderea 
lor avansate de muncă 
care aplicarea largă a 
de extragere a unei fîșii 
bune pe zi extracția de 
cocsificabil a sporit continuu, 
''ața de realizarea obținută în 
mna ianuarie cînd productivita
tea muncii pe mină a fost de 
0,843 tone pe post, în luna mai 
colectivul minei Lupeni a extras 
pentru fiecare post prestat peste 
0,905 tone cărbune. De la înce
putul anului și 
colectivul de la 
pentru cocsarii 
bine de 502.000

In luna iunie colec- 
Lupeni a obținut ca 
anterioare, 

Cele mai 

pînă în prezent 
Lupeni a extras 
hunedoreni mai 
tone de cărbune

succese 
bune re- 

frontaliștii 
care, îm- 

ziuă peste

cocsificabil 
tivul minei 
și în lunile 
de seamă,
zultate le-au obținut 
sectoarelor II și III 
preună, au trimis la 
plan 1131 tone de cărbune.
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Minerii de la Vulcan își sporesc 
realizările

urma anali- 
făcute 

la
luna 
mina

In 
zei 
trecută 
Vulcan, colectivul 
de aici a pornit 
cu hotărîre la 
muncă mai rodni
că, pentru înlătu

rarea deficientelor semnalate. 
Rezultatele obținute pînă acum 
dovedesc că la Vulcan întregul 
colectiv a înțeles să muncească 
mereu mai bine. In luna iunie, 
de la Vulcan s-au trimis econo
miei naționale 817 tone de căr
bune cocsificabil și energetic 
peste prevederile de plan. Mine
rii de aici au obținut rezultate
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Brigada de tineret condusă de minerul Păsărică Nicolae 
deține drapelul de brigadă fruntașă în sectorul II al minei Pe
trila. Muncind cu hărnicie, brigada lui Păsărică a reușit să dea 
de la începutul anului și pînă acum 709 tone de 
sarcinile de plan, îndeplinindu-și angajamentul luat 
lui de-al lll-lea Congres al partidului.

IN CLIȘEU: Buciumau Alexandru, Vlădeanu 
drti Aurel și Stănceanu Gheorghe, mineri din brigada lui Păsă- 
rîra MirnlaA

Numele lui Nicolae Ioan a devenit cunoscut
> din Uricani, el evidențiindu-se în întrecerea care
< șoară în cinstea celui de-al lll-lea Congres al
> Succesele obținute de brigada pe care o conduce sînt din cele 
s mai frumoase. Lucrînd în abatajul cameră nr. 10, în cadrul 
fi sectorului I al minei Uricani, brigada sa obține un randament 
r de 6,13 tone pe post.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Nicolae loan, primul din 
dreapta, împreună cu o parte din tovarășii săi de muncă.

In 8 zile
Colectivul minei 

Aninoasa a repur
tat în acest an o 
seamă de succese 
lemarcabile mai 

' i ales în privința 
îmbunătățirii ca
lității cărbunelui 

extras. La fiecare abataj, la fie
care loc de muncă minerii se în- 

remarcabile în creșterea produc
tivității muncii lor. Față de luna 
ianuarie cînd la Vulcan s-a dat 
pentru fiecare post prestat cîte 
0,813 tone de cărbune în luna 
mai productivitatea muncii a 
crescut la 0,930 tone pe post, 
iar în prima decadă din iunie 
la aproximativ 0,970 tone pe post. 
De remarcat că în ziua de 7 iu
nie colectivul de aici a dat peste 
o tonă de cărbune pentru fiecare 
post prestat. De 
s-au trimis în 
miei naționale 
250.000 tone de
cabil și energetic.

la mina Vulcan 
acest an econo- 

mai bine de 
cărbune cocsifi-

cărbune peste 
în cinstea ce-

Dumitru, Mîn- ♦
♦

minerilor 
se desfă- 
partidului.

170.000 lei bonificație
grijesc să extragă cărbune mult 
dar și fără șist în el. Calitatea 
cărbunelui extras este unul din 
principalele obiective ale între
cerii socialiste. In primele 5 
luni ale anului colectivul de la 
Aninoasa a obținut bonificații 
pentru calitate în valoare de 
peste 1.180.000 lei. In primele 8 
zile de muncă din iunie colec
tivul a redus procentajul admis 
de cenușă cu peste 5 Ia sută. A- 
ceasta înseamnă că colectivul 
beneficiază de încă circa 170.000 
Iei bonificații.

In munca de îmbunătățire a 
calității cărbunelui extras se e- 
vidențiază în 
sectoarelor I și

deosebi minerii 
IV.

DUMITRESCUG.
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Mai zilele trecute, cum era 
sesiune, deputății din circum
scripțiile orașului Petroșani s-au 
adunat să discute împreună ce 
mai trebuie făcut pentru ca ora
șul să se transforme tot mai 
mult intr-o grădină înfloritoare. 
Bineînțeles că n-au fost uitate 
nici realizările anterioare, mai 
ales că pe masa prezidiului, a- 
proape de . tovarășul Cozma Ghe
orghe, președintele sfatului popu- 
Iar al orașului un drapel frumos 
aștepta să fie decernat circum
scripției fruntașe în buna gospo
dărire.

— A cui va fi Oare ? — se. 
întrebau deputății și invitații la 
sesiune

Nerăbdarea celor prezenți n-a 
fost pusă prea mult la încercare 
Cum cei mai buni gospodari s-au 
dovedit a fi locuitorii din stră
zile Alexei Stahanov și Radu 
Șapcă, din circumscripția nr. 5. 
drapelul a fost luminat tdva-ășu, 
lui deputat Cioflica Gheorghe...

...Sesiunea a luat sfîrșit. Depu
tatul Cioflica Gheorghe aștepta 
să se vadă acasă. Ținea să aibe 
o întîlnire cu cei care i-au a-

Folosirea rafională a lemnului — 
o importantă rezervă internă 

la mina Petrila
,,Consumul specific de lemn de mină se va reduce 

de la 53 m. c. pe mia de tone de cărbune extras 
in 1959 lai cel mult 35 m. c. în 1965“.

(Din proiectul de Directive ale ce
lui de-al lll-lea Congres al P.M,R.)

să fie des-

sosesc zilnic 
lemn de mi- 

exploatarii.

Astfel, 
c.» la 

numai

c.

Locomotiva pufăi înnabușit și, 
scrîșnind din frîne, se opri. Me
canicul privi în urmă la vagoa
ne: sînt trase bine? Da! Toate 
cele 10 vagoane cu lemn de mi
nă se înșiruiau de-a lungul de
pozitului, așteptînd 
cărcate.

La mina Petrila 
zeci de vagoane cu 
nă pentru nevoile 
Drumul acestui lemn este în tot
deauna același : vagon, depozit, 
cărucior, gater și apoi în mină 
la abataje sau galerii unde se 
folosește pentru armarea locuri
lor de muncă. Acest circuit al 
lemnului rămîne permanent și
nu se schimbă. Din păcate însă, 
este foarte schimbătoare CAN
TITATEA de lemn care întră în 
mină pentru armare; și ce e mai 
rău. anul acesta ea arată o creș
tere nejustificată față de indicii 
de consum planificați, 
dacă în luna ianuarie a. 
mina Petrila s-au folosit 
34,87 m. c. material lemnos pe 
mia de tone de cărbune extrasă, 
în luna februarie consumul de 
lemn pe mină a crescut brusc 
la 53,60 m. c. pe mia de tone 
cărbune. în martie la 52.40 m.c., 
în aprilie la 59,30 m.c. ceea ce 
înseamnă cu mult mai mult decît 
planul. Chiar dacă despărțim 
consumul de lemn în cele două 
grupe mari — rășinoase și fo
ioase 
tă că indicii planificați sînt de
pășiți sistematic. ~ 
rășinoase, în februarie s-au fo
losit 49 m.c., adică cu 13 m.c. în 
plus la 1000 tone de cărbune, în 
martie 6 m. c., în aprilie 13 m.c. 
mai mult... iar la foioase s-a în
registrat o depășire de aproape 
100 la sută.

Cauza principală a acestui 
consum exagerat de lemn de ar
mare la mina Petrila se dato- 
rește faptului că buna gospodă
rire a lemnului, folosirea rațio
nală, economisirea lui nu au 
stat în atenția conducerii minei, 
a sectoarelor și minerilor. De» 
pozitul este alături, în curte, 
deci să luăm cît putem — își 
ziceau toți. Așa s-a ajuns ca o 
bună bucată de timp chiar sti
vele de armare din stratele sub
țiri să se facă din lemn nou în 
loc să se folosească lemn vechi, 
răpit din abataje Apoi din cau
za calității slabe a bolțarilor de 
beton furnizați de către atelierul 
de prefabricate, numai la secto
rul II la orizontul XIII, stratul 
14, au trebuit să fie rearmați în

realitatea cifrelor ara-

De pildă, la

Vrem să fim mereu fruntași
cordat încrederea. Despre acest 
lucru discutase și cu tovarășul 
David Nicolae, responsabilul gru
pei de partid de pe strada Radu 
Șapcă, cu bătrinul miner pensio
nar Oprea Iosif, cu Leonardo 
Elisabeta. Sînt doar cu toții 
membri de partid și de fiecare 
dată cînd a avut loc vreo ac
țiune obștească ei au fost exem
plu mobilizator cu vorba și fap
ta. împreună s-au ocupat de mo
bilizarea cetățenilor la întîlnirea 
cu deputatul. Contrar obiceiului., 
asupra celor ce urmau să se dis
cute de astădată s-a păstrat tai
nă. De erau întrebați despre ce o 
să se discute, cei ce se ocupau 
cu mobilizarea zîmbeau cu înțe
les, apoi ziceau:

— Iacă să stăm de vorbă cum 
să facem ca circumscripția noas- 
tră să fie și mai frumoasă. Imil
uirea o să aibă loc în ziua de 5 
iunie, ora 10 la grădinița din 
cartier.

— De ce tocmai la grădiniță ?
— Să ne gîndim cum ar fi 

trebuit s-avem și noi copilăria 
— spunea glumind Oprea-baci. 

lemn cca. 300 m. de galerie unde 
bolțarii au cedat presiunii. La 
sectorul IV, în hiTTa mai s-a de
pășit consumul de lemn planifi
cat cu sută la sută, iar de lai,1 
1 la 7 iunie s-a consumat deja 
o treime din toată cantitatea dej 
lemn planificat pe lună. Multe 
abataje au înălțimea sub 4 m. 
îneît din lemnul de armare de 
4 metri trimis de depozit se „a- 
justează“ totdeauna 30—50 cm. 
ceea ce constituie pe ansamblul 
minei o pierdere apreciabilă.

Iată deci cîte.va cauze impor
tante care duc la risipa de lemn 
care se face la mina Petrila șt 
care, în' bubă parte, mai dăinuie 
și acum.

Este în posibilitatea colectivu
lui minei’ Petrila să lichideze cu 
această stare de lucruri care nu 
face cinste exploatării. Dar, a- 
cest lucru nu poate fi făcut prin 
ordin, dispoziții, ci trebuie să fie 
o preocupare a fiecărui miner si 
tehnician. Proiectul de Directive 
ale Congresului al lll-lea pune 
în fața minerilor sarcina de a 
reduce pînă în 1965 consumul 
de lemn de mină pînă la 35 
m. c. pe mia de tone de cărbune 
extrasă. Cum se poate face a- 
ceasta, pe ce căi se poate ac
ționa — în afară de abataje 
frontale unde să se treacă la ar
marea în fier? Iată cîteva căi.

Abatajele cameră trebuie tipi
zate pentru o înălțime 'de 3.50 
sau 4 metri, după condițiile stra- 
telor. Atunci, și depozitul ar 
putea furniza direct în abataje 
lemn tăiat la dimensiunea cores
punzătoare, din care să nu mai 
rămînă apoi „ciutaci". In felul 
acesta s-ar putea economisi zeci 
de metri cubi de lemn nou care 
în prezent se pierd prin tăieturi. 
O altă măsură ar fi îmbunătă
țirea calității bolțarilor 1 Da, 
prin folosirea de boitori de mare 
rezistență la armarea galeriilor, 
aceste galerii rezistă timp înde
lungat și nu se surpă ceea ce 
scutește pe mineri să facă rear- 
mări cu lemn pentru susțineri. 
Aici trebuie să dea ajutor și ser
viciul tehnic al C.C.V.J. — șe
ful serviciului tov. ing. Popescu 
Ioan — care nu s-a prea ocupat 
de calitatea bolțarilor produși, 
admite ca bolțarii să fie confec
ționați din nisip, balast pămîn- 
tos care nu face priză bună. A- 
poi, la stratele subțiri 
să

trebuie
se folosească pentru stive

ȘTEFAN MIHAI
(Continuare în pag. 3-a)
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...In dimineața de 5 iunie, spre 
grădinița de copii din cartier 
n-au mai mers copiii ci părinții 
bunicii și bunicele lor. Erau ne
răbdători să afle ce o să le spu
nă deputatul, nerăbdători să vină 
cu propuneri ca străzile, casele, 
curțile lor să fie mai frumoase.

Cînd au aflat că munca lor a 
fost apreciată și că drept răs
plată li s-a decernat drapelul de 
circumscripție fruntașă în dome
niul gospodăresc, inimile locui
torilor s-au umplut de îndreptă
țită mindrie.

— La drept vorbind n-am fă
cut prea multe — își spuneau ei. 
E adevărat că străzile noastre-s 
curate, teii de pe margini vă- 
ruiți. casele la fel și curțile cu
rate, cu grădinițe cu flori dar... 
F. firesc să fie așa. Cum e gos
podarul așa și ograda. Și dacă 
punem cu toții umărul musai să 
iasă lucru bun și frumos.

Mult n-a durat întîlnirea. Dar 
cei prezenți și-au exprimat hotă- 
rîrea să fie mereu fruntași pentru 
ca drapelul să nu-și schimbe stă- 
pinul...
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Vom da cărbune mai bun și mai ieftin

Artiștii amatori întâmpina
Congresul partidului

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al IlI-lea Gongres al P.M.R. 
a fost primit cu mare însuflețire 
de către minerii Văii Jiuiui. Ei 
văd in prevederile Directivelor 
perspective mărețe, culmile ne
bănuite pe care economia națio
nală le va atinge în anii 1960— 
1965 și în anii care vor urma. 
Dintre mărețele sarcini care se 
desprind din proiectul Directive
lor, o parte revine industriei car
bonifere, a cărei producție va 
crește în 1965 de 1,4—1,6 ori 
față de anul 1959.

Gonștienți de acest lucru, mi
nerii loneni și-au propus să dea 
patriei în cinstea Congresului par
tidului, cantități sporite de căr
bune de calitate bună și la un 
preț de cost cît mai redus.

La dezbaterea ce a avut loc la 
sectoarele II și HI ale minei, au 
participat sute de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari, 
care și-au exprimat prin cuvîntul 
lor bucuria ți entuziasmul cu 
care au primit proiectul de Direc
tive — măreț program de cons
trucție socialistă, de ridicare ne

contenită a nivelului material și 
cultural al poporului nostru.

f Manifestîndu-și interesul pentru 
■dezvoltarea continuă a industriei 
cărbunelui, vorbitorii și-au expri
mat convingerea că sarcinile

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

CU EFORTURI SPORITE
Specific Petroșanlului de altă

dată, ca dealtfel tuturor locali
tăților miniere din Valea Jiului, 
erau coloniile cu case mici, igra
sioase în care cei ce scormoneau 
adîncurile pămîntului duceau o 
viață mizeră. In anii puterii 
populare, prin grija partidului 
nostru, orașul și-a schimbat în
fățișarea La acest lucru au con
tribuit din plin și constructorii. 
Prin munca lor harnică de zi cu 
zi, în locul maidanelor cu gu
noaie, bălți și bălării s-a înălțat 
un cartier de blocuri cu apar
tamente confortabile cu maga
zine frumoase și spațioase. Nu
mai în perioada ce a trecut de 
Ia cel de-al 11-lea Congres al 
partidului s-au construit lîngă 
Jiu numeroase blocuri cu cîte 4 
apartamente, blocuri’ ce au as
pect de vilă Mai anul trecut, 
terenul viran dinspre Livezeni 
s-a transformat într-un mare 
șantier. Unele blocuri sînt deja 
locuite, la unele se înalță aco
perișurile, iar la altele se lu
crează la fundație. In anul tre
cut și-a mărit numărul sălilor 
de clasă Școala de 7 ani nr. 1. 
Acestea sînt doar cîteva din nu
meroasele realizări din Petro
șani în anii de democrație popu
lară.

Cu prilejul dezbaterii proiec
tului de Directive ale celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. con
structorii și-au sporit considera
bil angajamentele.

— Proiectul de Directive ale 
celui de-al IlI-lea Congres al 
partidului prevede pentru con-

-------------o-------------

IMBOLD iN MUNCĂ
Recent, colectivul de munci

tori, ingineri și tehnicieni de la 
preparația Petrila au dezbătut 
cu viu interes proiectul de Di
rective ale celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului. Cu aceas
tă ocazie numeroși angajați ai 
întreprinderii și-au exprimat ho
tărîrea de a contribui prin mun
ca lor de zi cu zi la înfăptuirea 
sarcinilor care le stau în față 
luîndu-și totodată angajamente 
sporite.

Tovarășii Faur Mihai, Deleanu 
Victor, Grif Bazil, Gros Nicolae, 
Verdeț Gheorghe, Plopșoreanu 
Elena și Nistor Eugen s-au an
gajat ca prin folosirea rațională 

trasate de partid oamenilor mun
cii prin proiectul de Directive, 
vor fi îndeplinite cu succes. A- 
ceasta datorită faptului că fieca
re cifră, fiecare măsură cuprinsă 
în proiectul de Directive, duce la 
înflorirea continuă a patriei noas
tre, la ridicarea mereu crescîndă 
a nivelului de trai.

Succesele de seamă obținute pî- 
nă în prezent de minerii celor 
două sectoare, experiența lor îna
intată, constituie garanta realiză
rii sarcinilor ce le revin în anii 
ce urmează. Bucuria cu care a 
fost primit proiectul de Directive 
s-a văzut deosebit de limpede din 
cuvintele simple dar pline de ho- 
tărîre rostite de minerii loneni cu 
prilejul dezbaterilor ce au avut 
loc.

Participantii la discuții, au vor
bii cu mîndrie despre realizările 
lor obținute în cinstea Congresu
lui partidului — 4.400 tone de 
cărbune peste plan, oreșterea pro
ductivității muncii cu 0,052 tone 
pe post față de sarcina planifica
tă, reducerea cu 4 la sută a pre
țului de cost al cărbunelui — au- 
gajîndu-se să nu precupețească 
nici un efort pentru dezvoltarea 
pe mai departe a realizărilor ob
ținute, punînd în valoare toate 
rezervele interne de care dispun. 
Ei au vorbit despre importanța 

structori obiective de mare cinste 
— a arătat inginerul șef Bodea 
Victor. Din cele 300.000 aparta
mente ce urmează să se constru
iască în următorii 6 ani, 
multe se vor construi în Valea 
Jiului. In cinstea celui de-al III- 
lea Congres noi vom construi 9 
case cu cîte 4 apartamente fiecare, 
blocul 11 cu 36 apartamente, 
blocul E cu 24 apartamente și 
alte obiective. Vrem să întîmpi- 
năm Congresul — a arătat în 
continuare tovarășul inginer Bo
dea Victor — recuperînd cele 
200.000 lei pierdute în luna a- 
prilie, economisind în plus încă 
50.000 lei.

Au luat cuvîntul mulți con
structori prezenti la dezbaterea 
importantului document de partid. 
Printre ei se numără Sachelarie 
loan care, împreună cu brigada 
sa de instalatori s-a angajat să 
presteze 200 de ore muncă vo
luntară, ceea ce înseamnă 200 
metri liniari de țeava montată 
în plus. Dulgherul Kiss Alexan
dru s-a angajat să construiască 
voluntar șarpanta la blocul 7. 
Angajamente frumoase și-au luat 
tencuitorul Găvan Petru, insta
latorul Andraș Ștefan, montato- 
rul de obiecte sanitare Tudora- 
che Ștefan, electricianul Dăian 
loan și mulți alții.

Nu încape îndoială că prin 
entuziasmul cu care toți con
structorii se întrec, ei vor în- 
tîmpina cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului raportînd îndepli
nirea și depășirea angajamen
telor sporite.

a utilajelor și prin reducerea 
consumului de energie electrică 
să sporească economiile și să 
mărească debitul de lucru Ia 
presele de brichete.

De asemenea tovarășii Țirachi 
Ștefan, Szedlacek Aurica, ing. 
Vîlcea Nicolae, Moldovan Traian 
și alții și-au exprimat hotărîrea 
de a-și organiza mai bine mun
ca în sectoarele lor de activi
tate.

Proiectul de Directive consti
tuie pentru fiecare muncitor de 
la preparația Petrila un nou im
bold în muncă.

D. MARCU 
corespondent 

economică a extinderii pe scară 
cit mai largă a armării metalice 

în scopul economisirii materialu
lui lemnos, despre îmbunătățirea 
calității cărbunelui, înlocuirea ven
tilatoarelor pneumatice cu venti
latoare electrice, despre reducerea 
consumului de energie electrică si 
exploziv.

In cuvîntul lor minerii fruntași 
Nagy Emeric, Vancso Gheorghe. 
Sicoi loan și alții șirau luat an
gajamente mobilizatoare de spo
rire a producției de cărbune, Ei 
au arătat în mod concret cum se 
poate reduce prețul de cost al căr
bunelui prin extragerea unui căr
bune de calitate cu un procentaj 
redus de steril.

— Vorbind despre îmbunătăți
rea calității cărbunelui, cred dă 
aceasta trebuie să constituie o 
preocupare principală din partea 
fiecărui muncitor ce lucrează în 
abataje — au spus în cuvîntul 
lor tovarășii Pășcălău loan și 
Lupașcu Radu. Prin alegerea eu 
spirit de răspundere a șistului vi
zibil din cărbune noi putem rea
liza însemnate economii peste 
plan. Brigadierul Pășcălău loan 
s-a angajat să realizeze cu briga
da pe care o conduce 15.000 lei 
economii

Ocupîndu-se de lelul în care 
colectivul sectorului II în frunte 
cu comuniștii întîmpină Congre
sul partidului, tovarășul Print 
Samoilă, a arătat că întregul co
lectiv al sectorului însuflețit de 
perspectivele cuprinse în proiec
tul de Directive este hotărit să-și 
sporească realizările, dînd patriei 
cărbune mai mult, mai bun și mai 
ieftin. Printre altele el a arătat 
dă în cinstea Congresului munci 
torii, tehnicienii și inginerii din 
sector, vor acorda o atenție deo
sebită reducerii continue a consu
murilor specifice, pentru a obține 
cît mai multe economii. De aseme

nea, a arătat că eforturile brigă
zilor de mineri trebuie îndreptate 
spre extinderea experienței înain
tate de lucru, spre sporirea vite
zelor de avansare în abataje și la 
lucrările de pregătiri în scopul 
creșterii productivității muncii cu 
circa 40 la sută, așa cum trasea
ză sarcina proiectul de Directive, 

muncitorilor din industria cărbu
nelui.

In unanimitate minerii loneni 
și-au manifestat încrederea în 
prevederile proiectului de Direc
tive, hotărîrea de a contribui prin 
munca lor entuziastă la înfăptui
rea mărețelor sarcini pe care par
tidul Ie pune în fața oamenilor 
muncii pe drumul construirii so
cialismului în patria noastră.

Z. ȘUȘTAC

După anii grei al războiului, os
tașii sovietici sînt nerăbdători să 
ajungă la vetrele lor. Sus, pe cul
mea unui deal, locotenentul ma
jor Nikolai Saveliev, dintr-o ba
terie de tunari îmbrățișînd cu pri
virea orizontul larg, fericit că a 
scăpat cu viață din groaznicul mă
cel, ii împărtășește camaradului 
său de arme, sergentul Koren, 
planurile sale de viitor. De-abia 
așteaptă să se înapoieze în satul 
natal, să reînceapă cursurile, pen
tru a-și relua catedra, de unde le 
va preda micilor săi elevi istoria.

...Luptele s-au sfirșit, ostașii 
sovietici se întorc acasă, copleșiți 
de fericirea relntîlnlrii pămîntului 
natal. Dar Saveliev nu se va mai 
putea bucura niciodată de prive
liștea plaiurilor dragi. In urma 
unei lovituri primite in cap, el 
și-a pierdut vederea. El pășește 
trist, cu chipul răvășit dc gînduri. 
Alături de el merge infirmiera 
Svetlana, care în timpul anilor 
grei ai războiului se atașase de

Cu cîntece și jocuri
O singură după-amiază petre

cută la clubul din Vulcan, e dea- 
juns pentru a te face să simți 
din plin străduința cu care ar
tiștii amatori de aici pregătesc 
programul special închinat Con
gresului partidului.

Cei aproape 300 tineri, făcînd 
parte din cor. fanfară, echipe de 
dansuri, de teatru .etc., după ce, 
Ia locul de muncă închină re
zultatele muncii lor Congresului 
partidului — vin cu drag la club 
pentru ca prin cîntece și jocuri 
înflăcărate să-și manifeste și în 
acest fel bucuria trezită de 
marile perspective deschise de 
proiectul de Directive

„Partidul ne cheamă"
Aproape 100 de glasuri de ti

neri și vîrstnici, de femei și băr
bați, s-au unit într-un torent 
puternic și emoționant, intonînd 
marșul „Partidul ne cheamă'. 
De școli și uzine, orașele-s pline 
Rodește al țării pămînt. 
Spre lumea de mîine, 
Spre zile senine
Partidul ne cheamă cu-avînt...

Privirile coriștilor urmăresc 
cu atenție bagheta dirijorului, 
în timp ce din piepturile lor cu
vinte de slavă înălțate partidu
lui răzbat parcă prin ziduri, pînă 
departe în sălile clubului.

La programul pe care forma
țiile artistice din cadrul clubului 
Vulcan îl vor prezenta în cin
stea Congresului partidului, co-

Cu flori, cu caldă prietenie au fos* întîmpinați la Petro- ♦ 
șani artiștii Circuluf4de stat din Varșovia. Spectacolele pe J 
care le vor prezenta solii artei poloneze, pe arena circului din ! 
localitate, vor fi, după cum a declarat Koziet Eduard, con- ț 
ducătorul grupului, o manifestare a prieteniei sincere ce leagă • 
poporul polonez de poporul nostru. îi

IN CLIȘEU: la sosirea în gara Petroșani, un grup de £1 
pionieri înmînează buchete de flori artiștilor de circ polonezi, jl

A]

„LUMINĂ IN 
el cu o dragoste puternică. Svet
lana îl însoțește pînă acasă, un- 
de-l așteaptă familia, soția sa. 
Apoi, cu sufletul greu de durerea 
despărțirii, Svetlana îl părăsește.

Cu o încordare a voinței, Ni
kolai începe să se pregătească 
pentru a-și relua profesiunea atlt 
de dragă. Zi și noapte el învață 
să citească după alfabetul orbi
lor, își pregătește viitoarele lec
ții pe care le va preda copiilor.

In sfirșit a sosit și ziua rnuli 
așteptată, ziua în care s-a prezen
tat la școală și a predat prima 
lecție.

Nikolai a devenit un alt om. 
Munca i-a redat încrederea în po
sibilitățile sale, puterea de a 
trăi, i-a revărsat in suflet ferici
rea.

Intr-o zi însă totul se prăbu
șește. Unul din elevi, Anatol Ev- 
sikov, profitînd de faptul că Ni
kolai nu-l putea vedea, răspunde 
la lecție citind după carte.

Profund zbuciumat sufletește, 

rul are un repertoriu nou în Care 
sînt cuprinse cîntecele: „Parti
dul ne cheamă1* de Alfred Men
delsohn; „Partidul, părinte al 
bucuriei" de Romașcan; „Minerii 
cîntă partidul" de Petrescu și 
„Cîntec pentru pace" de Șosta- 
kovici.

Toate formațiile 
artistice — repetă

Proiectul de Directive ale ce
lui de-a) IlI-lea Congres al 
P.M.R. a încununat frunțile cu 
lumina bucuriei zilelor de mîine 
tot mai îmbelșugate Acest op
timism nestăvilit, se. ivește pes
te tot. Și poate pentru acest fapt 
perechile de tineri dansatori în- 
vîrtesc, acum la repetiții, hora 
cu și mai multă înflăcărare. „In 
anii ce vin, cîntecul și jocul vor 
fi și mai buni prieteni cu munca 
noastră avîntată. Avem de ce ne 
bucura și vom ști s-o facem", 
spunea instructorul de dansuri 
săltînd și el alături de ceilalți 
tineri în iureșul jocului.

Intr-o cameră alăturată, in
strumentiștii fanfarei se pregă
tesc temeinic pentru același e- 
veniment. Intr-o altă sală. în 
schimb e aproape liniște. Șapte 
tineri poartă parcă o discuție in
teresantă, gesticulînd larg. Nu-i 
deranjează nimeni, pentru că de 
fapt ei fac repetiție la pi” ' 
„Bucuroși de oaspeți" pe care O 
vor prezenta în ziua de 18 iunie.

MIHAIL DUMITRESCU

ÎNTUNERIC"
ajunge acasă la el. Are o nouă 
dezamăgire: Tasea, soția sa, ca
re nu se putuse împăca cu dorin
ța lui de a munci, cu felul de via
ță pe care-l ducea alături de el, 
l-a părăsit, plecînd în satul său 
natal.

...Soarele s-a înălțat din nou 
deasupra orășelului. De Nikolai 
care trebăluiește prin curtea ca
sei, se apropie Svetlana. Abia a- 
cum află el că fata, a cărei foto
grafie o mîngîiase adeseori, ră
măsese în oraș numai pentru a fi 
mai aproape de el. Ea devenise 
manipulantă, și adesea, de la fe
reastra vagonului pe care-l con
ducea îl urmărea cînd trecea pe 
străzile orașului.

Tot de la fereastra vagonului îl 
va urmări Svetlana și în ziua a- 
ceea în care Nikolai va porni din 
nou pe drumul spre școală...

In prezent filmul rulează la 
cinematograful Al. Sahla din Pe. 
troșani, iar apoi, in cursul lunii, 
la alte cinematografe din raion.



6 UMĂRUL 
revistei „Flacăra" nr. 23 

din 11 iunie 1960
Numărul 23 al revistei „Fla

căra" cuprinde :
— Drumul spre pace — un 

comentariu asupra vieții interna
ționale, de Ion Mihăileanu.

— In aceste zile — fotorepor
taj de F. Urseanu și E. Iarovici 
la întreprinderile din orașele 
Clui, Bacău și Sinaia.

— Cuceritorii aerului — un 
fotoreportaj cu prilejul Zilei A- 
viației.

— Un interviu cu Constantin 
Silișteanu, mecanicul lui Aurel 
Vlaicu.

Pe teme externe
— Distracții stranii și o veche 

tragedie — fotoreportaj despre 
isteria rasistă din S.U.A.

— La capătul ..Podului prie
teniei" un fotoreportaj din ora
șul Russe.

— Anvelopa cu trei vieți — 
inovația unor tehnicieni sovie
tici pentru mărirea rezistenței 
anvelopelor de automobil.

Literatură și artă
— Cearta — schiță de Dioni- 

sie Șincan
— De vorbă cu scriitorul 

Szemler Ferenc.
— Vitrina.
— Tinere condeie : poezii de 

Victoria Dragii — elevă din cla
sa X-a.

Satiră și umor
— In tramvai — de Silviu 

Georgescu.
— Nea Cristache și-a pus te

lefon de Adrian Dascălu.
— Umor din întreprinderi.
— Cu și fără fard.

Au fost plantați 
9.000 puieți

tn cadrul acțiunii de muncă pa
triotică organizată de comitetul 
rdșenesc U.T.M. Vulcan au luat 

parte in acest an peste 400 de ti
neri și tinere.

Acești tineri au plantat peste 
7.000 de puieți. Din aceștia un 

t umăr de 9000 puieți au fost plan
tați in cadrul acțiunii de muncă 
voluntară care a avut loc in ziua 
de 5 iunie, acțiune la care au 
participat 108 tineri. S-au eviden
țiat în mod deosebit Teodorescu 
Vasile, Băcălanu Elena. Vladu 
Petru, Lăcătuș Vasile. Molodeț 
loan și alții.

din zori de zi...
Ceața dimineții dăinuia încă. 

Dar duduitul autocamioanelor ce 
transportau bușteni anunța că în 
sectorul I. F. Cîrnpu lui Neag 
începuse o nouă zi de muncă, 
o nouă zi de însuflețită întrece
re. La acea oră matinală în par
chetele forestiere Valea Mării, 
Pleșa, la Rostoveanu și Arcanul 
brigăzile complexe tăiau, faso
nau, transportau și încărcau la 
rampe, lemnul atît de important 
pentru economia noastră națio
nală... Cît mai mult lemn de 
lucru, cît mai puține deșeuri, 
pierderi de exploatare cît mai 
mici, un indice de utilizare cît 
mai ridicat — iată obiectivele 
întrecerii socialiste care se des
fășoară cu avînt în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al parti
dului.

Faptele vorbesc despre elanul 
tuturor muncitorilor. Cel de la 
gater care taie cherestea pentru 
mina Uricani. printr-o mai bună 
organizare a muncii, dau la fie
care 1,56 m. c. materie primă cu 
0.300 m. c. mai multă seîndură 
decît este inițial planificat. Ast
fel. în cursul lunii mai ei au în
registrat o economie de 6.000 
lei. In depozitul de cherestea lu
crul este de asemenea bine or
ganizat. La inițiativa comuniști
lor se organizează săptămînal

Forjorii din cadrul sectorului electromecanic al minei Uri- 
cani se află în întrecere. Obiectivul propus este asigurarea 
brigăzilor miniere cu scule bine reparate.

Rezultatele obținute de mineri îni cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului si nt o dovadă vie că forjorii își 
respectă angajamentul luat.

IN CLIȘEU: Dobrin Gheorghe și Lăcătuș Alexandru, doi 
dintre cei mai buni forjori, discutînd probleme de forjare a 
materialelor pentru sculele miniere.

Folosirea rațională a lemnului — 
o importantă rezervă internă la mina Petrila 

(Urmare din pag. l-a)

numai lemn vechi, răpit, ceea ce 
aduce iar o economie însemnată 
de lemn. Și cîte asemenea posi
bilități nu sînt 1

Din partea minei, s-au preco
nizat cîteva măsuri: introduce
rea fișelor limită de consum a 
lemnului la sectoare, podirea cu 
jumătăți la abatajele cameră de 
pe stratul V și alte cîteva mă
suri asemănătoare. Acestea au 
rămas însă în bună parte în ma
pele și dosarele conducerii mi
nei, nu au ajuns pînă jos în ma
sa minerilor, care nu le prea cu
nosc. Nu există o largă agitație 
vizuală îri jurul problemei redu
cerii consumului de lemn de mi
nă, agitație concretă care să a- 
rate ce trebuie făcut la fiecare 
sector de mină, să popularizeze

Muncă p
Recent, un grup de utemiști 

de la mina Vulcan a organizat 
o zi de muncă patriotică în cin
stea celui de-al III-lea Congres 
al partidului. In cadrul acestei 
acțiuni la sectorul II un număr 
de 45 de tineri, organizați în 
trei schimburi, au participat la 
lucrările de revizie și montare 
a utilajelor miniere. S-au mon
tat două cratere la abatajele 
frontale de pe straiele 17 și 18, 
s-au revizuit toate craterele din 

Incepînd 
acțiuni de muncă voluntară care 
aduc sectorului economii impor
tante.

— Așa e în întrecere, ne aju
tăm unii pe alții — spune mem
brul de partid Manolescu Ilie. 
La rampă, în depozit, la gater, 
la încărcatul mașinilor sau sus 
la parchete, prestăm zeci și zeci 
de ore de muncă voluntară cu 
scopul de a obține economii cît 
mai mari.

...Pe firul alb al drumului ce 
urcă înspre inima munților trec 
numeroase mașini spre Valea 
Mării, de unde, peste puțin timp, 
pe același fir de drum fac cale 
întoarsă, dar de astădată încăr
cate. Aici, în pădure, lucrează 
brigada complexă condusă de 
Munteanu Petru. Organizată pe 
echipe și locuri de muncă, briga
da obține totdeauna rezultate 
bune. Sus, aproape de creastă 
se aude bîzîitul ferăstraielor 
mecanice folosite la doborîrea 
copacilor. Se lucrează de zor la 
tăiat, la corhănit, la încărcat în 
vagoane decovil, la încărcat și 
descărcat pe funicularul Măne- 
ciu și în sfîrsit la secționat șl 
sortat pe rampă. Luna mai, mun
citorii din această brigadă au 
încheiat-o cu 30 la sută depăși
re. Acum brigada se află în în
trecere cu echipa lui Jeanu loan

operativ toate succesele obținute 
în unele abataje, să arate cum 
s-au obținut, explicînd pe larg 
metodele întrebuințate pentru a 
fi însușite și de alții, să critice 
pe cei nepăsători, risipitori.

Antrenînd întregul colectiv a! 
minei Petrila la o luptă hotă- 
rîtă, perseverentă pentru lichi
darea risipei de material lemnos 
și reducerea în continuare a 
consumului specific de lemn, co
mitetul de partid al minei își 
va aduce contribuția la rezolva
rea uneia din problemele însem
nate ale minei. Fiecare succes, 
fiecare bucată de lemn economi
sit, constituie pași înainte în 
realizarea unei sarcini puse de 
partid. Și, colectivul minei Pe
trila are datoria să se achite cu 
cinste de această sarcină !

a t p i o t i c ă
abatajele de la orizontul 630. O 
parte din tineri au colectat din 
galeriile de la orizonturile 555, 
590 și 630 aproximativ 18.000 
kg. fier vechi. S-au remarcat bri
găzile de muncă patriotică con
duse de Enciu Minea și Bilț 
Ioan. De asemenea s-au eviden
țiat și tov. Șufan Nicolae, Stan 
Stelian, Stamate loan, Lupu 
Ioan I, Pop Ioan, Pop Nicolae 
și mulți alții.

V. DRAGAN 
corespondent |

care lucrează rn parchetul Ros
toveanu.

Despre activitatea celor 17 
oameni conduși de Jeanu, gaze
ta de perete și panoul de onoare 
montate în fața clădirii adminis
trației sectorului vorbesc cu mîn- 
drie. Privindu-le, afli că de la 
începutul anului 1960 această e- 
chipă a curățat 5 parchete ex
ploatate în care se mai găseau 
multe deșeuri lemnoase, deșeuri 
care apoi au fost valorificate ca 
lemn de foc. Cu toate că lucrul 
acestei brigăzi e mai complicat 
decît al altora prin faptul că a- 
propie lemnul pe jilip sec și e- 
xecută dirijări prin plutărit pe 
canale cu apă, totuși planul este 
depășit cu regularitate cu 20-30 
Ia sută.

Vorbind despre activitatea 
muncitorilor forestieri de la sec
torul Cîrnpu lui Neag nu se poa
te să nu amintești despre bri
gada fruntașă condusă de Roba 
Nicolae de la parchetul Arcanul, 
despre activitatea inginerului 
Staicu Miron și a lui Roba Du
mitru. La inițiativa lor, munci
torii din sectorul 1. F. Cîrnpu lui 
Neag au efectuat peste 4000 ore 
de muncă voluntară.

De asemena. nu se poate să 
nu amintești despre activitatea 
bogată a agitatorilor membri de

Minerii de la Aninoasa 
privesc cu încredere viitorul luminos
Mina Aninoasa, ca de altfel toa

te minele din Valea Jiului, a cu
noscut în anii puterii populare o 
dezvoltare neîntreruptă. /Mina a 
fost înzestrată cu utilaje și ma
șini miniere moderne. Organiza
rea muncii pe baze noi, socialiste, 

. întrecerea socialistă intre brigăzi 
I cu obiective concrete, mobilizatoa

re, inițiativele minerilor, aplica
rea metodelor avansate de lucru, 
folosirea pe scară largă a tehni
cii au făcut ca mima Aninoasa să 
devină o mină din ce în ce mai 
modernă. Un mare accent s-a pus 
pe calificarea de noi cadre de 
mineri, pe ridicarea continuă a 
nivelului lor profesional.

Dacă se face o comparație între 
producția realizată la Aninoasa in 
primul an după cel de-al II-lea 
Congres al P.M.R. și cea obținută 
în 1959 se poate vedea clar cit de 
mult s-a dezvoltat mina Aninoasa 
în acest Interval, cît de mari sînt 
succesele obținute de minerii de 
aici. In anul 1959 minerii de ia 
Aninoasa au extras de aproape 2,8 
ori mai mult cărbune decît In 
1956. Productivitatea muncii in 
aceeași perioadă a crescut consi
derabil datorită unei mai bune 
organizări a muncii, folosirii me
todelor avansate de lucru și re
ducerii posturilor neproductive. 
Consumul de lemn de mină, în 
urma extinderii armării cu susți
neri moderne, a scăzut în perioa
da 1956—1959 cu aproximativ 2 
m.c./1000 tone de cărbune.

Totuși față de posibilitățile a- 
vute, colectivul minei a încheiat 
anul 1959 cu rezultate nu prea 
bune în unele compartimente ale 
planului. Cu toate că planul la 
extracția de cărbune și producti
vitatea muncii a fost depășit sim
țitor, prețul de cost pe tona de 
cărbune extrasă a întrecut pe cel 
planificat, datorită slabei calități 
a cărbunelui trimis la preparație. 
Mina Aninoasa a plătit în anul 
trecut preparației penalizări pen 
tru calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui în valoare de circa 
1.900.000 lei.

Comitetul de partid și conduce
rea exploatării, conducîndu-se du
pă hotărîrile plenarei CC. al 
P.M.R. din decembrie 1959 au a- 
nalizat în mod temeinic lipsurile 
semnalate în activitatea economi
că și, ținînd cont de sarcinile 
ce le revin, au luat măsuri teh
nice și de organizare menite să 
îmbunătățească în mod temeinic 
activitatea de producție, să ducă 
la lichidarea cît mai grabnică a 
deficiențelor. Aplicarea în viață a 
acestor măsuri, efortul depus de 
minerii Aninoasei în frunte cu 
comuniștii, a făcut ca lipsurile din 
anul trecut să fie lichidate in 
mare măsură. încă din primele 

partid Manolescu Ilie, Argint 
loan, Drăghici Iosif, Hamzu Io
sif, care constituie exemple per
sonale în muncă și luptă pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid în domeniul economiei 
forestiere.

Sectorul I. F. Cîrnpu lui Neag 
a realizat pînă acum o econo
mie de peste 25.000 lei, majori
tatea brigăzilor își depășesc cu 
regularitate planul. ...Să dea cît 
mai multă cherestea, cît mai 
mult lemn pentru construcții, 
cît mai multe placaje și furnire 
pentru mobilă — așa înțeleg 
muncitorii din sectorul I. F. 
Cîrnpu lui Neag îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid. Așa 
înțeleg ei să întîmpine Congre
sul partidului...

Ei participă voluntar la împă- 
duirea terenurilor de pe Rosto
veanu, de la Bilugu, de la Va
lea de Pești și din multe alte 
părți. Vor să șteargă urmele ja
fului regimului burghezo-moșie- 
resc, să contribuie la refacerea 
patrimoniului forestier al patriei 
noastre dragi. Și vor izbuti. Sînt 
însuflețiți de mărețul program 
de dezvoltare economică trasat 
de partid în proiectul de Direc
tive ale celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

A. N1CH1FOREL 

zile ale anului 1960 s-a observat 
o îmbunătățire substanțială a 
muncii întregului colectiv. La che. 
marea la întrecere socialistă lan
sată de colectivul minei Lupeni, 
minerii de la Aninoasa au răspuns 
cu obiective mobilizatoare. Desfă
șurarea întrecerii între sectoarele 
și brigăzile de mineri pentru ob
ținerea unui preț de cost cil mai 
redus, pentru creșterea producti
vității muncii și îmbunătățirea 
calității cărbunelui își arată roa
dele.

In acest an minerii de la Ani
noasa muncesc cu o productivita
te a muncii de peste 1,110 tone 
pe post, calitatea cărbunelui fiind 
de asemenea îmbunătățită. In 
primele 1 luni din acest an, mina 
a primit pentru calitatea cores
punzătoare a cărbunelui bonificații 
in valoare de aproape 700.000 lei.

Proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
pune în fața minerilor sarcini mă
rețe de viitor. El prevede o dez
voltare însemnată a industriei 
carbonifere în anii ce urmează. 
Mina Aninoasa va extrage în a- 
nul 1965 o producție mai mare cu 
aproximativ 100.000 tone față de 
cea realizată în 1959. Productivi
tatea muncii va crește cu cel puțin 
300 kg. de cărbune pe post ,iar 
consumul de lemn de mină va fi 
redus la aproape 35 mc./1000 tone 
de cărbune față de realizările ain 
1959.

însuflețiți de mărețele sarcini, 
de obiectivele de viitor, minerii, 
tehnicienii și inginerii de la mina 
Aninoasa au dezbătut temeinic 
proiectul de Directive, au venit cu 
propuneri de seamă pentru conti
nua îmbunătățire a muncii. 
Minerii aninoseni sînt ho- 
tărîți să lupte pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor ce le revin.

ȘT. ERART

Un fapt demn 
de remarcat

Comitetul de cetățeni din cir
cumscripția electorală nr. 11 a 
orașului Vulcan, la propunerea 
deputatului Kelemen Francisc 
a luat inițiativa să organizeze 
o muncă voluntară. In acest scop 
a mobilizat pe cetățenii de pe 
străzile Florilor, Libertății și Fi. 
limon Sîrbu. S-au prezentat la 
lucru un număr de 22 cetățeni, 
bărbați și femei. In cadrul mun
cii voluntare s-a curățat un ca
nal deschis de la capătul grădi
nilor din strada Florilor, ca
nalul de legătură de la calea fe
rată și canalul din strada Fili- 
mon Sîrbu în lungime de peste 
200 m.

Fiecare participant a muncit 
cu elan cîte 3 ore. Va
loarea lucrării nu este ma
re, dar faptul în sine este 
demn de remarcat. In frun
tea acțiunii, alături de deputatul i 
circumscripției au fost membrii'’ 
grupei de partid Roman Mihai,' 
Savici Alexandru, Jitea Aurel șî 
alții. Printre alți participant la 
munca voluntară amintim pe 
Gyorfi Andrei, Vlad Aurel, Po. 
lâk Martin, Mezei Alexandru, 
Bâtori Eva, Mozinnger Ana, fa
milia Fulop, Knebel Rudolf, Cin. 
botaru Eugen, Roman Florica, 
Osvath Maria, Nedelcu Tănase,- 
Dragoș Cornel, Roman Irina și 
alții.

ELENA TOMA 
corespondentă 

—=★=—

Colectiv harnic
Colectivul fabricii de oxigen 

de la preparația Lupeni a acor
dat atenție mare economiilor de 
materiale și reducerii consumu
rilor de uleiuri, glicerina etc. 
reușind să obțină rezultate din 
cele mai îmbucurătoare. Succe
sele deosebite se datoresc avîn- 
tului cu care s-a muncit în în
trecerea pornită în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al parti
dului.

Aici lucrează cu multă con
știinciozitate tovarăși pricepuți 
și harnici ca maistrul Ciobotaru 
Ioan, Roșu Ștefan. Egri Ludovic, 
Kovacs Anton și alții.

PETRU DRĂGAN 
corespondent
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Lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare

GENEVA (Agerpres)
La 9 iunie, Comitetul celor 

state pentru dezarmare și-a 
tinuat lucrările. Ședința 
prezidată de Jules Moch, șeful de
legației franceze.

In ședință a luat cuvîntul re
prezentantul Canadei, Burns, care 
a declarat că guvernul său studia

ză minuțios noile propuneri sovie
tice care constituie în prezent o- 
biectul consultărilor dintre guver
nele Canadei și ale celorlalte țări 
interesate. Atît timp cît consul
tările nu se vor termina, a decla
rat Burns, el nu poate să-și preci
zeze poziția față de noile propu
neri sovietice.

Reprezentantul Canadei a rele
vat că noile propuneri sovietice 
confirmă că Uniunea Sovietică 
vine în întimpinarea puterilor oc
cidentale într-o serie întreagă de 
probleme esențiale. Discursul re
prezentantului Canadei a arătat 
că puterile occidentale tot nu sînt 
hotărîte să examineze serios în 
Comitetul celor 10 noile propuneri 
sovietice cu privire la dezarmare.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Cehoslovaciei, Nosen. Șe-

10
con- 

a fost

Inaugurarea 
celei mai mari 

termocentrale 
din R. Cehoslovacă

Antonin No- 
Republicii Ce

lor. la 8 iunie 
mai

PRAGA 10 Corespondentul A- 
gerpres anunță :

In prezența lui 
votnv, președintele 
hoslovace, a avut
inaugurarea festivă a celei 
mari termocentrale din R. Ceho
slovacă — termocentrala de la 
Opatovice (Cehia de est). Partea 
tehnologică a termocentralei a 
fost construită de uzinele „Kle- 
ment Gottwald” din Brno. Ter
mocentrala de la Opatovice poate 
furniza energie electrică pentru 
30 de orașe cu circa 40.000 de lo
cuitori și cu întreprinderi indus
triale.

—o

Greva muncitorilor 
din statul 

Connecticut
NEW YORK. Potrivit relată

rilor presei la 8 iunie în statul 
Connecticut a început o grevă de 
masă a muncitorilor de la 7 uzine 
constructoare de avioane, aparți
nând societății „United Aircraft 
Corporation". Potrivit ‘datelor pre
liminare, la grevă participă 33.000 
de persoane. Ziarele, relevă că au 
fost făcute încercări de a se rupe 
liniile pichetelor ceea ce a dus 
la ciocniri cu poliția. Au fost ope
rate arestări.

ful delegației cehoslovace a subli
niat importanța noilor propuneri 
sovietice prezentate de comun a- 
cord cu celelalte țări socialiste. 
El s-a ocupat pe larg de proble
mele priorității distrugerii tuturor 
mijloacelor de transportare a ar
mei nucleare spre țintă precum și 
de lichidare a bazelor militare de 
pe teritorii străine. In noile sale 
propuneri, a spus reprezentantul 
Cehoslovaciei, guvernul Uniunii 
Sovietice a ținut seama de păre
rile și de considerentele prezen
tate de numeroase guverne și în
deosebi de guvernul Franței. El 
a ținut seama de asemenea, de 
numeroasele păreri exprimate de 
reprezentanții guvernelor occiden
tale în cursul tratativelor care au 
avut loc în comitetul nostru în 
primul stadiu al lucrărilor sale.

Dat fiind acest lucru, propune
rile Uniunii Sovietice constituie o 
bază nouă pentru lucrările comi
tetului și, dacă partea cealaltă va 
manifesta suficientă bunăvoință, 
vom avea posibilitatea să facem 
un pas hotărîtor înainte pe calea 
dezarmării generale și totale, adi
că pe calea soluționării acestei

..... '

Născociri menite să asigure 
continuarea experiențelor 

nucleare
versată a reluării experiențelor 
nucleare americane.

Nu există dubiu în ce direcție 
exercită presiuni asupra președin

telui Pentagonul și reprezentanții 
trusturilor americane, al căror ex
ponent este Mccone.

Se știe că cercurile militare a- 
mericane se străduiesc în fel și 

chip să-și asigure posibilitatea de 
a continua experiențele cu arme 
nucleare. Pentru a atinge acest 
scop, conducătorii Comisiei ato
mice americane nu se dau în lă
turi de la falșuri fățișe atribuind 
Uniunii Sovietice planuri pe care 
le urzesc ei însăși.

probleme a cărei rezolvare radica
lă este așteptată cu atîta nerăb
dare de popoarele tuturor țărilor. 
Propunerile sovietice ne dau po
sibilitatea să ieșim din impasul 
în care au intrat tratativele noas
tre datorită poziției adoptate de 
puterile occidentale.

Delegatul cehoslovac a arătat 
că obiecțiunile aduse anterior de 
reprezentanții puterilor occiden
tale împotriva propunerilor sovie
tice în legătură cu problema con
trolului, și-au pierdut în prezent 
orice sens. Referindu-se la dis
cursul delegatului american Eaton 
care a propus examinarea măsuri
lor parțiale în domeniul dezarmă
rii, Nosen a criticat acest discurs, 
arătînd că delegatul american 
trage comitetul înapoi spre pozi
țiile deja respinse. Delegatul ce
hoslovac a criticat de asemenea 
planul american al „cerului des
chis", subliniind că acest plan este 
de fapt un mijloc de spionaj orga
nizat. Șeful delegației cehoslovace 
a cerut delegațiilor occidentale 
din Gomitetui celor 10 să grăbeas
că examinarea noilor propuneri 
sovietice.

Semion Lavocikin 
a încetat din viață
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță:
La 9 iunie a încetat din viață 

în vîrstă de 60 de ani eminen
tul constructor sovietic de avi
oane, Semion Lavocikin, de doua 
ori Erou al Muncii 
membru 
miei de 
pufat în 
U.R.S.S.

Comitetul Central 
și Consiliul de 
U.R.S.S. au hotărît 
tuie, sub președinția lui P. De- 
metiev, o comisie guvernamen
tală pentru organizarea fune- 
rariilor lui S. Lavocikin.

O. C. L. Produse 
Industriale

Socialiste, 
corespondent al Acade- 
Științe a U.R.S.S., de- 

Sovietul Suprem al

al P.C.U.S. 
Miniștri al 

să consti-

I

----o----

cu arme
MOSCOVA 9 (Agerpres).
Reluarea activității Comitetului 

celor 10 pentru dezarmare de la 
Geneva a coincis cu intensifi
carea în Statele Unite a campa
niei peintru reluarea experiențe
lor cu arme nucleare. Această ce
rere este formulată la Washing
ton de nunieroase personalități 
civile și militare, de reprezentanți 
ai Pentagonului si comisiei pen
tru energia atomică. Ei sînt spri
jiniți de organe influente de pre
să, printre care revista „Fortu
ne*'. Acum s-a încadrat în aceas
tă campanie și comentatorul zia
rului „New York Herlad Tribu
ne", Alsop. Cu un aer de seriozi
tate el face publicitate născocirii 
grosolane a lui John Mccone, pre

ședintele Comisiei pentru energia 
atomică, potrivit căreia Uniunea 

Sovietică „încalcă deja moratoriul 
instituit de bună voie asupra ex
periențelor nucleare, efectuînd sub 
pămînt experiențe ce nu pot fi 
detectate".

Pentru ce a fost nevoie oare de 
o asemenea născocire?

Credem că ea urmărește cîteva 
scopuri. In primul rînd, ca este 

menită probabil, să abată atenția 
de la noile propuneri sovietice a 
supra dezarmării care, au un ecou 
favorabil în toate țările, fără ex- 
cepție. Firește, aceasta pune într-o 
situație penibilă pe adversarii fă
țiși și camuflați ăi dezarmării.

In al doilea rînd este vorba în 
mod vădit de o campanie propa
gandistică care are scopul de a 
pregăti opinia publică pentru re
luarea unilaterală a experiențelor 
nucleare de către Statele Unite.

Rămîne o singură problemă pe 
care președintele poate să o re
zolve după propria apreciere, scrie 
Alsop, și anume problema contro-

ÎN U. R. S. S

• PARIS. In ziua de 9 iunie în 
Întreaga Franță au participat la 
greve de scurtă durată organizate 
în sprijinul revendicărilor lor de 
sporire a salariilor și de îmbună
tățire a condițiilor de muncă pes
te 75.000 de muncitori din indus
tria metalurgică. De joi diminea
ță au început de asemenea în di
ferite centre ale Franței greve de 
24 de ore ale funcționarilor de 
bancă în sprijinul revendicărilor 
lor de sporire a salariilor. De cî
teva zile continuă la Paris greva 
salariaților din. tran-portul urban.

• MOSCOVA. La 9 iunie So-

focles Venizelos, fruntaș politic 
de seamă al Greciei, lider al parti
dului liberal, deputat al parla
mentului grec și persoanele care 
îl însoțesc au continuat vizitele 
în capitala sovietică — Moscova.

• LONDRA. După cum anunță 
corespondentul agenției Reuter, 
în dimineața zilei de 9 iunie dea
supra Honkorigului s-a abătut un 
taifun care a pricinuit orașului 
pagube de sute de inii de dolari 
Potrivit unor date preliminare au 
murit 15 persoane și alte 20 au 
dispărut fără urmă. Sute de oa
meni au rămas fără adăpost. I

După anularea vizitei 
în U.R.S.S. a delegației 
parlamentare italiene

ROMA 10 (Agerpres)
La 9 iunie a avut loc ședința 

plenară a grupului parlamentar 
italian al uniunii parlamentare 
convocat la cererea mai multor 
membri ai acestui grup pentru 
a discuta problema anulării vi
zitei în U.R.S.S. a delegației 
parlamentare italiene.

Deputății comuniști Terracinî, 
A. Donini, O. Barbieri, G. Pa- 
Jetta și alți doî au criticat cu 
vehemență comportarea democra
ților creștini, membri ai delega
ției, care au refuzat în ultimul 
moment să plece la Moscova, 
zădărnicind astfel vizita delega
ției parlamentare.

Social democratul L. G. Basso 
3 amintit că el s-a pronunțat 
pentru plecarea delegației și fără 
democrații creștini și a declarat 
că toate fracțiunile parlamentu
lui italian sînt convinse că anu
larea vizitei delegației în U.R.S.S. 
a constituit un fapt neplăcut șî 
regretabil.

Var fi [onsîruitB zed li mii le oiase aoiare
MOSCOVA (Agerpres).
La 8 iunie consfătuirea unio

nală pentru problemele urbanis
ticii și-a continuat lucrările. S-a 
arătat că în ultimii 4 ani prețul 
de cost al construcțiilor de locu
ințe a fost redus în Uniunea 
Sovietică cu 18 la sută. Acesta 
este unul din principalele rezul
tate ale introducerii proiectelor 
tip economice care au deschis 
drumul unei largi industrializări 
a lucrărilor de construcții.

La consfătuire s-a anunțat că 
în cursul septenalului în Ucrai
na se vor construi locuințe cu o 
suprafață totală de 100 milioa
ne metri pătrați, ceea ce depă
șește de 12 ori suprafața unui 
oraș ca Kievul. In afară de a- 
ceasta, se prevede construirea a 
1.800.000 case în mediul rural.

S-a precizat că în Ucraina au 
fost elaborate planurile generale 
de sistematizare a 186 dintre 
cele mai mari și cele mai impor
tante orașe sub aspect industrial 
și administrativ.

La 9 iunie în cadrul unei sec
ții speciale a consfătuirii a fost 
discutată problema sistematizării 
și executării construcțiilor

mediul 
arătat 
dintre 
existente în țară grupează gos
podării țărănești din cîteva sate.

Procesul de lichidare a sate
lor mici este încă în faza de 
inițiativă, dar se extinde cu re
peziciune. Grandiosul program 
de lucrări principale în colhozuri 
prevede investirea în acest scop 
a aproximativ 4 miliarde ruble. 
Se prevede ca în locul sutelor de 
mii de sate din Uniunea Sovie
tică, în următoarele două dece
nii să apară cîteva zeci de mii 
de orașe rurale.

în

1.300.000 funcționari 
francezi în grevă

PARIS 10 (Agerpres).
La 10 iunie a început greva 

generală de 24 de ore a funcțio
narilor din Franța care cer ma
jorarea imediată a salariilor. 
Potrivit datelor preliminare, la 
grevă participă peste 1.300.000 
de funcționari de stat.

rural Cu acest prilej s-a 
că astăzi aproape fiecare 
cele 50.000 de colhozuri

PETRCȘANI 

anunță cumpărătorii că în 
curînd se va deschide în 
localul fost „Parîngul“ din 

Petroșani un mare 

TÎM PE ȚESăTURI 
PEWTKU VSRl 

unde se pune în vînzare 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

expoziții va fi organizat un 
raion de covoare, unde se 
va pune în vînzare un va
riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

Exploatarea 
miniera Petrila

Organizează în ziua de 27 
iunie 1960 un. concurs pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi care se declară vacante 
de la data de 1 iulie a.

— posturi de 
neri;

— posturi de 
tromecanici.

Cei ce doresc
la concurs vor depune actele 
la biroul evidența persona
lului pină la data de 25 iu
nie 1960.

Informații suplimentare se 
pot obține la biroul eviden
ța personalului de la exploa
tarea minieră Petrila.

c.
maiștri mi-

maiștri eiec-

a se înscrie

Organizează în se a.- 
ra zilei de 11 iunie a.c. 
o frumoasă chermeză 
în grădinile de vară 

„CONSTRUCTORUL" 
Petroșani

Și 
„MINERUL” 

Lupeni
MUZICĂ ȘI DANS 
Mititei, specialități 

la grătar 
BERE, 

diferite alte băuturi

PROGRAM DE RADIO
12 iunie

Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", 13,35 Melodii cunoscu
te de muzică ușoară, 14,30 Cine 
știe cîștigă ! 16,00 Vorbește Mos
cova ! 16,30 Soliști de frunte ai 
muzicii populare romînești, 17,00 
Instrumentiști sovietici de mu
zică ușoară, 18,15 Noi înregis
trări de muzică populară romî
nească, 19,00 Muzică din opere
tele lui Frantz Lehar, 19,30 Ti
nerețe fericită — montaj, 20,05 
Emisiunea de muzică ușoară ro- 
mînească „Melodiile primăverii" 
— prime audiții radiofonice, 
20,35 Album de romanțe, 21,00 
Muzică de dans, 22,35 Muzică 
populară romînească.

Radiojurnale și 
știri 
13,00, 19,30, 22,00, 
gramul II — 7,50, 14,00. 20,00. 
23,00.

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Coruri și 
dansuri din opere, 11,10 Din mu
zica popoarelor, 12,15 Concert 
de muzică ușoară, 13,10 De toa
te, pentru toți, 14,00 Soliști și 
orchestre de muzică populară 
romînească care au concertat 
peste hotare, 14,30 Muzică ușoa
ră, 15,00 „Salutul 
roșii", emisiune 
nierești, 16,15 
19,35 „Pe drum 
duși de partid" 
cîntece. 20,00 Teatru la micro
fon : „La Răzeși". Dramatizare 
și adaptare radiofonică de Con
stantin Moruzan, 22,35 /Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 7,30 
„Intermezzo vesel", muzică u- 
șoară, 9,00 Din repertoriul vio
lonistului Ion Matache. 9,50 Re
vista presei străine, 10,30 Fan
tezii din muzică ușoară, 10,50

cravatelor 
de cîntece pio- 

Drumeții veseli, 
de victorii, con- 
— emisiune de

buletine de
Programul I — 7.00.

23,52. Pro-


