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Brigada de la 
abatajul 801

La mina Lonea II, numele bri- 
’ gadierului Buhăescu Vasile este 

bine cunoscut. El conduce briga
da de la abatajul cameră 801 al 
sectorului II. Calificat în meseria 
de miner la acest sector, Buhă
escu Vasile este stimat de tova
rășii lui pentru priceperea cu care 
conduce brigada și pentru rezul
tatele obținute în muncă.

Abatajul 801 este deservit de 
mineri tineri, toți utemiști. Intr-o 
adunare generală a organizației 
U.T.M. din sector, ținută recent, 
s-a scos în evidență că în luna iu
nie, după calculele făcute, brigada 
condusă de Buhăescu Vasile și-a 
depășit productivitatea planificată 
cu peste 0,500 tone de cărbune pe 
post, a 
calitate 
perarea

-A0 m.c.

Brigada «maus a de tov. Mol
nar losif este considerată la sec
torul IV B al minei Lupeni ca o 
brigadă care se preocupă de eco
nomisirea lemnului și a explozi
vului. In luna iulie brigada a în- 
scris în contul său de ecOnomB 
cîțiva metri cubi de lemn și o a- 
preciabilă cantitate de exploziv e- 
conomisit. In plus de remarcat că 
oitacii Iul Molnar losif extrag zil
nic 5—10 tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan. IN CLIȘEU : 
Trei membri ai acestei brigăzi, 
minerii Kopat Ludovic, Molnar 
Constantin și Blaga Mihai, se 
pregătesc să intre în șut.
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Preparate de carne mai multe și de bună 
calitate

extras cărbune de bună 
și a economisit prin recu- 
lemnului în abataj peste 

lemn.
încurajați de succesul obținut, 

. minerii conduși de Buhăescu Va
sile muncesc acum cu mai mult 
avînt. în prima jumătate a lunii 
iulie ei au continuat să lucreze cu 
o productivitate înaltă realizînd 
totodată însemnate economii < de 
material lemnos.

BELU IOAN 
corespondent

Secția de mezeluri a întreprin
derii de industrie locală „6 Au
gust“ din Petroșani, este o unita
te nouă, are abia un an de exis
tență. Mai cu seamă în ultima pe
rioadă colectivul care lucrează 
aici a obținut multe succese în 
activitatea lui : au fost produse 
sortimente variate de preparate 
de carne de bună calitate.

Procesul de fabricație a prepa
ratelor de carne este în bună par
te mecanizat. Secția este dotată cu 
mașini de tocat, de amestecat, um
plut, cu cazane de fiert și afumă- 
t<^ri, .. și. cu. o cameră frigider de 
mare ’ capacitate pentru păstrarea 
cărnii și produselor finite. O sea
mă de muncitori între care Toth

Colectivul auto 
bazei C.C.V.J. a 
obținut în acest 
an economii pes
te plan în valoa
re de peste 200.000 
lei. Strungarul 
Comănescu Va- 
sile (din clișeul 
nostru) a contri
buit din plin la 
obținerea acestor 
economii. El, îm
preună cu cei
lalți strungari, a- 
sigură necesarul 
de piese de schimb 
pentru autovehi- 
r't'e |a timp, con. 
fecțlonînd piese 
de calitate cores
punzătoare.

DE LA ANGAJAMENT 
LA FAPTE

Gheorghe și Solomon Gheorghe 
de la tranșare (desfacerea cărnii), 
Nicola Marin, Grecea Gheorghe 
de la amestecare, Acs Francisc, 
Dascălu Florica de la umplere, 
Koncțki Anton, Ciocoi Nicolae de 
la afumătoare se străduiesc să pro
ducă preparate mai . multe și de 
bună calitate.

De la începutul anului și pînă 
acum, această secție de mezeluri 
a produs peste 285.000 kg. diferi
te preparate de carné cu care au 
fost aprovizionate magazinele din 
Valea Jiului. Numai în luna iu
nie, de pildă, s-au produs 61.000 
kg. preparate, iar în 20 de zile 
din iulie încă 40.000 kg.

sectorul electromecanic al 
Uricani, brigăzile și echipe- 
muncitori se străduiesc să

La 
minei 
le de 
asigure minerilor utilajele de care 
au nevoie. De fapt, acesta este u- 
nul din principalele obiective ale 
întrecerii pe profesii între echipele 
sectorului.

Cînd a primit sarcina de a exe
cuta reparația capitală a compre
sorului V. 2 de la stația Balomir. 
brigada condusă de comunistul 
Schmidt Ioan s-a angajat să ter
mine reparațiile în 40 de zile. 
Prin buna organizare a lucrului, 
brigada a terminat reparația în 29 
de zile. în această perioadă, prin 
muncă voluntară, Schmidt Ioan 
împreună cu tovarășii săi de mun
că Purece Petru, Arpad Kertes, 
Szasz Bela și Coșa Gheorghe a 
turnat fundația nouă a compreso
rului și a făcut o seamă de între
țineri curente la stația de com- 
presoare. în munca sa brigada a 
primit în permanență ajutorul și 
îndrumarea maistrului Mihaly 
Francisc.

LĂCĂTUȘ ALEXANDRU 
J‘ corespondent

4
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cuți pe galerie spre 
locul de muncă. Ajunși în abataj 
Cenușă Cornel măsură cu privirea 
frontul rămas de'la schimbul an
terior și dădu cîteva dispoziții:

— Sabine, iei partea vestică în 
primire. Vezi că-i pușcat. Dai 
afară, armegi și pregătești de puș- 
care.

Munca începu. Lopețile harni
cilor mineri se înfigeau" cu lăco
mie în cărbunele negru și lucios. 
Minerul Belu Sabin lucra ; ca de- 
obicei. cu multă hărnicie. El nu 
băgă de seamă că brigadierul Ce
nușă îi urmărea fiecare mișcare, 
fiecare gest. După un timp acesta 
clătină mulțumit din cap vorbin- 
du-și ca pentru sine, 
priceput băiat. Poate 
cu succes o brigadă, 
stăpînește bine mineritul“.

...După cîteva zile Cenușă-baci 
a fost chemat la birou de șeful 
sectorului.

— Am auzit Cenușă-baci că ne 
părăsești — se adresă șeful sec
torului brigadierului.

— Da, așa e tovarășe șef. A- 
cum eu sînt în virstă, am ieșit la 
pensie. Și după cum știți și dum
neavoastră am o pensie bu
nă : 1.200 lei pe lună. Partidu 
și guvernul a avut grijă și de noi 
bătrînii, ne-a prețuit așa cum se

„Vrednic și 
să conducă 
Se vede că

colec- 
îndte- 

a an- 
Pînă

Realizările 
imbold spre

Un obiectiv important al între
cerii minerilor din Valea Jiului 
a fost și este sporirea continuă 
a productivității muncii. Potrivit 
planului, în al doilea trimestru, 
mina Aninoasa trebuia să obțină 
o productivitate de 1,100 tone pe 
post. Obiectivul a fost îndeplinit 
și depășit cu 16 kg. de cărbune 
pe post. In prezent, colectivul mi
nei Aninoasa se străduiește să ri
dice productivitatea muncii la 
1,150 ione/post.

O preocupare de seamă a 
tivului minei a constituit-o 
plinirea înainte de termen 
gajamentului de economii, 
în prezent colectivul minei a reu
șit să-și întreacă angajamentul 
de economii pe întregul an cu 
mai bine de 100.000 lei. Econo
miile realizate se datoresc în bu
nă măsură faptului că, începînd 
din abataje, s-a acordat o atenție 
sporită îmbunătățirii calității căr. 
bunelui. Numai în luna iunie mi
na a primit 348.812 lei bonifica
ții pentru calitate.

Sporirea randamentelor în a- 
bataje și pe întreaga mină, preo
cuparea pentru calitate, au fă
cut ca prețul de cost pe tona de 
cărbune extras să fie la ora ac
tuală cu 5,82 lei mai redus față 
de prevederile planului.

Realizările colectivului minei 
Aninoasa în ce privește creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al cărbunelui 
sînt într-adevăr semnificative. 
Dar aceasta nu înseamnă însă că 
la mină au fost valorificate toate 
rezervele. Mai sînt, încă și în pre
zent brigăzi de mineri care nu 
acordă atenția cuvenită economi
sirii materialului lemnos. Aceasta 
face ca consumul de lemn la mină 
să fie încă mare.

Congresul al III-lea al P.M.R. 
a trasat industriei carbonifere, 
printre altele, și sarcina de a re
duce consumul specific de lemn 
de mină la 35 m. c. pe mia dle 
tone de cărbune extras. Pînă la 
sfîrșitul șesenalului și mina Ani
noasa va trebui să se încadreze 
în această cifră. Posibilități sînt. 
Extinderea armării metalice în 
abataje și preabataje, armarea 
galeriilor în beton sînt doar cî
teva procedee tehnice a căror a- 
plicare duce la reducerea consi
derabilă a consumului de lemn. 
Economii de lemn se pot realiza 
și prin dimensionarea exactă a

ÎN MÎINI SIGURE'
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cuvine munca depusă atîția ani 
în mină, asigurîndu-ne o bătrîne- 
te fericită.

— Te-ai gindit pe cine să pro
pui în locul dumitale ca briga
dier ?

— Chiar m-am gîndit la acest 

lucru. Șt cred că nu greșesc da- 
că-l propun pe Belu Sabin. 11 cu
noașteți și dumneavoastră bine. 
Știți ce poate băiatul ăsta. Și de 
aceea am convingerea că brigada 
va rămîne în mîini sigure.

Da, propunerea este cît se poa
te de bună — răspunse după un 
timp șeful sectorului. Pe Belu 
Sabin îl cunosc și eu destul de bi
ne. E un băiat harnic și modest. 
Nu întîmplător a cîștigat încrede
rea dumitale și a celorlalți mem
bri din brigadă. Sînt și eu sigur 
că el va ști să imprime brigăzii 
aceeași dragoste de muncă și do
rința de a fi mereu în frunte., De 
altfel am să stau de vorbă cu el 
in legătură cu aceasta și, bineîn
țeles. ii vom acorda sprijinul ne
cesar

„.Luînd în primire brigada mi-

obținute — 
noi succese
acestuia încă de la suprafață, 
printr-o armare judicioasă, pre
cum și prin răpirea și refolosi- 
rea lemnului acolo unde condi
țiile permit acest lucru.

O contribuție ' importantă la 
mobilizarea întregului colectiv la 
lupta pentru sporirea randamen
telor, extragerea de cărbune de 
calitate și realizarea de economii 
a adus comitetul sindicatului. El 
s-a preocupat ca întrecerea pe 
profesii să cuprindă cît mai mulți 
mineri, tehnicieni, artificieri, in
gineri .precum și muncitori auxi- 
lari de la transport, sectorul e- 
Iectromecanic etc. îndrumat de 
comitetul de partidf, sindicatul mi
nei va trebui să se ocupe și mai 
stăruitor de mobilizarea mineri-' 
lor în jurul obiectivelor actuale 
ale întrecerii. In consfătuirile de 
producție, la gazeta de perete, 
prin stația de radioamplificare, 
televizor etc. să popularizeze frun
tașii randamentelor sporite, me
todele for de muncă, pe acei ce 
dau cărbune de calitate, obțin e- 
conomii de exploziv, material 
lemnos, energie etc.

Dezvoltîndiu-și necontenit rea
lizările de pînă acum colectivul 
minei Aninoasa va obține noi suc
cese contribuind în acest fel la 
traducerea în viață a sarcinilor 4e 
cinste puse în fața industriei car
bonifere de cei de-al III-lea Con
gres al partidului.

D. CRIȘAN
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Se pavează incinta minei
Cu vreo lună de zile în urmă, 

la mina Aninoasa au început lu
crările de modernizare a căilor 
de acces și a incintei minei. E- 
chipele de constructori de dru
muri au început lucrările cu pa- 
varea șoselei în serpentină care 
urcă la mină

S-a lucrat destul de greu, pen
tru că locul era strimt, circula
ția autocamioanelor intensă iar 
faptul că drumul era în serpenti
nă constituia o piedică serioasă, 
în executarea unui pavaj bun. 
Totuși, porțiunea prevăzută a 
fost realizată cu succes. Numai 
în cursul lunii iunie s-au execu
tat cca. 1000 m. p. pavaj de bună 
calitate, iar acum se lucrează la 
primele sute de metri pătrați de 
pavaj din incinta minei.

Be-

nertd Belu Sa
bin și-a convocat 

ortacii într-o scurtă consfătuire.
— Trebuie să dovedim condu

cerii sectorului că brigada noastră 
va munci tot așa de bine ca și 
atunci cînd era bălrînul aici. Și 
în plus, să facem în așa fel în’cît 
să cîștigăm drapelul de brigadă 
fruntașă pe sector. Ce ziceți ?

— Așa și vom face — i-au răs
puns cu însuflețire ortacii lui 
lu Sabin.

In abatajul brigăzii a început \ 
să se desfășoare o entuziastă în- \ 
trecere. La baga întrecerii se aflau S 
realizarea de randamente sporite > 
și extragerea unui cărbune de bu- ( 
nă calitate. După cum era și de ( 
așteptat, rezultatele n-au întîrziat ( 
să se arate. In prima lună de i 
cînd a luat conducerea brigăzii, 
minerul Belu Sabin împreună cu ( 
ortacii săi a obținut un randament j 
mediu de 5,7 tone pe post față ) 
de 4,2 tone pe post cît avea pla
nificat. De asemenea, producția 
extrasă a fost de bună calitate. 
Dovedind o permanentă preocu
pare , pentru reducerea consumului 
de materiale, membrii acestei bri
găzi au realizat o economie

C. MATEESCU
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(Continuare în pag. 3-a)
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Industria de prelucrare 
a cărnii din Kazahstan

In Kazahstan a fost 
program de dezvoltare 
de prelucrare a cărnii 
rii 20 de ani. Potrivit 
gram, în anul 1980 în Kazahstan 
se vor produce 169,4 kg. de pro
duse de carne pe cap de locuitor 
— de peste patru ori mai mult ca 
anul trecut

In prezent, in Kazahstan există 
19 combinate de prelucrare a căr
nii. iar în decursul acestor 20 de 
ani se vor construi alte 125 com
binate. In afară de aceasta, vor 
lua ființă 63 de întreprinderi de 
prelucrare a cărnii de o capacitate 
mai mică.

Combinatele de prelucrare a 
cărnii vor fi înzestrate cu mari 
f rigorii ere. Capacitatea instalații
lor frigorifice ale industriei de 
prelucrare a cărnii din R.S.S. Ka- 
zahă va spori de șase ori în aceas
tă perioadă.

----o
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Secție de laminat 
din prefabricate 
din beton armat

La Uzina metalurgică din Ce- 
repoveț din apropiere de Lenin
grad s-a început construirea unei 
mari secții de laminat la rece 
care pentru prima dată în prac
tica sovietică va fi clădită 
proape în întregime din prefabri
cate din beton armat.

Clădirea principală va avea o 
lungime de peste 500 metri. Fo
losirea structurilor prefabricate 
va contribui la reducerea simți-. 

. toare a prețului de cost și la ac
celerarea lucrărilor de construc
ție. Secția va intra parțial în ex
ploatare în 196J.
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| Un „depozit“ de sănătate
g Nu departe de Moscova, de o 
g parte a zgomotoasei șosele Sim- 
g feropol se întind vastele plantații 
g ale tinerei grădini botanice a 
g Ministerului unional de cercetări 
g în domeniul plantelor medicinale 
8 -------
8
8 
8 
8 
8 
8
8....._____ r. ................
8 tării. Peste 2.800 de diferite plan-
8 te medicinale alcătuiesc această
8 colecție uimitoare, unică în felul
8 ei.
8 Dar plantele acestei grădini 
8 botanice nu au fost adunate aici 
gde dragul colecționării. Ele au fost 
g aclimatizate, înmulțite și trans- 
g formate în culturi industriale ‘~ 
g vederea obținerii de materii pri- 
g me necesare fabricării unor me- 
g dicamente.
g A crea culturi din plante medi-

de sănătate nu- 
această grădină 

în sere fi răsad- 
la adăpostul ,co-

și aromatice.
Un „depozit“- 

mese moscoviții 
deosebită. Aici, 
nițe, în parcele 
pacilor fi sub cerul liber iernează 
in bune condiții reprezentanți ai 
florei adunați din toate colțurile

m
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g A crea culturi din plante medi
ci cinate sălbatice nu este o treabă 
g ușoară. Să luăm de pildă jen- 
g sen-ul, o plantă rară a cărei pa- 
g trie este China și Orientul înde- 
b pártat sovietic.
8 Multe eforturi au trebuit să de- 
8 pună oamenii de știință și agrono- 
8 mii pentru a sili planta sălbatică 
8 ien-sen să se aclimatizeze pe pă- 
8 mîntul Moscovei. Acum aici exis- 
8 tă deja plantații întregi de această 
8 plantă.

]en-șen-ul, care pentru proprie
tățile sale minunate este numit în 
China „rădăcinile vieții“ sau „mi
racolul lumii“- dă deja rădăcinile 
sale prețioase din care se fabrică 
preparate pentru tratamentul unor 
boli ale sistemului nervos central.

180 de specii de plante medici
nale, adoptate de farmacopea de 
stat a U.R.S.S. și folosite pe larg 
în farmaciile sovietice, se cultivă 
intr-unui din sectoarele acestei 
grădini. Dar nu toți „străinii“- su
portă în mod egal clima regiunii 
Moscova. Aici se simt admirabil

Pentru odihna oamenilor sovietici
A venit vara. Sute de trenuri, 

avioane, vapoare, autobuse din 
toate colțurile Uniunii Sovietice 
transportă în aceste zile spre li
toralul caucazian al Mării Negre, 
în Crimeea, pe litoralul Balticii, 
spre lacul Issîk-Kul, mii de oa
meni la odihnă. Există și nume
roși muncitori, funcționari și col
hoznici care preferă să-și petrea 
că vacanța în regiunea natală, iu 
sanatoriile și casele de odihnă lo 
cale.

In U.R.S.S. funcționează pestt 
350 de stațiuni balneare, peste 
3.000 de sanatorii și aproximativ 
1.000 case de odihnă. Se creează 
zone de odihnă și în locurile un
de înainte nu exista așa ceva. Ast
fel, o mare zonă balneară a apă
rut pe istmul Kareliei, în apropie 
re de Leningrad. Aici s-au cons
truit aproximativ 50 de sanatorii 
și case de odihnă.

Anul trecut, în sanatoriile și 
casele de odihnă din U.R.S.S. s-au 
odihnit și au urmat un tratament 
5,7 milioane oameni. Dintre aceș
tia, peste 3,5 milioane de munci 
tori, funcționari și elevi au primit: 
bilete gratuite sau în condiții a 
vantajoase din fondurile asigurări
lor sociale de stat.

în prezent sindicatele au termi 
nat recepționarea tuturor sanato- 
riilor. Conducerea acestora și con
trolul asupra repartizării biletelor 
a fost preluat de Consiliul Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S. în a- 
cest scop au fost create o direcție 
balneologică centrală, direcții re
publicane și teritoriale pe lingă 
care se organizează organe colecti
ve de conducere — consilii ale di
recțiilor balneologice alcătuite din 
reprezentanți ai organizațiilor sin
dicale și economice și lucrători 
din sanatorii, și case de odihnă.
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plantele originare din Siberia — ? 
ele sint obișnuite cu gerurile fi
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viscolele. Destul de bine suportă ? 
iarna și unele plante din 
Centrală. Dar nu același lucru 
s-ar putea spune despre gingașa 
a-aha din Manciuria sau despre 
sferofiZă din Asia Centrală.

Pentru a feri plantele -de piei- 
re, fitotohniștii grădinii botanice „ 
trebuie să recurgă la izolarea ter- g 
mică, să elaboreze procedee agro- o 
tehnice speciale. o.

Plantele iubitoare de căldură, g 
originare din țările tropicale, cresc g 
în sere unde li se asigură abun- g 
dență de lumină fi de căldură in g 
îmbinare cu umiditatea creată wig 
mod artificial. g

In afară de parcele și planta- 8 
țitle cultivate cu reprezentanți aiS 
florei medicale, o alee largă, stră- 8 
juită de o parte și de alta de 8 
Iar ițe decorative, duce pe vizita- 8 
tori spre oglinda lucie a unor ia- 8 
Zuri pitorești de pădure. Aici este 8 
secția plantelor medicinale — ac- 8 
vatice și de baltă — unde se pot 8 
admira flori de nufăr alb, 
trifoi de baltă și altele care far- 8 
mecă prin frumusețea lor. £

Oamenii de știință — farmaco- 2 
logi, verifică eficacitatea substan- s 
țelor medicale întîi pe organisme 2 
de animale, apei pe om și elabo- 5 
rează metodele utilizării lor prac- n 
tice. In acest scop, aici s-a creat | 
o fabrică experimentală specială | 
care produce medicamente.

Grădina botanică face sebimb g 
de semințe cu zeci de grădini din g 
U.R.S.S. și din alte țări. Ea pu- g 
blică anual o listă de semințe de 8 
plante medicinale — în total peste g 
700 de specii diferite — pe care Ș 
le oferă altor grădini. Specialiștii o 
institutului întrețin un contact 8 
sirius cu oamenii de știință-bota- 8 
niști din diferite țări. 8

In ami trecuți reprezentanți ai | 
institutului au vizitat numeroase £ 
țări pentru studiu și schimb de „ 
experiență. Aceste legături conți- A 
nuă și ele devin tot mai strînse. |
- — —---------- —
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Intreprinderile și colhozurile 
construiesc și ele noi sanatorii și 
case de odihnă. Multe din acestea 
vor începe să funcționeze încă în 
cursul acestui aii. în Crimeea, de 
pildă, anul acesta a și fost dată 
în exploatare o nouă clădire pe 
lingă sanatoriul „Burevestnik“, iar 
în curind vor fi date în folosință 
citeva clădiri noi pe lingă sanato
riul „Marat“, construit de diferite 
uzine din Ucraina.

Pînă la sfirșitul anului iși va 
deschide porțile noua clădire cons
truită pe lingă sanatoriul „Kise- 
gaci“ destinată lucrătorilor Uzinei 
metalurgice din Celeabinsk. Tot 
acolo construiesc noi clădiri Uzi
na de automobile din Ural și Uzi
na metalurgică din Cebarlcul. în 
Sabalin se vor deschide în cutînd 
o casă de odihnă și un sanatoriu 
balneologie.

Oamenii sovietici au îndrăgit tu
rismul și alpinismul. Ascensiunile, 
călătoriile interesante îi ajută să 
cunoască mai bine locurile istorice 
din ținutul lor, să-și refacă forțe
le. în prezent turiștii au la dispo
ziție peste 230 de baze și tabere 
de alpiniști, aproximativ 1.000 de 
tabere pentru tineret care aparțin 
întreprinderilor și instituțiilor, de 
învățămînt.

DÄDIO
------------------------ ---- -----------------

FONUL
un aparat te- 
îmbinare cu o 
automată mo
de radio de 
automat legă-

Radiofonul este 
lefonic fără fir în 
centrală telefonică 
dernă. Aparatajul 
mică putere face 
tura între abonatul radio și re
țeaua telefonică orășenească.

Rádiótelefonul de construcția 
L. Kuprianovici se deosebește de 
radiotelefoanele folosite ia spita
lele de urgență sau în taxiuri 
prin faptul că cu ajutorul lui 
fără intervenția dispecerului, 
poate fi chemat direct orice abo
nat al centralei telefonice auto
mate.

Aparatul este alcătuit dintr-un 
receptor și transmițător, ambele 
amplasate într-o cutiuță metalică 
care poate fi ținută ușor pe pal
ma mîinii. El este alimentat de 
acumulatoare miniaturale cu ni- 
chel-cadmiu, amplasate de aseme
nea în corpul radiofonului. Du 
rata lor de funcționare la o sin
gură încărcare este de 80 de ore.

Pînă în prezent, pentru reali-

In „Frații Erșov*, Kocetov con
tinuă abordarea uneia din temele 
cele mai pasionante ale contem
poraneității. Chipul moral al cla 
sei muncitoare sovietice luminate 
în „Neamul Jurbinilor“ se profi
lează de data aceasta pe funda
lul vast al vieții socialiste sovie
tice în perioada îndeplinirii ho- 
tărîrilor Congresului XX. In a- 
cea&tă* atmosferă de desfășurare 
largă a energiei creatoare în e- 
conomie, în viața ideologică, în 
viața de partid, cunoaștem nu
meroasa familie muncitorească a 
erșovilor, dintr-un orășel indus
trial din sudul Uniunii Sovietice

Viața acestor oameni e înfăți
șată în aspectele ei cotidiene fi
rești : muncesc în uzină, trăiesc 
viața de familie, discută cu prie
tenii, iubesc și suferă în dragos
te. In aparență, nimic deosebit 
— viața cea de toate zilele pe lin
gă care un spectator pasiv ar tre
ce indiferent, fără să se oprească. 
Autorul răscolește aparențele, 
dînd Ia iveală sensul filozofic al 
vieții comuniștilor, spiritul activ, 
militant, umanismul socialist ca
re străbate toate acțiunile lor. 
Munca, prietenia, dragostea, arta, 
căutarea fericirii, setea de perfec
țiune, au în viața erșovilor o re
zonantă deosebită.
. fiL capătă. în cartea lui Koce-

Lucrări de 
în orașul

In zonele verzi din Moscova și 
din împrejurimile ei se vor putea 
odihni in același timp 6—6.5 v 

lioane oameni, adică in mod prac
tic populația întregului oraș. Aces
ta este țelul urmărit de programul 
de amenajare și de creare de zone 
verzi în capitala sovietică, program 
iu curs de înfăptuire.

în primul rind se depun efor 
turi pentru organizarea odihnei oa
menilor muncii chiar in oraș. în 
acest scop se vor crea numeroase 
noi parcuri, bulevarde, scuaruri, 
bazine de apă și plaje.

Drept model, va servi zona de 
odihnă care se creează în prezent 
în partea de nord-vest a Moscovei. 
Aici se va construi o stațiune de 
metro. Se prevede construirea unui 
canal lung de 2,5 km. și avînd 
lățimea de 100 m. pe care se va 
putea practica canotajul, amenaia- 
rea unui lac artificial cu plaje.

în împrejurimile Moscovei, un
de se va putea ajunge într-o oră 
sau o oră și jumătate de călătorie 
pornind din centrul orașului, se 
creează zone pentru odihnă de o 
zi sau mai îndelungată. Aici de 
asemenea se vor amenaja lacuri ar-

zarea unei legături bilaterale prin 
radio era necesar ca ambii abo
nați radio să posede aparatură de 
transmisie și recepție. De astă 
dată o asemenea aparatură tre
buie să aibă numai unul din a- 
bonați.

Radiofonul poate fi folosit pe 
obiectele transportului intern din 
uzine, pentru legătura cu dispe- 

*<Jerii, pe șantiere și fn mine, la 
exploatările forestiere, la lucrările 
rutiere și în porturi.

Un domeniu vast de folosire a 
radiofonului se deschide și în a- 
gricultură. Instalat pe tractoare 
și combine, el asigură coordona
rea precisă a funcționării acestor 
mașini.

Radiofonul poate fi folosit și la 
comanda program a diferitelor 
mecanisme in mișcare, de pildă 
a macaralelor, mașinilor rutiere 
și de construcții. Făcînd pe disc 
numărul corespunzător, poate fi 
dirijată ridicarea încărcăturii, de

plasarea ei etc.

„FRAȚII
Roman tradus din limba rusa 

tipărit de E. S. P. L. A,
tov, proporții simbolice — clasa 
muncitoare e temelia statului 
socialist, prin ea acționează for
ța morală și spirituală a orîndui- 
rii sovietice, capacitatea ei crea-

familia 
tată în 
de „si-

cronica 
munci -
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loare. Răspîndită în cele mai di
ferite domenii de muncă — fur- 
naliști, oțelari, directori de tea
tru, studenți, actrițe — 
Erșov păstrează însă din 
fiu, ca un blazon, titlul 
derurgiști“.

V. Kocetov alcătuiește 
vie a cîtorva generații de 
tori cu îndelungată tradiție re
voluționară — care nu s-au ple
cat niciodată în fața dușmanului, 
care trăiesc și respiră odată cu 
puterea sovietică. Cuvintele pline 
de romantic entuziasm rostite 
cîndva în copilărie de unul din 
frați, caracterizează 
psihologică a „i 
„r. .

structura 
clasei în atac“. 

,,Pe mine n-o să mă îngropați 
dedt atunci cfnd comunismul va 
birui tn toată lumea". Frații cred 
în cuvintele Iul Dmitri și se gă
sesc în ele.

amenajare 
Moscova

tificiale, se vor construi baze tur 
ristice, case de odihnă, sanatorii, 
tabere pentru școlari, hoteluri-pcn- 
stuni.

Organizarea odihnei in bun? 
condiții a fiecărui locuitor a! ora
șului devine în prezent una din 
sarcinile principale ale constructo- 
rilor. Acest lucru este deosebit de 
important in legătură cu faptul 
că durata zilei de muncă a oame
nilor muncii din U.R.S.S. se re
duce- mereu. >

In anii septenaluiui, la Moscova 
sa vor construi 20,5 milioane me
tri pătrați de Locuințe, adică a- 
proximativ 700.000 de apartamen
te, ceea ce reprezintă de două 
ori mai mult decît fondul de lo
cuințe al orașului înainte de Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

In ultimii ani, noile construcții 
de locuințe s-au desfășurat mai cu 
seamă la periferiile Moscovei. De 
aceea ele au devenit mai confor
tabile decît raioanele centrale 
orașului. Acum vechile case 
raioanele centrale sint supuse 
molarii, iar în locul lor se 
construi clădiri moderne, se 
amenaja scuaruri.

Se reconstruiesc și se amenaja'? 
ză noi artere principale ale ora
șului. Numai pe' artera circulară 
Sadovia — cea mai animată din 
străzile Moscovei — se prevede să 
se construiască la intersecția cu 
alte străzi 12 tuneluri subterane 
pentru automobile

La Moscova va apare în curînd 
un nou tip de mijloc de transport 
— funiculare monorai — pe care 
viteza circulară va atinge 150— 
200 km. pe oră. Aceste funiculare 
vor face legătura între capitală 
și zone de odihnă din suburbii.

La Moscova au și început pregă
tirile în vederea expoziției univer
sale care urmează să aibă ioc în 
anul 1967. în curînd va fi ales de
finitiv locul pentru expoziție.

Pînă în 1965 la Moscova urmea
ză să se termine construcția Pa-, 
latului Sovietelor.

Concomitent cu demolarea unor 
case vechi, la Moscova se restau
rează 275 monumente arhitecto
nice din trecut. i

>•
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ERȘOV"
Cel mai vîrstnic dintre frații 

Erșov, furnalistul Platon Timo- 
feevici, este un artist în meseria 
lui. Pentru el, ca și pentru Dmi
tri, ca și pentru toți erșovii, fur
nalul, siderurgia, constituie o 
problemă de creație în jurul că
reia gravitează toate evenimen
tele, întreaga viață : munca devi
ne în acest mediu un izvor de 
valori spirituale, de exigențe etice.

Întreaga carte a lui Kocetov 
este dominată de imaginea plină 
de calm și putere a valorii umane 
a acestei familii în care fermita
tea comunistă neclintită și senti
mentele cele mai intime, mai gin
gașe ale sufletului omenesc, vi
brează cu o egală intensitate 
Dmitri este îndrăgostit de Iskia. 
soția pictorului Vitali Kozakov, 
Iskra este plămădită din aluatul 
erșovilor, al oamenilor pentru ca
re viața înseamnă luptă : între ea 
și Dmitri există o comunitate spi
rituală din care izvorăște și iu
birea. Căsnicia ei cu Vitali 
șchioapătă tocmai datorită faptu
lui că între ea și pictorul în veș
nică și febrilă căutare a „artei 
adevărate“, omul care pierde u- 
neori contactul cu pămîntul șo
văie uneori în alegerea drumului, 
nu s-a stabilit încă puntea sigu
ră, solidă, în stare să mențină 
legătura cu echilibrul, oricît de
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lniüliiiiea si ftwa piaaoioi — oiinfii 
de »aia al nucii ptliiiie

Maistrul Dragomir și ortacii săi

La sectorul de investiții al mi
nei Uricani organizația de bază 
desfășoară o activitate rodnică 
Pentru a acorda brigăzilor un 
sprijin substanțial, biroul orga
nizației de bază a trasat fiecărui 
membru și candidat de partid 
sarcini concrete. De exemplu a- 
gitatorii Melnerovici Vilhelm. 
Rentea Vasile și Vultur Ioan au 
primit sarcina să se ocupe de 
problemă îmbunătățirii transpor
tului și a aprovizionării cu ma
teriale. Instruind pe muncitorii 
Dumitru Ilie, Cojocaru Gheorghe, 
frînari la garniturlie de trenuri 
cum să evite caramboalele va- 
gonetelor pe linii, organizînd o 
mai bună descărcare a materiale
lor la puțul principal și mobili- 
zînd pe mineri -la acțiuni volun
tare pentru repararea liniei fe
rate din galeria dublă de la ori
zontul 580, transportul și apro
vizionarea s-au îmbunătățit Pri
mind armături și goale la timp, 
brigada condusă de Ilin Corne) 
care lucrează în galeria de legă
tură a puțului nr. 6 a sporit vi
teza de avansare cu peste 15 la 
sută. Imbunătățindu-se transpor
tul și aprovizionarea cu mate
riale. brigăzile conduse de mine
rii lleș Ioan, Tokeș Torna au ob
ținut și ele realizări frumoase în 
muncă. La propunerea comunis
tului Voichița Ioan, mecanicii de 
revizie au fost introduși în com
ponența brigăzilor de mineri.

O inițiativă bună extinsă la 
toate brigăzile din sector o con
stituie organizarea de consfătuiri 
decadale. Aceste consfătuiri se 
orf'mizează pe brigăzi cu toți’ 
mertibrii lor. Ele analizează ac
tivitatea depusă de fiecare schimb, 
greutățile întîmpinate și stabilesc 
sarcinile de viitor. La brigăzile 
care nu au planul realizat, con
sfătuirile decadale se țin în pre
zența unui membru al biroului 
organizației de bază și a șefu
lui de sector care indică și ajută 
să se ia cele mai eficace măsuri 
pentru remedierea situației. In 
felul, acesta activitatea unor bri
găzi, cum sínt cele conduse de to
varășii Gîlcă Nicolae și Găvan 
Petru s-a ridicat la nivelul posi
bilităților, ele devenind fruntașe, 
fn urma muncii perseverente de
puse de membrii de partid pen
tru eliminarea lipsurilor, viteza 
medie de avansare a sectorului a 
crescut cu 4 la sută iar calitatea 
lucrărilor s-a îmbunătățit.

Acordînd o atenție deosebită 
realizării de economii prin redu
cerea consumului de materiale, 
energie și exploziv, membrii or
ganizației de bază au obținut și 
în această direcție succese remar
cabile. De pildă, brigada condusă 
de comunistul AJladin Gheorghe 

puternice ar fi valurile și furtuna. 
Iskra e atrasă spre Dmitri și își 
dorește din suflet 6 dragoste a- 
prinsă, dar simte totodată că în 
căsnicia ei se pot încă schimba 
multe, că viața îl transformă pe 
Vitali și că îl poate aduce încă 
alături de ea. Dmitri știe lucrul 
acesta și o iubește fără speranțe

Ceea ce trezește în primul rînd 
Interesul în această carte este faD- 
tul că autorul urmărește, și în 
bună măsură reușește, să reali
zeze o imagine vie, multilaterală, 
a bogăției sufletești a muncito
rului sovietic. Erșovii sînt înfă
țișați intr-o întreagă încrengă
tură de relații cu viața de partid, 
cu viața economică, ideologică și 
artistică a orașului. Ei constituie 
un fel de nucleu care polarizează 
în jur ceea ce e valoros, înaintat, 
activează energii latente, trans
formând tot ce-i înconjoară într-o 
puternică forță în stare să învin
gă orice piedici. Erșovii atrag 
în jurul lor și fac corp un;t cu 
intelectualii legați de clasa mun
citoare, ca actorul Guleaev, de 
termină o cotitură în concepția 
despre artă a dramaturgului A- 
lexahin, exercită o influență hg- 
tărîtoare asupra evoluției perso
nalității unor oameni în formare 
ca piciorul Vital’ Kozakov, defi
nesc drumul în viață al inginerei 
Iskra Kozakova, trec ca un tă
vălug peste trepăduși și carie
riști.

lucrează la lărgirea și betonarea 
unei galerii principale la orizon
tul 580. Recuperînd lemnul armă- * 
turilor provizorii, brigada a folo
sit în 26 zile lucrătoare numai 
3 m.c. lemn nou în loc de 35 m.c. 
Economiile aduse astfel sectorului 
se cifrează la peste 10.000 lei. 
Minerii Pereș Gheorghe, Vultur. 
Ioan, Crișan Ioan și alții s-au an
gajat să mărească aceste econo
mii. O contribuție însemnată la 
sporirea economiilor în sector au 
adus-o prin activitatea lor mun
citorii Biro Ștefan, Petrescu Con
stantin, Bokor Ștefan, Sava Ghe
orghe și alții. La propunerea lor 
a fost repusă în funcțiune la o- 
rizontul 580 o a doua baterie pen
tru locomotivele cu acumula-tori. 
La planul înclinat de Ia supra
față pentru tragerea plinelor s-au 
montat opritori metalici. La mon
tarea și întreținerea utilajelor și 
agregatelor miniere din sector ei 
au mobilizat muncitorii la acțiuni 
de muncă patriotică.

Lupta împotriva lipsurilor ex 
tinderea inițiativelor bune și a- 
plicarea în practică a celor mai 
valoroase propuneri au. situai 
colectivul sectorului de investiții 
al minei Uricani printre sectoa
rele fruntașe. Pe luna iunie mi
nerii din acest sector au încheiat 
planul la săpări și betonări cu 
o depășire de 4,3 la sută, res
pectiv, cu 60 la sută. Pe zilele tre
cute din luna iulie a. c. realiză
rile obținute în muncă sînt și mai 
bune.

A. NICHIFOREL
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Colectivul sectorului I al minei Vulcan și-a fixat printre 
principalele obiective de întrecere îmbunătățirea continuă a calită
ții cărbunelui cocsiticabll pe care-i extrage. IN CLIȘEU: Inginerul 
Pătrașcu Ioan și maistrul miner Miron Constantin, din cadrul aces
tui sector, discută pe baza datelor din registrul de calitate a pro
ducției, posibilitățile pe care le are sectorul lor de a extrage cărbune 
mai mult și de bună calitate.

Prietenia erșoviior cu oameni 
că Guleaev, ca inginera Kozakova, 
ca medicul Kapa, se bazează pe 
o identitate de țeluri politice, pe 
o comuniune spirituală, care face 
să acționeze unitar, fie că e vor 
ba de producția oțelului, de pic
tura de șevalet sau de arta, dra
matică. Cînd cîțiva carieriști țes 
o întreagă urzeală de calomnii 
în jurul unor comuniști cinstiți 
din uzină, în jurul inginerei Ko
zakova, cel care se străduiește 
împreună cu erșovii, să ajute di
recția uzinei și organizația de 
partid în dezvăluirea adevărului, 
este Guleaev. „Eu, fratele meu 
Platón și actorul Guleaev“. îi spu
ne Dmitri Erșov Iskrei Kozakova, 
indieîndu-i cine sînt cei ce pot 
dovedi minciunile calomniatoru
lui. „Guleaev ? De unde și pînă 
unde ?“ întreabă Iskra. „Pentru 
că una ca asta revoltă pe orice 
om cinstit... Ce rost am mai avea 
noi pe lume dacă văzînd că se 
face o ticăloșie, n-am curma-o 
din rădăcini...“

In „Frații Erșov“ sînt creiona, 
te inclusiv cîfeva tipuri meschi
ne de carieriști, de oameni retro
grazi și iosnici. Romanul lui 
Kocetov demască viguros unele 
elemente izolate, oportuniste și 
descompuse, care folosind critica 
justă făcută de partid fenome
nelor generate de cultul persona
lității, încercau să lovească în în
săși ideologia partidului, în ca-

Calea către atelierul mecanic al 
preparați« Lupeni trece prin la
birintul de benzi, de ciururi și 
conducte din secția de spălare. Lu
cind în lumina puternică a becu
rilor, valurile de cărbune curg în 
toate direcțiile supunîndu-se voin
ței și priceperii spălătorilor, meca
nicilor, muncitorilor de toate me
seriile. Mecanicii de la benzi, de 
la ciururi și celelalte instalații sine 
la posturile lor, urmăresc cu aten
ție funcționarea acestor utilaje.

...La atelierul mecanic se lucrea
ză de zor. Strungurile, rabotezele, 
sînt mînuite cu pricepere de mun
citorii atelierului. Lăcătușii mun
cesc la banc sau trasează materia
le pentru diferite piese. Activita
tea este în toi. în mijlocul munci
torilor, comunistul Dragomir Ioan, 
maistru mecanic dă îndrumările ne
cesare, urmărește calitatea lucrări
lor executate. Este absorbit de 
munca sa. Văzîndu-1 chiar pentru 
prima oară, îți lasă impresia unui 
om de ispravă, care știe ce vrea. 
Prinzîndu-1 într-o clipă de răgaz, 
l-am rugat să vorbească despre ac
tivitatea muncitorilor atelierului 
mecanic.

în cadrul atelierului, a declarat 
el, lucrăm organizați în echipe. 
Toți ne aflăm în întrecere pentru 
titlul de cel mai bun, fiecare în 
profesia sa. La noi, fiecare echipă 
și muncitor se preocupă de găsirea 
unor noi procedee pentru reduce
rea consumurilor de materiale, prin 
recuperarea ți refolosirea materia
lelor ți pieselor vechi, uzate. Ma
terialele recuperate sînt ținute în 
evidență într-un caiet care îl are 
fiecare echipă.

dre devotate, în principiile artei 
realist socialiste.

Inginerul Orleanțev, teoreticia- 
nul „Prieteniilor utile", cel care 
trece de la tatonări și intrigi abil 
țesute la îndemnuri pline de ură 
și invidie împotriva rolului con
ducător al nenumăraților erșovi 
din societatea sovietică, inventa
torul ratat Krutilici, care nu pre
getă să folosească falsul și min
ciuna din lăcomie după cîștig u- 
șor fără muncă, sînt elemente a- 
runcate de o parte de mersul îna. 
inte al societății sovietice.

V. Kocetov a izbutit să redea 
caracteristica esențială a unor 
astfel de oameni: ticăloșia, rup
tura de interesele poporului, ca
rierismul mascate de nenumărate 
acțiuni și sezisări „principale“, 
de arborarea demagogică, fățar
nică a principiilor partidului, pen. 
tru oploșirea propriilor interese 
antipartinice. Cartea avertizează 
cu combativitate și ironie împo
triva atitudinii pasive față de in
fluența unor asemenea orleanțev! 
„Las-o mai moale, fii mai delicat, 
fii mai maleabil" — îngînă cu 
umor Jakov Timofeevici Erșov, 
directorul teatrului pe cei care 
îl îndeamnă să fie mai concesiv 
față de „experiențele artistice" 
sterile ale unor oameni rupți de 
popor, față de elementele retro
grade de la periferia vieții lite
rare. Iakov vede că sărind din- 
tr-o extremă într-alța, după di
verse „mode", teatrul își pierde

Pentru mai multă convingere 
maistrul ars«* un vraf de caiete. 
Pe coperta fiecăruia stă scris nu
mele șefului de echipă ți puțin 
mai jos : „Economii din resurse 
interne". In asemenea caiete sînt 
înregistrate lucrările si piesele exe
cutate din material recuperat. O 
mică socoteală arătă că economiile 
obținute prin folosirea resurselor 
interne de harnicei colectiv al ate
lierului se ridică în acest an ia 
peste 60.000 lei. La obținerea lor 
a contribuit din plin fiecare echi
pă. Răsfoindu-i caietul, maistrul 
arată că echipa condusă de Dască- 
lu Ștefan a executat din material 
vechi o împletitură din sîrmă de 
10 mm., a confecționat un planțeu 
la urcarea în turnul de colectare a 
apelor ți multe altele. Echipa lui 
Scrobota Ilie a schimbat diferite 
piese uzate ca pistoane, tije etc. cu 
altele recondiționate, a confecțio
nat un postament la un angrenaj 
ți la un motor. De asemenea, mun
citorii din echipa iui Drotzingher 
Andrei au executat printre altele 
un lagăr din material vechi, au 
recondiționat mai multe axe, au 
refolosit 30 m. de fier U ți au re
cuperat un postament de ia un 
ciur W.D.G. Rezultate satisfăcă
toare au obținut ți echipele con
duse de Bedean Gheorghe, Doicsar 
Fnmdsc. Coșandruc Ioan, Chertes 
Ariton ți mulți alții.

ȘT. EKART

tN MÎINI SIGURE
(Urmare din pag. l-a)

lemn, exploziv fi capse in valoa
re totali de 3.900 lei.

Pentru frumoasele rezultate ob
ținute, brigada lui Belu Sabin a 
tiștigat drapelul de brigadă frun
tași pe sector. După cum se vede 
noul brigadier fi ortacii lui s-au 
ținut de cuviru.

..Minând, pensionar Cenușă 
Cornel mai trece din tind in tind 
pe la biroul sectorului III al mi
nei Petrila în care a lucrat atîția 
ani de zile.

. ~ Nu mă rabdă inima ca să 
nu tre c pe aici si vid cum o mai 
duceți, le spune el celor care se 
găsesc in biroul sectorului.

Iși îndreaptă apoi privirea că
tre umd diu pereții biroului pe 
care sti agățat drapelul de bri
gadă fruntașă pe sector. Sub el 
este prinsă o panglici, care după 
numele scrie citeț pe ea, arată că 
acest drapel a fost tiftigat de bri
gada de mineri condusă de Belu 
Sabin.

Gbicindu-i parcă gindurile șe
ful sectorului nu uită si-i spună :

— Ața-i, Cenuși baci. Fosta 
dumitale brigadă este intr-adevăr 
în miini sigure...

i 
i i

din aprecierea spectatorilor. El 
spune cu ironie că acela care tot 
face „temenele și reverențe" e- 
lementelor înapoiate, carieriste 
de la periferia artei, cel care se 
răsucește în toate direcțiile fără 
să păstreze o linie fermă ajunge 
pînă la urmă „un adevărat tirbu
șon" care nu mai este bun „decît 
să destupi sticlele" cu el. Erșovii 
știu limpede că cioturi de soiul 
lui Orleanțev nu pot opri drumul 
societății sovietice, că sînt înlă
turate în desfășurarea generală 
a construcției comuniste. „Dar 
tot timpul trebuie să scoatem be 
țele pe care ni le pun ei între 
roți".

Cartea este străbătută de un 
puternic spirit polemic, eroii ei 
se angajează în nenumărate di»’ 
cuții pasionate care solicită ci
titorul și nu-1 pot lăsa indiferent 
Unele puncte de vedere promova
te de autor sînt discutabile. Cum 
era și firesc, un asemenea roman 
a trezit un interes deosebit și în 
jurul lui s-au angajat păreri di
ferite. Pe lingă meritele cărții, 
presa sovietică a relevat printre 
altele insuficienta preocupare 
pentru redarea unei juste imagini 
caracteristice a intelectualității; 
poziția de pe care polemizează 
autorul e uneori îngustă.

In ansamblu „Frații Erșov" 
constituie o lectură care cucereș
te prin spiritul partinic activ, 
prin reflectarea rolului creator al 
clasei muncitoare sovietice.
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Petroșani
Angajează:

Trei conducă
tori de tractoa
re U. T. O. S.
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Exploatarea minieră 
Vulcan

Declară vacante posturi de
Maiștri mineri.
Maiștri mecantcî.
Pentru ocuparea cărora or. 

ganlzează un concurs con
form H.C.M. 1061 din 1959, 
care va avea loc la mină în 
ztoa de 25 iulie 1960.

Doritorii vor depune cere
rile Ia secretariatul minei.

Informații la serviciul mun
că șî salarii.

a deschis
îi in strada Mihai Viteazu nr. 9 ii «•

„CRAMA
ii ODOBEȘTI" i| 
•î ■■•• M,< unde se servește zilnic un •• 
și bogat sortiment de speciali- î> 
ji tăți de grătar și vinuri a- 
și lese de Tîmave și Odobești.

Invităm publicul consuma- ¡i 
și tor să viziteze șl să consu- ■■ 
și me cu încredere preparatele 
ii noastre proprii precum și ii 
ii băuturile gustoase.

★

Restaurantul „Minerul" din și 
ii Petroșani fiind închis pentru • 
ii reparații, deservirea consu- •• 
ii matorilor se face în fostul >■ 
ii local „Parîngul" și în gră- iș 
ii dina de vară.
i: I:

I.C.T. Paroșeni
ANGAJEAZĂ t

Ingineri 
electromecanici 
Angajările se fac 

după susținerea con
cursului conform H.C.M. 
1061 din 1959, care 
se fine la întreprindere 
în cursul lunii iulie 1960.

Doritorii vor de
pune cererile la secre
tariatul întreprinderii.

I
ii!
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TOVARĂȘI MINERI, |

Nu începet* lucrul în • 
mină decît după ce * 
afi controlat existenta | 
gazelor de mină cu ♦ 
ajutorul lămpii deslgu- z 
ranjă cu benzină.
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STeâgUl roșu

american

îndeplinirea planului 
de stat al R.P. Polone 

pe primul semestru 
al anului 1960

!■

j VARȘOVIA. 21 (Agerpres)
Ziarul „Tribuna Ludu“ în nu

mărul său din 21 iulie publică co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică a R.P. Polone cu privire 
la îndeplinirea planului de stat pe 
primul semestru al anului 1960.

Potrivit comunicatului, primele 
șase luni ale anului se caracteri
zează pnntr-o creștere însemnată 
a producției industriale. în anul 
1959 volumul total »-J producției 
industriale a fost cu 6,9 la sută 
mai mare decît în 1958, iar în 
primele șase luni ale anului 1960 
el a fost cu 9,9 la sută mai mare 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

—o
Consultări politice 

după căderea guvernului 
Tambroni

ROMA. Corespondentul Ager
pres transmite :

După căderea guvernului Tam
broni, președintele Gronchi a avut 
miercuri primele consultări cu 
fruntașii comuniști Togliatti și 
Terraccini, cu președintele Senatu
lui, Merzzagora și cu președintele 
Camerei deputaților, Leone. în 
cercurile politice din capitala Ita
liei se afirmă că noua criză de gu
vern nu se va rezolva ușor. în ■ 
sînul partidului democrat-creștin 

au loc contraverse serioase în le
gătură cu persoana care va fi de
semnată să formeze guvernul.

-o—

te corespondentul din Leopoldville 
al Agenției France Presse, la 20 
iulie, în provincia Kivu s-a pră
bușit un avion militar de transport 
belgian de tip „S 119“, folosit pen
tru operațiuni de debarcare și pen
tru transportarea 
urma catastrofei 
persoane, iar alte 
rănite.

încărcăturilor. în 
au pierit 36 de 
persoane au fost

La 21 iulie Raul 
Forțelor Armate

MOSCOVA. —
Căstro, ministrul
Revoluționare ale Republicii Cu
ba, a părăsit Uniunea 
pierind la Praga.

Sovietică

japonezi 
aeriene

TOKIO. — Țăranii 
din jurul bazei militare 
americane Johnson din orașul Sa- 
yama, din prefectura Saitama, au 
prezentat autorităților o cerere în 
care cer despăgubiri în valoare dc. 
8 milioane de yeni pentru daunele 
provocate de zborurile avioanelor 
cu reacție americane de la aceas
tă bază.

Potrivit datelor statistice, 
cursul anului trecut la această 
ză s-au înregistrat o medie de 
decolări sau aterizări pe oră, 
34 de minute dintr-o oră nu
putut fi folosite de țărani pentru 
muncile agricole.

în 
ba-
17 
iar 
au

militare americane 
o primejdie gravă 

pentru poporul japonez
21 (Agerpres) TASS

amplu articol de fond 
relațiilor japono-ameri- 

recente 
„A-

TOKIO
anunță : 

Intr-un 
consacrat
cane după evenimentele 
din Japonia, ziarul burghez 
șahi Evening News“ scrie prin
tre altele: „Existența bazelor mi
litare americane pe teritoriul ja- 

l ponez implică primejdia ca Japo
nia să fie tîrîtă înțr-un război a- 

i tom ic și distrusă. Dîndu-și sea- 
I ma de aceasta numeroși japo- 
J nezi, care nu sînt comuniști sau 

nu simpatizează cu forțele de 
stînga, consideră atît noul tratat 
de securitate japono-american, cît 
și bazele militare din Japonia 
drept o calamitate pentru eî“. 
Ziarul subliniază că Hirosima și 
Nagasaki, care aU fost supuse 
acum 15 ani unui bombardament 
atomic american, nu sînt pentru 
ijaponezi simple simboluri. „Ele 
reprezintă amintirea -vife și ex-

periența care determină în mul
te privințe poziția și comportarea 
japonezilor“. Pentru japonezi, a- 
rată ziarul, cuvintele „atac ato
mic“ înseamnă mai mult decît o 
groaznică sperietoare.

Ziarul se pronunță pentru mo
dificarea actualului tratat militar 
japono-american.

I
I

Macmillan acuzat de denaturarea 
adevărului în legătură cu avionul 

„RB-47“
căile să denatureze adevărul și să 
dea vina pe ruși. El nu va reuși 
însă aceasta scrie ziarul. Oamenii 
cinstiți vor fi indignați de aceas
tă încercare de a denatura fapte
le“. Macmillan, subliniază ziarul, 
a preluat întrutotul versiunea a- 
mericană a incidentului cu avio
nul „R.B.-47“ și a încercat să a- 
firme că acest avion s-a aflat în 
afara teritoriului sovietic și „în
deplinea o misiune absolut ino
fensivă“. Insă,1 continuă ziarul, 
„falsitatea asigurărilor solemne 
făcute de Macmillan în legătură 
cu caracterul inofensiv al acestui 
zbor“ a fost demascată chiar de 
șeful statului major al forțelor 
militare aeriene ale S.U.A., Tho- 
mas White. care a declarat în- 
tr-un interviu acordat revistei a- 
mericane „United States and 
World Report“ că Statele Unite 
se ocupă „de asemenea demon
strații de forță. Avioanele zboa
ră, probabil, în raza de acțiune 
a instalațiilor radar ale inamicu
lui“.

Poporul englez, scrie ziarul, 
■consideră că Macmillan promo
vează o politică rușinoasă de spri
jinire a continuării războiului re
ce și a echilibristicii Pentagonu
lui în pragul războiului nuclear, 
punînd la dispoziția americanilor 
teritoriul englez pentru acțiuni 
care pot atrage această țară în
tr-o catastrofă îngrozitoare.

Poporul englez consideră că 
dacă guvernul ar spune „nu“ 
zborurilor americane efectuate din 
Anglia, aceasta ar contribui maî 
mult decît orice la destinderea 
încordării internaționale.

LONDRA (Agerpres).
Ziarul „Daily Worker“ a publi

cat un articol redacțional în care 
îl acuză pe primul ministru Mac 
millan de denaturare a faptelor 
în legătură cu zborul provocator 
în spațiul' aerian al U.R.S.S. al 
avionului american „R.B.-47“, ca
re a decolat de pe o 
Anglia. „In declarațiile 
se caracterizează prin 
Macmillan a încercat

bază din 
sale, care 
fățărnicie, 
pe toate

----------- ----------------- . --------------------------------------------------------------------------------- ------------------- --------------

Bază americană secretă în Australia
SIDNEY 21 (Agerpres)
Presa australiană relatează că 

președintele organizației locale din 
orașul Darwin a partidului labu
rist din Australia, a cerut o an
chetă publică în legătură cu acti
vitatea desfășurată în cadrul unei 
baze aeriene secrete a S.U.A. si
tuată în Australia.

El a declarat că în interesul ge
neral trebuie cunoscut tot ade
vărul despre această bază și că 
intenționează să ceară liderului o- 
poziției să ridice această problemă

în parlamentul australian.
Agenția de presă australiană 

United Press relatează că pînă ți 
instalațiile din interiorul bazei au 
fost făcute de către personal ame
rican care a refuzat să lase pe teh
nicienii australieni să intre pe te
ritoriul acestei baze.

Ziarul „Tribune“ scrie că după 
incidentul cu avionul „U 2“ nimeni 
nu mai are încredere în S.U.A. și 
că cel mai sigur lucru pentru Aus
tralia ește să ceară Statelor Unite 
să-și desființeze această bază din 
Australia.

In jurul situației din Congo
Opinia publică și ziarele din lumea întreagă condamnă 

agresiunea imperialistă în Congo
DELHI 21 (Agerpres)
Comentînd evenimentele din 

Congo, ziarul „Assan Tribune“ 
subliniază că „Rusia dorește sin
cer ca Republica Congo să*și men
țină independența cucerită. Rusia 
ajută statul Congo nu cu vorbe ci 
cu fapte, ea trimite în Congo 10 
mii tone de produse alimentare“.

Referindu-se la situația din Con
go ziarul bengalez i(Svadhinata“ 
scrie : ¿.Guvernul belgian a încăl
cat acordul cu guvernul congolez 
și nu numai că a folosit împo
triva statului Congo trupele pe 
care le, avea dislocate acolo, dar 
a și trimis din Belgia noi contin
gente de trupe care au ocupat cî
teva regiuni din Congo. De aceea, 
guvernul sovietic a condamnat gu
vernul belgian și pe cei care îi 
sprijină acțiunile drept agresori 
Iată de ce sînt iritate guvernele 
Statelor Unite și Belgiei. Dacă a- 
gresorii sînt înfierați ca agresori 
situația lor devine dificilă“.

giene, interesate în exploatarea 
provinciei Katanga și cercurile in
dustriale engleze în Africa de est 
ți ceotralA se arată în declarație, 
constituie ‘«o explicație a propune
rilor primejdioase cu privire la

să obțină evacuarea imediată a 
trupelor belgiene în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Securi
tate ; să se abțină de la trimite
rea de trupe engleze în Congo in
diferent de pretextul cu care s-ar

țția trupelor din Federația Africii 
Centrale ; aă refuxe de a recunoaș
te otice modificare in statutul 
provinciei Katanga.

ția Africii Centrale în prpvmcia 
Katanga“.

Mișcarea eețe guvernului englez
—.-------—O.
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LONDRA 21 (Agerpres)
Mișcarea pentru eliberarea co

loniilor a dat publicității o decla
rație prin care cere retragerea iie- 
întîrziată a trupelor belgiene din 
Congo. „Prezența trupelor belgie
ne, se arată în declarație^ repre
zintă nu numai o încălcare a inde
pendenței Congo-ului, ci și o ade
vărată provocare“.

Mișcarea pentru eliberarea colo
niilor condamnă rolul cercurilor 
imperialiste belgiene care instigă 
la separarea provinciei Katanga dc 
Republica Congo. „Legătura strîn- 
să dintre grupările privilegiate bel-

----------- ----------

Mișcarea grevistă în țările 
LatineAm erici i

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS anunță :

intr-un articol apărut sub sem
nătura „Observator“ în ediția de 
seară a ziarului „Izvestia“ din 
20 iulie se atrage atenția asupra 
jocului periculos pe care anumite, 
cercuri ale puterilor imperialiste 
îl pun la cale în jurul Congo- 
uluî nu fără sprijin din partea 
unor cercuri conducătoare ale 
O.N.U.

Se subliniază printre altele 
faptul că secretarul general al 
O.N.U., ” 
zînd la 
Guineei 
militare
nu este necesar să se trimită ime
diat trupe guineze în această ța
ră. In această ordine de idei „Iz
vestia“ arată motivele care l-au 
determinat pe Hammarskjoeld să 
facă această declarație. Chestiu
nea este că armata guineză este 
una. din armatele africane care 
s-au eliberat întrutotul de influ
ența puterilor colonialiste și dis
pune de 
prii.

Poziția 
pune cu

Hammarskjoeld, răspun- 
propunerea guvernului 
de a-și trimite unități 

în Congo, a declarat că

cadre de comandă pro-

NEW YORK 21 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina relatea

ză despre mișcarea grevistă care 
a cuprins cîteva țări din America 
Latină. în prezent sínt în grevă 
12.000 de muncitori și funcționari 
chilieni de la minele de cupru din 
Chuquicamata, care aparțin socie
tăților americane. Muncitorii cer 
majorarea salariilor. 4.000 de me- 
talurgiști din Wachipatn, provin
cia Conception, au hotărît să în
ceapă săptămîna viitoare o grevă 
în sprijinul majorării salariilor.

r —■ — ■ ■ ■ —- , ■ ——

La Port Of Spain (Trinidad) 
peste 12.000 de muncitori petro
liști de la societățile ¿.Shell“ $i 
„Texas Oii Company“, au declarat 
grevă pentru că patronii au refu
zat să le majoreze salariile.

într-o știre din Guatemala Cyti 
se arată că a luat o mare amploa
re greva studenților și profesori
lor universității. Greviștii cer ma
jorarea salariilor profesorilor, pre
cum și restabilirea legilor demo
cratice anulate de dictatorul Cas- 
tillo Armas.

lui Hammarskjoeld ne 
atît mai mult pe gîn- 

duri, subliniază ziarul, cu cît el 
a anunțat concomitent apropiata 
sosire în Congo a trupelor Italiei 
și Canadei, 
parte din 
N.A.T.O., și 
nu atît de 
cît de cele
trupelor N.A.T.O. Este semnifica- 
tfr faptul că în Congo au sosit 
și militari americani, dar prezen
ta lor în Congo nu era cîtuși de 
puțin prevăzută.

adică țări care fac 
gruparea militară 

prin urmare, ascultă 
instrucțiunile O.N.U. 
ale statului major a

In articol se spune în continua
re că trupele belgiene nu numai 
că nu părăsesc teritoriul congo
lez, ci și continuă să primească 
întăriri. Pe măsura sosirii trupe
lor O.N.U. în Congo, acestea o- 
cupă regiuni care erau înainte o- 
cupate de trupele belgiene. Cu 
toate acestea, unitățile belgiene 
nu sînt evacuate din tară ci sînt 
transferate în alte regiuni din 
Congo care-și păstrează loialita
te fa(ă de guvernul congolez. 
Din aceasta rezultă că trupele 
O.N.U. nu sînt folosite pentru a- 
părarea independenței și suvera
nității Congo-ului așa cum o pre
vede rezoluția Consiliului de Se
curitate ci acordă ajutor trupelor 
belgiene care întreprind o agre
siune împotriva Congo-ului.

In articol șe menționează de a- 
semenea că Von Horn, coman
dantul trupelor O.N.U. chemate 
să apere independența și suvera
nitatea Congo-ului nu a stabilit 
pînă în prezent legături cu gu
vernul Congo-ului și și-a stabilit 
primele cpntacte cu comandantul 
trupelor belgiene și cu generalul 
englez Alexander, comandantul 
trupelor Ghaneze.

In lumina acestor fapte, scrie 
ziarul, nu se poate să nu se ma
nifeste neliniște în legătură cu 
jocul primejdios pe care statele 
imperialiste îl duc în jurul Con
go-ului. S-ar părea de asemenea 
că, profitînd de poziția mai mult 
decît ciudată a lui Hammarsk- 
joeld, ele se străduiesc să folo
sească rezoluția Consiliului de 
Securitate pentru ca sub acest 
paravan să sprijine agresiunea 
belgiană împotriva Republicii 
Congo.

PROGRAM DE RADIO
23 iulie ’

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as. 
tăzi, 9,00 Muzică populară rpmî- 
nească, 11,03 Fragmente din ope
ra „Tristan și Isolda" de Wagner, 
13,05 „Cînt pentru tine“, mup- 
că ușoară, 14,20 Lucrări muzi-' 
cale inspirate din lupta partidu
lui, 15,50 Actualitatea literară în 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,25 Cântăreți ronjîni 
de operă, 18,00 Emisiunea de mu
zică ușoară romînească „Din zo
rii zilei, în amurg“. Prezintă Emil 
Gonciu (reluare), 19,05 Pe teme 
internaționale, 
fon : Satira și 
zică de dans. 
14.07 Muzică
14,30 „Plecăm în excursie", mu
zică ușoară, 15,00 Muzică popu
lară romînească, 16,15 Muzică de 
estradă, 17,30 Sfatul medicului, 
18,05 Roza vînturilor (reluare), 
18,25 Cîntăreți celebri, 19,00 Noi 
înregistrări de muzică populară 
romînească. 19,40 Concert popu
lar, 20,30 
poloneze“,
săptămîna cu voie bună“, pro
gram de cîntece și jpcuri popu
lare romînești.

20,30 La micro- 
Umorul, 21,15 Mu- 
PROGRAMUL II. 

corală romînească,

.Săptămîna muzicii
21,15 „Să încheiem

----- O-----

CINEMATOGRAFE

mamă; LONEA : Băieții

23 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Furtuna; AL. SAHIA: 
Blana de vizon; PETRILA: Ini
mă de
noștri; LIVEZENI : Steaguri pe 
turnuri; ANINOASA : Mantaua ; 
LUPENI: Stele de mai; BARBA-' 
TENI : De partea cealaltă; URI- 
CÂNI : Rămîi cu noi.
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