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Noua reducere de prețuri—imbold spre noi succese în muncă
LA MINA URICANI

Importante depășiri 
de plan

Minerii sectoru
lui I Uricani în
suflețiți de recen
tele hotărîri ale 
partidului, sie stră
duiesc ca în mun
ca lor de zi cu zi 
rezultatele obținu

te să fie din cele mai însemnate. 
Pînă la data de 27 iulie a. c. ei 
au extras peste planul stabilit 
aproape 700 tone de cărbune coc
sificabil de bună calitate. Aceas
tă depășire a fost obținută ex
clusiv pe seama creșterii produc
tivității muncii pe sector cu cca. 
20 la sută. Brigada condusă de 
Hrițcan Vasile muncind cu un 
randament sporit cu 25 la sută 
față de cel cerut, a extras în pe
rioada amintită peste 100 tone 
de cărbune în plus de plan. Mi
nerii din brigăzile conduse de 
Ștefan Nicolae, Cîrciumaru Vic
tor și Nicolae Ioan au obținut 
de asemenea însemnate depășiri 
de plan.

Entuziasm,
Păsărică Nicolae, brigadierul 

unui abataj figuri de la sectorul 
I! al minei Petrila se îndrepta 
grăbit spre put. Știa că aici își 
va întîlni neapărat ortacii din 
schimb așteptînd colivia șl deci 
va putea să mai schimbe cîteva 
cuvinte cu. ei. In acea zi în spe
cial aveau să discute lucruri im
portante, îmbucurătoare. După 
însuflețirea care domnea în fața 
puțului principal, brigadierul și-a 
dat seama că

Rezultate pe măsura 
posibilităților

La fel ca cei de la sectorul I 
și minerii sectorului II Uricani 
obțin succese importante în pro
cesul de producție. Cantitatea 
de cărbune cocsificabil extrasă 
de ei peste plan pînă la 27 ale 
lunii în curs este de aproape 500 
tone iar randamentul obținut pe 
sector în aceeași perioadă este 
mai mare de cît cel planificat 
cu peste 40 kg. de cărbune pe 
post. Din abatajul cameră nr. 3 
unde lucrează brigada lui Ti- 
mofte Spiridon au fost extrase 
peste producția planificată mai 
mult de 200 tone de cărbune coc
sificabil. Minerii din brigada 
condusă die Gaspar Dănilă și-au 
depășit planul cu 377 tone de 
cărbune. Rezultate satisfăcătoare 

obținut și brigăzile conduse 
Uliu Gheorghe, Rusu Dumi- 
șî alții.
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minerii petrileni f* 
aflaseră vestea 
în legătură cu 
noua reducere a ~-------' J
prețurilor de vîn
zare la 
fețele 
bucuria 
sură a 
luată în scopul 
a nivelului de 
muncesc.

Intr-un grup 
seau și ortacii 
sile se discuta

— Noile reduceri de prețuri 
au fost posibile datorită rezul
tatelor luptei tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră in 
creșterea producției, productivi
tății muncii și în obținerea de e- 
conomii peste cele planificate — 
spunea minerul șef de brigadă 
Sidorov Vasile. Măsurile luate a- 
cum arată odată mai mult că 
îmbunătățirea nivelului de trai: 
al tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră, stă in centrul a- 
tențiel partidului și guvernului 
nostru. Noile reduceri de prețuri 
vin la numai un an după îmbu
nătățirile aduse prin hotărirea 
plenarei C.C. al P.M.R. din iulie 
1959.

— Creșterea nivelului de trai 
— intră în discuție brigadierul 
Păsărică Nicolae — este ilustra
tă și prin faptul că în numai 6 
luni ale anului curent în Valea 
Jiului au fost vindute, după cum 
am citit în ziar, peste 200 de mo
tociclete. Trei ortaci din brigada 
mea au deja motociclete. Și a- 
cum, cu noile reduceri de prețuri, 
alții le vor utma exemplul, cum

peste 1100 mărfuri. Pe 
tuturora se citea vizibil 
pentru această nouă mă- 
partidului și guvernului 

ridicării continue 
trai al celor ce

în 
lui 
aiprins.

care se 
Sidorov

eă- 
Va-

bucurie«,«
părîndu-și motociclete.

Făcînd apoi o paralelă între 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii din țara noastră și a celor 
din statele capitaliste, brigadie
rul Păsărică continuă :

— In timp ce în patria noas
tră ca și în țările socialiste sa
lariul muncitorilor crește mereu, 
în timp ce se fac reduceri de pre
țuri,' muncitorii din statele capi
taliste sînt nevoiți să recurgă la 

greve pentru ob
ținerea minimu
lui de existentă 
împotriva scum

pirii traiului.
Discuția ar mai fi continuat, 

dar oamenii au coborit cu coli
via în adînc pentru a începe o 
nouă zi de muncă, mai spornică.

...Pe stradă, la mină, în toate 
părțile, grupuri de mineri 
Petrila continuă să discute _
satisfacție și bucurie despre re
centa hotărîre a partidului și a 
guvernului cu privire la redu
cerea preturilor de vînzare cu a- 
mănuntul la unele bunuri de con? 
sum.

însuflețiți de aceste noi mă
suri minerii petrileni sînt hotă? 
rîți să muncească cu și mai mult 
entuziasm pentru îndeplinirea 
sarcinilor care le stau în fată.

C. MATEESCU
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Din activitatea
, organizațiilor de partid
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Valoarea unui procent
Un procent, la prima vedere, 

nu-i cine știe cît. Dar dacă se re
feră la miile de tone de cărbune 
cocsificabil pe care harnicii mineri 
ai Uricaniului le extrag din adîn- 
curi, procentele iau proporții, de
vin valori care exprimă ele însele 
mii de tone.

Tocmai despre tn asemenea pro
cent s-a discutat într-o recentă șe
dință a comitetului de partid al 
minei Uricani. în fața plenarei co
mitetului de partid, tovarășul Pe- 
sitz Iosif, șeful exploatării, raporta 
despre lupta colec
tivului minei pen
tru îmbunătățirea 
calității cărbune
lui. Cifrele și fap
tele cuprinse în re
ferat înfățișau o situație care face 
cinste minerilor Uricaniului. Spre 
deosebire de perioada primelor 
luni ale anului curent, cînd din 
cauza depășirii procentului de șist 
în cărbunele livrat pentru prelu
crare preparației Lupeni, mina a 
fost penalizată cu peste 140.000 
lei, în ultimele luni, ca urmate 
a muncii entuziaste desfășurate de 
mineri în perioada premergătoare 
și după Congresul al III-lea al 
P.M.R., mina Uricani a primit 
drept bonificații pentru calitate 
suma de 50.000 lei.

Rezultatele obținute la mina U- 
ricani în privința îmbunătățirii 
calității cărbunelui cocsificabil, se 
datoresc în primul rînd muncii 
politice desfășurate de organiza
țiile de bază în rîndul minerilor și 
muncitorilor pentru îmbunătățirea

calității cărbunelui, măsurilor luate 
în această direcție de conducerea 
minei sub îndrumarea comitetu
lui de partid. Conducerea tehnică 
a minei verifică zilnic buletinele 
de analiză a cărbunelui trimise de 
preparația Lupeni, pentru a lua o- 
perativ măsuri de îndreptare atunci 
cînd calitatea cărbunelui nu este 
la nivelul cerințelor. La mina Uri- 
cani există un colectiv care urmă
rește calitatea cărbunelui pe sec
toare și brigăzi, venind cu soluții 
tehnice în spirijinul brigăzilor a 

căror producție con
ține un procent 
ridicat de șist. Bri
găzile care nu 
străduiesc să 
gure cărbunelui 

sînt afiatte pe unlitatea cerută 
panou în incinta minei și supuse 
astfel criticii întregului colectiv 
Deseori, în sala de apel a minei, 
se organizează scurte consfătuiri cu 
brigăzile care dau cărbune de ca
litate slabă, luîndu-se pe loc mă
suri de îndreptare. înființarea de» 
brigăzi de calitate, organizarea 
„zilelor cu cenușa cea mai mică“, 
pușcarea selectivă a cărbunelui și 
intercalațiilor de steril în unele 
abataje, întărirea răspunderii ar
tificierilor pentru pușcarea raționa
lă a cîmpurilor de cărbune, spre a 
se obține cu exploziv mai puțin 
cărbune de calitate mai bună, sînt 
măsuri care au contribuit la redu
cerea procentului de steril în căr-

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Scrisoare de mulțumire
Recent, la autobaza I R.T.A. 

Petroșani a sosit o scrisoare. ,E 
trimisă de conducerea Gospodă
riei agricole de stat „Botoșești- 
Paia“ din raionul Plenita, regiu
nea Craiova Prin scrisoare, con
ducerea gospodăriei tine să mul
țumească autobazei pentru spri
jinul acordat în campania de re
coltare a griului de coloana de 
mașini trimisă de I.R.T.A. Pe
troșani.

„Prin munca plină de hărni
cie a conducătorilor auto Lupu- 
leț Gheorghe, Dobrica Nicolae, 
CoRatu Gheorghe, Cocota Au
rel, Toma Ioan, .Marinescu 
Gheorghe și a celorlalți tova
răși din coloană, gospodăria 
noastră a reușit să-și transporte 
în bune conditiunî recolta de 
grîu. Mulțumim pe această cale 
personalului care ne-a deservit, 
urîndu-i spor la muncă“ — se 
arată printre altele în scrisoare.
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Mina Vulcani va cunoaș te o puternica dezvoltare ini ca? 
drul pianului de 6 ani. Brigada minerului Pail Ștefan — spe
cializată în săparea și amenajarea galeriilor de deschidere, a1 
rampelor și puțurilor — îșî depășește planul la aceste lu
crări de investifii cu pînă la 20 Ia sută. Recent, brigada a e- 
xecutat o lucrare deosebit de importantă: camera mașinii de 
extracție de la putui orb nr. 4, cu un profil de 70 metri pă- 
traiți, săpată prin 3 galerii (două la vatră și una la tavan).

IN CLIȘEU: Brigadierul Pali Ștefan, împreună cu ortacii 
săi Silion Petru, Popa Viorel, Racheleanu Petru și Vasiles- 
cu Marin la ieșirea din șut.

Succese ale montopilop
Prin munca lor de zî cu zi 

montorii de la sectorul VII al 
minei Lupeni își aduc contribu
ția la lupta minerilor pentru a 
da industriei siderurgice mai 
mg.lt cărbune cocsificabil de o 
calitate bună și la un preț redus.

Obiectivul principal urmărit die 
montori este executarea la timp 
a lucrărilor încredințate.

Antrenate în întrecere toate 
echipele obțin succese de seamă. 
Echipa condusă de Iașchevici 
Ioan, de exemplu, lucrînd la mon
tarea mașinii de rambleiat „Tork- 
pet“ la orizontul 6/21 de la sec
torul I A a executat o lucrare 
de bună calitate și în același 
timp a economisit 50 posturi, 
terminînd montarea mașinii de 
rambleiat înainte de termen.

Gros Roman, Gothardl Ioan 
Zaharie Constantin, membrii 
acestei echipe, au contribuit la 
ceasta realizare.

O altă echipă, acea din care 
fac parte mentorii Vejdel Gheor- 
ghe, Peter Ioan și alții au pus 
în funcțiune cu o săptămînă îna
inte de termenul stabilit compre
sorul de la putui Ileana.

Membrul de partid Roman 
Gheorghe, împreună cu Frăteanu 
Tudor, Kramer Ludovic, Bunea 
Ioan s-au angajat ca în cinstea 
Zilei minerului să efectueze, zil
nic cîte o oră de muncă volun
tară la montarea tuburilor de 
rambleu de la orizontul 543, sec
torul III, în scopul terminării cu 
5 zile mai devreme a lucrării în
credințate.

Și 
ai 
a-

REALTZARI ALE TINERETULUI
macaz cu 3.300 lei 

mai ieftin
La atelierul 

lectromecanic 
minei Lupeni. 
prin grija comu
niștilor, a munci
torilor vîrstnici 
s-au ridicaȚ multi 
tineri fruntași în 

lupta pentru o producție de cali
tate, pentru economii. Numele ti
nerilor Duban Anton. Matei Dă- 
nilă, Materna losif, Botar Iosif 
și ale altora sînt cunoscute în în
treaga exploatare.

In atelierul de forjă al acestui 
sector lucrează brigada de tineret 
condusă de comunistul Predoșan 
Nicolae. Această brigadă obține 
lunar economii însemnate. In 
cursul ultimei luni, de pildă, bri
gada a confecționat printre altele 
și 22 de macaze. Pînă nu de mult 
aceste macaze au fost aduse la 
mină de la o altă întreprindere 
din țară și costau cite 5.500 lei. 
Brigada condusă de tov. Predo- 
șan Nicolae a găsit posibilitatea 
confecționării acestor macaze din

e-
al

resurse proprii fi mult mai ieftin, 
din materiale recuperate. Macaze- 
le confecționate în atelier costă 
doar 2.200 lei. Astfel, numai prin 
cele 22 macaze confecționate, bri
gada a realizat o economie de 
66.600 lei.

Nici un fînăr cu sarcinile 
de plan neîndeplinite
Mu de mult, la Filatura Lupeni 

utemiștii s-au întrunit într-o șe
dință pentru a-și analize rezulta
tele obținute in muncă. La ședin
ță a reieșit că organizația U.T.M. 
din întreprindere s-a preocupat cu 
multă grijă de mobilizarea tine
rilor filaturiști la îndeplinirea 
sarcinilor economice. In cursul a- 
cestui an organizațiile U.T.M. au 
constituit în secțiile depănat, bo
binai, sortare peste 20 de brigăzi 
de tineret. Brigăzile de tineret au 
adus o mare contribuție la mobi
lizarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan fi la educarea 
lor în spiritul disciplinei fi al răs
punderii pentru calitatea produc
ției. Brigăzi de tineret cum sini

cele conduse de tov. Moga Vero- 
nica, Meszaros Xenia, Mic Mariai 
Cîmpeanu Ana, Dumitrescu Ioa
na și altele își depășesc sarcinile 
de producție cu cite 40—50 la 
sută și dau produse de bună cali
tate. Un rezultat îmbucurător dl 
activității brigăzilor de tineret es
te și acela că nici un tînăr din 
aceste brigăzi nu rămîne cu sar
cinile de plan neîndeplinite

La curățirea pășunilor <
Zilele trecute în apropierea ca- , 

banei Rusu s-a deschis o tabără ( 
de muncă patriotică pentru curați- ( 
rea pășunilor. In această tabără ( 
au plecat peste 80 de tineri de la ( 
minele, Petrila, Aninoasa și diferi- < 
te întreprinderi din orașul Petro- < 
șani. Tinerii vor lucra 10 zile vo
luntar la curățirea pășunilor din ( 
coasta masivului Parîngul. In pri- ( 
mele 3 zde de tabără, deși timpul. , 
s-a înrăutățit, tinerii brigadieri au < 
curățit 3 ba. teren. (

In cursul acestei veri tinerii din j 
această tabără vor curăța peste I 
1000 ba. pășune.
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STIHURI PESTRIȚE
de TUDOR ARGHEZT

De peste o jumătate de veac Tu- 
dor Arghezi își îmbogățește și-și 
înnoiește necontenit mesajul poetic, 
cu fiecare volum apărut fiind me
reu altul, versurile sale purtînd 
pecetea unui vibrant sentiment de 
umanitate. In volumul „Stihuri 
pestrițe“ versurile au farmecul ine
ditului, îmbogățind poetica arghe
ziană cu noi aspecte, cu noi grade 
de tonalitate și mijloace de expre
sie. Volumul „Stihuri pestrițe“ 
conturează în linii precise profi
lul de fabulist al lui Tudor Ar
ghezi. Ironia subtilă sau incisivă, 
satira discretă sau vehementă, per
siflarea ascunsă iscusit in haina u- 
morului, poezia-pamflet și poezia 
parabolă, toate aceste modalități 
de expresie caracteristice liricii an
terioare a lui Tudor Arghezi se 
reunesc aici intr-o sinteză bine 
proporționată.INTILNIREA DIN PAMINTURI

de MARIN PREDA

Volumul cuprinde cele mai va
loroase nuvele ale prozatorului: 
„In ceată“, „Întîlnire.i din pămîn- 
turi“, „O adunare liniștită“, „Des
fășurarea”, „Ferestre întunecate“ 
și „îndrăzneala“. Astfel întocmit, 
volumul arată evoluția țăranului 
din creația lui Marin Preda, co
respunzător dezvoltării istorice a 
tării noastre : de la revolta spon
tană din nuvela „în ceață“ unde 
Iiie Resteu îl gonește cu parul pe 
chiaburul care-i asuprește și batjo
corește — pînă la înțelegerea conș
tientă a prefacerilor noastre sociale 
din nuvelele masive de mai tîrziu 
(„Desfășurarea“, „Ferestre întune
cate“, „îndrăzneala”).UN EROU LEGENDAR

de M. GUBELMAN

Descriind viața neînfricatului 
luptător pentru puterea sovietică. 
S. G. Lazo, devenit erou legendar 
al Uniunii Sovietice autorul pre
zintă totodată o adevărată frescă 
a războiului civil, a luptei titanice 
pe care poporul sovietic a trebuit 
s-o ducă împotriva armatelor in- 
rervenționiste în Siberia și Extre
mul Orient.

Autorul urmărește pas cu pas 
dezvoltarea și formarea eroului 
său, prezentind cititorului mediul 
în care acesta trăiește, caracterul 
și frămîntările prin care trece din 
clipa în care începe să-și pună 
probleme de viață. Dacă la înce
put dibuie, în momentul cînd vi
ne în contact cu mișcarea comu
nistă, îi apare limpede calea ce-o 
are de urmat: își va consacra for
ța slujirii poporului și luptei pen
tru dreptate.

Echipa de dansuri populare a clubului muncitoresc din Lu
peni, formată din tineri și tine re din întreprinderile orașului, a 
obținut succese frumoase pe sce nele din raion și regiune. Ele 
sînt rezultatul unei pregătiri pe rseverente.

IN CLIȘEU: Repetiție cu o suită de dansuri de pe Someș.

JJK LUPENI

Secția electrică a L C. O. are nevoie 
de sprijinul cetățenilor

făcut nimic 
secției elec- 

normalizarea

la faptul că

La Lupeni, în cartierul 80 
case, Lopștein, pe Calea Codru
lui și în Braia, din cauza pier
derilor de tensiune becurile e- 
lectrice din apartamente și de 
pe străzi par ca niște licurici. 
La lumina slabă a becurilor nu 
e chip să citești o carte ori un 
ziar, dar nu se pot asculta nici 
emisiunile de radio. Pe bună 
dreptate își pun unii întrebarea : 
la ce-mi folosește aparatul de 
radio dacă nu pot asculta o mu
zică, un buletin de știri ? Mulți 
s-au gfndlt: pe unde se pierde 
curentul, dar n-au 
să ajute personalul 
trice I.C.O. pentru 
acestei situații.

Răul pornește de 
mulți locatari folosesc irațional 
curentul electric și consumul îl 
plătesc după „paușal". Sînt unii 
care au declarat că nu folosesc 
aparate electrice ca reșeurî, ra
diatoare. ventilatoare, mașini de 
călcat, pe cînd realitatea e alta.

La verificările efectuate de e- 
chipele de control s-au găsit 56 
cazuri de contravenienți, oameni 
care luni de-a rîndul 
buit la pierderile de 
lectric de pe rețeaua 
în care locuiesc.

Isuf Ilie se numește unul din
ire aceștia. La locuința sa s-a 
găsit un reșeu care a răpit lu
mina de la 30 becuri a 60 wați !

La pierderile de curent din

au contri- 
curen t e- 
cartieruluî

NOTA

; Nu vede, nu aude dar spune multe... 
. Cu citva timp în urmă, la mina 
î programele „televizoru-
j lui constituiau o formă eficace
! pentru popularizarea metodelor de 
j lucru avansate, a brigăzilor de 
^¡mineri fruntașe și de mobilizare a 
f tuturor oamenilor din exploatare 
, la luptă împotriva lipsurilor ce se 
t mai manifestă în procesul de pro- 
; ducție. Acum însă lucrurile s-au

o « 
î

schimbat. „Televizorul" a deve
nit... surdo-mut. Colectivul de 
redacție, tov. Popa Cons

tantin. Bacinschi loan și Negraru 
Gheorghe, care răspunde ca pre
zentarea programelor la „televi
zor" să se facă săptămînal, a ui
tat probabil de această sarcină. 
Comitetul sindical a uitat la r'tn- 
dul său să tragă la răspundere co
lectivul de redacție.

Astfel stind lucrurile, ultimul 
prieten al „televizorului" pictorul

♦
«

♦

♦
•
• Vizi Adalbert, s-a lăsat și el pă- 
Z gubaș.
• Mai apoi din cabina televizoru- î 

■J lui „s-au pierdut" cîteva zeci de •
J metri de pinză cumpărată pentru •
• *• »•«»»««»»»»»•> 

cartierul Braia și-a adus „con
tribuția“ și Paliță Macavei de pe 
strada Gh. Coșbuc cu un reșeu 
de 1200 wați, Zbîrcă lancu din 
cartierul Carolina și alții care 
au fost găsiți că posedă reșeuri 
pentru care nu plătesc consumul 
de energie electrică

Secția electrică I C.O. are ne
voie de sprijinul 
tru descoperirea 
folosesc aparate 
trice nedeclarate 
dării pierderilor 
rețelele electrice 
Lupeni.

cetățenilor pen- 
acelora care 

și utilaje elec- 
în scopul lichi
de curent de pe 

ale orașului

M. LAZUR

Colectivul dramatic a pornit la lucru
Colectivul dramatic al clubului 

minier din Aninoasa a trecut la 
alegerea pieselor care vor fi inclu
se în repertoriul formației. Printre 
altele au fost selecționate mai mul
te scenete. Astfel, pentru ședința 
festivă închinată celei de-a XVI-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre s-a ales sceneta „Țara cere so
coteală“. Pentru luna sepetembrie 
publicul aninosean va putea vizio
na o scenetă în limba maghiară, 
rămînînd ca pentru lunile urmă
toare să se pregătească alte două 
scenete concomitent cu pregătirea 
unui alt spectacol.

prezentarea caricaturilor. In locul 
pînzei au apărut cabluri, scindări 
și diferite tinichele, toate acoperi
te cu un strat gros de praf. Ne
glijat astfel, „televizorul" minei 
Aninoasa cu toate că nu mai vede 
și nu mai aude spune totuși mul
te lucruri.

De exemplu, spune că tovarășii 
de la comitetul sindical al minei 
Aninoasa trebuie să tragă la răs
pundere colectivul de redacție al 
televizorului, să-l reactivizeze pen- î 
tru a prezenta din nou in fața 1 
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sește arată că trebuie să se ia mă- » 
suri grabnice de reparare. ♦

„Televizorul“ trebuie să audă J 
să vadă din nou... »

•
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muncitorilor programe frumoase. 
De asemenea starea în care se gă- 

suri grabnice de reparare.

Un tînăr care nu ne face cinste

de 
muncii din Lupeni, în- 
drama unei femei bă- 
unui tînăr, nepot al ei, 
acum pășește în viață,

La redacție a sosit o scrisoa
re. O scrisoare ce se deosebește 
de celelalte, prin care oamenii 
muncii scriu ziarului despre bu
curia succeselor obținute în mun
că, despre preocupările lor în o- 
pera de construire a vieții noi. 
Scrisoarea trimisă redacției 
un om al 
fățișează 
trîne și a 
care abia 
dar pe cum se vede, pășește gre
șit, cu stîngul.

„Pe strada Șoimilor din Lu
peni, în casa cu numărul 2, se 
spune în scrisoare, locuiește o 
bătrîna, mamă și bunică, femeie 
care cu greu poartă povara ce
lor 65 ani de viață. Bătrîna 
Navradi Ecaterina și-ar purta 
mult mai ușor acești anii, dacă 
soarta, sau mai bine zis una din
tre cele trei fiice, nu i-ar fi lă
sat în grijă un copil, pe nume 
Berindea Aurel, pe care să-1 
crească și să-l îndrepte pe un 
drum bun în viață.

Dar copilul despre care e vor
ba nu mai este un copil. Are 16 
ani, vîrstă la care mulți tineri 
rămîn singuri răspunzători de 
propria lor soartă. Mai mult, a- 
cest tînăr poartă asupra sa car
netul roșu de utemist, dar fap
tele sale, modul în care el pri
vește viața și pe cei care îi poar. 
tă de grijă, îl fac de-a dreptul

STEAGUL ROȘU

Clipe de odihnă în micul parc din noul cartier ai Loniei.

activitatea 
comitetului

Popularizarea rezultatelor 
să tină pas cu realizările

Deși își desfășoară 
intr-un sector auxiliar,
de secție sindicală din cadrul depo
zitului de lemne de la mina Pe- 
trila îi revine o seamă de sarcini 
Printre acestea se numără mobili
zarea la întrecere a întregului co
lectiv pentru descărcarea la timp a 
vagoanelor, pentru ca ele să nu 
intre în locație, stivuirea materia
lului lennos pe esențe ș dimen
siuni. încărcarea cărucioarelor cu 
materialul necesar desfășurării în 
bune condițiuni a muncii în sub 
teran etc. Pînă în prezent se poate 
spune că tovarășii din comitet și-au 
îndeplinit cu destul succes această 
latură a muncii sindicale. Majo
ritatea brigăzilor de descârcători 
și încărcători sînt antrenate în în
trecere pe bază de angajamente 
concrete. Acest lucru a făcut ca 
rezultatele lor în muncă să fie rod
nice. Antrenate în întrecere, bri
găzile conduse de Koch Iuliu, Puș
caș Emeric, Bodîrcă Nicolae, Reis 
losif, Neagu Marin, Crețescu Ni
colae și altele obțin lună de lună 
depășiri de normă între 25—48 la 
sută

Prin munca lui entuziastă, co
lectivul sectorului a reușit să eli' 
mine total locațiile ce se plăteau 
pentru nedescărcarea la timp a va
goanelor C.F.R., iar minele Petrila 
și Aninoasa ce sînt deservite cu 
material lemnos de acest depozit 
au fost aprovizionate în mod sa
tisfăcător.

Dacă în ceea ce privește antre
narea în întrecere a colectivului pe 
bază de angajamente concrete, re- 

tînăr care nu ne

ce-1 carac-
In loc

faptele 
acest tînăr ?

nedemn. Un 
face cinste.

Care sînt 
terizează pe 
să fie un sprijin al bunicii sale, 
să-i arate recunoștință pentru că 
îl îngrijește, acest nepot își „tra-

PE TEME DE EDUCAȚIE
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tează“ bunicuța cu înjurături, o 
amenință cu
De ce ? Pentru că 
este 
care 
Nici 
jung 
ceva

Oare să fie adevărat ceea c» 
se arată în această

Pentru răspunsul 
întrebare, îată-ne la 
strada Șoimilor, la 
Bătrîna era acasă : ninsă de po
vara anilor, mereu ocupată. Pre
gătea mîncare pentru ea și ne
pot. Nepotul era și el acasă. Se 
pregătea 
tinală în

Le-am
— Da, 

spunea bătrîna 
L-am crescut de mic, i-am fost 
ca o mamă. Și uite care e recu
noștința.., 

„aruncarea în Jiu", 
nimic nu-i 

pe plac. Nici mîncarea pe 
o înghite cu nerușinare, 
banii de film, căci nu-i a- 
și pentru țigări, și pentru 
de băut...“

scrisoare ? 
la acea
Lupeni, pe 

numărul 2.

pentru o plimbare ma- 
oraș.

citit scrisoarea.
așa este. Chiar așa, 

printre lacrimi.

zultatele sînt pozitive, nu acelJR 
lucru se poate spune despre popff 
lorizarea realizărilor dobîndite. lî 
această direcție comitetul sindical 
al secției mai are multe de făcut. 
Pînă acum, întreaga muncă de 
popularizare a rezultatelor obținu
te de brigăzi a fost lăsată aproape 
în mod exclusiv pe seama tovară
șului Ciur loan și aceasta nu ca o 
sarcină sindicală, ci numai pentru 
simplu motiv că el este unul din
tre cei mai activi membri ai colec
tivului gazetei de perete și un co
respondent voluntar harnic. în ase
menea condiții nu e dc mirare că 
popularizarea realizărilor se face 
în mod sporadic doar la gazeta de 
perete și prin ziarul raional fără 
ca vreun grafic, stația de radio
amplificare sau alt mijloc să facă 
acest lucru temeinic și operativ.

Pentru înlăturarea acestei stări 
de lucruri, comitetul de secție sin
dicală, 
partid, 
mare 
țațelor 
scop, multiplele mijloace cc-i stau 
la dispoziție.

Ocupîndu-se în mod temeinic de 
popularizarea rezultatelor întrece
rii, de popularizarea fruntașilor și 
a metodelor lor de muncă, comi
tetul de secție sindicală de la de
pozitul de lemne de la mina Pe- 
trila va contribui la desfășurarea 
cu și mai mult entuziasm a între
cerii socialiste, la dobîndirea de 
noi succese în producție. i

îndrumat de organizația de 
va trebui să acorde o mai 
atenție popularizării rezul- 
întrecerii, folosind în acest

D. CRIȘAN

scri-

Au-
pen- 
sînt

Am citit, mai departe din 
soare :

„Acasă, tînărul Berindea 
rel nu muncește nimic. Nu 
tru că n-ar avea ce. Cîte nu 
de făcut pe lîngă casă ? Dar nu 
face nimic. E leneș. Ir. schimb 
se pricepe să scoată aproape cu 
forța ultimul ban din pensia bă. 
trînei, să-l risipească fără pic 
de remușcare...“.

— Nici nu are cînd să mă a- 
jute, spunea bătrîna, căci toată 
ziua e pe stradă. S-a înhăitat cu 
vreo doi tineri tot așa ca el. 
Pleacă de dimineață, vine acasă 
seara tîrziu. Nimic nu-i este po 
plac. Ar putea să-mi dea un pic 
de ajutor aducînd apă, cărbuni, 
spărtrînd lemne. Dar n-o face...

„Tînărul nostru, se spune mal 
departe în scrisoare, e elev în 
anul II la școala profesională 
din Lupeni. Dar nici acolo nu 
face prea mult. In fiecare an arc 
cîte o corigentă,

— Așa este ?
Aurel ședea pe 

țintiți undeva în
— Anul 

gent. Dar
— Cum 

școlar s-a
— Nu știu, pentru 

fost să văd.
— Nici eu nu am 

școală, se scuză bătrîna. Școala 
e departe și nu mă țin picioarele.

două“.

scaun, cu ochii 
pămînt.

am fost cori-trecut
anul ăsta nu știu, 
nu știi, căci 
încheiat de

doar anul 
mult ?
că n-am

mers la
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VALOAREA UNUI PROCENT
(Urmare din pa#, l-a)

bune. Ca rezultat al acestor mă
suri, în decursul primelor două 
decade ale lunii iulie, procentul de 
cenușă în cărbunele extras de co
lectivul minei Uricani a fost cu 
1.5 la sută mai mic decît cel ad
mis.

Discuțiile purtate de participan- 
ții la ședința comitetului de partid, 
au reflectat experiența pozitivă a- 
cumulată de colectievle sectoarelor 
minei Uricani în lupta pentru căr
bune de calitate. Comunistul Iiriț- 
can Vasile din sectorul I a arătat 
••â > organizația de bază i avur m 
permanență atenția îndreptată spre 
calitatea cărbunelui — pîrghie im
portantă pentru reducerea prețului 
de cost. Deseori, în acest sector, 
s au organizat consfătuiri cu șefii 
de brigăzi, maiștrii și artificierii în 
care s-a analizat ce trebuie făcut 
pentru reducerea procentului de 
cenușă. Ultima consfătuire de pro
ducție organizată pe sector a fost 
axată pe problemele legate de rea
lizarea unei producții de calitate 
în cadrul ei a fost popularizată 
experiența pozitivă a brigăzilor 
care extrag cărbune curat, iar celor 
care aveau deficiențe în această 
direcție li s-au dat indicații pred

ase de felul cum trebuie să mun
cească pentru calitate. Postul ute- 
mist de control din sector a fost 
îndrumat să urmărească această 
problemă, să ia atitudine față de 
lipsuri. Agitatorii organizației de 
bază au fost instruiți să desfășoare 
zi de zi o muncă politică susținută 
pentru întărirea grijii față de ca
litatea cărbunelui.

In cadrul acestei ședințe de co-

4c

Pentru condiții mai bune 
de muncă

La mina Lupeni ca și la cele
lalte exploatări miniere pentru 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă au fost cheltuite 
în acest an sume de ordinul mi
lioanelor de lei.

Astfel, în primul trimestru al 
anului 1960 la mina Lupeni a 
fost cheltuită pentru protecția 
muncii suma de 1.130.000 lei. 
In trimestrul II au fost cheltuiți 
alți 1.01.8.000 lei. Acești bani 
s-au cheltuit pentru luarea unor 
măsuri cu caracter de securitate 
a muncii ca de exemplu confec
ționarea de instalații neutru prii-, 
verizarea apei în abataje și alte 
iPăsuri de prevenire și combate- 
îlK'’ a acumulărilor de praf- de 
cărbune și metan. La lucrările 
în steril au fost introduse apa
rate de captare a prafului tip

: „Nemcsek“.

ț
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mttet s-a născut inițiativa prețioa
să de a se propune combinatului 
carbonifer reducerea baremului ad
mis de cenușă pentru mina Uri
cani cu un procent. Aceasta este o 
vie expresie a înaltei răspunderi a 
comuniștilor de la mina Uricani 
față de sarcina pusă de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. indus
triei carbonifere de a livra econo
miei naționale cărbune cocsificabil 
de calitate, la un preț de cost re
dus. Este o expresie a voinței co
lectivului minei de a întîmpina 
Ziua minerului, și măreața sărbă
toare de la 23 August cu noi și 
importante succese în producție, 
în același timp, propunerea făcută 
oglindește atitudinea înaintaă a co
muniștilor, care nu se pot mulțumi 
cu rezultatele obținute, oameni care 
privesc înainte, spre noi și noi vic
torii.

Această prețioasă inițiativă im
pune noi eforturi, face necesară o 
muncă tot mai susținută pentru îm
bunătățirea în continuare a calită
ții cărbunelui extras. Un procent 
mai mic de cenușă, înseamnă o 
producție reală de cărbune mai 
mare, fără cheltuieli în plus. Mai 
mult, un procent redus de cenușă 
duse la micșorarea cheltuielilor de 
transport, de preparare și toate a- 
cestea pun în evidență marea va-. 
loare a acestei inițiative patriotice.

Din lucrările ședinței comitetu
lui de partid s-au desprins o serie 
de măsuri eficace a căror aplicare 
vor asigura îndeplinirea sarcinilor 
sporite ce revin minei Uricani pe 
linia îmbunătățirii calității cărbu
nelui. Tovarășul Apostol Vasile a 
propus să șe organizeze cu șefii de 
brigăzi consfătuiri asupra căilor de 
reducere a consumului de explo
ziv, prin care se vor înregistra noi 
progrese în direcția îmbunătățirii ; 
calității cărbunelui. Tovarășul Mo- 
goș Ioan a cerut să se ia măsuri 
ca toți mecanicii de crațere să par- ( 
ticipe la alegerea șistului din căi- ' 
bune.

Tovarășul Bido Augustin, ins- ■ 
tructor al Comitetului raional de * 
partid, prezent la ședință, a dat 
indicații cu privire la intensificarea 
muncii politice pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui. El a criti
cat faptul că în unele sectoare ale 
minei, în care calitatea producției 
s-a îmbunătățit simțitor, munca po
litică pentru alegerea șistului a 
slăbit. Tov. Bido a arătat că acolo 
unde munca politică slăbește se 
pot ivi lipsuri și din aceasta comi
tetul de partid trebiue să tragă 
concluzii.

învățămintele trase din dezbate
rile ședinței comitetului de partid, 
măsurile preconizate, vor constitui 
pentru colectivul minei Uricani, 
un punct de plecare spre noi suc
cese în lupta pentru cărbune mai 
bun și mai ieftin.
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Dacă nu ai ști că te afli în- 
tr-un birou al regulatorului de cir
culație și mișcare, totul din încă
perea aceasta, oamenii în fața mi
crofoanelor, pereții capitonați, 
ți-ar face impresia unui veritabil 
studiou de radio.

La una din mesele acoperite de 
grafice mari lucrează comunistul 
Buboi Iulian, operator de circula
ție feroviară. Bl 
urmărește în baza 
graficului întrea
ga circulație fero
viară de la Lu
peni la Subcetate.

Dînd dovadă 
de o bună pregătire și multă aten
ție în coordonarea circulației, ope
ratorul se străduiește zi de zi să 
asigure desfășurarea în bune con
dițiuni a circulației feroviare.

Zilele trecute prin intermediul 
unui operator de tracțiune, tov. 
Buhoi Iulian a încheiat cu meca
nicul locomotivei 150.1048, comu
nistul Oprea loan II, un contract 
pentru remorcarea trenului 2663 
cu supratonaj. Un contract obișnuit 
la feroviari. După cîteva minute 
de la încheierea contractului ope
ratorul de la masa de lucru chea
mă la televorbitor impiegații sta
țiilor de la Lupeni pînă la Petro
șani pentru a le comunica mersul 
și a le cere asigurarea căii libere 
trenului 2663 încărcat cu cărbune 
cocsificabil pentru Hunedoara.

— „Alo ! Aici numărul 27. 
Trenul 2663 cu supratonaj va ple-

coordonează fi

Abia terminase de vorbit, cinci 
din difuzorul stației R.C. răsună 
chemarea : — Alo R.C.-ul !

— Da ! răspunse operatorul.
■— Aici Lupeniul. Trenul cu su- 

pratonaf 2663, a plecat din sta
ție la ora stabilită.

în timp ce confirma comunica
rea stației Lupeni, operatorul Bu
boi cu ajutorul unui echer de ce
luloid trasează pe graficul care îi

CARNET I Lupeni.
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• ca din Lupeni la ora 13,25“. Asi- 
2 gurați cale liberă fi nici o oprire
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a—- Dar nici mama ta nu 
fost ?

— Nu, n-a fost niciodată 
școală. Ea e la Petroșani.

— Si nici tata ?
— Nu. EI e la Vu lean. Lu

crează undeva la uzină, precis, 
nu știu unde. N-am mai vorbit 
cu el de mult.

Și așa, discuțiile alunecară 
spre părinții copilului. Mama, 
Popa Etelca, aproape că a uitat 
că are un fiu. Nu se interesează 
de ei. nu simte nici o răspunde
re pentru copilul pe care l-a a- 

1 dus pe lume și, pe care, are o- 
bligația de a-1 îndruma să de
vină om. S-a despărțit de soț, 
copilul rămînînd fără familie, 
lipsit de grija părintească 
tăi, Berindea Aurel, nu se 
resează niciodată de fiul 
Lucrează la Vulcan și nu 
mai văzut copilul de cine 
cînd. Oare pe acești oameni, 
interesează ce va ajunge copilul 
lor ? Cum pot uita ei răsnunde- 
rea firească de a crește din co
pilul lor un cetățean demn, fo
lositor societății ? Cum pot ei! 
lăsa copilul pe care l-au adus 
pe lume 
bătrîne.
Cum de 
doi ani 
școala 
reseze 
tarea 
vață ?

— Ascultă 
face că te porți așa

la

Ta- 
inte- 
său 
ș:-a 
știe 
nu-i

exclusiv pe seama unei 
uitînd cu totul de el ’ 
n-au găsit ei timp în 

de cînd copilul 
profesională 
măcar

lui. de
odată 
modul

tinere.

e la 
să se inte- 
de compor- 
în care în-

dar curia se 
de urît față

crescut 
ei îna- 
pentru

cu cei-

de bunica ta. care te-a 
de mic și care, la a-nii 
intați, muncește doar 
tine ?

— Sînt nervos. Dar
lalți oameni nu mă port așa...

— Nu e adevărat. La școală 
ai la purtare nota șapte. Nota 
limită pentru trecere. Dacă a- 
veai numai 6, rămîneai repetent.

— Asta pentru că nu mă las 
călcat în picioare. Știu eu, mi 
se trage de la profesoara de 
matematica. Nu mă poate suferi.

— Și de ce nu te poate suferi ?
— Spune că aș putea să în

văț și nu învăț...
Intr-adevăr. Berindea Aurel e 

corigent la matematică. Și la so- 
ciali-m științific. Iar la purtare 
nota limită.

— Dar ești utemist, cum poți 
aiunge pînă aici?

— Știți, eu sînt extern. Cei de 
activ 
care 

avem

că în

la internat participă mai 
la viata de U.T.M. Noi, 
sîntem externi, nu prea 
timp.

l-am amintit lui Aurel
primăvara acestui an, utemiștii 
din Lupeni au plantat mii de 
puieți împădurind zeci de hecta
re de teren, muncesc voluntar 
la înfrumusețarea orașului.

-— Tu ai plantat vreun puiet ?
— Nu.
— Și ce ai de gînd să faci în 

viată ?
— Aș vrea totuși să devin om 

folositor
Despre tînărul Berindea Aurel
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, „ Și astfel la in
tervale de timp 

stabilite în mers, în difuzorul sta
ției R.C. se aude glasul impiega- 
ților care anunță trecerea trenului 
2663 prin stațiile lor. Pe grafic ia 
naștere diagrama de mers a gar
niturii.

Nu după mult timp trenul 2663 
cu un supratonaj de 200 tone a 
plecat din stația Petroșani—Triaj 
spre Subcetate. Operatorul devi
ne mai atent. Se uită mereu la 
ceas. îndată 2663 va trece prin 
Peștera Boli către Bănița... 
(ia Peștera Boli îi confirmă trece
rea trenului conform cu graficul..
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ln felul acesta muncesc cei care 
deservesc regulatorul de circulație 
membri și candidați de partid, oa- ♦ 
meni cu o înaltă calificare. Ase- ♦ 
menea operatorului Buboi Iulian Z 

fiecare lucrător de aici, din clă- $ 
direa al cărui interior are aspectul* 
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la semnale, le cere impiegaților 
din stații.

Convins că stațiile de pe sec
țiunea de remorcate Lupeni—Pe- 

~ troșani au luat la cunoștință ordi-
♦ nul transmis, cheamă apoi stațiile
• de la Petroșani la Subcetate.

unui studiou de radio, coordonea
ză fi asigură desfășurarea în bune 
condițiuni a circulației feroviare 
supraveghind zi fi noapte siguran
ța transporturilor.

1. MUNTEANU

Cantitate dap și calitate
In secția a Il-a a Filaturii 

Lupeni accentul în întrecere se 
pune pe cantitate d'ar și cali
tate. De la inițiativa „Să filăm 
2000 bobine fără să producem 
nici un deșeu“ s-a ajuns să se 
producă 4000—5000, ba chiar 
10.000 de bobine fără nici un 
deșeu.

La ultima consfătuire de pro
ducție, pe baza rezultatelor obți
nute în, desfășurarea întrecerii pe 
profesii filatorii și centratorii 
și-au reînnoit angajamentele an
terioare, mărind numărul 
nelor pe care s-au hotărît 
dea fără nici un deșeu.

Astfel centratorii Dabu 
rean și Prună Ștefan au 
rît să centreze cîte 20.000

bobi- 
să le

Fio- 
hotă- 
bobi-

am discutat cu secretarul comi
tetului orășenesc U.T.M. Lupeni, 
tovarășul Gaiovski Iosif. cu to
varășul Cristea Aron, directorul 
școlii profesionale din Lupeni.

— Nu am cunoscut cazul tî- 
nărului Berindea Aurel, spunea 
tov. Gaiovski. Dar nu vom ră- 
mîne indiferenți față de situația 
lui. Vom merge acasă la el și 
nu-i vom îngădui să se comporte 
ca pînă acum. Ne vom strădui 
să-1 atragem alături de ceilalți 
tineri, la muncă, la învățătură.

— La școala profesională din 
Lupeni învață sute și sute de ti
neri care ne fac cinste, spunea 
tov. Gristea Aurel, directorul 
școlii. Va trebui să-1 aducem și 
pe Berindea Aurel în rîndul ti
nerilor care se pregătesc 
pundere pentru muncă, 
viață. Soluția ar fi ca 
Berindea să fie adus în
tul școlii. Colectivul sănătos din 
internat va putea să exercite 
astfel o mai mare influență, să-1 
educe.

Da, școala, organizația U.T.M. 
vor face totul pentru ca acest 
tînăr să devină un om util so
cietății. Dar, în acest sens, ce 
vei face dumneata, Pooa Etelca, 
care ești mama acestui tînăr? 
Ce vei face dumneata, Berin
dea Aurel din Vulcan, care ești 
tatăl lui ? Veți mai rămîne și de 
acum înainte nepăsători față de 
soarta copilului vostru ?

ne. toate de cea mai bună cali
tate. Luna Iulie încă nu-i înche
iată, dar Dabu Florean a rapor
tat îndeplinirea, ba chiar și de
pășirea angajamentului 
Pînă în 25 iulie tînărul 
tor a reușit să centreze 
bobine de calitate. Prună 
a centrat 41.400 bobine fără de- 
șeu depășindu-și și eT cu mult 
angajamentul luat.

Printre filatori numele filato
rilor Crăiniceanu Ilie din schim
bul condus de maistrul Rîpeanu 
Dumitru, cel al membrului de 
partid Roșoiu Dumitru și al can. 
didatului de partid Savu Con
stantin sînt bine cunoscute. In 
întrecerea pe profesii ce se dtes- 
fășoară între filatori ei ocupă 
primele locuri. Savu Constantin, 
spre exemplu, a filat 11.500 bo
bine din care doar două bobine 
au fost trecute la deșeu, Roșoiu 
Dumitru 10.600 bobine — cu a 
singură bobină stricată.

luat, 
centra- 
42.000 
Ștefan
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Petroșani
Angajează :

Trei conducă
teri de fractoa
re U. T. O. S

în
a deschis

strada Mihai Viteazu nr. 9

„MAMA
ODOBEȘTI“

i■
R
M■■■

V

»s

un

vinuri a- 
Odobești 
consuma' 

să consu-

J

unde se servește zilnic 
bogat sortiment de speciali 
tăți de grătar și 
lese de Tîrnave și

Invităm publicul 
tor să viziteze și
me cu încredere preparatele 
noastre proprii precum și 
băuturile gustoase.

■ir
Restaurantul „Minerul“ din 

Petroșani fiind închis pentru 
reparații, deservirea consu
matorilor se face în fostul 
local „Parîngul" și în gră
dina de vară.

i
"i

ANUNȚ
Întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele

fon 541, 544 și 335, execută 

pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi șl de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 

din Valea Jiului.
Lucrările mai sus indicate 

pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare conform preve
derilor H.C.M. din 1960.

ntra în mina iCont rol ați-vă înainte
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Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
lui Charles De Gaulle in problema 

dezarmării
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS anunță :
N. S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat Iui Charles De Gaulle, 
președintele franței, un mesaj 
în problema dezarmării.

Ir, scrisorile dv. din 11 și 30 
iunie în această problemă, arată 
Hrușciov, accentul principal în 
ce privește mijloacele de trans
port a armei nucleare este pus 
pe instituirea controlului asu
pra lor, problema distrugerii lor 
rămînînd deoparte. Țelul măreț 
la care au năzuit multe genera
ții, acela de a înlătura în gene
ral războiul din viata societății 
omenești, subliniază N. S. Hruș
ciov, poate fi realizat numai pe 
calea distrugerii tuturor tipuri
lor de arme și a desființării' tu
turor armatelor, cu alte cuvinte, 
pe calea dezarmării generale și 
totale.

In mesajul adresat președinte
lui Franței N. S. Hrușciov își 
exprimă nedumerirea față de 
faptul că reprezentantul Franței 
în Comitetul celor 10 state pen-

tru dezarmare și-a îndreptat 
principalele eforturi nu în direc
ția relevării constructive a prin
cipiilor în care pozițiile U.R.S.S. 
și Franței coincid, ci spre cău
tarea divergențelor. Prin aceasta, 
arată în continuare N. S. Hruș- 
ciov, reprezentantul francez a 
sprijinit de fapt linia reprezen
tantului american, mai precis a 
Pentagonului, care are ca scop 
să abată Comitetul celor 10 de 
la sarcina sa — găsirea unor 
soluții reciproc avantajoase 
domeniul dezarmării.

N. S. Hrușciov amintește 
sn interesul cauzei generale, 
niunea Sovietică a propus
problema dezarmării să fie dis
cutată la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. El a declarat 
că 
în 
pe 
cit 
cu

Consiliul de Securitate 
a încheiat discutarea 

problemei noilor 
acțiuni agresive 

laie S.U.A. împotriva 
U.R.S.S.

în

că 
U-
ca

guvernul sovietic este, ca și 
trecut, ferm hotărît să lupte 
toate căile pentru realizarea 
mai grabnică a unui acord 
privire la dezarmarea gene

rală și totală și își exprimă spe
ranța că guvernul Franței își 
aduce contribuția constructivă 
rezolvarea acestei probleme.

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

va 
la

Peste 16.000 de cereri de înscriere 
la Universitatea prieteniei popoarelor
MOSCOVA 27 (Agerpres) —<

TASS anunță :
La 26 iulie Universitatea priete

■ mei popoarelor, care se va des 
cbide în toamna aceasta la Mosco 
va. a primit peste 16.000 cerer 
din numeroase țări din Asia, Afri 
ca și America Latină. Cele ma 
multe cereri au sosit din Brazilia 
India, Indonezia și Japonia.

î La l august comisia de admi 
tere a universității va începe exa 
minarea cererilor și va întocmi re

partițiile pentru invitarea la Mos
cova a candidaților care vor depu
ne un examen de admitere

Consiliul universității a aprobat 
planurile de învățămtnt ale facul
tății pregătitoare unde studenții 
vor studia limba rusă, matematica, 
fizica, istoria și alte discipline în 
funcție de facultatea pe care au 
ales-o și de nivelul de cunoștințe 
pe care le posedă.

NEW YORK 27 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 26 iulie, seara tîrziu, Consi
liul de Securitate a încheiat discu
tarea problemei prezentate de U- 
niunea Sovietică cu privire la noi
le acțiuni agresive ale aviației mi
litare americane împotriva U.R.S.S.. 
acțiuni care crează o primejdie pen
tru pacea generală. Cu o majorita
te de 9 voturi Consiliul a respins 
proiectul de rezoluție sovietic care 
propunea să se condamne acțiunile 
agresive continue ale aviației mili
tare a S.U.A., calificîndu-le drept 
un act de agresiune. Pentru acest 
proiect au votat reprezentanții 
U.R.S.S. și Poloniei.

Apoi s-a pus la vot proiectul de. 
rezoluție al S.U.A. care propune 
crearea unei comisii pentru „cer
cetarea“ incidentului cu avionul 
„RB-47“. Proiectul de rezoluție al 
S.U.A- a fost sprijinit de 9 dele
gații. Deoarece delegația U.R.S.S. 
care este membră permanentă a 
Consiliului de Securitate 
contra, acest proiect nu 
probat. împotriva lui a 
delegația Poloniei.

Aceeași soartă a avut
tul de rezoluție italian care pro
punea de fapt un amestec în trebu
rile interne ale Uniunii Sovietice.

a votat 
a fost a- 
votat și

și proiec-

—o.
Sporește numărul militarilor 

din Bundeswehr care trec 
în R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). 
După cum a comunicat Her

bert Grünstein, secretar de Stat al 
Ministerului Afacerilor Interne al 
R.D.G., numărul soldaților și ofi
țerilor din Bundeswehr care au 
trecut în Republica Democrată 
Germană a sporit considerabil în 
ultimele săptămîni. Numărul refu- 
giaților a sporit îndeosebi după 
demascarea caracterului agresiv al 
armatei de la Bonn de către 
țeri din Bundeswehr refugiați 
R.D.G.

H.^Grunștein a subliniat că

ofi- 
în

. . ----- — nu
mai intr-unui din numeroasele 
puncte de recepție de la Barby pe 
Elba au fost înregistrați 161 de- 
ț111 din Bundeswehr care au 

cu armata agresi-hotărît să rupă 
vă a Bonnului.

H. Grunștein „ ____
militare predate de foști militari 
din Bundeswehr autorităților din 
R-D.G. El a arătat că unele din 
aceste documente predate de tineri 
locuitori ai Berlinului occidental 
arată în mod clar că notele de 
protest ale Republicii Democrate 
Germane împotriva recrutării de 
tineri pentru Bundeswher pe teri
toriul Berlinului occidental sînt pe 
deplin întemeiate.

R. A. U. a rupt relațiile 
diplomatice cu Iranul
CAIRO 27 (Agerpres) — TASS 

anunță :
Luînd cuvîntul la 26 iulie la 

Alexandria în legătură cu cea de 
a 8-a aniversare a revoluției egip
tene, președintele Gamal Abdel 
Nasser a anunțat ruperea relațiilor 
diplomatice între Republica Arabă 
Unită și Iran în urma hotărîrii gu
vernului iranian de a trimite un 
ambasador în Israel.

a arătat livrete

din

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

Deducerea exportului Angliei
LONDRA 27 (Agerpres).
Referindu-se la datele oficiale 

privind comerțul exterior al An
gliei în primele 6 luni ale a- 
cestui an, ziarul „Financial TÎ- 
mes“ subliniază că exportul en
glez s-a redus considerabil în 
multe regiuni ale lumii. Redu
cerea cea mai simțitoare s-a în
registrat la exportul mărfurilor 
engleze 
special 
feroase, 
Iectrice.
portul în S.U.A. s-a redus cu 11 
■la sută în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului tre-

exportatorii en
de asemenea de 
din țările zonei

că
exportului care s-ai

în Statele Unite — în 
autoturisme, metale ne- 
țesături și aparate 
In ultimul trimestru ex-

e-

cut. Judecind după ultimele in
formații existente, scrie în con
tinuare ziarul, 
glezi se retrag 
pe pozițiile lor 
lirei sterline.

Ziarul își exprimă teama 
„reducerea
produs anul acesta poate mări 
deficitul balanței comerciale a 
Angliei cu aproximativ 70.000.000 
lire sterline“.

Totodată ziarul subliniază că 
exportul de mărfuri în țările Eu
ropei răsăritene și în Uniunea 
Sovietică a crescut considerabil.

Nota guvernului sovietic 
adresată Statelor Unite 
în problema

MOSCOVA 27 (Agerpres) —
TASS anunță :

La 25 iulie Vladimir Semionov, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a remis lui 
E. L. Freers, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A., o notă 
adresată de guvernul sovietic gu
vernului S.U.A. în problema de
zarmării.

Această notă constituie răspun
sul la nota ambasadei Statelot U- 
nite ale Americii din 2 iulie 1960.

După cum subliniază nota so
vietică, noile propuneri americane 
nu urmăresc o adevărată dezarma
re, ele neavînd decît scopul de a 
înșela opinia publică mondială

Noul plan de dezarmare propus 
de S.U.A., se arată în nota sovie
tică, nu este decît o variantă în
tocmită în grabă, ușor sulemeniri 
a vechiului plan occidental pre
zentat Ia 16 martie Comitetului ce
lor 10. El constituie o nouă încer
care de a induce popoarele în e- 
roare, constituie un paravan care 
camuflează orientarea guvernului 
S.U.A. spre continuarea cursei 
înarmărilorinclusiv în domeniul 
armelor nucleare.

Studierea documentului ameri
can, se spune în nota sovietică, a- 
rată că în acesta, ca și în propu
nerile puterilor occidentale din 16 
martie întreaga atenție este con
centrată chiar din prima etapă asu-

~---------• ♦ ♦ ♦ —- - -------- ------ *

regatul teroarei și represiunilor 
polițienești

unei discuții purtate într-o ca
fenea ei au spus că în țara lor 
nu există libertate sindicală“.

dezarmării
ora instituirii unor largi măsuri de 
control fără dezarmare, lucrările 
rezumîndu-șe la încheierea unui a- ’ i 
cord pentru această primă etapă 
Totodată S.U.A. nu propun nici o 
reducere a forțelor armate în pri
ma etapă, străduindu-se concomi
tent să pună sub control străin toa
te forțele armate și armamentele 
Uniunii Sovietice și ale altor state.

După cum arată nota sovietică 
în continuare, în propunerile S.U.A. 
este trecută cu desăvîrșire sub tă
cere problemg lichidării bazelor 
străine de pe teritorii străine și a 
retragerii trupelor străine de pe a- 
ceste teritorii. Ele nu prevăd nici 
distrugerea mijloacelor de trans
port a armelor nucleare, nici in
terzicerea acestor arme-

In ceea ce privește măsurile de j 
dezarmare prevăzute pentru etape
le a Il-a și a IÎI-a din programul 
de dezarmare, în nota sovietică se 
constată că planul american este 
astfel întocmit îneît nu se va a- 
junge niciodată la traducerea lor 
în practică, deoarece nu sînt indi
cate termenele concrete de înfăp
tuire a acestor măsuri.

Privind lucrările în mod realist, 
se spune în nota sovietică, trebuie 
spus cu sinceritate că aceste pro
puneri nu ar putea constitui o bază 
pentru tratative și nu ar putea con
tribui la realizarea unui succes în 
lucrările Comitetului.

Iranul

PARIS 27 (Agerpres).
Contmuînd ciclul de articole 

referitoare la Iran, revista „France 
Observateur“, scrie că „Iranul 
este regatul teroarel și represiu
nilor polițienești". In decurs de 
7 ani „Cavada“ — siguranța ira
niană — „a cercetat peste 200.000 
de cazuri, a trimis în închisori 
peste 11.000 de persoane și a e- 
xecutat 4.000 de iranieni". Aceș
tia au fost acuzați de acte de 
„trădare" împotriva regimului 
constituțional.

Revista dă ca exemplu de ast
fel de „trădare“ cazul a cinci 
tineri' care au fost recent arestați 
și executați pentru că „în cadrul

TOKIO 27 (Agerpres)’.
Recent, Ministerul Agriculturii 

și Silviculturii al Japoniei a dat 
publicității o „Carte albă" des
pre situația agriculturii japone
ze. In acest document se încear
că să se ascundă adevărata sta
re de lucruri în agricultură, ra
mură a economiei în care lucrea
ză peste 40 Ia sută din întreaga 
populație aptă de muncă a țării. 
Dar faptele vorbesc de la sine 
despre situația extrem 
a țărănimii japoneze.

An de an sporește 
gospodăriilor care se
cresc datoriile față de moșieri 
și cămătari. In Hokkaido, impor
tantă regiune agricolă, din cer
cetarea a 195.000 de gospodarii 
țărănești a reieșit că 46.000 se 
află în prezent în pragul ruinei 
totale. Datoriile unei gospodării 
țărănești sînt în medie de 330.000 
yeni în timp ce venitul anual os
cilează între 40.000 și 160.00Î comerțului adoptat de guvernul 
yeni. Kiși, favorizînd direct monopo-

de grea

numărul 
ruinează,

Presa locală constată că situa
ția țăranilor datornici reprezintă 
o problemă socială serioasă ca
re poate fi rezolvată numai pe 
calea revizuirii 
ticii agrare.

Se știe că în 
de după război 
reforma agrară, 
reforme însă, capitalul monopo
list a devenit în prezent princi
palul exploatator al oamenilor 
muncii de la sate.

Acționînd prin intermediul re
prezentantului intereselor sale 
— partidul liberal democrat de 
guvernămînt — capitalul mono
polist intensifică ofensiva Ia 
sate, impunînd livrarea unor 
mari cantități de orez la prețuri 
scăzute.

De asemenea presa japoneză 
subliniază cu o adîncă neliniște 
consecințele nefaste ale așa-zi- 
sului program de liberalizare a

radicale a poli-

Japonia în anii 
a fost efectuată 
In urma acestei

lurile americane și japoneze, 
deși comisia parlamentară pen
tru problemele agriculturii a re
cunoscut în unanimitate că libe
ralizarea comerțului va duce la 
falimentul agriculturii.

Primele victime ale liberaliză
rii comerțului sînt țăranii care 
se ocupă cu cultivarea fasolei 
soia, a culturilor oleaginoase și 
a altor culturi tehnice. O mare 
neliniște pentru soarta lor vii
toare domnește în rîndurile ță
ranilor d'in Hokkaido care pro
duc 30 la sută din întreaga can
titate de fasole soia cultivată în 
tară.

Masele țărănești din Japonia 
au întîmpinat cu un sentiment 
de profundă dezamăgire venirea 
la putere a lui Haiato Ikeda de
oarece el a acționat cu insistentă 
pentru adoptarea programului 
nefast de liberalizare a comer
țului în calitatea sa de ministru 
al Comerțului Exterior și al In
dustriei în cabinetul Kiși.

PROGRAM DE RADIO
29 iulie

PROGRAMUL I. 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena 
tea (reluare), 9,5!) FragmOie 
din opera „Flautul fermecat“ do 
Mozart, 11,03 Muzică de estradă 
de compozitori romîni, 12,00 Lim
ba noastră. Vorbește, acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 12,30 Mu
zică ușoară de compozitorii so
vietici Lepin și Feltzman. 13,05 
Concert de muzică populară ro- 
mînească. 14,00 Concert popu- J 
Iar, 15,50 Ce e nou în librării, ■ 
16,15 Vorbește Moscova! 18,00 
Cîntece pentru cei mici, 19,05 
Actualitatea în țările socialiste, 
19,35 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 20,30 Concert 
de muzică ușoară, 21,45 Din mu
zica corală a înaintașilor. PRO
GRAMUL II. 14.30 Mari ansam
bluri sovietice de cîntece, 15,00 
Muzică ușoară, 15,30 Melodii 
populare romînești, 16,50 Curs 
de limba rusă, 17,00 Interprețf 
de muzică ușoară, 17,50 Cronica 
economică : Tehnica modernă în 
producție. 18,30 Muzică din ope
rete, 19,30 Teatru la microfon: 
Casa de odihnă „Bine ați venit“* 
Adaptare radiofonică după co- 
media lui A. Șatov, 20,24 Mu
zică de estradă, 21,45 Album 
artistic.

7,30 Sfatul

noastră c^r-i

CINEMATOGRAFE
29 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Generalul della Rovere; 
AL. SAHIA: O zi de odihnă; 
PETRILA: Pentru viața lui 
Kașpar; LONEA: Teodora; A- 
NINOASA: Reîntoarcerea; LU- x 
PENI: Abuz de încredere; BARJ 
BATENI: Cociubei; URlCANI a 
Misiune periculoasă. i
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