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Unul din fruntașii 
Uricaniului

Pe panourile de onoare ale mi
nei liric ani, acolo unde sînt în
scrise numele luptătorilor - de 
frunte pentru cărbune mai mult 
și mai ieftin, întîlnești deseori pe 
acela al comunistului Hrițcan 
Vasile. El. e unul din fruntașii 
Uricaniului, șeful unei brigăzi 
care prin munca sa face cinste 

« exploatării.
— Sarcina noastră cea mai de 

seamă, spunea tovarășul Hrițcan,
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La mina Petrila în aceste zile
Cresc randamentele

ț 
i
4
4

» 
î 
î
4 OAMENI Șl FAPTE

♦ 
♦

i
»
f

»•
p4
9

•i

9
4
4
•
\
4
4 
i

4
4
4
4
i

4
4

Hotărîrea parti
dului și guvernu
lui cu privire la 
reducerea prețu
rilor de vîttzare 
cu amănuntul la 
unele bunuri de 
consum a găsit

un puternic ecou în rîndurile mi
nerilor și tehnicienilor minei Pe
trila.

însuflețit de noile măsuri lua
te de partid și guvern, întregul 
colectiv al minei a hotărît să dea 
un- nou impuls luptei pentru spo
rirea productivității muncii și 
realizarea de economii la prețul 
de cost. Drept urmare în zilele 
de 25 și 26 iulie pe întreaga mi
nă a fost obținut un randament 
de 1.125 tone pe post față de 
1,121 tone pe post realizat în zi
lele anterioare. Producția dată 
în acest timp de minerii de aici 
este de bună calitate.

rîrii partidului și guvernului, cu 
privire la noua reducere de pre
turi, brigada de tineri mineri 
condusă de Jucătoru Gheorghe a 
lucrat cu un randament de 5 
tone cărbune pe post fată de 3,2 
tone pe post cît are planificat. 
De asemenea, brigăzile de tineri 
mineri de la abatajele figuri con
duse de Cucoș Gheorghe și Mi- 
hai Ștefan au realizat un ran
dament cu peste o tonă de căr
bune mai mare decît ce’ plani
ficat

In zilele de 25—26 iulie ran
damentul planificat pe întregul 
sector a fost depășit cu aproape 
100 kg. cărbune pe post.

este de a ne pune toată puterea 
de muncă, toată inițiativa, în sluj
ba luptei pentru îndeplinirea o- 
biectivelor stabilite de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Planul 
de șase ani ne cere să dăm o pro
ducție sporită de cărbune cocsi- 
ficabil necesar siderurgiei, să fo
losim toate căile de reducere a 
prețului de cost. Recenta hotărî- 
re a partidului și guvernului p.in 
care se reduc prețurile de vînza-

j re la multe bunuri de larg consum,
♦ arată cît este de important ca noi,
♦ ¡jnuncitorii, să ducem o luptă sus- 
ț’tinută, zi de zi, pentru o produc-
* ție de calitate, cu cheltuieli cît
* mai mici.
i Munca pe care o desfășoară 
ț brigada, realizările ei, oglindesc
• hotărîrea cu care tovarășul Hrit- ț 
j can și ortacii săi luptă pentru în- 4 

? cepului lunii iulie, între cele trei %
• schimburi ale acestei brigăzi a 
| pornit o vie întrecere pentru răn
it damente înalte, pentru o produc 
i ție de calitate și economii. Obiec 
f tivele întrecerii între schimburi
* sînt: ținerea locului de muncă v- 
’ ordine și curățenie, reducerea con

sumului de exploziv și alegerea
1 atentă a șistului, încărcarea vdgo- 
i
»

î
9
ț schimburi ale brigăzii s-au născut t 
ț inițiative prețioase, a căror apli- J

f

Sectorul V al tnftwl Lonea a obținut o însemnată depășire a 
planului de producție pe seama creșterii productivității muncii cu 
peste 300 kg. cărbune pe post. La succesul întregului colectiv 
brigada condusă de Toacă Ștefan a contribuit din plini atît prin 
productivitatea înaltă a muncii pe care o obține în abatajul său: 
cit și prin cărbunele de calitate pe care-1 dă. IN CLIȘEU: Mine- 
rul Cosma Gheorghe, șef de sch imb în brigada lui Toacă Ștefan, 
împreună cu ortacii săii cu puțin înainte de a intra în șut.

___________ Q___________

Din activitatea organizațiilor 
de partid de la mina Lupeni 

In rîndurile partidului — 
cei mai buni muncitori

Organizațiile de partid de la 
mina Lupeni și-au întărit preo
cuparea pentru primirea în par
tid a celor mai înaintați munci
tori, ingineri și tehnicieni, oa
meni care au dovedit prin mun
ca lor de zi cu zi că merită înal
tul titlu de membru de partid. 
De la începutul acestui an rîn
durile organizațiilor de partid 
din sectoarele exploatării s-au 
întărit cu mai bine de 100 mem
bri de partid și cu un număr și 
mai mare de candidați de partid. 
In prima jumătate a acestei 
luni organizațiile de bază au 
primit în rîndurile lor 10 candi
dați și 13 membri de partid. 
Printre cei primiți în partid în 
cursul acestei luni se numără 
tov. Nicolae Oprea de la secto
rul I A, Aslău Ioan, din secto
rul III, Gothard Ioan și Leovea- 
nu Vasile de la 'sectorul Vil și 
alții.

In ultima vreme, ca rod 
preocupării a organizațiilor
bază, pentru educarea și pregă
tirea temeinică a candidaților în 
vederea primirii lor în t rîndul 
membrilor de partid, uh mare 
număr de candidați au fost pri
miți în partid cu stagiul redus.

Se îmbunătățește 
preocuparea față de 

activele fără de partid
Pentru a desfășura o susținu

tă muncă politică și organizato
rică în rîndul colectivelor de 
muncitori șj tehnicieni în vede
rea mobilizării lor la înfăptui-

Aproape 3. m. 1. viteză 
de avansare pe zi

Brigada de mineri condusă de 
Mang Ioan se numără printre 
brigăzile fruntașe ale sectorului 
XI investiții. Lucrînd într-o ga
lerie de legătură armată în fier, 
brigada din care fac parte mine
rii Băbuț Constantin, Marinescu 
Constantin. Cristea Florea și al
ții, obțin viteze sporite de avan
sare. Organizîndu-și tot mai bi
ne munca minerii din brigada 
lui Mang au realizat în perioa
da 25—27 
zilnică de 
3 m. 1.

rea sarcinilor puse cte partid, 
organizațiile de bază din sectoa
rele minei și-au creat în jurul 
lor puternice active fără de par
tid. De la începutul acestui an,’ 
activele fără de partid au fost 
întărite cu sute de muncitori și 
tehnicieni fruntași în producție, 
care se bucură de stimă în rîn- 
dul colectivelor din care fac parte. 
In prezent activele fără de partid 
ale organizațiilor de bază de la, 
mina Lupeni numără peste 1000 
de tovarăși. Organizațiile de! 
bază au o preocupare susținută 
pentru educarea activelor fără de 
partid. In anul școlar trecut ma<- 
rea parte a tovarășilor din ac-' 
tivul fără de partid a frecventat 
învățămîntul de partid, 
organizațiilor de bază 
zează de asemenea cu 
tate adunări generale 
la care sînt invitate să 
și activele fără de partid și îm
preună cu ele sînt dezbătute 
probleme dintre cele mai impor
tante ale procesului de produse 
ție. Asemenea adunări au orga
nizat nu de mult organizațiile 
de bază din sectoarele I B, III, 
V sud și altele. Activele fără de 
partid sînt antrenate la înfăptui
rea hotărîrilor elaborate în aces
te adunări. Ele au contribuit la 
mobilizarea minerilor la îmbună
tățirea calității producției, reali
zarea de economii și întărirea 
disciplinei. Drept rezultat al 
preocupării organizațiilor de ba
ză pentru 
de partid 
an peste 
active au
a fi primiți în rîndul candidați- 
lor de partid.

In sectorul tineretului
Imbinînd elanul 

tineresc cu dorln- 
fejj ța genera'ă de a 

obține rezultate tot 
mai bune, brigă
zile d'e tineret ca
re lucrează 

w sectorul 1 al mi
nei se situează în primele rîr.- 
duri ale întrecerii. In perioada 
ce s-a scurs de la apariția hotă-
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iulie or viteză medie 
avansare de aproape

C. MATEESCU
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netelor la capacitatea normală. în
cheierea ciclului de lucru la sfîr- 
șitul fiecărui șut.

In întrecerea între cele trei . 
schimburi ale brigăzii s-au născut f
care dă rezultate bune. Pentru e- f 
conomisirea energiei electrice care 4 

i acționează crațerele, a fost ■ lan- 
? sată lozinca :
$ crațerului fără cărbune“. Cu alte
♦ cuvinte, capacitatea crațerului să 
j

?
*
| (Continuare in pag. 3-a)
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Relatări despre
Cînd au auzi1 de intîlnirea or

ganizată între ei și unul din de
legații la cel de-al IH-lea Con
gres al partidului, pionierii dm 
Anînoasa și-au stăpînit cu greu 
emoția și nerăbdarea.

Cînd intră în sală tovarășul 
i Bulea Teodor, tehnicianul care 
> în luna trecută se număra prin- 
; tre sutele de delegați la cel de-al 

lll-lwa- Congres al P M.R., se făcu 
liniște. Nu peste mult, zeci de 
ochi erau îndreptați spre cel ca
re relata cu ațîta căldură despre 
zilele de neuitat ale Congresului, 
despre însemnătatea acestui, mă
reț eveniment, ■ din viața patriei 
noastre,’ ale cărui rezultate — 
printre altele — se văd în a- 
cesțe zile și prin vitrinele maga
zinelor care sînt încărcate cu sor
timente ale căror prețuri s-au 
redus considerabil, cînd cadrele 
tehnice .își manifestă mulțumirea 
și bucuria pentru noua hotărîre 
a partidului și guvernului cu 
privire la promovarea și : alari- 
zarea lor.

neuitat
emoționante trăiteMomentele

la Congres atunci cînd în marea 
sală sunau trompetele pionieri
lor, cînd de la tribună o pionieră 
mulțumea partidului, conducători- 

' lor ei pentru viața senină creată 
copiilor de azi, tovarășul Bulea 
le trăia iarăși acum. împotriva 
voinței lui ochii i se umeziră.

Intîlnirea cu tovarășul Bulea 
a fost pentru pionierii ariino- 
seni nu numai prilej de cunoaș
tere a mărețului eveniment, ce 
a deschis drum spre noi și mă
rețe realizări, dar și ocazie de 
a afla crîmpeie din copilăria în
tunecată trăită în anii de cruntă 
exploatare de Bulea Teodor, co
pilărie trăită de mulți alții cu 
ani în urmă.

LICIU LUCIA

al 
de

Birourile 
organi- 

regularf- 
dieschise 
participé

educarea activelor iară 
de la începutul acestui 
100 tovarăși dm aceste 
prezentat cereri pentru
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La U.R.U.M.P. își efectuează practica in producție un mare 
număr de studenți și ucenici. îndrumate de tehnicienii și mun
citorii cu bogată experiență, viitoarele cadre tehnice își îmbogă
țesc cunoștințele practice. IN CLIȘEU : 'Studentul Marcovici losif,1 
execută în cadrul programului de practică, schița unui' paralei 

_gentru instrumente de trasaj, 1

»♦•••******* ******** ******
********

• ția a U-a a Filaturii Lupeni mun- 
» citorii din brigada condusă de 
« Dabu Florian se întrebau cu ne- 
J dumerîre ce întîmplare schimba-
♦ se întreaga comportare a maistru-
* lui lăcătuș Krakovski Ludovic.
X Contrar obiceiului, putea fi
♦ văzut zilnic cum stă gînditor în fa ■
• ța mașinilor de fila] urmărind cu 
« ochi sfredelitori mersul lor. Une- 
J ori venea însoțit de lăcătușii Fol- J -deși Francisc sau Bordea loan
• și ore întregi își petrecea timpul î executînd diferite schițe sau se
♦ retrăgea în vreun colț pentru a
• discuta.
* — Probabil că antrenați în în- 
J trecerea pe profesii pune iar la 
ț punct vreo inovație sau vreo ra- 
« tionalizare, își ziceau unii filatori
* care îi cunoșteau mai îndeaproape
* activitatea și pasiunea pentru pro-
• movarea noului.
* Cei care gîndeau astfel nu s-au
• înșelat. îndrumați de organizația
♦ de bază de a se ocupa continuu
• de îmbunătățirea procesului de
• ■Droducție și pornind de la propu- 
J nerea unor ingineri și tehnicieni
* din conducerea întreprinderii, co- 
2 lectivul de lăcătuși de la atelierul
*^*********************************** *•*  ******

Cu puțin timp în urmă, în sec-

CU RANDAMENT DUBLU '.
de reparații mecanice . din secția 
Il-a condus de tov. Krakovski 
Ludovic a hotărît să studieze po
sibilitatea ^perfecționării, tffbnice a 
mașinilor de fila] pentru a le spori 
capacitatea nominală de prelucra
re u visc^tei, in f ir. ® ?

iată că intr-a gf, filatorii din 
brigada lui Dabu Florian șl din 
celelalte brigăzi care lucrează în 
secția Il-a au avut o surpriză. 
După multe eforturi și căutări,- 
colectivul condus de tov. Kra
kovski Ludovic a reușit ca prin- 
tr-o perfecționare tehnică simplă 
în aparență dar ingenios concepu-' 
tă, să sporească' capacitatea de 
prelucrare a mașinilor de fila] de 
la 100 bobine în S ore la 200 bo
bine în același timp. Perfecționa
rea constă în modificarea unor 
dispozitive, la mașina de fila], mo
dificare ce permite punerea în 
acțiune simultană a 200 suporți 
de bobine față de 100 cît 'era m 
trecut. Cîteva zile de experimen
tare au arătat cît de importantă 
este această realizare. Mașina , de_ 
fila] nr. 10, perfecționată, deser
vită de același număr de oameni, 
dă un randament dublu, iar 

schimbarea bobinelor pline se efec-

tuează din mersul mașinii. 'Recent, • 
această perfecționare a fost apli- • 
cată la o a doua mașină de filat J 
cu același succes. •

Totuși pe chipurile tov. Foldeși J 
Francisc, Hirt Matei, Varga lostf, • 
Bordea Ioan, Krakovski Ludovic • 
și pe a celoilalți muncitori din 
telierul de reparații mecanice a 
secției a 11-a se vede că nu sînt 
pe deplin mulțumiți. Filatorii ii 
văd din nou opt indu-se îngându
rați în fața mașinilor. De data a- 
ceasta. lucrul care.-i preocupă nu 
mai constituie un secret. Lăcătu
șii au destăinuit într-o. ședință de 
producție preocuparea lor. Dacă 
a fost'posibil să se’dubleze capa-

♦ 
♦ 
♦

♦

♦
♦

♦ 
♦

♦ 
•

citatea de'prelucrare a ■ își • 
de fila], de ce nus-arautomati--^ 
za și procedeul de schimbare mă- • 
nuală a bobinelor pe suporturi ? •

Această muncă susținută este**  
răspunsul -lor de mulțumire față J 

de noile măsuri ale partidului de ♦ 
a reduce! prețurile de vînzare la • 
peste 1.100 de sortimente de măr- • 
fieri. Filatorii sînt convinși că în ♦ 
scurt timp și noua inovație va fi • 
realizată. 2

A. NICH1FOREL ♦



Sonde în largul mării PREOCUPĂRI
Petrolul este combustibilul de 

bază al motoarelor ți uita dintre 
cele mai importante materii pri
me pentru industria chimici. Uniy» 
nea Sovietică dispune de cele mai 
mari rezerve de petrol din lume. 
In cursul actualului plan septenal. 
extracția de petrol se va mări în 
U.R.S.S. de peste două ori. ceea 
ce va permite ca în curînd Uniu
nea Sovietică să ocupe primul lor 
între țările producătoare de pe
trol din lume.

Zăcămintele de petrol sînt răs- 
pîndite pe o întindere foarte mare 
si an de an sînt descoperite si 
date în exploatare noi regiuni pe
trolifere. Printre acestea, un Loc de 
frunte ¡1 ocupă Azerbaidgeanui 
Deosebit de interesant este faptul 
că aici o bună parte din zona pe-' 
troliferă, se află sub fundul Mării 
C.aspice. Dar petroliștii sovietici 
dispun de o tehnică nouă, puter
nică în stare să supună forțele na
turii. Sondele s-au înălțat mîndre

Cu aceeași monedă
După premiera comediei „Școala 

calomniei“ de Sheridan, un dra
maturg englez, care a scris mai 
multe tragedii, i-a spus autorului : 

Am văzut ieri comedia du- 
mitale și nu am zîmbit niciodată...

• - Ești un ingrat 1 — i-a răs
puns Sheridan. Eu am văzut ieri 
a tragedie de-a dumitale ți am rîs 
tot timpul.

Umor afgan
Un om vine la mollah (preot) :

Roagă-te lui Allah pentru 
mine, sfinția-ta. Roagă-1 să-mi 
dăruiască un copil.

** Așa am să fac. Dar spune-mi

MICA PUBLICITATE
ÎNȘTIINȚARE

Sirena Uzinei Electrice Vulcan 
înștiințează găsirea modalității pre
lungirii somnului de dimineață 
pentru cei care sînt în schimbul I 
și ar mai dormi un ceas fără să 
intîrzie de la șut. sunind la orele 
6 cu semnalele cunoscute pentru 
oțele 5 iar la orele 7 pentru înce
perea lucrului, deci pentru orele 6. 
Toți somnoroșii care doresc să ai- 
be „scuze“ pentru întîrzierea de la 
lucru să se adreseze direct perso
nalului de serviciu de la sirenă 
care în „mărinimia“ sa rezolvă ce- 
reri de acest fel.

PIERDERE
de la acest sector. D. CRI ȘAN

Cine știe unde s-a pierdut tova
rășul profesor Grigorică Grigore, 
dirijorul corului din cadrul clubu
lui central sindical Lupeni este ru
gat să-l aducă luni 1 august a.c. 
în fața celor 45 de coriști care 
ioi, 28 iulie a.c. venind la repe
tiție intre orele 17—19,45 n-au 
reușit să-i dea de urmă, deși l-au 
căutat în toate sălile clubului.

ANUNȚ

Cantina O.C.L. din Petroșani 
propune organizarea unui schimb 
de experiență cu personalul celor
lalte cantine, în scopul extinderii 
tăierii feliilor de piiue cu barda. 
La schimbul de experiență poc să 
participe și măcelari, cioplitori în 
lemn precum și alți „ucenici“ în 
ale mînuirii bardei, care vor avea 
ce învăța de la personalul canti
nei „calificat“ în această muncă.

IMPORTANT

La magazinul de confecții nr. 
32 din Lupeni vînzătqațea Bug- 
naru Aurelia „vinde" tuturor dien- 

de-Mupra malurilor «tării pini de
parte in larg, la jurul lor s-au 
coMttuit. de-asupra mării, pe pon
toane metalice uriașe, case de lo
cuit, dnine, magazine, clădiri 
administrative, cluburi, cinemato
grafe, adevărate orașe.

Forarea sondelot iu fundul mă
rii se face de pe pontonul metalic 
pe care se înalță turla și instalația 
de foraj. înălțimea turlei depă
șește înălțimea unui bloc cu patru 
etaje ! Aceste enorme construcții 
metalice se construiesc pe uscat ți 
apoi se montează cu ajutorul unor 
macarale plutitoare la locul indi
cat de geologi. Pontonul metalic 
are o suprafață de peste 600 m2. 
pentru fiecare turlă. Bl se anco
rează de fundul mării cu lanțuri 
grele, ale căror capete stat prinse 
în blocuri de beton.

Sondele înaintează an de an tot 
mai mult in largul mării, contri
buind la mărirea producției de pe
trol a Uniunii Sovietice.

mai intîi dacă nevestele tale sînt 
tinere.

■- întrebarea ta e cam ciudată. 
Dacă aș avea femei, crezi că aș 
fi venit la tine ?...

Cîine-minune

IJn băiețel ți un cîine joacă 
șah. Alt băiat, trecînd pe acolo, 
exclamă mirat :

- Asta-i o adevărată minune 1 
Trebuie să arăți cîinele la circ I Ai 
să ajungi vestit în toată lumea I 

însă stăpînul cîinelui zîmbi și 
spuse -

— Ce minune ? Unde să-l arăt ? 
Parcă cîinele ăsta știe să joace 
șah ? Iată, e a treia partidă pe care 
o pierde 1 _ _.

tii’or acestui magazin, cu unele ex
cepții, pachete de nervi și cuvinte 
răstite, ambalate întt-o... deservire 
puțin civilizată.

SE CAUTA

Două pompe de apă potabilă cu 
care să facă schimb locatarii de 
pe strada I.V. Stalin din Lupeni din 
dreptul numerelor 69 și 53 b. Pom
pele oferite pentru schimb pot fi 
folosite cu succes în loc de stropi
toare, duș ori chiar și la irigații. 
Amatorii de schimb își pot depu
ne ofertele lor la sectorul I.C.O 
Lupeni sau direct personalului de 
întreținere a instalațiilor de apă

Zi de primăvara. 'Jupă o iar
nă lungă, soarele cu mai multă 
rîvnă parcă încearcă să încăl
zească pămîntul. Natura începe 
să se trezească și ea: pomii dau 
primii muguri, iarba își scoate 
colțul verde.

In birourile spațioase ale di
recției comerciale a combinatului 
carbonifer este liniște înfun
dați pînă peste cap în hîrtii, care 
parcă îi acoperă de nu văd ni
mic din jur, funcționarii triază 
facturi, emit comenzi, iau în 
„primire" materiale. Hîrtia pare 
a fi totul pentru ei...

Rezemat de birou, șeful birou
lui de materiale metalurgice al 
direcției comerciale, tov. Flores- 
cu Vasile, citește liniștit ziarul. 
Trece cu privirea peste diferite 
știri care vorbesc de felul cum 
oamenii muncii din patria noas
tră luptă pentru economii de 
materiale, o mai bună gospodă
rire a fiecărui ban ăl statului.

•- Noroc, mii Geza!
— Să trăiești Relule.
— Da ce te grăbești așa, că du

pă cîte știu ești în concediu ?
— Sînt, dar vezi că și în con

cediu are omul preocupări de 
nu-și vede capul de ele. La mine 
cal puțin — ¡puse glumind Geza 
— e mobilizare generală. Nevasta 
nu-și mai vede capul de treburi. 
Fi friptură^ prăjituri, calci un 
vraf de cămăși, scoate și perie cos
tumele de parcă aș pleca pe un 
an de gt/e. Degeaba îi zic: Lasă, 
măi femeie, nu mai tot face atîtea 
prăjituri și fripturi că n-oi muri eu 
de foame la Călimăneșli. Dar ea 
nici gînd. 7.ice ci-i cale lungi și 
dacă pe vremea tind eram tînăr 
am dus-o greu acum cînd avem, 
de ee să ră iam. Augi vorbi să 
rabd. Parcă nu-i vagon restau
rant...

— Apii crezi că la mine-i alt
fel — zice Orosz Aurel. Îs dădă
cit Ca un copil mic. Nevasta mă 
sfătuie să nu stau mult pe plaje, 
tă nu intru prea adine în mare. 
Bine că nu mi-a spus că-i și udă 
apa. Parcă dacă m-oi prăji o țîră 
n-oi găsi eu la Vasile Roaită un 
local să mă răcoresc cu ceva be
re ?

— De găsit găsești, n-ai nici o 
grijă. De ai ști ce s-a făcut pe li
toral rămîi crucit — zise Kopetin 
Geza.

Preocupările celor doi mineri 
din Lonea nu sînt ieșite din co
mun. Tdkeș Adalbert parcă nu 
le-a avut mai acuș vreo două săp- 
lămîni i Insă gîndul îi zbura spre 
Govora, căci acolo urma să-și pe
treacă o parte din concediul de 
odihnă. Minerul Colda Romulus 
avea și el asemenea preocupări. 
Numai că el a luat trenul spre 
Bazna.

Pînă în prezent, în acest an au 
cunoscut preocupările dinaintea 
placării în stațiunile balneo-clima- 
terice 169 de oameni ai muncii de 
la mina Lonea. Numai în iulie au 
plecat la odihnă 78 de mineri ur- 
mînd să plece încă 13. In această 
ctfră nu sînt incluși cei ce-și petrec 
concediul cu rucsacul la spinare 
prin munții regiunii noastre, sau 
cei ce împreună cu soțiile, pe mo
tocicletele cumpărate cu preț re
dus, fac înconjurul țării spre a-i 
cunoaște frumusețile și bogățiile.

Acum și în concediu oamenii 
muncii au multe preocupări. Ori
cine ce ar spune e plăcut însă să 
ai asemenea preocupări...

MINERI IN CAMPANIA...
Deodată ceva îi atrage atenția. 
Citește: „.. a început perioada 
pentru prima prașilă a porumbu
lui... Toată atenția și forțele 
pentru urgentarea prășitului

— Ah, da! Trebui să facem 
și noi ceva.. Minerii nu pot ră- 
mîne de rușine în campania a- 
gricolă... Să ne. îngrijim de u- 
nelte — își zicea îngîndțirat tov. 
Florescu... Si imediat a fost al
cătuită o comandă pentru un lot 
de sape de prășit porumb. Apoi, 
a dus comanda la aprobare pen
tru a o putea trimite

Tov. ing. Abrahain Otto, șeful 
direcției comerciale iscăli hîrtia, 
fără să se uite ce anume aprobă. 
Sapele au fost aduse de la fa
brica Bocșa Romînă și date în a- 
batajele minerilor din Valea 
Jiului.

Au trecut zile, săptămîni. In- 
tr-una din zile tov. Florescu ci
tea Iar ziarul, după obicei. Iată, 
alt comunicat cu agricultura: 
„...lucrările în vie sînt în toi...

STEAGUL ROȘU
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Pe litoralul însorit al mării, la munte, în colonii amenajate 
special pentru ei, copiii celor Ce muncesc din patria noastră se 
bucură din plin de vremurile noi pe care le trăiesc. Dar parcă in 
taberele de vară organizate în diferite localități ale Văii Jiuiui 
nu e plăcut să-ți petreci vacan ța ? E foarte plăcut și instructiv. 
Așa și-o petrec elevii din clase le li, III, IV, V, Vi și VII din 
tabăra de vară de la Petrila. Ei au vizitat noua perlă a Văii 
Jiului — termocentrala de la Paroșeni, precum și orașele Lupeni 
și Vulcan.

In zilele călduroase risetele copiilor se aud dinspre ștrandul 
din localitate. Ca în orice tabără, voia bună se îmbină în mod 
armonios cu setea de cultură și disciplină. Dimineața, în sunetul 
tobelor și goarnelor are loc înălțarea festivă a drapelului. Momen
tul e solemn...

Dar ce-i cu buchetul acesta de fete care se vede în fotogra
fie? AI da, au sosit ziarele și ca de fiecare dată, „Scînteia pio
nierului'* este citită cu multă atenție.

SFATURI PENTRU GOSPODINE 
Pentru reușita conservelor

• O gospodină trebuie să știe 
că legumele sau fructele pot fi 
conservate bine numai dacă sînt 
absolut proaspete și sănătoase, fruc
tele alese pentru conserve nu tre
buie să fie prea coapte.

• O condiție de bază pentru 
reușită este curățenia. Atît fructele 
cît și legumele alese și vasele în 
care, se prepară și se păstrează tre
buie spălate cu multă atenție. Bor 
canele în care se păstrează conser
vele se opăresc cu apă clocotită si 
apoi se usucă bine.

• Nu e prea indicat să folosim.

trebuie săpată vița...“.
Temîndu-se ca nu cumva mi

nerii Văii Jiului să rămînă în 
urmă în această campanie, a 
fost făcută o nouă comandă ; de 
sape pentru vie, comandă Care 
a fost executată întocmai și dată 
iar în abataje. Apoi, rînd pe 
rînd, însuflețiți de dorința arză
toare de a dezvolta cît mai mult... 
agricultura în abatajele minelor 
din Valea Jiului, tovarășii de la 
direcția comercială au achizițio
nat și trimis minerilor și sape 
pentru... cartofi, lopeți care re
zistă numai la vînturat pleavă..

... — Măi ortaci. Venlți Jn- 
coace.

Glasul șefului de brigadă Islai 
Mihai care ținea în rnînă sapele 
de agricultură răsună puternic 
în abatajul frontal nr. 15 din 
sectorul IV al minei Petrila. In 
curînd, în jurul lui se adunaseră 
minerii fruntași -Kameniczki lo- 
sif, Deak Leon, Britic Anton, Bo- 
koș Ludovic, Cepălău Aurel, 

la închiderea borcanelor, cauciu
curi vechi pe care le-am utiliza- 
cu un an în urmă, tn orice caz. 
înainte de a le așeza pe gura bor
canelor, aceste cauciucuri trebuia 
să fie unse puțin cu o grăsime ve
getală.

• Să nu șe umple niciodată bor
canele pînă sus. Să se lase cel pu
țin 2 cm. între conținut și capacul 
borcanului.

• Păstrarea borcanelor cu con
serve, se face în locuri potrivite, 
ferite de lumină, de căldură și u- 
mezeală.

AGRICOLA
Vass Ludovic și alții.

— Voi ați aflat că la noi în 
abataj au crescut cît colo po
rumbul, cartofii, vița și trebuie 
săpate? Uite aici că ne-au tri
mis sape tocmai potrivite, așa 
că hai la săpat... Unii să ia și 
lopețile să vînture pleava de pe 
unde s-a găsi... Ca urmare acum 
se află în plină campanie... agri
colă minerii lui Islai și lui Bar- 
tha Francisc de la frontalul nr. 
16, ai iui Karda Emerjc de la a- 
batajul cameră nr. 19. cei con
duși de Molnar Matei din aba
tajul nr. 20...

Mulțumită tovarășilor de la 
direcția comercială care au fur. 
nizat uneltele necesare „campa
nia agricolă" a cuprins multe 
abataje din Valea Jiului. Unii 
mineri prășesc porumbul pe cul
cuș, alții sapă via și cartofii la 
coperiș...

E bine oare tovarăși din di
recția comercială ?

MIHAI ȘTEFAN
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Concursurile — formă eficace 
în munca cu inovatorii

I.

I

La termocentrala Paroșeni 
mișcarea de inovații și raționa- 
Kzâri cunoaște o dezvoltare lar
gă. Aceasta, ca urmare a faptu
lui că organizația de bază a 
știut să îndrume cabinetul teh
nic,. comisia de inovații și rațio
nalizări, pe toți muncitorii și 
tehnicienii spre găsirea unor so
luții de continuă îmbunătățire a 
procesului de producție.

O formă eficace pentru . asigu
rarea unei activități rodnice a 
inovatorilor o constituie con
cursurile de inovații.

Inițiate la propunerea organi
zației de bază, concursurile au 
cuprins de fiecare dată tot mai 
mulți oameni ai muncii, dornici 
să contribuie la descoperirea și 
introducerea noului.

Pentru desfășurarea organiza
tă a concursurilor de inovații, 
colectivul de muncă al cabinetu
lui tehnic a format un comitet 
de coordonare alcătuit din 5 to
varăși, aleși din rîndul celor mai 
pricepuți și mai capabili munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
uzină. Lucrînd într-o strînsă co
laborare cu inovatorii, această 
comisie a format, pe secții, cer
curi ale inovatorilor. Scopul aces
tor cercuri este să țină consfă
tuiri tehnice, să discute temele 
de inovații și raționalizări din 
planul tematic, să studieze ex
tinderea și generalizarea unor 
inovații făcute de alte întreprin
deri similare și să organizeze 
"onvorbiri1 cu muncitorii pe teme 
tehnice.

Pentru realizarea obiectivelor 
din,planul tematic pe prima ju
mătate a anului 1960, membrii 
cercurilor au dus o activitate 
rodnică. Ele au mobilizat la con
curs un mare număr de oameni 
ai muncii. Un bun exemplu l-a 
constituit în această privință 
cercul de inovatori dte la secția 
electrică și cele de la secțiile de 
reparații și combustibil care, la 
concursul pe trimestrul II a. c. 
s-au clasat pe primele locuri cu 
eelp mai multe inovații și rațio
nalizări La realizarea acestor 
inovații și raționalizări au con
tribuit peste 96 de muncitori; 
ingineri, tehnicieni.

In sprijinul activității comisiei 
de coordonare a concursurilor de 
movații și a cercurilor de inova
tori. s-au ținut mai multe con
ferințe. . Inginerii Căpățtnă Va
cile. Rouădedeal Filip, Mihai 
Silvestru, Rebreanu Alexandru și 
alții au vorbit muncitorilor des
pre imoortanța studierii publica
țiilor tehnice, despre introduce- 
r automatizării, activitatea de 
L^vații și raționalizări în între
prinderile energetice și altele. 
Fiind bine pregătite, aceste con
ferințe au contribuit în mare mă
sură la îmbogățirea cunoștințe
lor tehnice ale muncitorilor și 
le-a trezit interesul pentru apli
carea noului la locurile lor de 
muncă. La biblioteca cabinetului 
tehnic numărul cititorilor a spo
rit cu 48 la sută și continuă să 
crească.

O contribuție pozitivă în miș
carea de inovații Ia termocen
trala Paroșeni o aduce și gazeta 
de perete „Inovatorul“ și afișie- 
rul „Noutăți tehnice“; Ele popu
larizează obiectivele concursului 
trimestrial, realizările obținute, 
dă indicații asupra inovațiilor 
aplicate și informează asupra 
noutăților tehnice în ramura e- 
nergetică din tară și de peste 
hotare.

Activitatea intensă în mișca
rea de inovații a dus la obține
rea unor realizări tot mai fru
moase. Să luăm de exempb’ 
concursul din trimestrul II al a- 
cestui an care s-a încheiat de 
curînd. Față de aceeași perioadă 
a anului trecut, numărul inova
torilor a crescut cu 100 la sută. 
Au fost propuse 49 de inovați- 
șl raționalizări din care 19 sînt 
încă în studiu sau în stadiul de 
experimentare. Inovațiile care au 
fost aplicate pînă acum aduc o 
economic antecalculată de 170.143 
lei. Printre inovațiile recente se 
pot enumera : „Dispozitiv pentru 
nrelucrarea la strung a ventile- 
lor de conducte“, realizat de 
muncitorul strungar Bratu Mf- 
halache; „Dispozitiv pentru di
rijarea cărbunelui de la încăr
cător direct pe banda 111“, ra
ționalizare care evită blocarea 
ciocanelor de la concas-or, rea
lizată de mecanicul Cocota Au
rel ; „Dispozitiv pentru îndoirea 
prin presare a conurilor de Ia 
elementele multicicloianelor“, con
fecționat de muncitorul Popescu 
Virgil; „Clește pentru montarea 
și demontarea prezoanelor de ia 
turbină“, perfecționare tehnică 
propusă de muncitorul Jidveanu 
Ilie și altele.

In activitatea de inovații și ra
ționalizări la termocentrala Pa
roșeni metoda concursurilor tri
mestriale și pe probleme a dat 
rezultate bune. Această experien
ță pozitivă poate fi folosită cu 
succes șl la exploatările miniere 
și la celelalte întreprinderi din 
raionul nostru.

Prilej de mari 
bucurii

Am primit cu multă satisfac
ție și bucurie hotărîrea Comite
tului Central al P.M.R. și. Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mi ne cu privire la reduce
rea prețurilor de vînzare cu a- 
mănuntul la unele bunuri de con
sum. Această nouă hotărîre do
vedește că partidul nostru, cre
dincios învățăturii marxist-leni- 
niste, conduce poporul nostru pe 
drumul creșterii continue a ni
velului de trai material și cul
tural. Noile reduceri de prețuri 

»duc la creșterea simțitoare a pu
terii de cumpărare a salariilor, 
la creșterea nivelului de trai. 
Am văzut noile prețuri și inten
ționez ca în scurt timp să-mi 
cumpăr un frigider, mai ieftin a- 
cum decît înainte. Pentru ca a- 
semenea bucurii să mai avem, 
eu mă angajez să lupt pentru a 
da patriei tot mai mult cărbune, 
pentru realizarea sarcinilor tra
sate de partid.

PETER MOI SE 
șef de brigadă sectorul II 

mina Petrila

—wi ■

Cărbune cocsificabil peste 
plan

Minerii sectorului II al minei 
Vulcan, organizîndu-și mai bine lu
crul în abataje, au extras pînă la 20 
iulie. 1224 tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan. Randamentul 
ob(inut pe sector întrece pe cel 
planificat cu 350 kg. de cărbune 
pe post. Minerii de la abatajul ca
meră nr. 3 conduși de Păcuraru 
Traian au extras în plus de sarcina 
de plan peste 320 tone de cărbune 
iar randamentul obținut este mai 
mare decît planul cu 1,300 tone de 
cărbune pe post. Rezultate de sea
mă în creșterea randamentelor au 
obținut și brigăzile conduse de Bor- 
dea Emanoil, Negrescu Vasile, 
Drob Gheorghe și alții.

-------------------• 1 ---------------------................................................ ■■ —-------------------

Utilaje și piese confecționate 
din materiale recuperate

In întrecerea pe profesii ce se 
desfășoară între muncitorii de la 
mina Aninoasa, un obiectiv de 
seamă îl constituie economiile. 
In această direcție la sectorul 
VIII electromecanic. între strun
gari și muncitorii de la atelie
rul de fierărie s-a pornit o în
trecere entuziastă. De la începu
tul lunii iulie, strungarii Meșter 
Constantin, Diaconescu Anton, 
Burlec Iuliu, Rădoi Vaier și alții 
au executat din materialele re
cuperate 3 axe pentru rotoarele 
locomotivelor cu acumulatori și 
8 axe pentru transportoarele cu 
raclete, au recondiționat 3 ven
tile de 6 țoii, au executat 120 
șuruburi și 40 buioane de cu-

plări, pentru compresorul minei
Nelăsîndu-se mai prejos, mun

citorii fierari Toma Tiberiu, Tu- 
dor Virgil, Zvîgnea Nicolae, Co
teț Vasile și Rădoi loan au e- 
xecutat și ei, tot din materiale 
recuperate 2 macaze, au recon
diționat o rampă pentru puțul 
orb nr. 1 de la orizontul IX, an 
confecționat 10 buc. remonăzi 
pentru armarea în bolțari, 5 cîr- 
je pentru tras lemn și 4 stații 
de întindere pentru transportoa
rele T. P, I și altele.

Economiile realizate întrec 
suma de 10.000 lei. Pînă în pre
zent, la sectorul VIII ambele co
lective sînt fruntașe în întrecere.

N. A.

UNUL DIN FRUNTAȘII URICANIULUI
(Urmare din pag. l-a)

fie folosită din plin. In acest scop, 
craterul e pornit numai după. ce. 
cărbunele e tăiat și lopătarea se 
face de către mai mulți ortaci, in
tr-un timp mai scurt, ceea ce asi
gură reducerea consumului de e- 
nergie pe tona de cărbune.

Pentru reducerea consumului d.e 
exploziv. tov. Hrițcan a studiat 
împreună cu ortacii săi cum trebuia 
pușcat frontul de cărbune, în func
ție de tărie și clivaj, spre a se ob
ține cu un consum redus de explo
ziv cărbune mult, d.e granulata 
mărită. Se perforează un număr 
mai mic de găuri dar bine plasate, 
încărcarea făcîndu-se cu cel mult 
trei cartușe. In afară de aceasta 
s-a observat că dacă se pușcă 
două cîmpuri la tind, al treilea 
cîmp slăbește, se fisurează și poa
te ii scos cu ciocanul de abataj, 
fără să se mai puște. In felul a- 
cesta brigada reușește să reducă 
lună de lună consumul de explo
ziv cu 30—40 la sută.

Atenția este îndreptată de ase-

menea spre reducerea consumului 
de material lemnos. Brigada lu
crează în condițiile unor presiuni 
mari, și monografia de armare tre
buie respectată cu strictețe. Posi
bilități de economisire a lemnului 
au fost totuși găsite: mărindu-se 
viteza de avansare, fixîndu-se ar
măturile cu pricepere, se înlătură 
în mare măsură necesitatea armă
turilor suplimentare.

Muncind în felul acesta, briga
da nu numai că extrage lunar în
tre 500—800 tone cărbune cocsi- 
ficabil peste plan, dar realizează 
în același timp economii impor

tante de exploziv, material lemnos, 
energie.

Cheia succeselor brigăzii o cons- 
Útuie preocuparea comunistului 
Hrițcan pentru creșterea fi educa
rea oamenilor. In brigadă nu exis
tă absențe nemotivate. Tov. Hrit- 
•■nn discută deseori cu ortacii des
pre masurile ce trebuie luate pen- 
*'u îmbunătățirea organizării mun
cii. pentru sporirea economiilor. 
Fiecare ortac este îndemnat să-și 
ridica necontenit nivelul de califi-

care. împreună cu brigadierul Hriț- 
can toți din abataj au participat 
la concursul „Cine știe cișligă" or
ganizat în legătură cu normele de 
tehnică a securității muncii, unde, 
au dovedit o cunoaștere temeinică 
a modului cum trebuie muncit în 
mină. In același timp comunistul 
Hrițcan se ocupă atent de acei mi
neri și muncitori care își exprimă 
dorința de a deveni candidați de 
partid. Tinerii Drăghici Aurel, 
Dragomir lancu, Gîscă loan, De- 
seanu loan, au devenit membri de 
partid îndrumați îndeaproape și 
ajutați de tovarășul Hrițcan. In 
prezent se pregătesc să devină can
didați minerii Sub an Gbeorghe și 
Radu Antonie.

Ocupindu-se de creșterea oame
nilor, de formarea lor ca mineri 
de frunte, cu o bună pregătire pro
fesională, cu o conștiință ridicată, 
tovarășul Hrițcan Vasile a format 
din brigada sa un colectiv harnic, 
mereu în primele rînduri ale luptei 
pentru randamente înalte, pentru 
cărbune bun și la un preț de cost 
redus.

i

I

străine pe care Ie po- 
să-și îndeplinească a- 
obligații pînă 1« 15 au- 
1960 inclusiv, fiind ab-

sss::

angajează doi tineri 
pini la vi rsta de 16 ani 
pentru a urma școala de 
maiștri frigotehniști.

Candidații trebuie să 
posede certificat de ab
solvire a 7 clase ele
mentare.

De asemenea se anga
jează tineri și tinere 
pentru școala de ospă
tari și bucătari.

Informații se primesc 
la serviciul de cadre al 
T. A. P. L. Petroșani.
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ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist șl 
particular lucrări noi și 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.
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I [o plivite la inimii 
Holoi și nlihl

După cum s-a mal anun
țat, printr-un decret al Pre
zidiului Marii Adunări Na
ționale s-a dat posibilitatea 
tuturor celor care nu și-au 
îndeplinit pînă în prezent o» 
bligațiile legale de cedare și 
declarare a aurului și valu
telor 
seda 
ceste 
gust 
solviți de sancțiunile prevă
zute de lege.

Pe baza prevederilor de
cretului,, l.C.S. „Bijuteria“ și, 
în localitățile în care aceas
tă întreprindere nu are uni
tăți, sediile Băncii de Stat 
pentru contul l.C.S. „Biju
teria“ cumpără aur în mo
nede, medalii, lingouri etc. 
la prețurile afișate la unită
țile cumpărătoare.

Valutele și celelalte mij
loace de plată străine, deți
nute 
late, 
sau 
țile 
treaga țară și vor îi plătite 
potrivit dispozițiilor legale.

Informații suplimentare se 
pot obține de la unitățile 
l.C.S. „Bijuteria“ și ale 
Băncii de Stat.

-------- ---- ■ ' ■*'  «MRMW

in țară sau în ștrăină- 
vor fi predate, declurate 
cedate numai la unltă- 
Băneii de Stat din în-
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 Exploatarea minieră Uricani |

aduce la cunoștința celor interesați că la data de 15 au- ) 
gust 1960. la sefliiâ exploatării se va ține iul concurs pentru i 

ocuparea următoarelor posturi de maiștri, declarate vacante { 
conform prevederilor H.C.M. 1031 din 1969: >

1) 3 posturi de maiștri mineri;
2) 1 post de maistru electromecanic. <
Materiile din care se va face verificarea cunoștințelor cai» >

S didaților sînt următoarele: ;
< — tehnologia procesului de producție.

— mașini, aparate, instal ații si utilaje,
> — organizarea și planificarea producției, ; ¡i
I — organizarea și normarea muncii și salarizare,

— elementele prețului de cost și modalitățile de reducere / 
ale acestuia , I'

— protecția muncii și tehnica securității muncii. ¡1
Candidații vor prezenta la biroul personal al minei Uri- 

canl cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea examenului urmă- 
toarele acte fără de care nu pot participa ia examen: ¡i

— certificatul de maștere tip R.P.R. (copie), <
— diploma de absolvire (copie) a unei școli tehnice de ; 

maiștri în specialitate, sau a unei școli echivalente sau acte 
din care să rezulte că lai data de 1 iulie 1956 candidatul a 
avut 12 ani vechime în funcția de maistru,

— autobiografia. ''

/ ova rá și
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Declarația tai Haltei! Roitei ta tatei ta io 

Hilara prelurilor la pltat ii rata ta fíala
Interviul acordat de Patrice Lumumba 

ziarului „Chicago Daily News*'

așa numitei „a treia puteri“, adică 
ideea creării unui bloc vest-euro- 
pean în frunte cu Franța.

• BONN. — In cadrul proce
sului de la Dortmund, ultimul cu- 
vînt al acuzaților — membri ai 
fostului comitet din Germania oc
cidentală pentru pregătirea festi
valurilor mondiale ale tineretului 
— a fost un rechizitoriu la adre
sa regimului de la Bonn și a po
liticii sale antipopulare. Dupâ cum 
transmite agenția A.D.N., Giint- 
her Hilmann, fost responsabil al 
comitetului pentru probleme admi
nistrative. a declarat că Bonn-ul se 
pregătește pentru un război ato
mic in scopul creării unei „noi 
ordini“ în Europa. El a subliniat 
că membrii comitetului au consi
derat de datoria lor să opună a- 
cestei politici idealurile mișcării 
pentru pace și prietenie între po
poare.

PARIS 29 (Agerpres).
Ziarul „l’Humanite“ a publi

cat declarația lui Waldeck Ro- 
chet membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez în legătură cu hotărîrea 
guvernului de a majora prețu
rile la pîine și cereale.

După ce subliniază că majora
rea prețurilor la cereale este în 
primul rînd o consecință a creș
terii din anul trecut a prețurilor 
la produsele industriale, Waldeck 
Rochet amintește că guvernul a 
permis „marilor monopoluri in
dustriale să majoreze prețurile 
pentru ca ele să-și sporească ve
niturile“. Ca urmare a acestui 
fapt, în cursul anului 1959 pre
turile la produsele industriale 
necesare agriculturii au crescut, 
potrivit datelor oficiale, cu 10,6 
la sută. Prin aceasta se explică 
decalajul dintre prețurile la pro
dusele industriale și cele ale pro 
ducției agricole, care a provocat 
o adîncă nemulțumire la sate.

Această situație, arată Waldeck
----------- o-------- __

Chemarea Consiliului Național al Păcii 
din Franța

PARIS 29 (Agerpres)
.în legătură cu vizita cancelaru

lui Adenauer în Franța, Consiliul 
Național al Păcii din Franța a 
dat publicității următoarea chema
re : „Cu 16 ani în urmă, sub lo
viturile armatelor aliate, ale for
țelor armate ale Franței libere și 
ale forțelor de rezistență, cotropi
torii nazi^ri au fost alungați din 
Franța. Pe vremea aceea întregul 
popor francez spera că militaris
mul german a fost distrus pentru 
totdeauna și că, în sfirșit. securi
tatea Europei este asigurată. A-

—=* *=» — ——

Ho Cijon — fidel urmaș 
a lui Li Sin Man

SEUL 29 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat Ia 

28 iulie în Coreea de sud a fost 
declarată din nou starea excep
țională care va dura de la 28 
iulie ora 8, pînă la 31 iulie, 
ora 24.

Așa se pregătește clica pro- 
americană a lui Ho Cijon în ve
derea alegerilor pentru Adunarea 
Națională.

Timp de aproape o lună a du
rat campania electorală în con- 
dițiunile represiunilor poliție
nești, manevrelor și înșelăciuni
lor. După cum a recunoscut în
suși Ho Cijon cu prilejul decla
rației electorale din 25 iulie, a- 
ceastă campanie s-a desfășurat 
în condițiile „înjurăturilor reci
proce, ale șiretlicurilor și pun
gășiilor“ candidaților în alege
rile pentru Adunarea Națională.

In orașul Phohan (provincia 
Kensanul de nord) s-a descope
rit, de pildă, că persoane din an
turajul clicii lui Ho Cijon au in
trodus în listele electorale peste 
1000 de persoane fictive. Aceste 
mașinațiuni ale clicii lui Ho 
Cijon au stîrnit ura și indig
narea populației locale.

In cursul campaniei electorale, 
alegătorilor li s-a interzis să se 
pronunțe împotriva candidaților 
lisînmaniști pe care clica lui Ho 
Cijon se străduiește prin toate 
mijloacele să-i strecoare în par
lament.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAT A; Petroșani, Sir. Gh. Gbeorghiu-te] nr. 56. TeL interurban 322, automat 269,

Rochet, a constrîns pe proprie
tarii de pămînturi să ceară re
vizuirea prețurilor la produsele 
lor. In felul acesta, „actuala ma
jorare a prețurilor la cereale este 
o consecință directă a politicii 
promovate de actualul guvern în 
folosul marilor monopoluri capi
taliste“.

Waldeck Rochet subliniază că 
guvernul ar fi putut menține 
prețul cerealelor la nivelul an 
terior dacă ar fi anulat diferite 
impozite carç reprezintă o anu
mită- parte a acestui-preț. Or, 
guvernul „refuză să anuleze im
pozitele la produsele alimentare 
de primă necesitate, deoarece el 
are nevoie de fonduri tot mai 
mari pentru războiul din Alge
ria și pentru producția armei a- 
tomice“. Waldeck Rochet atrage 
atenția asupra comunității de in
terese și necesității unității de 
acțiune dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare în lupta 
pentru drepturile lor, împotriva 
marelui capital.

ceasta speranță nu s-a realizat. De 
îndată ce a luat ființă Germania 
occidentală, ea a formulat reven
dicări teritoriale, revendicări care 
nu pot fi satisfăcute fără război. 
Bundeswehrul a luat ființă sub 
comandamentul generalilor hitle- 
riști.

Afirmația că Uniunea atlantică, 
din care face parte și R.F. Ger
mană, oferă garanție împotriva pe
ricolului german este respinsă de 
fapte. Bundeswehrul cere deja să 
i, se pună la dispoziție baze mili
tare în Franța. In afară de aceasta, 
în pofida clauzelor prevăzute în a- 
cordurile de la Londra și Paris; 
comandamentul N.A.T.O. propu
ne ca Bundeswehrul să fie înar
mat cu arma atomică și rachetă.

în felul acesta Bundesv ehrul, 
va deveni principala forță mili
tară din Europa occidentală. In 
acest caz otice stat care se înve
cinează cu R. F. Germană se va 
afla în pericol.

Mișcarea pentru pace luptă îm
potriva acestei politici periculoase 
pentru Franța, pentru stabilitate în 
Europa și pentru pace în întreaga 
lume.

Jos, bazele militare germane din 
Franța 1 Să nu se pună la dispo
ziția Bundeswehrului rachete și 
arme nucleare“.

• DJAKARTA. — La 28 iulie, 
în Palatul Negata din Djakarta a 
avut loc intr-un cadru solemn ce
remonia inmînării Premiului inter
național Lenin. „Pentru întărirea 
păcii între popoare“- președintelui 
Republicii Indonezia, Sukarno. Pre
miul i-a fost decernat pentru re
marcabilele sale merite in lupta 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii între popoare.

* PARIS. — Comentând știrea 
cu privire la vizita cancelarului 
Adenauer pentru a duce tratative 
cu președintele De Gaulle, care se 
vor desfășura timp de două zile, 
ziarele pariziene își exprimă pă
rerea că în cadrul tratativelor vor 
fi discutate problemele situației 
internaționale, probleme militare și 
problema „pieței comune“. După 
cum reiese din declarațiile ziare
lor în cursul tratativelor va fi

( abordată din nou ideea franceză a

NEW YORK (Agerpres)
Ziarul „Chicago Daily News“ a 

publicat interviul acordat cores
pondentului acestui ziar la O.N.U., 
de primul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba.

Referindu-se la rezoluția Con-,, 
siliului de Securitate al O.N.U. în 
legătură cu agresiunea Belgiei îm
potriva Congo-ului, Lumumba a 
subliniat că evacuarea trupelor 
belgiene trebuie să includă și pro
vincia Katanga. „Consiliul de Se
curitate a votat pentru admiterea 
Congo-ului in Organizația Națiu
nilor Unite ca un stat unitar“, a 
declarat el.

După 84 de ani de „tutelă“ bel
giană, a spus Lumumba în conti- 
uuare, puțini congolezi știu să ci
tească și să scrie. Numai 16 per
soane au absolvit colegii. Nu exis
tă nici un singur medic, avocat 
sau inginer congolez, și numai la 
12 congolezi li s-a permis să de
țină posturi administrative pe lin
gă guvernul colonial“

Independența nu se acordă ni
ciodată de bunăvoie, a subliniat

O

La Congresul învățătorilor de la Conakry
CONAKRY 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu- 

ter, președintele Guineei, Seku 
Ture, a rostit o cuvîntare de sa
lut la Congresul internațional al 
învățătorilor care are loc la Co- 
nakry.

Președintele Seku Ture a de
clarat că Guineea a hotărît să 
colaboreze cu toate statele pe 
bază de egalitate.

Referindu-se la politica ex-ter-- «• Congo.

— ------------O—-------------

O nouă provocare a autorităților 
guatemaleze împotriva Cubei

HAVANA 29 (Agerpres).
Ziarele „Revolucion“ și „Noti- 

cias de Hoy“ informează despre 
o nouă provocare a autorităților 
guatemaleze împotriva Cubei.

Referindu-se la știrile sosite 
din Guatemala, ziarul arată că 
pe avioanele militare guatema
leze, care staționează pe aerodroa. 
me speciale, sînt desenate sem
nele distinctive de stat cubane. 
„Aceasta se face, scrie „Noticias 
de Hoy“ în scopul unei provo
cări nemaipomenite: pentru a 
mitralia și arunca bombe asu
pra poporului guatemalez și a 
acuza apoi de acest lucru Cuba, 

. .. S-

Lumumba. „Noi am cucerit aceas
tă independență cu sîngele și mun
ca noastră. Niciodată nu vom uita 
atrocitățile și înjosirile pe care 
le-am suportat în cursul domina
ției coloniale a belgienilor“.

Referindu-se la cauzele care an 
dus la actualele evenimente din 
Congo, Lumumba a spus : „Tre
buie să înțelegem un singur fapt. 
Dacă nu ar fi existat amestecul 
grosolan al trupelor belgiene, noi 
am fi putut să normalizăm treptat 
situația. Acum un lucru este sigur : 
pacea si securitatea în Congo vor 
putea fi restabilite numai atunci 
cînd va fi retras ultimul soldat 
belgian.

în ce privește așa-zisa destrăma
re a Congo-ului, a declarat Lu
mumba, trebuie arătat că socie
tățile belgiene au pregătit de mult 
separarea provinciei Katanga bo
gată în cupru și cobalt. Katanga 
însă este și va rămîne o parte ina
lienabilă a țării noastre. Acest lu
cru a fost confirmat de Consiliu! 
de Securitate în rezoluțiile sale“.

nă a Guineei, președintele a 
spus: Noi am ales în mod ho
tărît lumea libertății, nu lumea 
robiei. Noi alegem lumea demni
tății și a progresului democra 
tic, și nu lumea umilinței și a 
nedreptății.

In cuvînturile lor de salut, re
prezentanții organizațiilor de în
vățători din țările Africii au 
condamnat acțiunile provocatoare 
ale colonialiștilor belgieni in 

procurînd astfel imperialiștilor a- 
mericani un pretext pentru a în
treprinde, la adăpostul Organi
zației statelor americane, acțiuni 
criminale împotriva patriei noas
tre“.

„Este clar însă, scrie ziarul 
„Revolución“, că o astfel de ma
nevră poate înșela numai pe cei 
care vor să fie înșelați. Poporul 
guatemalez, care la 21 iulie și-a 
exprimat cu curaj solidaritatea 
cu Cuba, știe prea bine cine este 
adevăratul lui dușman“.

Demascarea trecutului politic 
criminal al Iui Hans Globke

BERLIN 29 (Agerpres) A.D.N 
anunță :

La 28 iulie a avut loc la Berlin 
o conferință de presă a comitetului 
pentru problemele unității Germa
niei la care a fost demascată acti
vitatea lui Hans Globke, secretarul 
de Stat al cancelarului federal ca 
partizan și propagandist activ al 
regimului hitlerist, răspunzător 
pentru asasinate în masă.

Prof. Albert Norden membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
care a luat cuvîntul în fața zia
riștilor germani și străini a demas
cat pe bază de numeroase docu
mente faptul că Globke este au
torul legilor antisemite, inspirato
rul ideologic al progromurilor or
ganizate în perioada regimului hit
lerist. Pînă în ultimul moment el 
a fost colaborator activ al sînge- 
rosului călău Himmler.

BERTOTI IOAN

Comitetul raional de partid Pe
troșani anunță cu adîncă durere 
că în ziua de 29 iulie 1960, a 
încetat din viață după o grea su
ferință tovarășul Bertoti loan, 
activist al Comitetului raional 
de partid.

Născut la 6 septembrie 1908 
dintr-o familie de muncitori mi
nezi, tovarășul Bertoti loan a 
cunoscut din fragedă copilărie 
exploatarea capitalistă. A muncit 
Ia mina Petrila, iar după 23 Au
gust 1944 s-a încadrat în Parti
dul Comunist Romîn.

Pentru activitatea depusă. în 
1948 a fost promovat activist de 
partid, sarcină pe care a îndepli
nit-o pînă în ultimul timp.

In toată activitatea sa a dat 
dovadă de abnegație și devota- 
meni pentru cauza clasei mun
citoare.

Funerariile vor avea loc în 
ziua de 31 iulie a. c„ orele 16.

Biroul Comitetului 
raional de partid

—o—
Lucrările seminarului 
U.N.E.S.C.O. de ia Praga

PRAGA 28 Corespondentul A- \ 
gerpres transmite.

în ședința de miercuri dimi
neața delegatul R.P. Romîne, tov, 
Maria Groza, a vorbit pe larg des
pre educația adulților, arătînd că 
această problemă constituie una 
dintre cele mai importante preo
cupări ale statului nostru și în a- 
celași timp a organizațiilor cul
turale și obștești. Printre acțiunile 
de mare amploare întreprinsei, de 
regimul democrat-popular cu spri
jinul organizațiilor de masă și în 
primul rînd al sindicatelor, vorbi
toarea a enumerat lichidarea anal
fabetismului, generalizarea învăță- 
mîntului obligatoriu de 7 ani, lăr
girea considerabilă a sferei de cu
prindere a presei, cărții, radioului, 
televiziunii, teatrului și cinemato
grafului. .

PROGRAM DE RADIO
31 iulie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 8,50 „Sus pe munte“, 
muzică ușoară, 9,30 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,31 Cîn- 
tece și jocuri populare romînești. 
11,10 Formații artistice de ama
tori în studiourile noastre. 11,40 
Concert de estradă, 12,25 Noi în
registrări de muzică populară 
romînească, 13,10 De toate, p n- 
tru toți, 14,30 Din succesele ,ev 
zicii ușoare, 16,00 In vîrtejul ¡ti
cului, 16,45 Muzică ușoară, 19,00 
Din comoara folclorului nostru, 
19,35 Muzică ușoară de compo
zitori romîni. 20,00 Teatru la 
microfon: „Bărbierul din Se- 
villa“. Adaptare radiofonică du
pă comedia lui Beaumarchais, 
21,25 Muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 8,00 Potpuriuri de mu
zică ușoară (continuare), 8,30 
Școala și viața, 9,30 Muzică u- 
șoară, 9,50 Revista presei străi
ne, 10,30 Soliști de muzică ușoa
ră. 11,00 „Primăvara la Praga— 
1960“, 12,56 „Farmecul unui
vals“, 14,30 La microfon: Satira 
și Umorul, 15,30 Mari cîntăreți 
de operă, 16,00 Vorbește Mos
cova I 16,30 .Muzică ușoară spor
tivă, 17,20 Muzică distractivă 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă, 19,00 Muzică ușoară ro
mînească din primii ani ai Re
publicii, 20,05 Muzică de dans, 
21,20 Program pentru iubitorii 
de romanțe, 22,00 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
31 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Generalul della Rovere; 
AL. SAHIA: O zi de odihnă; 
MUNCITORESC : Mama vitregă; 
PETRILA: Părinți și copii; LO- 
NEA: Teodora; LIVEZENI:
D-ale carnavalului; ANINOASA: 
Abuz de încredere; LUPENI: 
Misiune periculoasă; BARBA- 
TENI: Ora „H"; URI CÂNI: 
Pentru viața lui Kașpar.
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