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Lunile de vară oferă construc
torilor posibilități minunate de a 
lucra din plin pe șantiere Ia 
noile obiective. Anotimpul căl
duros permite executarea în bu
ne condițiuni atît a lucrărilor 
interioare cît și a celor exteri
oare ; tencuieli, săpături, beto- 
nări, drumuri și diferite amena
jări. De aceea, constructorii din 
Valea Jiului șe străduiesc să 
xecute cît mai multe lucrări 
această perioadă.

D înă la sfîrșitul lunii iulie,
1 Petroșani va fi predat blo

cul H cu 32 apartamente, după 
el urmînd blocurile L, M, N, din 
cartierul Livezeni. Tot în această 
lună, le Vulcan se va preda blo
cul C cu 36 apartamente, iar la 

■ Lupeni blocurile 29 și 24 avînd 
- în total 56 apartamente. In con- 
• tinuare, plănui de lucrări al tri

mestrului III prevede predarea a 
încă două blocuri cu cîte 24 a- 
partamente la Vulcan și 3 blo
curi noi la Lupeni. Ca urmare, 
în acest trimestru se vor da în 
folosință 4 blocuri cu 128 apar
tamente la Petroșani, 3 blocuri 

' cu 84 apartamente la Vulcan șî
5 blocuri cu 176 apartamente la 
Lupeni.

I

Școlile își vor începe în toam
nă din plin activitatea. Toc

mai de aceea, constructorii care 
lucrează la cele trei școli noi cu 
cîte 16 săli dte clasă și labora
toare ce se construiesc la Pe
trila, Uricani și Petroșani, se 
străduiesc să le termine pînă pe 
Ia mijlocul lunii august. Cea 
mai înaintată lucrare este școala 
nouă de la Uricani, condusă de

Peisajul schelelor a devenit ceva firesc, ceva caracteristic zile
lor noastre. In fiecare oraș întîlnești construcții noi, iar altele îm
brăcate în Zalele de metal și lemn ale schelelor : se ridică noi blocuri, 
noi orașe. De sus, de pe aceste schele, noile cartiere apar în toată 
frumusețea lor. lată, de pildă, noul cartier din Petroșani denu
mit Livezeni. Aici s-au con tritit pînă în prezent 822 de apartamen
te urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să se mai predea încă 192; un 
adevărat oraș. Foto : D. MIHAIL
maistrul Feleki loan. Aici a fost 
terminată complet tencuirea in
terioară și exterioară, lucrîndu- 
se din plin la parchetări' și mo
zaicari. In același timp, s-au în
ceput lucrări de zugrăveli ca și 
amenajări exterioare. Brigăzile 
lui Froșt Ștefan din Petroșani și 
Budică Gheorghe din Lonea, vor 
termina și ele luna aceasta .ten- 
cuielile exterioare la școlile res
pective, urmînd apoi finisajele 
interioare.
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Scurt bilanț al
Pentru un tînăr al zilelor noas

tre constituie intr-adevăr o pro
blemă împărțirea timpului liber. 
II 'așteaptă clubul cu biblioteca 
bogată, săli de lectură, șah, îl 
atrag terenurile de sport; plaiu
rile din împrejurimi iî îmbie să-și 
ia ruksacul și să pornească în ex
cursie. Și totuși, douăzecișidoi de 
tineri mineri și muncitori etan 
sectorul II al minei Aninoasa 
șir au fixat pentru ultima zi de 
repaus un alt program : o acțiu
ne de muncă voluntară în sector. 
Ei sînt membri ai brigăzii 
munca patriotică condusă de 
varășul Roman Dumitru.

Ce se poate face într-o zi 
duminică în sector ? — se vor
treba unii. Ciupercă Mihai, Bel- 
mega Vasile, Sfîrloagă Ștefan, 
Greceanu loan și ceilalți știu că 
pentru a munci cu spor, brigă- 

g zile de mineri trebuie să aibă la 
g îrtdemînă material lemnos. Au ho- 
g tărît cu toții să transporte și să 
g stivuiască pe traversele fiecărui 
g abataj lemn de armare pentru mai 
g multe zile, pentru 
a ‘
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unei zile bogatei 
împărțit în două grupuri, pornind g 
la muncă pe întrecute pentru cu- g 
rățîrea a două galerii principale 8 " - - -- g

alte 8 
cu ‘ 
a-

de
to-

de
îti-

t ca minerii, 
cîni vin la lucru, să poată munci 
din plin. Așa au și procedat, 
transportînd și stivuind 40 m.c. 
lemn de armare. Apoi tinerii bri
gadieri ai muncii patriotice s~au

de transport. S-au încărcat 18 
vagonete cu fier vechi, iar i 
10 vagonete au fost încărcate 
lemn degradat și transportate 
fără.

Curînd după ce galeriile 
fost curățate, tinerii au aflat 
mai multe crațere demontate aș- 8 
teptau să fie transportate de la 8 
orizontul 8, unde fuseseră folo- 8 
site pînă acum, la orizontul 9, 8 
spre a fi folosite în noi abataje. 8 
Hotărîrea a fost luată pe loc: Le 8 
transportăm noi acum. Așa vot 
ajunge mai curînd în abataje 1 
Intr-adevăr, cele 25 scocuri de 
crațere, precum și alte piese, au
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cratere, precum și urce ргеле, un ? 
pornit, purtate de tineri harnici, „ 
spre noul orizont.

In ziua aceea, tinerilor briga
dieri ai muncii patriotice Ier a ră
mas puțin timp pentru citit, pen- 2 
tru sport, pentru. plimbări sau £ 
film. Dar erau cu toții bucuroși g 
că a doua zi, minerii vor găsi ț 
galeriile curate, lemnul stivuit. Și g 
poate vor afla că toate astea sînt ° 
rodul muncii lor, al celor care 8 
consacră muncii patriotice o parte g 
din timpul lor liber.

I nstalatorii de calorifer au de
1 lucru din plin în aceste luni. 

La centrala Livezeni, brigăzile 
conduse de Andraș Ștefan și Va- 
siu Dumitru se străduiesc să 
execute lucrările de mărire a 
capacității pentru a se putea ra
corda la rețeaua de încălzire cen
trală un nou lot de blocuri. La 
Vulcan, instalațiile la noile blo
curi le execută brigada lui Du- 
șan Arbazanovici, la Uricani — 
Florea I. Muncesc intens și bri
găzile instalatorilor de apă Is- 
todor Vintilă, Vasiu Petru — 
peni, Tudorache Ștefan și Sa- 
chelarie Ion — Petroșani ca și 
electricienii Hărămbuș Ariton, 
Simion Adalbert, Dăian Ion, 
Horvath Csabo.
I ucrările noi sînt și ele în a- 

tenția constructorilor. Pe 
șantierul Institutului, si-au în
ceput deja lucrările de zidărie 
la noul cămin studențesc, se lu
crează la săparea fundației am
fiteatrului, este în plin lucru 
noul drum. La lotul de pe stra
da С. I. Parhon, brigada lui Gă
van Petru execută lucrări de zi
dărie la 2 blocuri. In curînd vor 
începe lucrări noi pe șantierul 
Livezeni la un nou cvartal cu 
400 apartamente, la Viscoza și 
Braia — Lupeni, pe străzile Coș- 
buc și Romanilor — Vulcan.

ȘT. MIHAI
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Parti - 
a pus 
munci- 

construc- 
jției socialiste. Traducerea ei în 
viață necesită cadre bine pregă
tite din punct de vedere profesio
nal, oameni cu o conștiință socia
listă ridicată, care să înțeleagă 
politica justă a partidului și să 
lupte pentru înfăptuirea ei. In 

ridicarea conștiinței socialiste a 
membrilor și . candidaților de par
tid, a oamenilor muncii fără de 
partid, un rol deosebit revine în
vățămîntului de partid, factor de 
bază în însușirea creatoare a ideo
logiei marxist-leniniste, a politicii 
partidului nostru.

In anul de învățămînt de par
tid 1960—1961 s-au obținut rezul
tate mai bune ca în anii prece
dent în educarea marxist-leninistă 
a membrilor și candidaților de 
partid. Organizațiile de partid s-au 
ocupat mai temeinic de mobiliza
rea cursanților la cercuri și cursuri, 
a crescut nivelul predărilor și se- 
minariilor, conținutul și eficacitatea 
învățămîntului
• in obținerea 
ve din acest 
de partid un 
avut propagandiștii, 
majoritate s-au achitat cu cinste 
de sarcini, s-au pregătit temeinic 
pentru predări și seminarii. Pro
pagandiști ca tov. Florii loan, 
Popescu Ioan de la Lupeni, Trais
tă Eugen, Căpățînă Vasile de la 
Vulcan, Kavasanschi Ioan, Starna 
Ioan de la Petrila, Albu Bujor, 
Muntean Simion, Matei Vasile din 
Petroșani și mulți alții pot fi dați 
ca exemple pozitive în muncă pen
tru felul cum au condus cercurile 
ce le-âu fost încredințate, pentru 
munca neobosită depusă în vede
rea ridicării cunoștințelor politi- 
co-ideologice ale cursanților.

Pentru ca rezultatele obținute 
să fie consolidate și dezvoltate în 
anul de învățămînt următor, o 
deosebită atenție trebuie acordată 
în primul rînd selecționării pro
pagandiștilor. Propagandistul este 
principalul factor în cerc ; de pri
ceperea și pregătirea lui depind în 
mare măsură nivelul învățămîn
tului de partid, conținutul și pu
ritatea lui ideologică. A fi propa
gandist nu este un lucru ușor. De 
la un propagandist se cer calități 
deosebite, el trebuie să fie bine 
pregătit din punct de vedere poli
tic și ideologic, să 
meinic situația de 
muncă unde lucrează 
cului pentru a putea 
strîns tezele teoretice de proble
mele practice, să posede aptitu
dini pentru a propaga învățătura 
marxist-leninistă. Și frecvența la 
lecții și seminarii depinde în mare 
măsură de pregătirea și metodele 
folosite de propagandist. Dacă 
lecțiile pe care le predă sînt atrac
tive, pe înțelesul cursanților, dacă

Congresul al III-lea al 
dului Muncitoresc Romîn 

i în fața poporului nostru 
l tor sarcina desăvîrșirii

de partid, 
rezultatelor poziti- 
an de învățămînt 
rol important l-au 

Marea lor

cunoască te
la locul de 

membrii cer- 
lega rit mai

el va reuși să ■ conducă seminariile 
în așa fel ca să antreneze la dis
cuții dt mai tnulți cursanți, să 
trezească în permanență interesul 
membrilor cercului pentru însușirea 
temelor puse în discuție, atunci 
frecvența la cerc va fi bună.

Recrutarea propagandiștilor tre
buie să fie făcută cu cea mai 
mare grijă și simț de răspundere. 
Trebuie eliminată practica folosită 
de unele comitete de partid și bi
rouri ale organizațiilor de bază 
de a face selecționarea propagan
diștilor din birou, după tabelele, 
de anul trecut, fără a sta de vor
bă în mod temeinic și amănunțit 
cu viitorul propagandist pentru a 
vedea dacă el corespunde din toa
te punctele de vedere. La stabili
rea corpului de propagandiști se 
va avea în vedere rezultatele ob
ținute de aceștia în anii prece- 
denți. Ca propagandiști vor fi re
crutați cei mai pregătiți membri 
de partid, care să nu aibe alte 
sarcini pentru a se putea ocupa 
temeinic de această muncă atît 
de importantă.

Nu vor mai fi selecționați acei 
propagandiști care au dat dovadă' 
de superficialitate și dezinteres în 
conducerea cercului. Propagandiș
tii trebuie să fie exemplu și în 
procesul de producție, să se bu- ; 
cure de stima tovarășilor cu care 
lucrează, să aibă o conduită mo- i 
raia sănătoasă.

Comitetele de partid și birou
rile organizațiilor de bază trebuie 
să aibe în vedere că buna orga
nizare a noului an de învățămînt 
de partid începe cu selecționarea 
și recrutarea propagandiștilor.

O importanța deosebită are pen
tru nivelul învățămîntului cursul 
de pregătire a propagandiștilor 
care se organizează la Deva de 
către Comitetul regional de partid 
cu scoaterea din producție pe timp 
de două săptămîni. Aceste cursuri 
vor fi frecventate de o parte din 
propagandiști, iar ceilalți vor fi 
pregătiți de către cabinetul orășe
nesc de partid. La Deva vor fi 
trimiși în primul rînd propagan
diștii cu mai puțină experiență în 
această muncă, propagandiștii net 
recrutați de la diferitele forme de 
învățămînt. Cit privește pregăti
rea în cadrul cabinetului de par
tid Petroșani, comitetele de partid 
și birourile organizațiilor de bază 
au datoria de a asigura participa
rea regulată a tuturor propagan
diștilor la cursuri.

Punînd accentul pe ridicarea ca
lității învățămîntului de partid în 
noul an, selecționînd propagandiști 
bine pregătiți, capabili, luînd mă
suri pentru pregătirea lor temei
nică, organizațiile de partid vor 
obține rezultate și mai bune în 
munca de educare marxist-leninis- 
tă a membrilor și candidaților de 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii.

P. N.
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Pentru ca localitățile Văii Jiului să fie 
mai bine gospodărite)

tot mai frumoase,

8
8O

O parte din tinerii brigăzii de muncă patriotică condusă de 
tov. Roman Dumitru.8
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Marți 11 iulie a avut loc o șe
dință lărgită a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al ora
șului regional Petroșani care a 
analizat 1 activitatea 
gospodărie a sfatului

Pentru a dezvolta 
obținute îtl prima jumătate a a- 
riului pe linia înfrumusețării și 
bunei gospodăriri a localităților 
Văii Jiului, tov. Beteringhe Va- 
sile, președintele Sfatului popu
lar al orașului Vulcan,‘^fat ca
re deține drapelul de fruntaș pe 
Valea Jiului, a lansat o chema
re la întrecere patriotică în cin
stea Zilei minerului și a zilei de 
23 August către toate sfaturile 
populare din raza orașului re
gional Petroșani.

sectorului 
popular, 

realizările

Chemarea la întrecere pa
triotică lansată de Sfatul po
pular Vulcan către toate sfa
turile populare din localitățile 
Văii Jiului.

cu

CHEMARE
Pentru a întîmpina cu noi suc

cese în înfrumusețarea și gospo
dărirea localităților Văii' Jiului 
2iua minerului și cea de a 17-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, Sfa
tul popular al orașului Vulcan 
cheamă la întrecere patriotică 
toate sfaturile populare din raza

orașului regional Petroșani 
următoarele obiective:

1. înfăptuirea propunerilor 
cute de alegători în campania 
electorală 1961, care se pot re
zolva cu mijloace locale.

2. Terminarea (partial Pînă la 
6 august și integral pînă la 23 
August) a amenajării tuturor 
spațiilor verzi din incinta blocu
rilor din noile cartiere, (curăți
rea molozului, nivelarea terenu
rilor, insămințări cu iarbă și 
flori), extinderea zonelor verzi 
și în cartierele periferice.

3. Continuarea acțiunilor de 
curățenie în orașe și comune prin 
repararea și văruirea imobilelor, 
întreținerea parcurilor, plivitul 
ierbii de pe marginea străzilor, 
curățirea canalelor, rigolelor și 
a șanțuilor, aranjarea și între
ținerea vitrinelor etc.

4. îndeplinirea planului

fă-

contribuția in muncă în propor
ție de 80 la sută față de sarci
nile planului anual; realizarea 
de economii prin muncă patrio
tică.

5. Realizarea planului de ve
nituri și cheltuieli pe trimestrul 
III/1961 cu o depășire de cel 
puțin 2 Ia sută.

In desfășurarea întrecerii, se 
vor avea în vedere, de asemenea., 
obiectivele întrecerii între sfatu
rile populare inițiată încă de la 
începutul anului. In analizele ce 
se vor face asupra rezultatelor 
obținute se va avea în vedere ur
mărirea tuturor acestor obiective.

Prin participarea la întrecere, 
sfaturile populare din Valea Jiu
lui, sub conducerea și îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de partid, antrenînd pe scară 
largă masele de cetățeni la gos
podărirea treburilor obștești, vor 
întîmpina Ziua minerului și săr
bătoarea de Ia 23 August cu noi 
succese în înflorirea Văii Jiului.

Președinte, 
BETERINGHE VASILE

Secretar, 
BICOI IOAN
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OBIECTIVUL ACTIVITĂȚII COLECTIVULUI U. P. D.

Proiecte bune, la nivelul
tehnicii avansate și la timp!

f

; In procesul de dezvoltare a industriei carboni- 
i fere din Valea Jiului o deosebită importanță au 
• lucrările de investiții, în cadrul cărora se exc- 
i cuta instalații noi, moderne și se lărgesc, se 
’ perfecționează instalațiile vechi, pe baza tehni- 
? di avansate. Pentru executarea acestor lucrări,

este nevoie de proiecte. Pentru întreprinderile din j 
Valea Jiului, aceste proiecte sînt executate de i 
către colectivul u.H.u. care se străduiește să t 

execute proiecte bune pentru lucrările industriale i
necesare dezvoltării continue a minelor noastre. *

Un bilanț de activități 
rodnice

[aere le иоіиіаііі

In decursul celor peste 7 ani 
de cînd se poate spune că există 
într-adevăr un nucleu de proiec
tare în Valea Jiului, colectivul 
U.P.D. și-a îndeplinit an de an, 
sarcinile ce i-au stat in față, ba 
chiar le-a și depășit. O preocu
pare de seamă a constituit-o pen
tru colectivul U.P.D. aplicarea 
tehnicii noi și adoptarea soluții
lor practice, mai ales în acele 
cazuri unde se punea problema 
ca montarea unor instalații noi 
să nu stînjenească funcționarea 
Instalațiilor existente. Aceasta 
pentru că în multe împrejurări 
amplificarea unei instalații exis
tente este mai dificilă decît pro
iectarea unei instalații complet 
hoi.

In acest sens, este demn de 
amintit proiectul turnului1 de ex
tracție de la mina Aninoasa. 
Colectivul condus de proiectan
tul Șomlo Gavrilă a întocmit un 
proiect bun, fără greșeli, ceea ce 
a permis ca turnul nou să fie 

executat pe locul turnului vechi, 
fără ca producția să fie stânje
nită, trecerea la acționarea ma
șinii nor de extracție făcîndu-se 
de la o zi la alta!

In afară de aceasta, turnul de' 
extracție are linii cu totul mo
derne, armonioase, este o con
strucție sistem cheson, ceva cu 
totul nou în Valea Jiului.

In căutarea aplicării tehnicii 
noi, un merit deosebit revine co
lectivului condus de inginerul

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

Ideia prinde viață I In fața planșei de desen. In
ginerul Șomlo Gavrilă fixează în linii și cifre con
tururile noului obiectiv industrial necesar minei.

proiectant Varga Mihai care a 
introdus o linie nouă in dome
niul săpării puțurilor prin aplica
rea cofrajelor mobile la betona- 
rea puțurilor, bazată pe schim
bul de experiență cu U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovacă. De altfel toa
te proiectele executate de ing. 
Varga Mihai, denotă mult simț 
tehnic și practic.

Merită să fie scoasă în evi
dență TIPIZAREA TURNURI 
LOR METALICE ARTICULATE. 
Acum pentru colectivul U.P.D. 
este mult mai ușor să execute 
proiectul unui turn metalic, de
oarece există un proiect tip, bine 
studiat, iar metoda de calcul 
poate fi un ghid foarte folositor 
în munca de viitor.

De asemenea, demne de rele
vat sînt proiectele funlcularului 
4—5 Lupeni, mărirea fabricii de 
brichete de la Petrila, atelierului 
de prefabricate Vulcan, automa
tizarea stațiilor de pompe Dîlja, 
puțului nou ' Aninoasa, sita cu 
dublă cursă și sita curbă — bas
culantă pentru preparația Lu
peni etc.

Și în domeniul lucrărilor de 
construcții industriale, o serie de 
proieetanți, ca tov. Bugnariu Ti 
beriu și Scherer Emeric, au in
trodus un nou proces tehnologiic; 
acoperișul lamelar care a fost a- 
doptat, de pildă, și la hala nouă 
a turnătoriei U.R.U.M.P. O rea
lizare de seamă a colectivului 
U.P.D. se poate considera și 

proiectul fabri- 
j cii de oxigen 

de la Live-
zeni.

Organizația de bază să-și afirme mai puternic 
rolul de conducător

Biroul organizației de ba
ză de la U.P.D. a avut în 
atenția sa problemele de 
producție punînd în dezba
terea adunărilor generale ale 
organizației de partid o sea
mă de aspecte importante 
ale muncii colectivului U.P.D. 
In ultimul timp, cu ajutorul 
Consiliului local al sindica
telor a reușit să reorganize" 
comitetul sindicatului U.P.D. 
căruia i s-a trasat sarcina 
de a trece neîntârziat la ți
nerea consfătuirilor de pro
ducție pe ateliere și pe insti
tuție.

Analizînd cu simț de răs
pundere în adunarea genera
lă a organizației de bază 
problemele legate de mun
ca de proiectare, membrii și 
candidați! de partid de la 
U.P.D. au adus o contribu
ție valoroasă atât la îmbună
tățirea muncii în atelierele 
de proiectare cît și a mun
cii conducerii administrative. 
Se poate spune că în această 
direcție s-a simțit ajutorul 
dat de organizația de bază 
atât conducerii administrati
ve cît si organizațiilor de 
masă.

Din păcate însă, instruirea 
agitatorilor n-a constituit o 
preocupare permanentă pentru 
biroul organizației de bază 
ți în multe cazuri aceasta a 
lăsat mult de dorit. O altă 
lipsă a biroului organizației 
de bază a fost ți nefolo- 
sirea la timp ți în toate ca
zurile a activului fără de 
partid. La o recentă a- 
dunare generală a orga
nizației de bază, biroul 
a expus în fața adună
rii un plan de măsuri teh
nico-organizatorice și poli
tice. Planul de măsuri a fost 
completat cu propuneri bu
ne, menite să contribuie la 
îndreptarea unor lucruri. Tre- 
cînd la aplicarea lui, pe vii
tor va trebui să se foloseas
că cu mai multă competență 
dreptul de control asupra 
muncii administrative, să se 
ceară luarea unor măsuri ca 
de pildă analizarea periodi
că, săptămînală, a situației 
proiectelor în lucru, în vede
rea elaborării lor la timp și 
în bune condițiuni. Este ne
cesar ca biroul organizației 
de bază să lupte pentru îm
bunătățirea agitației vizuale,

La U.P.D. există posibilități 
reale pentru formarea de pro- 
iectanți sau desenatori, tocmai 
datorită faptului că există o le
gătură strînsă cu exploatările. 
Insă, mulți ingineri și tehnicieni, 
folosesc U.P.D. drept o „tram
bulină". Și iată de ce. Oridt de 
bine ar fi pregătit un inginer 
sau un tehnician din punct de 
vedere practic, el are nevoie de 
o perioadă de acomodare cu pro
iectarea, perioadă ce durează 
minimum 3 luni. După . acest 
timp, începe să producă, să dea 
rezultate. Insă după 1—2 ani de 
lucru la proiectare, el pleacă...

In această situație dificilă, se 
impune folosirea cu pricepere a 
cadrelor vechi de proieetanți ca, 
de pildă, tov. Somlo Gavrilă, de
corat cu Ordinul Muncii cl. III 
și cu Medalia Muncii, cu o ac- 
'tivitate de peste 30 de ani în 
proiectare. Alături de tov. Somlo, 
sînt mulți ingineri și tehnicieni 
proieetanți care muncesc cu rîv- 
nă, depun toată priceperea și pu
terea de muncă pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin.

Există Іпэа și un însemnat 
număr de ingineri și tehnicieni 
care se formează acum ca pro- 
iectanți. Prin încredințarea unor 
proiecte de răspundere acestora, 
s-a reușit, în special în cazul 
ing. Varga Mihai să se obțină 
lucrări a căror calitate, în ma
rea majoritate a cazurilor, pri
mește calificativul „excepțional". 
Printre elementele valoroase, cu 
îhaltă calificare se numără și 
ing. Bugnariu Tiberiu, Scherer 
Emerik și al ți proiectanți-con- 
structori a căror lucrări fac cin
ste colectivului. La fel tovarășii 
Avram C-tin, Zaharie loan, 
Schmaiovici Eugen și alții au fă
cut într-un timp scurt progrese 
simțitoare în munca de proiec
tare.

Noul funicular 
4—5 din Lupe»! 
proiectat de 
U.P.D. asigură 
evacuarea între
gii cantități de 
steril rezultat 
din procesul de 
spălare a cărbu
nelui la prapa- 
rațla Lupeni.

Lacune care trebuiesc Înlăturate
Ar fi greșit să credem că mun

ca de proiectare se desfășoară fă
ră lipsuri, fără greutăți : persistă 
încă o serie de lipsuri.

Pe lingă proiectele bine studia
te, au existat și unele la cate s-au 
semnalat deficiențe la execuție. 
Așa sînt proiectele lucrărilor pen
tru reciclarea blocurilor concasa- 
te la preparația Lupeni, depozitu
lui de carburanți și lubrifianți de 
la mina Lupeni, ventilatorul de 
3500 m3 de la Lupeni, canalizării 
pinului, Crividia — Vulcan și al
tele, unde proiectanții respectivi 
nu au dat soluții optime și nu au 
dat detalii de execuție la nivelul 
dorit. De asemenea, la întocmirea 
devizelor s-au găsit deficiențe 
care au cauzat refacerea ți supli
mentarea unor devize. Din același 
motive, a întârziat finanțarea unor 
lucrări ca de exemplu circuitul au
tomat Uricani, stația R. H. puțul 
10 Vulcan și altele.

O lipsă a proiectanților a fost 
și aceea că nu au executat la timp 
completările cerute de consiliul 
tehnic al C.C.V.J., nu s-au de
plasat pe teren în măsura nece
sară pentru a vedea stadiul exe
cutării lucrărilor ca de pildă la 
circuitul automat Uricani. Aici în 
cazul colaborării cu I.C.M.M. s-ar 
fi putut înlătura multe lipsuri. Sînt 
și cazuri, cînd din lipsă de cadre 
calificate, anumite lucrări nu se 
execută conform proiectului iar 
executantul (I.C.M.M.) mai re
curge la improvizații proprii. Un 
asemenea caz a fost la podul bas
culant de 100 tone de la linia V 

a conținutului gazetei de pe
rete. iar colectivul de agita
tori să fie instruit cel puțin 
odată pe lună, pe teme le
gate de cantitatea ți calita
tea muncii.

Sarcini de seamă stau în 
fața membrilor ți a candida- 
ților de partid. Fiecare din
tre ei trebuie să fie la locul 
de muncă, pilde vii pentru 
ceilalți, să fie primii în lup
ta pentru calitatea lucrări
lor ți «ă combată manifes
tările de muncă superficia
lă, tendințele de abatere de 
la disciplina muncii, să cul
tive atitudinea nouă, socia
listă față de muncă.

Biroului organizației de 
bază, îi revine sarcina de a 
determina o cotitura in mun
ca de pînă acum, creînd o 
opinie de masă pentru rea
lizarea cu succes a sarcini
lor ce revin lucrătorilor din 
proiectare, pentru ca produ
sul muncii lor, proiectele, să 
fie de bună calitate, cu efi
cacitate economică maximă, 
elaborate la nivelul tehnicii 
avansate ți întocmite la 
timp 1

Petrila, unde fundația a fost in-- 
toarsă cu 180 grade față de pre
vederile proiectului iar „retușarea" 
a necesitat lucrări suplimentare.

Greșelile de proiectare ce se 
mai constată pe teren, sînt cau
zate de lipsa unui serviciu de ve
rificare a proiectelor. Rolul unui 
astfel de colectiv restrîns ar fi a- 
cela de a verifica desen cu de
sen, fiecare proiect, deoarece une
ori, o cît de mică neconcordanță, 
chiar de zecimi de milimetru poa
te împiedica ansamblarea unei pie
se cu alta. In situația actuală, ve
rificarea proiectelor și controlul 
STAS se realizează de către pro- 
iectanți reciproc, pe bază de cole
gialitate, Ia repezeală, căci fiecare 
este interesat ca să predea proiec
tul la timp.

Cu toate că la U.P.D. într-un 
timp s-a introdus sfatul tehnic in
tern cu rezultate foarte bune, a- 
cest procedeu a avut un caracter 
sporadic, iar în ultimul timp a 
fost neglijat. In multe cazuri, sț 
mai manifestă lipsă de consulta
re pe parcurs cu organele compe
tente de la C.C.V.J. ți de la ex
ploatări, ceea ce atrage după sine 
în unele împrejurări divergențe de 
păreri la consiliul tehnic al 
C.C.V.J. ți ca urmare se cer com
pletări ce necesită un volum marc 
de lucru și timp.

Pentru o calitate 
mai înaltă

Pentru îmbunătățirea activității 
de proiectare și evitarea greșelilor, 
sînt necesare o scamă de măsuri 
ca examinarea proiectelor pe par
curs, prevăzîndu-se în planul tri
mestrial și datele cînd lucrările 
vor fi ekaminate. La analizarea 
lucrărilor importante să fie in
vitate persoane competente de la 
C.C.V.J., specialiști, membri per
manent! ai consiliului tehnic 
C.C.V.J. O deosebită însemnătate 
în vederea îmbunătățirii calității 
proiectelor are pentru conducerea 
U.P.D. înființarea neîntârziată a 
serviciului de verificare a proiec
telor, ceea ce va atrage după sine 
reducerea considerabilă a greșeli
lor la desenele de execuție și chiar 
eliminarea lor. De asemenea, prin 
crearea colectivului de indici teh- 
nico-economici și a serviciului do
cumentare, prin organizarea de 
schimburi de experiență și a schim
burilor de proiecte, în special cu 
I.P.R.O.M.I.N., conducerea U.P.D. 
va putea da un ajutor prețios pro
iectanților.

De o mare importanță în munca 
proiectanților este documentarea 
tehnică. De aceea este foarte po
trivit ca pentru U.P.D. să se dea 
din partea C.C.V.J. tot concursul 
necesar în vederea procurării de 
cărți ți reviste din țară ți din 
străinătate, iar în cadrul schimbu
rilor de experiență sau conferințe 
să se țină cont ți de colectivul de 
proiectare.
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în rîndul inovatorilor i

• nareJ cel
• vent
• cuite

• Condoiu Cons- 
Z tantin este unul
• din cei mai ti-
• neri lăcătuși ai a-
• telierului electr o- 
’ mecanic al minei
• Aninoasa. El lu-
• crează la repara- 
’ rea crațerelor ca- 
J re mecanizează 
J transportul cărbu- 
‘ neluî în abataje. 
J Tînărul muncitor 
î a observat că 
, dintre piesele ca-
• petelor de acțio- 

a crațerelor, 
mai frec-

trebuie înlo- 
șuruburile

j de întindere, a 
I* căror durată

de funcționare nu depășea o lu
nă de zile. Tovarășul Condoiu era 
preocupat la început de scurtarea 
timpului de lucru la repararea 
crațerelor, astfel ca ele să fie 
reintroduse mai curînd acolo un

9 de sînt necesare — în abataje.
• Apoi el și-a pus încă o proble- 

' ț mă : ce trebuie făcut pentru ca 
bî șuruburile de întindere să dureze

♦ nu 20—30 zile, ci luni, chiar ani. 
! S-a gîndit, a făcut calcule, scbi- 
! țe și pînă la urmă a găsit un nou 
* procedeu. Anume, a conceput un 
• nou sistem de fixare a axei capu- 
♦ lui, de întindere, nu prin șuUE- 
I buri care se uzau, ci prin prelu

CONDIȚII DE MUNCA TOT MAI BUNE
îmbunătățirea condițiilor de 

muncă în toate sectoarele de ac
tivitate constituie o preocupare 
de zi cu zi a conducerii p repa
rației Petrila. In fiecare an, în 
acest scop au fost cheltuite zeci 
de mii de lei. Condițiile de lu
cru ale muncitorilor de aici s-au 
îmbunătățit necontenit.

Numai în primele 6 lttni ale 
acestui an, pentru protecția mun
cii s-au cheltuit peste 140.000 
lei. Din acestea 34.922 lei au 
fost folosiți pentru măsuri teh- 
nico-sanitare, 27.661 pentru e 
chipament de protecție și uzură, 
aproape 10.000 lei pentru aii 
nentație specială, 32.699 lei s-au 
cheltuit pentru clădiri și încă
peri auxiliare etc. Au fost con
fecționate balustrăzi, poduri de 

* trecere, apărătoare pentru piesele 
în mișcare ale utilajelor, s-au 
construit contrașine la jugul din 
stația funicularului de șist și 
altele. La capitolul măsuri teh- 
nico-sanitare, fondurile prevăzu
te s-au folosit pentru distribui
rea materialelor igienico-sanita- 
re, pentru dotarea cutiilor sani
tare cu medicamentele necesare, 
întreținerea vestiarelor și alte 
lucrări.

Muncitorilor care lucrează în 
medii toxice ca sudori, vulcani- 
zatori la cald, fochiști și ajutori 
foclîîști, lucrători la curățirea 
topitoarelor și alții, li s a asi
gurat alimentația specială nece
sară. In funcție de specificul lo
cului de muncă, muncitorii au 
primit echipament de protecție 
conform îndreptarului. Ventilarea 
industrială, ca măsură de pro
tecție a muncii, a căpătat o dez
voltare tot mai mare la prepa- 
rația Petrila. Toate locurile de 
muncă unde au loc degazări no-
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Campionatele internaționale 
de atletism ale R.P.R.

Cea de-a 13-a ediție a cam
pionatelor internaționale de atle
tism ale R. P. Romîne se va 
desfășura anul acesta în zilele 
de 25, 26 și 27 august pe sta
dionul Republicii. La tradițio
nala competiție au fost invitați 
să participe atleți și atlete din 
19 țâri ale lumii: U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Albania, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, R.P. Bul
garia, R.D. Germană, Anglia, 
S.U.A., Belgia, Finlanda, Fran- 

1 ța, Grecia, Olanda, Italia, Ni
geria, Suedia, Turcia, Iugosla
via.

crarea axei în suprafețe plane, ț 
ceea ce asigură o mare rezjsten- 1 
ță. Raționalizarea a fost predată • 
cabinetului tehnic și găsită foar- ♦ 
te bună. S-a calculat că prin noul î 
procedeu, mina va realiza anual J 
o economie de 125.000 lei. Prin j 
raționalizarea propusă, tînărul lă- j 
cătuș Condoiu Constantin, a in- î 
trat în studierile inovatorilor. Plus J 
o recompensă de 2900 lei pentru ♦ 
prima sa raționalizare. »

lată-l în clișeu pe tînărul Con- J 
doiu Constantin, lucrînd la cape- • 
tele de întindere a crațerelor, la • 
a căror îmbunătățire a adus o , 
contribuție importantă. J

cive sînt prevăzute cu instala
ții de ventilare.

Concomitent cu cele arătate, 
s-au căutat, ca prin toate mij
loacele, să se popularizeze în 
rîndul muncitorilor normele de 
tehnica securității, metodele de 
lucru cele mai bune și care nu 
prezintă nici un pericol de vă
tămare a: sănătății. Instructajul 
angajaților s-a făcut din trei în 
trei luni. In mod sistematic s-a 
făcut și instructajul asupra mă
surilor de prim-ajutor în caz de 
accidente. Popularizarea măsuri
lor de protecție a muncii s-a fă
cut prin afișe, placarde, averti
zoare, lozinci și articole la ga
zeta de perete. Maiștrii, șefii de 
secții, comisiile de protecție a 
muncii au verificat starea utila
jelor. instalațiilor și aparatelor, 
luînd măsuri corespunzătoare a- 
colo unde a fost cazul. Căile de
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0 gazetă de perete interesantă
Interesante, actuale și totdea

una pline de conținut — așa a- 
preciază muncitorii, ■ tehnicienii 
și inginerii de la termocentrala 
Paroșeni edițiile gazetei de pe
rete „Energeticianul“. Zilnic, atît 
la intrarea în tură cît și la ieși
re, un mare număr de oameni 
se opresc să citească articolele 
expuse.

îndrumat cu competență de 
organizația de partid, colectivul 
gazetei (responsabil ing. Truică 
loan) desfășoară în permanență 
o vie activitate. Astfel, de la în
ceputul acestui an corpul cores
pondenți al gazetei de perete a 
fost lărgit aproape sută la sută. 
Zeci de lăcătuși, sudori, electri
cieni, tehnicieni, ingineri și func
ționari au început să scrie cu 
regularitate dtespre rezultatele 
obținute în întrecere, despre mo
dul în care au reușit să-și ridi
ce calificarea și să se speciali
zeze la locul de muncă, ce greu
tăți mai întîmpină și ce propu
neri au pentru eliminarea lor pe 
viitor.

Străduindu-se să îmbunătă
țească continuu edițiile colectivul 
gazetei de perete și-a întocmit 
un plan cu sarcini concrete pen
tru fiecare membru al colectivu
lui. In acest fel, articolele scrise 
la gazetă au tratat probleme le
gate strîns de sarcinile ce stau 
în fața. întregului colectiv al u- 
zinei, Exemplificînd activitatea 
și realizările valoroase ale mem-

Complex sportiv 
la Paroșeni

De cîteva zile la Paroșeni au 
început lucrările de nivelare a 
terenului viran din spatele co
loniei Sohodol. Cu bucurie, ce
tățenii din localitate au aflat că 
peste puțin timp acest loc se va 
transforma într-un adevărat com
plex sportiv. Aici se va amena
ja un teren die tenis, unul de 
baschet și volei, un teren pen
tru handbal redus, o popicărie 
cu două piste și altele.

Numeroși tineri care lucrează 
la termocentrala Paroșeni și a- 
matori de sport s-au angajat să 
participe în mod voluntar la toa
te lucrările ce le comportă ame
najarea terenului. Pînă în pre
zent s-au și prestat mai multe 
sute de ore de muncă voluntară.
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Organizarea întreținerii 
fi reparării locuințelor

de Șt. Radulescu, J. Rădulescu 
(160 pag., 8 lei)

Lucrarea tratează problema 
întreținerii fondului (te locuințe, 
analizînd-o atît sub aspectul e- 
conomicitătii și rentabilității re
parațiilor care se execută la con
strucții, cît și a urmăririi redu
cerii prețului de cost.

Lucrarea este completată cu o 
culegere de normative și instruc
țiuni privind gospodăria locati- 
vă și se adresează atît organelor 
de specialitate din cadrul sfatu
rilor populare și întreprinderilor 
respective, cît și maselor de ce
tățeni interesați în păstrarea lo
cuințelor existente, în bune con
diții.

acces sînt întreținute în perma
nență, iar locurile de muncă se 
mențin în stare de curățenie.

Cu toate acestea au fost și u- 
nele cazuri de abatere de la nor
mele de tehnica securității. S-a 
întîmplat, ca muncitori califi
cați, cu o vechime de peste 5 ani 
în producție, s-au accidentat din 
neglijență. In prezent se depun 
țoale eforturile ca asemenea ca
zuri să fie lichidate complet.

In concluzie, se poate spune 
că la fiecare loc de muncă se 
reflectă grija pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de lucru, 
că colectivul preparației dove
dește o intensă preocupare în a- 
cest sens. Cazurile negative pot 
fi lichidate complet, respectîndu- 
se cu strictețe de către toți mun
citorii normele de tehnica secu
rității.

ȘT. EKART

brilor de partid Sava Petru, Be- 
rindea Lucian și Vodislav Victor 
de la secția de reparații termo- 
conice, corespondentul Pena Ghe- 
orghe arată în articolul intitu
lat „Lupta pentru calitate11 că 
secretul succeselor obținute de 
acești trei fruntași nu este al
tul decît modul în care știu să-și 
organizeze munca. „întrecerea 
pe profesii", un alt articol inte
resant, scris de corespondentul 
Fomino Eugen, popularizează 
succesele obținute în întrecerea 
pe profesii. Cititorul face cunoș
tință cu numeroși fruntași din 
secțiile cazane, turbine, combus
tibil și chimică, cu procedeele 
lor de lucru și preocupările lor 
de viitor. Una din inițiativele 
bune ale colectivului gazetei de 
perete a fost înființarea rubricii 
„Tinerețe, educație, răspundere".

Nu se poate trece cu vederea 
caricaturile și notele critice care 
combat abaterile de la discipli
nă, neglijențele în serviciu și alte 
aspecte negative ivite în viața și 
activitatea uzinei.

‘Sprijinul membrilor de partid, 
numărul mare al corespondenți
lor și colaboratorilor, munca 
plină de pasiune a colectivului 
pentru educarea oamenilor în 
spiritul noului face ca gazeta de 
perete „Energeticianul" de la ter
mocentrala Paroșeni să se situe
ze printre cele mai bune și mai 
citite gazete din întreprinderile 
noastre.

A. N1CH1FOREL

PUBLICITATE

Exploatarea minieră Aninoasa 
organizează în zilele de 1-6 august 1961, la 
școala de calificare un concurs pentru ocu

parea următoarelor posturi:

— maiștri mineri,
— maiștri mineri principali,
— maiștri electromecanici

Cererile însoțite de aotele necesare se pot depune 
zilnic la secretariatul exploatării.

informații suplimentare se pot obține la serviciul 
muncă și salarii al minei Aninoasa, str. 23 August nr. 
81 telefon nr. 12.

ANUNȚ
T.A.P.L. Petroșani, serviciul de cadre, recrutează elevi 

absolvenți ai școlii elementare de 7 ani din Valea Jiului, 
băieți și fete, pentru școlarizare în următoarele meserii:

— Bucătorl, cu durata de școlarizare de 3 ană la Brașov.
— Cofetari-patiseri cu durata de școlarizare de 3 anii la 

Brașov.
— Bufetieri, cu durata de școlarizare de 3 ani la Brașov.
— Ospătari, cu durata de școlarizare de 2 ani la Craiova.

CONDIȚII DE RECRUTARE

b) Să fie absolvenți ai școlii de 7 ani cu certificat de 
absolvire.

b) Să aibă vîrsta de minimum 14 ani și maximum 18 
ani împliniți la data de 15 septembrie 1961.

Părinții care doresc a înscrie în aceste școli copii, se 
vor prezenta la serviciul cadre al T.A.P.L. Petroșani avînd 
asupra lor certificatul de școală, extrasul de naștere și 
buletinul de identitate al copilului, pină la data de 30 iu
lie 1961.

Grupul școlar minier Lupeni
ANGAJEAZA

Maiștri electromecanici
Pentru instruirea practică a ucenicilor. Informații asupra 

condițiilor de salarizare și angajare se primesc la secreta
riatul Grupului școlar minier Lupeni, str. Ella, 40, zilnic în
tre orele 11—13.

O.C.L. Produse Industriale Petroșani 
ANGAJEAZĂ :

I remizeri pentru desfacerea soldurilor 
de mărfuri

Doritorii se vor adresa pentru lămuriri la ser
viciul cadre la sediul O.C.L. str. Gh. Gheorghiu» 

H Dej nr. 102, etaj II, camera 27.
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4 STEAGUL ROȘU

Comunicatul cu privire la vizita 
lui K. Popovici în U. R. S. S.

Discursul radiotelevizat al generalului 
De Gaulle

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 13 iulie s-a 
dat publicității la Moscova comu
nicatul cu privire la vizita în 
Uniunea Sovietică a lui Kocea 
Popovici, secretarul de stat pen
tru Afacerile Externe al R.P.F. 
Iugoslavia. In comunicat cele două 
părți constată cu satisfacție că re
lațiile dintre U.R.S.S. și R.P.F. Iu
goslavia se dezvoltă normal și că 
în principalele probleme interna
ționale pozițiile leu: sînt asemănă

Rasismul și relațiile S.U.A. 
cu tinerele state africane — făță în față

NEW YORK 13 (Agerpres). 
Referindu-se la întîlnirea din

tre cei mai mari proprietari de 
locuințe din Washington și re
prezentanții guvernului american, 
întîlnire în cadrul căreia s-a dis
cutat în secret „problema deli
cată" a discriminării rasiale în 
domeniul locuințelor aplicată fa
ță de diplomații africani acredi
tați în S.U.A., presa americană 
anunța săptămîna trecută cu 
surle și trîmbițe „efectuarea unui 
pas uriaș în soluționarea unei 
probleme importante cu implica
ții internaționale" („New York
Herald Tribune"). In intenția
autorităților americane era ca a- 
ceastă întîlnire să ducă la o îm
bunătățire a relațiilor S.U.A. cu 
tinerele state africane. După cum 
aeclara în modi deschis agenția

B.F.G. pe primii lot Io line i 
Io prlilota dooiHdI 
ааійепіеіог de mintă

BONN 13, (Agerpres). 
Potrivit datelor publicate 

Institutul de psihologie al
$

5

c. < < c (

de S 
............  - r-------- u- $ 
niversității din Bonn, în Ger- г 
mania occidentală 12 munci
tori își pierd zilnic viața în < 
urma unor accidente de mun- 5 
că, iar mii de oameni sînt ) 
schilodiți. După cum relatează ( 
revista „Der Spiegel" саге a- ? 
pare la Hamburg, în ultimii S 
zece ani în R. F. Germană au ș 
pierit în urma accidentelor de < 
producție 50.000 de muncitori. 5 

Conform datelor statisticii 
internaționale, Republica Fe
derală se situează pe primul 
Ioc în lume în ceea ce privește 
numărul accidentelor in indus
trie.
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Mișcarea grevistă 
din Maroc ia amploare

RABAT 13 (Agerpres). — Gre
va de două săptămîni a celor 
12.000 de mineri din Kuribga — 
centrul pentru extracția fosfaților 
— s-a încheiat cu victoria mun
citorilor. Administrația a fost ne
voită să accepte revendicările 
greviștilor.

La Fez continuă greva celor 
12.000 de muncitori de la între
prinderea de încălțăminte care cer 
crearea unei societăți cooperatiste 
și acordarea de credite de stat.

Ziarul „At-Tahrir“- relatează 
că condițiile de trai ale oameni
lor muncii din Maroc se înrău
tățesc continuu. In ultimele trei 
săptămîni în țară, mișcarea gre
vistă a luat o amploare conside
rabilă. Au avut loc greve ale mun
citorilor din Mohammedia; ale 
muncitorilor agricoli din regiunile 
Meduna și Ulad-Sian, muncitori
lor de la centrele de aprovizio
nare cu benzină din Meknes, con
ducătorilor de autobuze și marina
rilor din Safi.

Majorarea chiriilor în Franța
PARIS 13 (Agerpres). — La 

sfîrșitul acestei săptămîni nume
roase familii franceze vor avea o 
surpriză neplăcută : la 15 iulie va 
intra în vigoare decretul guverna*1 

toare sau coincid. Părțile își ex
primă speranța că colaborarea în
tre cele două țări în problemele 
luptei pentru pace și slăbirii în
cordării internaționale se va dez
volta și de acum înainte cu suc
ces.

S-a menționat din nou că An
drei Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.; va vizita 
Iugoslavia la o dată asupra căreia 
cele două părți vor cădea de a- 
cord ulterior.

Associated Press, întîlnirea se
cretă fusese convocată de oficia
litățile alarmate pentru a-i „a- 
vertiza" pe proprietarii de imo
bile de consecințele pe care ba
rierele rasiale ridicate în jurul 
locuințelor bune din Washington 
le pot avea asupra raporturilor 
Statelor Unite cu tinerele țări 
africane.

Dar, ținînd seama în mai ma
re măsură de presiunile exerci
tate dte organizațiile rasiste decît 
de grijile guvernului, din cei 60 
die proprietari de locuințe con- 
vocați doar... șase au acceptat 
să primească diplomați (și nu-: 
mai diplomați) negri în locuin
țele lor. ‘

Agențiile de presă americane 
relatează și un alt fapt care nu 
esite de natură să cîștige simpa
tiile africane față dte S.U.A.

Zilele acestea ambasadorul Re
publicii Ciad, Adam Malik Sow, 
care se afla în drum de la New 
York spre Washington unde tre
buie să înmîneze scrisorile de 
acreditare președintelui Kennedy 
a intrat într-unul din restauran
tele din statul Maryland. Ii s-a 
refuzat însă deservirea pe „mo
tiv" că este negru.

După cum a recunoscut în
suși guvernatorul statului Ma
ryland, Tawes „acesta este al 
cincilea ambasador al unei țări 
africane supus în ultimele șase 
luni unei astfel de primiri în 
Maryland".

Intr-un cartier al mizeriei
BERNA 13 (Agerpres).
„Un autocar al unei companii 

vest-europene de turism gonește 
pe șoseaua siciliana care duce de 
la Agrigento spre Syracusa. La 
Palma di Montechiaro, la circa 
30 km. înainte de Agrigento, pri
virile turiștilor sînt atrase de o 
splendidă catedrală în stil baroc, 
flancată la dreapta și la stingă 
de două palate. Dar dacă turis
tul curios va dori să vadă ce se 
află în spatele acestor minunate 
construcții arhitectonice, realitatea 
care se va prezenta privirilor sale 
va fi cu totul alta : Case dărăpă
nate, ferestre fără pervazuri, mal
dăre de gunoaie la colțurile stră
zilor în care pisici și cîini sche
letici caută zadarnic ceva de mîn- 
care. Pe ulițele în majoritate ne
pavate se scurg pîraie urît mirosi
toare conținind tot felul de mur
dării. Lîngă ele mișună o sumede
nie de copii murdari și pe jumă
tate goi. Fiecare pas al turistului 
care îndrăznește să se aventureze 
în acest cartier al mizeriei; stir- 
nește roiuri de muște care se așea
ză apoi din nou pe copiii ce se bă
lăcesc în murdărie; pe bătrînii ce 
stau în pragul cocioabelor; pe ca
prele, oile, dinii și pisicile, pe 
gunoiul și murdăria de pretutin-* 
deni. Sirocco-ul (vîntul cald din 
sudul Italiei — n.r.) ridică nori 
de praf; un soare de plumb db- 

mental cu privire la noile con
diții de stabilire a chiriilor. Con
form acestui decret, înțr-o serie 
de imobile chiriile se majorează 
cu 5—20 la sută.

PARIS 13 (Agerpres). — In 
ajunul sărbătorii naționale a 
Franței — 14 iulie — președin
tele de Gaulle a rostit o cuvân
tare la posturile de radio și 
televiziune în care a descris 
în culori trandafirii situația ge
nerală din țară în perioada 
Republicii a V-a. El a fost însă 
nevoit să recunoască greutăți
le serioase existente în agri
cultură, care pot fi lichidate 
după părerea sa, prin „regru
parea micilor gospodării agri
cole pentru a le face rentabi
le", ceea ce ar echivala în 
fapt cu lichidarea lor în fo
losul marii proprietăți funcia
re capitaliste.

Președintele a recunoscut de 
asemenea că, aderînd la „pia
ța comună", Franța s-a expus 
singură riscului concurenței. El 

'a vorbit despre inegalitatea 
dezvoltării economice a țării și 
a arătat că și astăzi încă exis
tă regiuni franceze înapoiate 
din punct de vedere economic.

Treoînd la problema alge
riană, generalul de Gaulle a 
elogiat acțiunile armatei fran occidentale.

Guvernul provizoriu al Algeriei gata 
pentru tratative, pentru noi propuneri concrete

CONAKRY 13 (Agerpres).
Sîntem gata să ducem trata

tive cu Franța și considerăm că 
acestea trebuie să înceapă cît 
mai curînd, a declarat Moham
med Yazid, ministrul Informa
țiilor al guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria la o con
ferință dte presă care a avut loc 
la Conakry. Guvernul algerian 
este gata să prezinte propuneri 
concrete și speră, că Franța va 
adopta o atitudine mai construc
tivă. Poziția noastră în ceea ce 
privește independența și integri
tatea teritorială, inclusiv Saha
ra, rămîne de neclintit, a subli
niat Yazid. El a relevat că a- 

gorește totul cu arșița lui și în
treg cartierul este impregnat de o 
duhoare pestilențială care nu ce
dează niciodată.

Dacă pe înserate turistul, care 
nu s-a descurajat; ar intra într-o 
„locuință", i s-ar înfățișa o pri
veliște nouă; dar nu mai puțin în
fricoșătoare : într-o singură încă
pere stau opt pînă la zece oameni 
cărora li se adaugă și animalele 
„casei" — un catir sau un cal, 
o capră, o oaie, găini, cîini, pisici 
și — în plus — șobolanii pe care 
nimic și nimeni nu îi poate alun
ga. Intr-un colț pe o ruptură de 
sac cu dteva paie zace un om 
grav bolnav, alături de el dorm 
copiii și un sugaci. Același miros 
pestilențial ; nu există apă curgă
toare, instalații sanitare sau elec- 
tridtate. Și acești oameni nenorociți 
ațintesc asupra turiștilor privirile 
lor fixe lipsite parcă de orice spe
ranță ; nu spun un cuvînt și nu
mai copiii se apropie cu curiozi
tate".

(Dintr-un articol intitulat ;,In 
spatele fațadei"- apărut în numă
rul din 16 iulie al ziarului elve
țian „Die Tat").

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

Ploi forenfiale 
în Coreea de sud

SEUL 13 (Agerpres).
Sute de case din Coreea .dte 

sud au fost distruse de inunda
țiile produse în urma ploilor io-: 
rențiale care cad continuu în ul
timele zile. Peste 139 persoane 
au pierit în inundațiile provoca
te de ruperea digului: unui mare 
rezervor de apă în regiunea ora
șului Namvon. 

ceze, care reprimă prin forță 
mișcarea de eliberare naționa
lă a poporului algerian. Insis
tând din nou ca viitorul stal 
algerian să se asocieze în mod 
obligatoriu ou Franța, de Gaul
le a amenințat și de data a- 
ceasta că, în caz contrar, gu
vernul francez va recurge la 
scindarea Algeriei și va ex
pulza din Franța pe cetățenii 
de naționalitate algeriană, care 
locuiesc în prezent acolo.

De Gaulle a consacrat o 
parte considerabilă a cuvîntă- 
rii sale problemelor internațio
nale.

Afirmînd că încă nu a sosit 
momentul pentru rezolvarea 
problemei germane și a pro
blemei Berlinului occidental, de 
Gaulle a susținut așă-zisele 
drepturi ale puterilor occiden
tale asupra Berlinului, încer- 
oînd să arunce în mod neîn
temeiat asupra Uniunii Sovie
tice răspunderea pentru actua
la’ încordare a situației interna
ționale p'rovooată de puterile

ceasta poziție este sprijinită de 
toate popoarele Africii.

Ministrul Informațiilor, al gu
vernului provizoriu al Republi
cii Algeria s-a întîlnit cu Seku 
Ture, președintele Guineei, cu 
membri ai Biroului Politic al 
Partidului Democrat și cu mi
niștri.

LONDRA. Secretarul general 
al N.A.T.O., Stikker, a sosit în 
seara zilei de 12 iulie la Londra 
pentru tratative cu primul minis
tru Macmillan și alți miniștri 
englezi.

SALISBURY. Conferința Parti
dului unit al independenței na
ționale dlin Rhodesia de nord, ca
re și-a încheiat lucrările la 
Brocken-H ill, a respins proiectul 
de constituție pentru Rhodesia 
de nord elaborat de Ministerul 
englez al Coloniilor.

VIENA. Marți dupăramiază 
ambasada Italiei de la Viena a 
încunoștiințat Ministerul Aface
rilor Externe al Austriei că pe 
baza unei hotărîrî a guvernului 
italian se anulează regulamen
tul care a fost în vigoare pînă 
astăzi, potrivit căruia cetățenii 
austrieci puteau intra in Italia 
fără vize.

PROGRAM
15

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa die as
tăzi, 9,15 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 10,30 Muzică de 
promenadă, 11,17 Opera „Secre
tul Suzanei" de Wolf Ferrari, 
12,00 Muzică de estradă, 12,30 
Concert popular, 13,05 Concert 
de muzică ușoară, 14,30 Muzică 
de estradă, 15,45 Viața literară 
în Uniunea Sovietică, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,15 Cîntă Ro
xana Matei și Trio Grigoriu, 
17,50 Știința în slujba păcii, 
19,43 Muzică de dans, 20,30 Ce 
e nou în librării, 21,05 Program 
de romanțe,- 21,30 Răsfoind re
vista : „îndrumătorul cultural", 
PROGRAMUL ІГ. 12,30 Melodii 
populare romînești și ale mino
rităților naționale, 13,15, Concert 
de prînz, 14,03 Muzică ușoară 
din țări socialiste, 15,00 Din mu
zica popoarelor, 15,30 Pagini

Vaccinul antipoliomielitic 
sovietic în Japonia

TOKIO 13 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 12 iulie a fost adusă la 
Tokio pe bordul unui avion, o 
mare cantitate de vaccin sovie
tic împotriva poliomielitei. Can
titatea de vaccin este suficientă 
pentru a asigura vaccinarea tu
turor copiilor japonezi sub 6 ani.

----- O-----

împotriva prezenței 
consilierilor americani 

în Iran
TEHERAN 13 (Agerpres). — 

TASS transmite:
„Cui datorăm costul exorbi

tant al vieții ? Consilierilor a- 
mericani". Sub acest titlu ziarul' 
„Nedae Sepehr" publică un ar
ticol în care protestează împo
triva prezenței consilierilor ame
ricani în Iran.

„De mai bine de 14 ani țara1 
este împînzită de consilieri a- 
mericani. Ei s-au infiltrat și dic
tează în toate sferele vieții noas-' 
tre. Nimic nu s-a întreprins fără 
consultarea consilierilor ameri
cani, nimic nu s-a importat fără 
aprobarea acestora. Grîul, za
hărul, ceaiul, uleiul vegetal și 
grăsimile, toate acestea, subli- 
niază ziarul, s-au importat și 
achiziționat din S.U.A. sau din 
țările indicate de americani. Pe 
lîngă aceasta, cei 6.000 de con
silieri americani militari și ci
vili care ocupă diferite funcții 
în Iran primesc o leafă de 5-6.000 
de tumani.

In Iran există mii de oameni 
înfometați și fără adăpost, sub
liniază „Nedae Sepehr". Se pot 
plăti mii dte tumani consilierilor 
americani numai pentru că „dau 
sfaturi". -

Guvernul austriac a declarat 
că intenționează să protesteze 
energic împotriva acestei hotărîri 
a guvernului italian.

MADRID. Agenția Reuter, re
latează că în fața Tribunalului^ 
militar din Madrid au compărut 
la 11 iulie 21 de persoane învi
nuite de propagandă comunistă.

Acuzații în vîrstă de 19 la 50 
de ani sînt în special muncitorii 
agricoli și industriali din sudul 
Spaniei.

Procurorul militar a cerut pen
tru acuzați pedepse cu închisoa
re pînă la 12 ani.

LONDRA. La 13 iulie, 400 de 
mecanici și electricieni de la ae
roportul societății „British Over
seas Airways Corporation" au 

hotărît să continue greva declarată 
la 7 iulie în semn de protest îm
potriva înrăutățirii condițiilor de 
muncă.

DE RADIO
Iulie

alese din muzica dte operetă, 
16,30 Instrumentiști de muzică 
ușoară, 17,00 „Cele mai bune 
programe muzicale alcătuite de 
ascultători", 18.05 Muzică dis
tractivă, 19,30 Pe teme interna
ționale, 19,40 Estrada artistului 
ama-tor, 20,30 Muzică de dans, 
21,45 Album artistic, 22,00 Mu
zică de dans.

CINEMATOGRAFE
15 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMi 
BRIE: Cerul Balticei; AL. SA- 
HIA : Strada Preeriilor; PETRI-: 
LA: Pîine și trandafiri; ANI- 
NO AS A : Vîrsta dragostei; VUL- 
CAN: Soldați fără uniformă; 
LUPENI: Pinionul buclucaș; 
BARBATENI: Eugenie Grandet; 
URICANI: Intîlnire în întuneric.
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