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• Forumul Mondial al Tineretului și-a început lucrările. 
•Comunicatul comun soviete-ghanez.
• La Bizerta* autoritățile franceze tărăgănează înfăptuirea rezo- ’ 

luției Consiliului de Securitate.
• Recepția oferită de Osvaldo Dorticos în cinstea lui furi 

Gagarin.

Localitățile Văii Jiului tot mai frumoase, 
mai bine gospodărite
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A devenit o tradiție pentru oamenii muncii din Valea Jiu- * 
? lui să întîmpine marile sărbători cu succese deosebite atît în în*- * 
j trecerea socialistă pentru depășirea sarcinilor de producție cît și І 
I în acțiunile obștești pentru înfrumusețarea localităților rioas- * 
ț tre. Chemarea la întrecere patriotică 
у Vulcan a stîrnit vii acțiuni obștești 
У Jiului.

Un prim bilanț

Au trecut doar cîteva săptă- 
mînî de cînd la Sfatul popular 
al orașului Petrila a avut loc o 
ședință de lucru în legătură cu 
chemarea la întrecere lansată de 
Sfatul popular Vulcan. De atunci 
cetățenii orașului, mobilizați de 
Șutați și comitetele dte cetățeni 
âu desfășurat o activitate bogată 
pentru buna gospodărire și în
frumusețarea cartierelor locali
tății.

Iată doar cîteva din rezultate
le obținute în întrecerea patrio
tică de cetățenii petrileni. In car
tierul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
sute ce cetățeni au lucrat la re
pararea străzilor, curățirea ca- 
naluriîor de scurgere și repara
rea podețelor. Suprafața drumu
rilor reparate este dfe 1600 m.p. 
Locatarii din blocurile 8 Martie 
și 7 Noiembrie au amenajat un 
solai pentru copii.

In total în orașul Petrila au 
fost efectuate în cursul acestei 
luni peste 12.000 ore muncă pa
triotică, realizîndu-se economii 
de 30.000 lei.

* • %

Circumscripție fruntașă

In orașul nou Uricani acțiunile 
• obștești pentru înfrumusețarea 

localității se desfășoară cu inten
sitate în fiecare circumscripție e- 
lectorală. Mobilizați de comite
tele de cetățeni, în frunte cu de- 

■ mutații sfatului popular, locuito
rii din toate circumscripțiile co
munei întîmpină cu însemnate 
realizări gospodărești marile săr
bători ale poporului nostru — 
23 August și Ziua minerului. 
Cele mai- frumoase realizări au 
fost .obținute de cetățenii din 

'circumscripția electorală nr. 1, 
circumscripție fruntașă. Comite
tul de cetățeni din această cir
cumscripție, în frunte cu deputa
tul Gîlcă Nicolae, a mobilizat! 
cetățenii circumscripției la un 
mare număr de acțiuni gospodă
rești. Printre altele, cetățenii 
circumscripției au construit prin 
muncă voluntară un pod! peste 
Jiu la punctul „Tusu mic" și un 
podeț, au săpat și amenajat dru
muri spre ambele poduri, au ta
luzat o mare suprafață de teren 
din apropierea podului C.F.R.

In sectorul 
XI investiții de 
la mina Petrila, 
brigada mineru
lui Boteanu Ni
colae execută 
lucrări speciale. 
In luna trecută, 
membrii brigăzii 
au realizat o 
înaintare de 63 
m. 1. Brigada 
folosește cu suc
ces metoda nouă 
de perfora] u- 
med cu injecție 
laterală de apă.

IN CLIȘEU: 
Cîțiva mineri 
din brigada lui 
Boteanu înainte 
de a intra în 
șut.

larssaită de Sfatul popular 
în toaite localitățile Văii

Din inițiativa comitetului de ce
tățeni, alegătorii au fost împăr- 
țiți pe grupe care au întreprins 
acțiuni pentru curățirea șanțuri
lor, îngrijirea pomilor etc.

O preocupare de seamă

Rezolvarea propunerilor oame
nilor muncii constituie unul din 
principalele obiective cuprinse în 
chemarea la întrecere patriotică 
în cinstea zilei de 23 August 
lansată de Sfatul popular al o- 
rașului Vulcan.

In cadrul campaniei electorale 
cetățenii orașului Lupeni au fă
cut peste 80 propuneri pentru 
buna gospodărire și înfrumuse
țarea orașului. Rezolvarea lor a 
preocupat în mod deosebit comi
tetul executiv al sfatului popu
lar din Lupeni. Recent, comite
tul executiv a trimis cetățenilor 
care au făcut propuneri de in
teres obștesc adrese cu privire 
la felul rezolvării propunerilor 
lor. In răspunsul trimis tovară
șului Chișu Eliseu, de pildă, se 
arată că propunerile sale privind 
modernizarea străzii Filimon Sîr- 
bu sînt pe cale de. rezolvare, se 
execută pavarea străzii. Tovară
șului Varga Ludovic i se comu
nică realizarea propunerii sale 
privind amenajarea unui parc 
nou pe terenul viran din apro
pierea spitalului, 
popular a trimis 
te 30 de adrese 
care se comunică 
punerilor făcute de ei în campa
nia electorală.
------ —=•#=— '

In total sfatul 
cetățenilor pes- 
de acest ■ fel în 
rezolvarea pro-

O nouă promoție
Institutul de mine „Gh. Gheor- 

ghiu-Dej“ din Petroșani a dat 
recent industriei noastre miniere 
o nouă promoție de ingineri. 
108 noi ingineri mineri au tre
cut să valorifice în practica mun
cii cunoștințele căpătate în anii 
de învățătură, să întărească rîn- 
durile cadrelor tehnice miniere. 
Ei au fost repartizați să lucreze 
la minele din bazinul carbonifer 
Valea Jiului precum și în alte 
centre miniere din țară.

........................... ............ .......... ■

Echipa de lă
cătuși condusă 
de comunistul Ke- 
rneny Alexandru 
de la U.R.U.M.P., 
a realizat luna 
trecută o 
mie de 1200 lei! 
prin folosirea de 
piese recondițio
nate. In 
zilei de 23 Au
gust, echipa și-a 
tnat angajamen
tul să termine 
repararea unui 
compresor cu 14 
zile mai devreme.

IN CLIȘEU : 
Lăcătușii Kemeny 
Alexandru, Kele- 
men Andrei și 
Trifu 
consultă cu aten
ție schițele, îna
inte de a 
repararea com
presorului.

Dorea іи loloslntâ a tuturor obiectivelor 
planificate, sarcinh centrală a constructorilor
Directivele celui de-al IlI-lea 

Congres al P.M.R. cuprind sarcini 
concrete pentru domeniul cons
trucțiilor de locuințe, sarcini vala
bile și pentru constructorii din Va
lea Jiului.

Cum s-aiv achitat pe prima ju
mătate a -anului de aceste sarcini 
constructorii noștiT?

Pe semestrul I, șantierele ■ din 
Valea Jiului au realizat numai 
puțini indici de : plani Colectivul 
șantierului 6 Petroșani a realizat 
planul de producție în proporție 
de 111 la sută, cel de productivi
tate de 95,91 ;la-sută, forțe -de 
muncă 121,52 la sută, fond sa
larii 116 la sută și âștig mediu 
87,61 la sută. Constructorii de la 
Lupeni au obținut însă indici și 
mai mici. Aceasta pentru ca cons
tructorii din Lupeni, neatacînd în 
semestrul I, lucrări noi, faptul a 
atras după sine, pe lingă • nereali- 
zarea planului de producție, și ne- 
realizarea productivității muncii 
planificate. La Petroșani, depășirea 
planului valoric se reflectă la un 
plan mic, trasat la începutul anu
lui și nu reprezintă realizările po
sibile ale accestui șantier, în ca
zul unor condiții normale de lu
cru. Planul șantierului din Petro
șani a fost majorat la începutul 
trimestrului III cu lucrări noi, a- 
jungind să reprezinte ,190 la sută 
din cifrele planificate lă începutul 
anului.

Una din cauzele acestor reali
zări nesatisfăcătoare o constituie 
faptul .că și acum, la jumătatea 
anului, mai există în cadrul lu
crărilor planificate pentru șantie
rul din Petroșani, cît . și pentru șan
tierul Lupeni o serie de lucrări 

fără documentații. Printre aces
tea se numără modernizarea unor 
străzi (ca Institutului, Decebal, Ge- 
lu și altele în Petroșani și Vulcan, 
rețele de canalizare, electrice, de 
apă la Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
Petrila ca și o seamă de obiective 
cum sînt complexul U.R.C.M. din 
Lupeni și Petroșani, fabrica de 
ghiață Petroșani, locuințe noi din 
Lupeni, cartierul Viscoza I cu 164 
apartamente.

Faptul că aceste lucrări vor in
tra probabil toate în trimestrul 
III, va influența negativ activitatea 
normală a șantierelor, din cauza 
unui vîrf de producție excesiv de 
mare în trimestrul III care cauzea
ză un vîrf de forțe de muncă. 
Pentru acestea însă șantierele, în 
forma lor actuală de organizare, 
nu au condițiile necesare de ca
zare.

Planul fizic pe anul 1961 pre

Mtndri de Valea noastră
Așezată în partea de sud-est a 

regiunii Hunedoara, străbătută* de 
apele Jiului, Valea noastră pri
vește parcă cu bucurie munca 
rodnică a bravilor s»ăi mineri. 
Nu totdeauna а privit însă bătrî- 
na Vale a Jiului atît de liniștită 
și fericită munca locuitorilor săi. 
A cunoscut și alte vremuri, zile 
triste, atunci cînd minerii erau 
crunt exploatați de capitaliști.

Mulți dintre vechii mineri își 
aduc aminte de vremurile cînd pe 
aceste meleaguri bîntuia foamea, 
mizeria și șomajul, dar și lupta 
pentru o viață mai bună.

Lupta minerilor a fost încunu
nată de succes. Ei au luat în stă- 
pînire minele de cărbuni, au înăl
țat pe schelele puțurilor steaguri 
roșii, simboluri ale biruinței.

Pretutindeni pe întinsul Văii 
Jiului freamătă viața, se înalță 
noi obiective industriale. Vechile 
mine lăsate în paragină dte bur
ghezie au recăpătat viață. In cei 
17 ani care au trecut de la elibe
rarea patriei au fost redeschise 
minele I și II de la Lonea, mina 
Vulcan, la Uricani s-a deschis 
o nouă mină. Semnele adîncilor 
prefaceri care au avut loc în Va
lea Jiului se pot vedea la fiecare 
exploatare minieră. Dacă stră
bați în prezent galeriile minelor 
Lupeni sau Aninoasa, Petrila sau 
Lonea, întâlnești puternice loco
motive electrice. In abataje pă
trunde tot mai mult tehnica nouă, 
minerii lucrează cu haveze, a- 
proape în fiecare abataj sînt in
stalate transportoare cu raclete 
Cu 15 ani în urmă mina Lonea 
nu dispunea de nici un crațer. 
transportarea - cărbunelui de la 
frontul de lucru la rostogol se 
făcea cu vagonetul de lemn. As

vede darea în folosință a 484 a- 
partamente la șantierul din Petro
șani și 408 apartamente la Lupeni. 
precum și 3 școli cu cîte 16 săli 
de clasă în localitățile Uricaai, 
Petroșani și Lonea. Din acect plan 
fizic s-au realizat în semestrul I 
al anului numai 64 apartamente 
la Petroșani și 60 apartamente' la 
Vulcan. Cauzele pentru ritmul ne
satisfăcător la dările în folosință 
sînt lipsa de materiale de instala
ții și de finisaj (vopsele de ulei, 
mozaic, clei de oase, geamuri ’or
nament și de 4 mm. etc.). Apoi 
lipea plăcilor de asbocimenț a în- 
tîrziat mult terminarea acoperișu
lui școlii de la Lonea și constituie 
și astăzi o cauză pentru întârzierea 
lucrărilor la acest obiectiv impor-

C. AUNER 
inginer șef adjunct T.R.C.H.

(Continuare în pagina 3-a)

tăzi, numai mina Petrila are mal 
multe transportoare cu raclete 
decît erau în 1945 în toate mi
nele din Valea Jiului. In pre
zent pentru fiecare miner revin 
instalații, utilaje și scule în va
loare de aproximativ 100.000 lei.

Ea lucrările de pregătiri, ma
șina de încărcat sovietică a în
locuit lopata din mîihîle?a 6—9 
încărcători, iar prin ‘ aplicarea 
perforajului electric, extinderea 
armării metalice și mecanizării 
a crescut simțitor productivita
tea muncii, si-a * redus consumul 
specific de material lemnos.

In anii puterii populare „Va
lea plîngerii" de odinioară s-a 
transformat într-o adevărată Vale 
a fericirii, într-o regiune a căr
bunelui și energiei. La Păroșeni, 
în fosta comună de oieri s-a,înăl
țat o termocentrală, mîndfrie a 
întregii țări. La Petroșani a luat 
ființă Institutul de mine, unde 
în fiecare an sute de fii ai oa
menilor muncii se pregătesc să 
devină cadre cu o înaltă pregă
tire profesională. In .Valea noas
tră funcționează o școală, tehnică 
de maiștri, două , școli* profesio
nale, peste 30 de școli elemen
tare, 5 școli medii în care învață 
anual aproape 1500 muncitori la 
cursurile serale, o șc'oală popu
lară d'e artă etc.

Numai în ultimii. 5,ani au fost 
date în folosință oamenilor mun
cii din Valea* Jiului 13 cămine 
muncitorești cu peste 2500 lo
curi, 4 dispensare și un spital 
nou, 4 cinematografe și altele. 
Aceste cifre și multe altele îți 
dau o imagine a Văii Jiului de

Z. ȘUȘTAC
(Continuate în pag. 3-a)
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Mecanizarea
I

I. L M. M

MINS Ent
LA Mina 

ANINOASA
1 Acum nu transportul împiedică 

îndeplinirea planului

Intr-adevăr, lu- 
cei în cauză, 
a avut unele 
într-o perioa- 
țir, sectorul 
necesare pen-

Analirindu-și posibilitățile* mi
nerii, tehnicienii și inginerii de la 
mina Aninoasa s-au angajat ca in 
acest an să dea patriei 35.000 
tone de cărbune peste plan. încă 
de la începutul anului, acest an
gajament a început să prindă via
tă. Munciad cu o productivitate 
sporită, minerii au extras decadă 
ce decadă sute de tone de căr
bune in plus de plan. De pildă, 
pini la data de 1 mai, mina Ani- 
noâsa avea 9157 tone de cărbune 
peste plan. Acest plus a mai cres
cut pină la 1 iunie cu încă 1292 
tone de cărbune, cu toate că sec
toarele I și III au rămas cu .347 
tone și, respectiv, 530 tone sub 
plan.

In perioada arătată, sectoarele 
I și III în special s-au plîns că 
transportul se face defectuos, că nu 
primesc la timp vagonete goale șl 
materiale .Cu alte cuvinte, se spu
nea că transportul merge slab la 
aceste sectoare, 
cru recunoscut și de 
sectorul de transport 
lipsuri. Din cauză că 
dă de cîteva luni în 
nu а avut materialele 
Wu repararea vagonetelox (fapt 
pentru care se face vinovată con
ducerea sectorului că nu ie-a ce
rut ți Direcția comercială a 
C.C.V.J. pentru că nu le-a dat la 
timp) parcul de vagonete a fost 
descompletat cu peste 450 de va
gonete, care nu funcționau din 
cauza a diferite defecțiuni. Unele 
baterii rămîneau neîncărcate în ma
joritatea cazurilor în ziua de luni 
a fiecărei săptămâni din cauză că 
unii dintre muncitorii comandați 
în ziua premergătoare, schimbul 
III, • pentru încărcarea acestora, nu 
se' prezentau la serviciu. O altă 
lipsă a fost aceea că unii supra
veghetori, necunoscînd prelimina
riile sectoarelor, nu aveau o orien
tare justă în repartizarea vagone- 
telor.

Totuși, se poate afirma că lip-

★

Echipamentul complex
KM-87 pentru exploatarea 

straielor de cărbuni

de Ghiprougletnas este 
pentru 

de cărbuni
exploatarea 

de 1—1,6 iu.

compus dia-

cranebordorul 
f

utiliza combi - 
la 1 m., care

Echipamentul complex KM-87 
proiectat 
destinat 
«ratelor 
grosime.

Echipamentul este 
tr-o combină cu braț scurt, trans
portor cu racleți, elemente de sus
ținere M-87 și
KPS-4.

Complexul poate 
na cu brațul pînă
se deplasează pe transportorul cu 
racleți de tipul KS-9, prevăzut cu 
console speciale pentru fixarea e - 
lementelor de susținere și a grin
zilor de ghidare.

Susținerea, formată din elemen
te (secții) de același tip și grinzi 
de ghidare, asigură acoperișul 
frontului de lucru in abataj, surpa
rea totală a acoperișului în urmă, 
împiedicînd totodată deplasarea la
terală a transportorului.

Încercările cu 12 astfel de ele
mente de susținere s-au făcut la 
mina „Certinskata-Iujnaia“ din 
Trustul Selorugol intr-un strat de 
2 m. grosime, 10 grade înclinare, 
lungimea abatajului fiind de 16. 
m.

Prin introducerea unui astfel de 
complex, productivitatea muncii va 
crește aproximativ de două ori, 
iar capacitatea de producție a aba
tajului cu 75 la sută.

șurile de mai sus nu au putut in
fluența in măsură așa de mare nc- 
indeplinirea planului de către sec
toarele I și Ш.

Si trecem însă peste aceste lu
cruri fi ti vedem cum se prezintă 
situația lt> continuare, cind în ur
ma măsurilor luate, printre care 
repararea a peste 500 de vagonete, 
rcinstruirea supraveghetorilor fi al
tele, sectorul de transport fi-a re
mediat aproape In întregime lip
surile fi nici un sector nu mai 
are necazuri in această privință. 
Trebuie amintit fi faptul că în ur
ma unor cereri repetate, sectorul

PE TEME ACTUALE

Ш a fost dotat cu aouă locotno 
tive (una de 8 și alta de 4 tone) 
in plus, cu toate că preliminarul 
nu »-a schimbat, deci transportul 
din acest punct de vedere (și al 
goalelor) a fost asigurat.

In luna iunie, mina Aninoasa u 
rămas sub plan cu 2302 tone de 
cărbune, datorită minusului de la 
sectorul I de 2758 tone și rămîne
rii în urmă a sectorului III cu 637 
tone de cărbune. Pare ciudat și 
totuși așa este. In perioada cind 
transportul mergea mai slab, mina 
a obținut depășiri însemnate de 
plan iar cînd acesta s-a îmbună
tățit în mare măsură, din cauza 
celor două sectoare, I și III, mina 
a rămas cu mult în urmă fată de 
sarcina de producție prevăzută 
In luna iulie, această stare continuă 
să persiste. Pină la data de 19 in
clusiv, mina avea un minus de 
1483 tone de cărbune (sectorul 1 
avea un minus de 586 tone, iar 
sectorul III 1046 tone de cărbune). 
Se vede treaba că aceste sectoare 
se întrec, dar nu ca celelalte, ci în 
a rămîne cît mai mult în urmă

Dacă sectorul de transport, care 
în ultimul timp se achită în mod 
conștiincios de sarcinile ce-i revin, 
nu este acum vinovat, atunci care 
sînt cauzele rămînerii în urmă a 
acestor două sectoare ? Răspunsul 
nu e chiar așa greu de dat. Să 
luăm, de exemplu, sectorul I. Aici 
conducerea sectorului, r organizația 
de partid, nu s-a odipat suficient 
de aplicarea măsurilor tehnico- 

Îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
importantă sarcină a sindicatelor

Mărețele realizări a-le oameni
lor muncii din patria noastră, 
obținute sub conducerea partidu
lui pe drumul construirii socia
lismului, au fost posibile dato
rită condițiilor de muncă din. ce 
în ce mai bune, condiții ce ilus
trează în mod deosebit grija fa
ță de om.

Protecția muncii, ridicată la 
rangul de problemă de stat, are 
drept scop apărarea oamenilor 
muncii împotriva accidentelor, 
îmbolnăvirilor profesionale, prin 
asigurarea unor condiții din ce 
în ce mai bune de muncă. Preo
cuparea față de această proble
mă se reflectă tot mai accentuat 
în multiplele acțiuni și inițiative, 
care au menirea de a antrena 
masele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri la îndeplinirea măsu
rilor privind grija față de om.

Una din recentele acțiuni me
nite a face din problema protec
ției muncii o problemă de masă, 
care să trezească în conștiința 
fiecărui om ai muncii preocupa
rea pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă este controlul 
obștesc. De curînd, această ac
țiune a fost organizată la ex
ploatarea minieră Lupeni unde, 
pe lingă comisia centrală pe ex
ploatare, au fost organizate încă 
zece comisii pe sectoare care au

organizatorice stabilite, maiștrii și 
inginerii au neglijat asigurarea lo
curilor de muncă cu cele necesar 
organizarea eficientă a lucrului în 
abataj. Planul de pregătiri nefiind 
îndeplinit, sectorul a ajuns în si
tuația de a nu avea fronturi de 
lucru suficiente. In cao'rul secto
rului I se exploatează și un abataj 
frontal. Insă, cu toate că din cauza 
presiunii există stilpi care s-au 
flambat, provocînd chiar surpări 
care ău durat 1—2 schimburi, 
conducerea sectorului nu s-a îngrb 
jit să înlocuiască acești stilpi cu 
alții noi care stau la suprafața 
mihei. Nici la sectorul III lucru
rile nu sc prezintă mai strălucit. 
Aici, în primul rînd lasă de do
rit întreținerea galeriilor, fapt 
care a dus la multe presiuni ex
cesive. Evitarea, ca urmare a a- 
cestora, a surpărilor ce puteau 
proveni, a necesitat forțe și timp 
de lucru, fapt care a influențat 
in med serios Îndeplinirea pla
nului. O altă lipsă este aceea că 
conducerea sectorului, maiștrii mi
neri nu acordă atenția necesară bu
nei organizări a muncii, nu repar
tizează în mod just forțele de 
muncă. sînt delăsători față de 
sarcinile încredințate. Și aici orga
nizația de partid nu a luat la timp 
măsurile cuvenite cu 
analizat de cîteva ori 
te rn lui.

Vinovată de această 
cruți se face și conducerea minei, 
ccmitetul de partid și comitetul 
sindicatului care, deși erau în cu
rent cu cele arătate, au lăsat ca 
aceste lipsuri să continuie și nu au 
luat măsuri corespunzătoare de în
dreptare.

Nu se poate spune că la sectoa
rele I și III nu sînt mineri buni, 
brigăzi care să nu-și îndeplinească 
cu succes sarcinile de producție. 
Insă ei trebuie ajutați efectiv. în 
mod concret, trebuie să li se asi
gure condiții și locuri de muncă 
suficiente și atunci treaba va mer
ge bine. Conducerea minei, orga
nizațiile de partid respective 
conducerile sectoarelor trebuie, 
în cel mai scurt timp să pună 
aplicare măsuri eficace pentru 
chidarea rămînerii în urmă a aces
tor sectoare.
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ȘT. EKARI

desfășurat și popularizat aceas
tă acțiune pînă jos, în grupele 
sindicale, pe locuri de muncă.

Încă din luna aprilie, comite
tul sindicatului și conducerea 
E. M. Lupeni, sub îndrumarea 
comitetului de partid, au început 
acțiunea de control obștesc, iar 
rezultatele nu s-au lăsat aștep

Protectia muncii

muncă cit mat optl- 
realizarea sarcinilor 
toțt indicii.
pe sectoare au privit

tate, Cele peste 270 de propuneri 
făcute de oamenii muncii de la 
mina Lupeni dovedesc preocupa
rea acestora pentru crearea unor 
condiții de 
me pentru 
de plan la

Comisiile 
cu simț de răspundere aceste pro
puneri, analizîndu-le temeinic și 
rezolvînd cu competență -unele 
dintre ele. Din cele peste 270 
propuneri făcute și însușite, co
misiile pe sectoare au rezolvat 
prin resursele proprii un număr 
de 165 propuneri. Astfel, s-au 
luat măsuri de etanșare a con
ductelor coloanelor de rambleu 
pentru a opri degajările de praf, 
pentru repararea podurilor peste 
canale în galeriile principale de

unor 
operații 
de lucru la

de lucrări industriale 
exploatărilor miniere 
Jiului pentru mărirea

An de an, colectivul l.C.M.M. 
Petroșani execută un volum tot 
mai mare 
necesare 
din Valea 
continuă a capacităților de pro
ducție. Printre acestea, se numă
ră puțuri de mină, funiculare, 
căi ferate, stații de rambleu, 
transformatoare, tablouri de dis
tribuție și multe altele.

Pbntru a putea face față volu
mului mare de lucrări, conduce
rea l.C.M.M. se străduiește să 
mecanizeze diferite operațiuni de 
muncă în scopul ușurării efortu
lui fizic al muncitorilor. Astfel, 
la construcția drumului de acces 
de la Dîlja, a puțului nr. 12 Lu
peni, liniilor ferate de la silozul 
Uricani și altele, pentru terasa- 
mente au fost folosite buldozere, 
iar la transportul materialelor 
grele tractoare puternice.

O bună parte din obiectivele 
industriale pe care le execută co
lectivul l.C.M.M. se construiesc 
pe terenuri greu accesibile. De 
aceea, problema trans- 'ării 
materialelor și utilajelor la , ne
tele de lucru greu accesibile a 
frămîntat în cursul anului trecut 
întreg colectivul. Transportul cu 
tractorul, datorită costului ridi
cat și productivității scăzute, nu 
este rentabil. La propunerea 
maistrului Crișan Simion s-a 
confecționat un funicular provi
zoriu care a fost folosit cu bune 
rezultate la o seamă de lucrări 
cum au fost funicularul 4—5 și 
canalizarea 2 veșt Lupeni ca și 
funicularul 10—11 Vulcan. A- 
ceasta a scurtat timpul de exe
cuție al lucrărilor 
ducînd însemnate 
treprinderii. La fel 
succes transportul 
cu ajutorul troliilor M.E.L. și cu 
aer comprimat, cu ajutorul ma
caralelor pionier și al benzilor 
transportoare. O inștâlație com
plet mecanizată este și stația de 
concasare Iscroni unde se pro- 

respective, a- 
economii în- 

s-a folosit cu 
materialelor

transport din raza sectoarelor, 
au fost amenajate suiturile cu 
scări și poduri de siguranță etc.

0 preocupare deosebită a do
vedit-o comisia sectorului VII, 
care din cele 52 propuneri făcute 
a rezolvat pînă la 10 iulie 28 
propuneri, înaintînd comisiei cen
trate pe exploatare 10 propuneri 
care depășeau posibilitățile sec
torului, iar restul fiind în curs 
de rezolvare, La fel, la sectorul 
III, din 46 propuneri făcute, 32 
au fost rezolvate în cadrul sec
torului, iar 13 propuneri au fost 
înaintate spre rezolvare la nive
lul exploatării, la sectorul IX, 
din 61 de propuneri făcute, 42 
au fost rezolvate în sector. In re
zolvarea acestor probleme s-au 
evidențiat în mod deosebit tov. 
Bulzan Florea, președintele sec
ției sindicale a sectorului VII și 
tov. ing. Marinescu Gheorghe, 
șeful acestui sector, tov. Brezea- 
nu Dumitru, președintele secției 
sindicale și ing. Teodorescu Con
stantin de la sectorul III

Eficacitatea controlului 
s-a reflectat în scăderea 
ței accidentelor. Astfel, 
torul VII, numărul accidentelor 
a scăzut simțitor fiind cel mal 
mic pe exploatare.

Nu același lucru îl putem spu
ne despre activitatea comisiei de 

și alții, 
obștesc 

f reeve n- 
la sec-

duc 6 sorturi de piatră concasată 
cu ajutorul a 2 ciururi vibrante. 
Acest lucru a permis turnarea 
unor betoane superioare (marca 
В 170, В 200 și chiar mai mari).

Mai există însă și lipsuri, în 
special în ceea ce privește mica 
mecanizare. Astfel, nu totdeauna 
s-au folosit vagonetele, tombe
roanele și boburile ascensoare, 
deși acest lucru ar fi mărit pro
ductivitatea lucrărilor. Este însă 
necesar ca parcul de utilaje , al 
l.C.M.M. să fie îmbogățit prin 
dotarea cu un excavator de 4 5 
m c., un cilindru compresor de 
10 tone și încă două sau trei vi
bratoare, mașini de găurit por
tative etc. (întreprinderea plă
tește Дп 7 luni chirie pentru un 
cilindru compresor echivalentă cu 
costul acestui utilaj).

Dotarea cu noi utilaje a în
treprinderii cît și folosirea de
plină a celor existente, vor duce 
la un nivel de mecanizare a lu
crărilor dte construcții și montaje 
tot mai ridicat, asigurîndu-se 
execuția în termen a lucrărilor 
și îndeplinirea indicilor de plan 
la l.C.M.M.

Ing. FERU VICTOR
l.C.M.M.

Transport hidraulic 
în mine

Un colectiv de la Institutul po
lonez pentru mine a proiectat o 
instalație pentru transportul căr
bunelui la distanțe mai mari prin 
conducte. Acest transportor hid*?- 
ulic va da posibilitatea să se trans
porte cu ajutorul unui curent, de 
apă pînă la o distanță de 200 km., 
bulgări de cărbuni cu o grosime 
pînă la 5 cm. In unele mine din 
Polonia, noul sistem a ți fost ex
perimentat. Cheltuielile de trans
port, în comparație cu transportul 
pe căile ferate sînt considerabil 
mai mici.
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controlului obștesc. Ast- 
acest sector în toată pe- 
controlului obștesc s-a 
singură propunere și nici 
nu a fost realizată. Lip-

la sectorul VIII transport unde 
nid președintele secției sindicale, 
tov. Crișan Petru, nici. tov. ing. 
Tivic Nicolae, șeful sectorului, nu 
s-au preocupat de buna desfășu
rare a 
fel, la 
rioada 
făcut o 
aceasta _____ _______
sa de preocupare a conducerii a- 
cestui sector față de acțiunea 
controlului obștesc este de altfel 
reflectată și în numărul destul 
de mare al accidentelor cauzate 
de transport. De această situație 
se mai face vinovat și tov. ing. 
Lenulescu Spiridon, mecanicul 
șef al E. M. Lupeni, care a răs
puns direct în comisia centrală 
de organizarea controlului ob
ștesc la sectorul VIII transport. 
In tot timpul perioadei controlu
lui obștesc, nici măcar nu s-a 
interesat de existența acestei ac
țiuni.

Oamenii muncii de la E. M. 
Lupeni au primit cu mult inte
res organizarea acestei acțiuni și 
au fost foarte mulțumiți atunci 
cind comisiile pe sectoare le-au 
dat răspunsul obiectiv și justi
ficat la propunerile ce au fost 
respinse de comisie.

Experiența acestei acțiuni la 
E. M. Lupeni este bună și tre
buie să fie urmată și de celelalte 
exploatări.

I. ALMAȘAN 
inspector tehnic 

pentru protecția muncii
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Mai multa operativitate in rezolvarea 
sesizărilor echipelor de control obștesc

Un rol important in asigurarea 
bunei aprovizionări a populației prin 
unitățile comerăale și a unei dc- 
serviri civilizate îl au echipele de 
control obștesc care își desfășoară 
activitatea sub îndrumarea comi
tetelor sindicatelor.

In acest an, pe lingă comitetul 
sindicatului minei Lupeni activea
ză 4 echipe de control obștesc pe 
linie comercială și o echipă de 
control pe linie sanitară, Echipele 
au fost instruite periodic de către 
Consiliul local sindical Petroșani 
și au fost repartizate pe cartiere și 
unități comerciale. îndrumate în
deaproape de către comitetul sin
dicatului minei, echipele de control 
obștesc de la mina Lupeni au des
fășurat o activitate susținută, con
tribuind în bună măsură prin 
propunerile și sugestiile lor la eli
minarea a o serie de neajunsuri 
din activitatea unităților comercia
le din localitate.

Lună de lună echipele de con
trol obștesc au ieșit pe teren efec
tuând de la începutul anului 36 
țfe controale prin magazinele din 
Oraș. In urma controalelor, echi
pele au sesizat o serie oe lipsuri 
în activitatea unor magazine cum 

■ar fi: deservirea necorespunzătoa
re a consumatorilor prin bufetele 
T.A.P.L. din Bărbăteni, din fața 
gării și din piața orașului, aglo
merarea de ambalaje în jurul ma
gazinelor sau chiar în magazine. Au 
fost sesizate și unele neajunsuri 
privind condițiile de igienă în care 
se face pe alocuri deservirea. U- 
nele magazine nu sînt dotate cu 
aparate de ventilație și frigidere, 
iar în altele, deși aceste insta
lații există, ele nu funcționează, 
fiind defecte. In unele localuri 
T.A.P.L., au sesizat comisiile, be
rea este servită alterată, iar în cî- 
teva magazine se simte lipsa unui 
personal calificat,

Toate sesizările, însoțite de pro
punerile echipelor, au fost con
semnate în procese verbale și îna
intate secției comerciale a Sfatu
ri popular al orașului Lupeni. O 

bună parte din sesizări au fost deja 
rezolvate. De exemplu, la unitățile 
alimentare din cartierele Șref 
Braia și la măcelăria din Braia 
s-au introdus frigidere și s-a re
parat mobilierul. Numeroase lo
caluri au fost zugrăvite.

Echipa de control obștesc pe 
linie sanitară a constatat că uni
tățile sanitare, căminul de zi, 
S.M.S., sanatoriul de noapte, po
liclinica, posturile de prim ajutor 
sînt asigurate cu toate cele nece
sare pentru sănătatea și odihna 
oamenilor muncii. Printre cei mai 
activi membri ai echipelor de, con
trol obștesc se numără tovarășii 
Gabor Nicolae, Cîrstea Ana, Fră* 
țeanu Tudor, Miclea loan, Gerbert 
Francisc, Ciulea Eugenia și Chir- 
culescu Doina.

M î n d r i
(Urmare din pagina l-a)

azi. Dacă cineva vrea să facă 
o plimbare prin localitățile Văii 
Jiului își poate da seama ce su
me importante de banj s-ац chel
tuit pențru ca oamenii muncii să 
trăiască în condiții tot mai bune. 
Pe locurile altădată virane de la 
Uricani a răsărit un nou orășel 
cu numeroase blocuri.

In cei 17 ani care s-au scurs 
de ]a 23 August 1944 au fost 
date în folosința oamenilor mun
cii zeci de blocuri cu 5926 apar
tamente. 854 cetățeni și-au con
struit locuințe individuale cu îm
prumut de stat și cu ajutorul în
treprinderilor. In prezent con
structorii lucrează la noi blocuri 
îfi orașele Petroșani, Lupeni și 
Vulcan. S-a schimbat complet și 
înfățișarea localităților Petrila, 
Aninoasa, Lupeni unde au răsă

Trebuie arătat că în unitățile 
comerciale din orașul Lupeni mai 
sînt însă deficiențe, care deși au 
fost sesizate de către aomisiilc de 
control obștesc, nu s-au luat mă
suri pentru remedierea lor, iar în 
multe cezuri măsurile se iau cu 
intîrziere. De pildă, nu odată s-a 
arătat că bufetul T.A.P.L. din 
Bărbăteni nu corespunde cerințe
lor de igienă pentru o deservire 
corespunzătoare, nu este curat, nu 
are apă curentă pentru spălat pa
hare etc., dar încă nu s-a 
luat nici o măsură- Tot 
la acest bufet s-a sesizat că 
vînzătorul Grecu distribuie băutu
ră cu lipsă la gramaj. Ca măsură... 
vînzătorul a fost mutat la bufetul 
de la „Cina“. S-a mai sesizat că 
la magazinul alimentar din cartie
rul Jiu nu există condiții optime 
pentru depozitarea mărfurilor, ali
mentara din cartierul Grafit nu es
te corespunzătoare, la grădina de 
vară și la alte bufete berea s-a 
servit alterată. In urma sesizări
lor făcute în legătură cu neajun
surile din aceste unități nu s-au 
luat încă măsuri de rezolvare.

Este timpul ca rezolvarea sesi
zărilor făcute de comisiile de con
trol obștesc să fie privită cu mai 
mult simț de răspundere, fiind un 
mijloc important de îmbunătățire 
a activității unităților de deservire 
a oamenilor muncii.

AVRAM MICA

Нина № îoiosiala г tuturor ohiettiveloi alanificate. 
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tant iar neritmicitatea în aprovizio
narea cu materiale a cauzat stag
nări Ja mai multe lucrări. De ase
menea, lipsa unor muncitori cali
ficați pentru finisaje (zugravi, vop
sitori la Petroșani și Lupeni, mo
zaicari, tinichigii) a produs întîr- 
zieri în încheierea lucrărilor la di
ferite obiective aflate în finisaj.

Care sînt perspectivele de rea
lizare integrală a planului de dare 
în folosință ? O parte din greu
tățile enumerate au putut să fie 
între timp înlăturate. Nu au fost 
înlăturate însă greutățile cauzate 
oe aprovizionarea cu materiale care 
persistă și întârzie terminarea lu
crărilor. Sistemul de aprovizionare 
prin O.R.A.D. Deva, a dat do
vadă de incapacitatea de a putea 
aproviziona volumul de materiale" 
necesare șantierelor. Practica mun
cii noastre de fiecare zi arată deja 
clar că se impune o schimbare ur
gentă în problema sistemului de 
aprovizionare cu materiale de 
construcții,"

Analizînd în ordinea importan
ței obiectivele din planul de dare 
în folosință putem spune că la 
fiecare șantier, colectivele de cons
tructori se vor strădui ca cele 3 
școli pu cîte 16 săli de clasă să 
fie predate înaintea începerii nou
lui an școlar. Apoi blocurile de 
locuințe din Lupeni vor fi pre

de Valea
rit noi blocuri muncitorești, străzi 
noi, cartiere, cluburi, policlinici.

In anii puterii populare a 
crescut într-un ritm deosebit pu
terea de cumpărare a minerilor. 
In 1960 s-au vîndut textile și 
încălțăminte cu peste 6 milioane 
lei mai mult față de anul 1959. 
La sfîrșitul anului trecut s-au 
distribuit minerilor și tehnicie
nilor prime , dte vechime care de
pășesc suma de 17 milioane lei. 
Toate acestea sînt expresia gri
jii partidului și guvernului față 
de om și nevoile sale.

Valea noastră dragă e cunos
cută astăzi dintr-un capăt, la al
tul al țării. E cunoscută ca prin
cipalul bazin! carbonifer al pa
triei, ca principal furnizor de 
cărbune cocsiticabil. Directivele 
celui de-al ПІ-lea Congres ăl 
partidului deschid în fața mine
rilor Văii Jiului perspective lu
minoase. In anii șesenalului pro- 

f» urmele maieriaieior miwaii 
H№l pentru remedierea 

lipsirilor
La articolul intitulat „Trandafiri 

și scaieți" publicat in ziarul „Stea
gul roșu" nr. 3649 în care se atră
gea atenția asupra slabei gospodă
riri a cartierului Gh. Dimitrov din 
Petroșani de către I.C.O.,, Secția 
de gospodărie și / drumuri a sfa
tului popular al J orașului Petro
șani a informat redacția că pentru 
remedierea lipsurilor semnalate 
s-au luat următoarele măsuri :

S-a îmbunătățit Întreținerea spa
țiilor verzi și a rondurilor cu flori, 
s-a trecut la cositul ierbii de pe 
zonele verzi, iar în ronduri, s-a 
săpat, plivit și plantat flori sezo
niere.

In privința grilajelor, I.C.O. a 
primit sarcina să se îngrijească 
de repararea și vopsirea lor,

„Lipsurile noastre le vom re
media — se scrie în răspunsul Sec
ției de gospodărire și drumuri — 
dar avem nevoie de sprijinul cetățe
nilor, locatari ai acestui cartier, 
sprijin pe care l-am mai primit- de 
altfel cu prilejul amenajării spa
țiilor verzi și a rondurilor cu flori. 
De data aceasta însă e nevoie ca 
acesta să fie dat în direcția între
ținerii spațiilor verzi, educînd co
piii să nu calce iarba de pe zonele 
verzi, să nu arunce pietre și hîrtii 
pretutindeni și mai ales în iarbă 
și pe flori, și să nu se cațere pe 
grilaje".

date în cursul anului, ele aflîn- 
du se într-un stadiu avansat. Deci, 
planul fizic la acest șantier se va 
realiza integral. De asemenea, lu
crările la blocurile H, I, K, L, 
M, N din Petroșani cu 192 apar
tamente, sînt avansate și vor fi 
predate .In schimb, nu vor putea 
să fie predate blocurile Al și 
A 2 din lipsa proiectului pentru 
centrala termică care va deservi 
aceste blocuri, Tot pînă la sfîrși- 
tuL anului (cu oarecare întîrzjere 
față de plan) se vor preda și cele 
44 apartamente din cartierul Dimi
trov, jar la noul grup de blocuri 
de pe strada С. I. Parhon ne vom 
strădui să terminăm pînă la sfîr
șitul anului un număr de 100 a- 
partamente, restul blocurilor ne- 
putînd fi începute nici pînă în ziua 
de astăzi. Apoi va fi predat în 
folosință pînă la sfîrșitul anului 
noul cămin pentru studenții Ins
titutului de mine din Petroșani.

Colectivele de constructori din 
Valea Jiului conștiente de sarci
nile importante care le stau în 
față, se străduiesc ca în trimes
trele Ш și IV să recupereze ră- 
mînerea în urmă. Cu ajutorul or
ganizaților de masă de pe ambele 
șantiere și îndrumați fiind în per
manență de organizațiile de partid, 
eforturile constructorilor vor fi 
încununate cu succes, toate obiec
tivele enumerate vor fi date în 
folosință. _

noastră
ducțiâ de cărbune țrebuie să 
crească cu 1,4—1,6 ori față de 
producția anului 1959. In Direc
tivele Congresului se arată că: 
„In scopul îmbunătățirii calită
ții cărbunelui se va pune în func
țiune pînă în 1965 o nouă in
stalație de preparare în Valea 
Jiului, cu o capacitate de peste 
3 milioane de tone/ari, din care 
I milion tone în 1963, construi
tă ne baza unei tehnologii mo
derne". De asemenea, se pune 
un mare accent pe creșterea pro
ducției de cărbune prin dezvol
tarea minelor existente și con
struirea de noi mine în Valea 
Jiului.

Peste tot, oamenii muncii din 
Valea Jiului luptă cu însuflețire 
pentru traducerea în viață a mă
rețelor sarcini pe care Congre
sul partidului le-a pus în fața 
poporului nostru muncitor..
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i O. C. L, Produse Industriale Petroșani ii
i: Anunță cumpărătorii că prin magazinele de sol- :
ii duri din Petroșani, Lupeni și Vulcan s au pus în
ji vțnzare cantități importante de articole de îmbră- i

căminte șl de uz gospodăresc cu nrețuri reduse în
tre 30—50 la sută. І

ii Iată cîteva din articolele puse în vînzare: - i

Comitetul Filialei de vtnătoșre și pescuit sportiv — Petro- 
Ș șani anunță pe membrii vină teri și pescari, membri ai filialei, 
î care mai au de achitat o parte din cotizațiile pe anul 1961 să 
« achite în cel mai scurt timp sumele restante. ♦ 

♦ 
. a a aaaAe

Preț vechi Preț nou
Costume bărbați 457 330
Taioare femei 318 200
Sacouri bărbați „Trotuș" 141 80
Pantaloni 154 75,50
Rochii de olandină 129 65
Baionseide temei colorate 429 250
Cizme cauciuc cu fermoar 66,50 30
Stofă costum kangarn 280 210
Stofă pentru rochii 171 90
Sacoșe 155 100
Saci merinde 78 40

Vizitați magazinele noastre spre a vă cumpăra
aceste mărfuri l ■

întreprinderea de explorări Lupeni 
eu sediul in Lupeni, strada Avram lancu nr. 1

ANGAJEAZĂ IMEDIAT;

— ECONOMIȘTI cu studii superioare și 4—5 ani ve
chime în specialitate pentru posturile de șef serviciu aprovi
zionare și planificare — salariu 1900—2500 lei ;

— MAIȘTRI MECANICI — salariu 1200—1650 lei;
— RUTIER1ȘTI ȘI TRACTORIȘTI KD-35 și Kirov ** 

salariu 3,45—4 iei/oră;
— INGINER ENERGETIC — salariu 1350- 1850 lei;
— REVIZOR CONTABIL — salariu 800-1150 lei.
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Forumul Mondial al Tineretului la M
și-a

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 25 iulie s-a deschis la Mos
cova Forumul Mondial al Tine
retului.

In здіа Coloanelor a Casei 
Sindicatelor au luat loc cei 679 
delegați, radicali și socialiști, li
berali și comuniști, catolici și 
musulmani, reprezentînd peste 
30C de organizații de tineret și 
studențești din 91 de țări. Parti
cipant» la Forum vor discuta 
probleme dintre cele mai impor
tante ale contemporaneității: co
existența panică și înțelegerea 
reciprocă, lupta împotriva colo
nialismului și imperialismului, 
pentru independență națională, 
pentru dezarmare, drepturile și 
obligațiile tineretului în societa
te, tineretul și progresul.

Din însărcinarea prezidiului și 
a Consiliului Forumului ședința 
de dimineață a fost deschisă de 
Piotr Reșetov, președintele Co
mitetului organizațiilor de tine
ret din U.R.S.S., care a salutat! 
pe tinerele și tinerii sosiți la 
Moscova.

Cinstea de a prezida prima 
ședință a Forumului', a fost a- 
cordată lui Kalia (Japonia). El 
și-a exprimat convingerea că 
Forumul își va îndeplini misiu
nea sa istorică.

Asistența a primit cu înde
lungi aplauze mesajul șefului 
guvernului sovietic, N. S. Hruș
ciov. Serghei Pavlov, prim-se- 
cietar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R S S. a dat citire mesajului 
care a fost ascultat cu o vie a- 
ienție de asistență.

In mesajul lui N. S. Hrușciov 
se spune: este bine că tineretul 
din întreaga lume se va întruni 
și va discuta . problemele care

------------------- 1.0---------------------

Recepfia oferită de Osvaldo Dorticos
în cinstea lui

HAVANA 25 (Agerpres). —
In seara zilei de 24 iulie Os

valdo Dorticos, președintele Re
publicii Cuba, a oferit o recepție 
în cinstea primului cosmonaut al 
lumii, Iuri Gagarin care a sosit 
la Havana la invitația guvernului 
revoluționar al Cubei.

-------- —o—----- — •

Цаіла: greva lucrătorilor din transporturile publice urbane
ROMA 25 (Agerpres).
La 25 iulie lucrătorii din 

fransporturile publice urbane dlin 
Italia au declarat o grevă ge
nerală de 24 de ore în sprijinul 
revendicărilor lor cu privire la 
sporirea salariilor și îmbunată- 

c

' GRECIA

36.768 muncitori victime 
ale accidentelor

ATENA 25 (Agerpres).
Potrivit datelor incomplete pu

blicate în coloanele ziarului ;,E- 
lephteria" de către Organizația 
asigurărilor sociale din Grecia, ca 
urmare a exploatării nemiloase a 
muncitorilor greci și a nerespectă- 
tii de către industriașii greci a ce
lor mai elementare norme de pro
tecție și securitate a muncii. In 
anul 1960 în întreprinderile din 
Grecia s-au înregistrat 36.768 ac
cidente ale căror victime au fost 
muncitorii. Mulți muncitori și-au 
găsit moartea sau au rămas infirmi.

Potrivit datelor oficiale, în ulti
mii zece ani, începînd din anul 
1950, numărul accidentelor din 
întreprinderile industriale din Gre
cia s-a dublat.

început lucrările
țări și a informa? pe particî-preocupă în prezent pe toți oa

menii.
A asigura pacea, a elibera toa 

te popoarele de sub jugul colo- * 
nialismuluî, a asigura fericirea 
oamenilor — iată sarcinile care 
stau în fața lumii, arată N. S. 
Hrușciov.

Tineretul reprezintă o forță 
puternică, dinamică, combativă, 
care participă activ la lupta o- 
menirii pentru un viitor măi 
bun. Tineretul se pronunță tot 
mai hotărît pentru întărirea pă
cii, coexistența pașnică, dezar
marea totală și generală, inclu
siv, interzicerea armei atomice. 
Tineretul își aduce contribuția 
la lupta pentru lichidarea defi
nitivă a rușinosului sistem colo
nialist.

Popoarele din întreaga lume, 
se subliniază în mesiaj, nu pot 
trece cu vederea faptul că unii 
oameni politici din Occident vor 
să împingă lumea în prăpastia 
războiului nuclear. Dar în pre
zent popoarele lumii sînt în1 sta
re să oprească pe smintiți. A 
spori eforturile tuturor tinerilor 
și tinerelor în luptț împotriva 
acestei catastrofe mondial®, —’ 
iată sarcina pe care însăși viața 
a pus-o în fața tineretului.

In mesaj1 este exprimată con
vingerea că întîlnîrile și discu
țiile vor ajuta tinerii din întrea-i 
ga lume să se cunoască mai Ы-? 
ne unii pe alții, să-și întărească 
eforturile în lupta pentru pace și 
un viitor, mai bun.

In mesaj sînt adresate Foru
mului urări de succes în acti
vitatea lui.

Jacobs Stevens, preot din Gha
na, reprezentant al secretariatu
lui permanent al Forumului, a 
vorbit apoi despre rezultatele 
pregătirii Forumului în diferite

Iuri Gagarin
In sălile spațioase ale Palatului» 

Prezidențiali Ipri Gagarin a fost 
salutat cordial de Oswaldo Dortî- 
cos, de Fidel Castro; membri ai 
guvernului Cubei; reprezentanți ăl 
organizațiilor revoluționare și de 
fruntași ai vieții culturale», din Cu
ba.

țirea condițiilor de muncă. Gre
va este sprijinită de toate ma
rile uniuni sindicale.

In încercarea de a remedia e- 
feotele grevei autoritățile au re
chiziționat autobuzele societăți
lor de turism și au folosit pen
tru nevoile transportului auto
mobile șî camioane militare.

Greva va fi 'reluată !Га 31 iulie 
dacă pîriă atunci autoritățile nu 
vor satisface revendicările oa
menilor muncii.

- =■■■»- - ■■ —

ROMA. Oamenii muncii din 
Italia continuă lupta pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață 
șî muncă. Pest® 700.000 de mun
citori de la întreprinderile co
merciale, au silit pe patroni în 
urma unei lupte susținute să în
cheie un nou contract colectiv 
care prevede, printre altele majo
rarea salariilor și îmbunătățirea, 
condiților de muncă.

VARȘOVIA. La 25 iulie a so
sit la Varșovia la invitația lui 
Alexander Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, delegația Ghanei în frunte 
cu dr. Kwame Nkrumah, preșe
dintele și șeful guvernului Repu
blicii Ghana.

MOSCOVA. La 25 iulie, după 
o vizită de 15 zile în U.R.S.S., 

panți asupra hotărîrilor Consi
liului Forumului în legătură cu 
programul.

După ceremonia deschiderii 
Forumului, Serghei Pavlov, re- 
prejșentantul tineretului sovietic 
a prezentat un referat cu tema 
„Tineretul, înțelegerea reciprocă, 
colaborarea și coexistența paș
nică".

Comunicatul comun sovieto-ghanez
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Ea 25 iulie Leonid Brejnev și 

dr. Kwame Nkrumah ;au semnat 
la Moscova comunicatul comun 
sovieto-ghanez, In comunicat se 
arată că în cursul întrevederilor 
șî convorbirilor pe care dr. 
Kwame Nkrumah le-a avut cu 
conducătorii sovietic» la Mosco
va a reieșit că Uniunea Sovie
tică și' Ghana au vederi comune 
asupra unor probleme actuale de 
mare importanță ca dezarmarea 
generală și totală, lupta pentru 
coexistență pașnică, pentru li
chidarea totală și cît mai grab
nică a colonialismului, pentru 
reglementarea prin tratative a 
problemelor litigioase, pentru 
lichidarea focarelor de încordare 
internațională de natură să peri
cliteze cauza păcii, pentru întă
rirea păcii și securității gene
rale.

După cum se subliniază în co
municat, relațiile dintre U.R.S.S. 
și Ghana au caracter cu adevă
rat prietenesc și constituie un 
exemplu de înfăptuire cu succes 
a principiilor coexistenței paș
nice.

Președintele Nkrumah a salu
tat întîlnrrea dintre N. S. Hruș
ciov s și J. Kennedy, exprimîn- 
du-și convingerea că asemenea 
întîlniri sînt utile pentru conso
lidarea păcii între state.

Guvernul U.R.S.S. a declarat 
că sprijină propunerile guvernu
lui ghanez în problema asigu
rării păcii în Africa și îndeo
sebi propunerile referitoare la 
transformarea Africii într-o zonă 
a păcii în care să nu existe ba
ze militare străine șî nicî arme 
nucleare.

Guvernele celor două țări au 
condamnat cu hotărîre imperia
lismul și colonialismul în toate 
formele șî manifestările lui.

Cele două guverne condamnă 
cu hotărîre agresiunea colonia
liștilor francezi împotriva Tuni
siei la Bizerta.

Guvernele U.R.S.S. și Ghanei 
au declarat că sprijină în una
nimitate guvernul legal al Re
publicii Congo, condus de An
toine Gîzenga.

Ele au condamnat cu hotărîre 
acțiunile colonialiștilor portu
ghezi în Angola și consideră de 
datoria lor să acorde ajutor șî 
sprijin poporului Angolei care 
luptă eroic pentru libertatea lui.

Ele au condamnat cu hotărîre 
manevrele cercurilor guvernante!

dr. Kwame Nkrumah, președin
tele și șeful guvernului Ghanei 
a plecat din Moscova îndreptîn- 
du-se spre Varșovia.

Pentru a conduce pe dr. Kwa- 
îne Nkrumah, la aeroport au so 
sit Leonid Brejnev, Anastas Mi- 
koiari și alți conducători de stat. 
Au fost prezenți diplomați străini.

Leonid Brejnev și Kwame 
Nkrumah au rostit cuvîntări.

ROMA. La 25 iulie a început 
o nouă erupție a vulcanului Etna 
din Sicilia. '

In craterul de nord-est al vul
canului se produc cîte 5—6 ex
plozii pe minut. Masa incandes
centă este expulzată din crater 
și ridicată la o înălțime de 300 
m. Pe povîmișurile vulcanului 
se scurg torente de laivă.

iiMitea ralilini
TUNIS 25 (Agerpres).
La Bizerta continuă să existe 

o situației încordată și periculoa
să, transmite agenția Reuter. Din 
cauza tergiversărilor la care re
curg autoritățile franceze, nu a 
putut fi stabilită nici o întîlnire 
între reprezentanții autorităților 
tunisiene șî comandamentului 
francez. După cum rezultă din 

franceze avînd ca scop să împie
dice rezolvarea problemei alge
riene pe cale pașnică.

Guvernele U.R.S.S. și Ghanei 
consideră încercările anumitor 
puteri' din Europa occidtentală 
de a atrage statele africane în 
sfera de activitate a Comunității 
economice europene ca un plan 
care urmărește scopul de a lega 
țările africane de imperialismul 
european, de a împiedica țările 
africane, să ducă o politică in
dependentă de neutralitate.

Cele două guverne consideră 
că țările neutre, statele socialis
te, precum și puterile occiden
tale și aii ații lor trebuie să fie 
reprezentate în mod eficient șî 
pe baza egalității în drepturi în 
organele O.N.U. Pentru aceasta 
sînt necesare schimbări cores
punzătoare în structura și com
ponența organelor ei. Una din 
principalele condiții pentru des
fășurarea cu succes a activității 
O.N U. o constituie, după con
vingerea profundă a celor două 
guverne, restabilirea imediată a 
drepturilor Republicii Populare 
Chineze în această organizație.

Guvernul Ghanei a manifestat 
înțelegere față de propunerile 
guvernului sovietic de a se în
cheia Tratatul de pace cu Ger
mania și dte a se reglementa pe 
această bază problema Berlinu
lui occidental.

Președintele Ghanei a repetat 
invitația adresată lui Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. de a 
face o vizită oficială în Repu
blica Ghana. Șeful guvernului 
sovietic și-a făcut cunoscută in
tenția de a întreprinde această 
vizită de îndată ce va fî posibil,

Ziarul „Al Mukafih" cere evacuarea imediată 
a bazelor militare din Maroc

RABAT 25 (Agerpres).
Ziarul „Al-Mukafih" cere eva

cuarea imediată a bazelor militare 
americane de pe teritoriul maro
can. Pînă cînd; întreabă ziarul, 
S.U.A. vor deține în Maroc, baze 
care sînt un pericol nu numai pen
tru securitatea și independența ță
rii dar și pentru pacea din întreaga 

PROGRAM DE RADIO
27 iul te

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 Roza vînturilor, 
10,30 Melodii sportive, 11,03 
Pagini din muzica de operă a 
lui Ceaikovski, 12,00 Melodii 
populare romînești și ale mino
rităților naționale, 13,05 Concert 
de muzică ușoară, 14,30 Arii și 
duete din operete, 15,30 Concert 
popular, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,25 Răsună cîntecul și jo
cul pe întinsul patriei, 18,40 
Muzică populară din R. S. Ceho
slovacă, 19,05 Tinerețea ne e 
dragă (reluare), 19,45 Concert 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă, 21,30 „Cîntare Romîniei 
socialiste" — itinerar liric. PRO
GRAMUL II. 12,10 Muzică din 
filme, 13,00 Muzică populară 
din Ardeal. 13,30 Cititorii despre 
cărți, 14,30 Almanah științific 
(reluare), 15,00 Arii și duete din 
operele „Werther" și „Manon"

torn tăraeămza
iliolui ie taiilaii

relatările agenției France Presse, 
trupele franceze n-au de loc in
tenția să se retragă de pe pozi
țiile ocupate după dtezlănțuirea 
agresiunii, așa cum prevede re
zoluția Consiliului de Securitate.

Dimpotrivă unitățile de para- 
șutiști francezi ocupă noi clă
diri instalînd1 pe balcoane și pe 
acoperișuri mitraliere și aruncă
toare de mine.

Descriind marile distrugeri 
provocate de bombardamentele 
franceze în orașul Bizerta, cores
pondentul ziarului „New York 
Herald Tribune" scrie că fran
cezii au tras la nimereală în 
soldați și în civili și au folosit 
puterea lor de foc în aer și pe 
pămînt împotriva obiectivelor 
nemilitare. Cartierul european al 
Bizertei, în măsura în care se; 
poate constata acest lucru, n-a 
avut de suferit de pe urma fap
telor.

----- O-----

Declarația F. S. M.
PRAGA 25 (Agerpres).
La 24 iulie Federația Sindicală 

Mondială a dat publicității o de
clarație în care se arată că mem
brii acestei organizații își ex
primă solidaritatea cu lupta po
porului tunisian împotriva agre
sorilor francezi. „Această agre
siune sprijinită de imperialismul 
anglo-american la recenta sesiu
ne extraordinară a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., dar con
damnată de întreaga omenire 
progresistă, se spune în decla
rație, a demonstrat încă o dată 
cruzimea colonialismului". F.S.M. 
a adresat un apel sindicatelor șî 
muncitorilor din toate țările, ce- 
rîndu-le să sprijine lupta dreap
tă a poporului tunisian.

Federația Sindicală Mondială 
a adresat de asemenea președiin. 
telui Consiliului dș Securitate o 
telegramă de protest împotriva 
intervenției franceze în Tunis’s, 
împotriva masacrării tunisienilor 
care-și apără patria, și cere „șă 
se ia măsuri eficace pentru a se 
pune capăt violenței autorități
lor franceze".

lume. Prezența bazelor americane 
pe teritoriul Marocului permite im
perialiștilor francezi să-și mențină 
forțele armate în Maroc în ciuda 
acordului încheiat între Maroc și 
Franța cu privire la evacuarea tru
pelor franceze. Exemplu în acest 
sens este baza americană Kenitra 
unde și acum flutură steagul fran
cez.

de Massenet, 16,30 Soliști și or
chestre de muzică populară ro- 
mînească din diferite orașe aie 
țării, 17,35 Muzică ușoară, 18,05 
Suită de melodii de Rudolf Friml, 
18,45 Să învățăm limba rusă 
cîntînd, 19,40 „Republică, patrie 
iubită", program de cîntece, 
20,00 Maeștrii cîntecului popular 
romînesc, 20,30 Cîntă Dorina 
Drăghici și Luigi Ionescu, 21,15 
Din folclorul popoarelor, 21,45 
Părinți și copii.

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

CINEMATOGRAFE
27 iulie

PETROȘANI - 7 NOIEM-
BRIE: Vickingii; AL. SAHIA: 
Cenușăreasa; PETRILA : Hatiffa; 
ANINOASA: Socoteli greșite; 
VULCAN : Micuța; CRIVIDIA : 
Singe alb; LUPENI : In umbra 
legii; BARBĂTENI : Am fost sa
telitul soarelui.
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