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IN CINSTEA ZILEI MINERULUI ȘI A ZILEI DE 23 AUGUST

La exploatări
Zile de mare avînt în muncă

Apropierea Zilei minerului cons
tituie pentru colectivul minei Uri- 
£ani un puternic imbold în muncă. 
Minerii de aici dau zilnic peste 
plan cîte 250—560 tone de căr
bune cocsificabil de bună calitate. 
Acum, după 21 zile lucrătoare din 
iulie ei au extras aproape 4.700 
tone de cărbune peste planul lu
nar. Hotărîrea întregului colectiv 
este ca în iulie să extragă în afa
ra. , prevederilor- de plan cel puțin 
5.300—5.500 tone de cărbune. In
tre colectivele celor două sectoare 
f~oductive ale minei se desfășo.arâ 
o întrecere rodnică. La data de 24 
iulie avansul celor de la sectorul 
II era doar de 52 tone de cărbune 
față de realizările minerilor secto
rului 1. La cea mai mare parte din 
brigăzile de la abataje, planul lu
nar la zi a fost îndeplinit și de
pășit. Avîntul cu care se muncește 
în aceste zile la mina Uricani este 
demonstrat de faptul că da aproape

• toate locurile de muncă se ex- 
trțtge zilnic cîte 4 tone de cărbune 
de fiecare post prestat. Randamen
tul zilnic pe mină oscilează între 
1,380—1,500 tone pe post, media 
lunară la zi fiind în jurul a 1,380 
tone pe post.

La Lonea — toate sectoarele 
peste plan

' In cursul acestei luni, ' colecti- 
’ vuL minei Lonea și-a îmbunătățit 

simțitor activitatea de producție. 
Au fost date în exploatare noi ca
pacități de producție, aproviziona", 
rea și asistența tehnică la locurile 
de muncă este mai bună. La cele 
peste 2600 tone de cărbune extra
se peste prevederile planului pînă 
’a 25 iulie și-au adus contribuția 
toate sectoarele minei și în mod 
deosebit colectivul sectorului II 
care în lunile anterioare era me
reu în urma celorlalte. Minerii a- 
cestui sector au produs peste pla-

muncă bogată în roade
♦
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Cratere pentru minei

Crațere pentru mecanizarea 
transportului în abatajele mi
nelor Văii Jiului — iată unul 
dintre obiectivele activității 
muncitorilor și tehnicienilor 
Uzinei de reparat utilaj mi
nier Petroșani. Nu de mult s-a 
primit o comandă pentru 15 
asemenea crațere necesare mi
nelor Aninoasa, Lupeni și U- 
ricani și 10 din ele au și fost 
livrate.

lată unul din aceste crațere, 
montat pentru probă în curtea 
uzinei.
loan îl verifică atent și e mul
țumit. înseamnă că lăcătușii 
din echipa lui Popescu Victor 
care au montat craterul, strun
garii, forjorii și ceilalți mun
citori care au confecționat pie 
sele, au muncit bine.

Maistrul Hebedeanu

Premiul dc sfiit 
al Republicii Populare пои inc

4
4
4 f
4
4
9
4
4
4
r

Brigada minerului Bartoc Iosif se numără printre brigă
zile harnice din sectorul III al minei Petrila. In luna iulie a- 
ceastă brigadă a 
peste plan.

IN CLIȘEU : 
cîțiva mineri din
gada lor în întrecerea în cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 

August.

extras mai mult de 500 tone

Maistrul miner Costea Traian 
brigada lui Bartoc ce realizări a

de cărbune

le arată la 
obținut bri-

nul la zi 659 tone de cărbune. Sîot 
de asemenea meritorii rezultatele 
colectivului de muncă de la sec
torul I, care are deja aproape 600 
tone de cărbune peste sarcina de 
plan, precum și cele ale minerilor 
din sectorul 
prevederile 
cărbune.

In aceste 
mobilizează 
întîmpina Ziua minerului cu cel 
puțin 3.200—3.500 tone de cărbu- 

depășire față de planul lunar

IV care șî-au întrecut 
cu circa 720 tone de

zile minerii loneni «și 
toate forțele pentru a

ne

In primul semestru — 
la producția marfă 

7.067.000 lei economii
Recent s-au încheiat calculele 

privind realizarșa prețului de 
cest pe primul semestru al anu
lui. Datele obținute confirmă în-
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Consiliul de Stat al R. P. Ro
mîne a emis recent un 
privind Premiul de Stat al Re
publicii Populare Romîne.

Potrivit decretului, Premiul de 
Stat este decernat din doi in doi 
ani, în ajunul zilei de 23 Au
gust, sărbătoarea națională a po
porului romîn.

Premiul de Stat se acordă de 
către Consiliul de Miniștri, la 
propunerea Comitetului pentru 
Premiul de Stat pentru lucrări de 
mare valoare, care reprezintă o 
contribuție deosebită la dezvoi 
tarea științei, tehnicii, literaturii 
și artei, la realizarea sarcinilor 
construcției socialiste. Această 
înaltă distincție se atribuie pen
tru lucrări complete, originale, 
terminate și publicate (lucrări 
științifice, literare, muzicale), 
reprezentate sau executate (ope
re dramatice, dramati'co-muzica- 
le, sau muzicale) prezentate sau 
expuse (opere de artă plastică, 
cinematografică și de artă inter
pretativă), realizate și aplicate 
în practică (invenții și lucrări 
tehnice).

Decretul prevede că instituții^ 
științifice, economice și culturăl- 
artistice pot propune pentru Pre
miul de Stat lucrări apărute cu 
cel puțin șase luni înainte. Lista 
acestor lucrări și a autorilor lor 
se va publica în presă nu mai 
tîrziu de o lună înainte de data 
decernării premiului. Comitetul 
pentru Premiul de Stat primește 
observațiile și aprecierile făcute 
de către opinia publică, efectu-

decret
ează, cu ajutorul comisiilor de 
specialiști, un studiu al lucră
rilor și cercetează justețea com
ponenței colectivului de autori.

Premiul de Stat al R. P. Ro
mine este în valoare de la 20.000- 
50.000 lei și se acordă o singură 
dată unei persoane; numai în 
cazuri excepționale aceeași per- ■ 
soană mai poate fi distinsă cu ‘ 
Premiul de Stat. Cetățenii căro
ra li s-a acordat această distinc- , 
(ie sînt Laiureați ai Premiului de ‘ 
Stat al R. P. Romine. In caz că : 
lucrarea premiată este realizată 
de un colectiv, Comitetul pentru 
Premiul de Stat stabilește nomi
nal cine dintre participanții la 
elaborarea ei urmează să poarte 
titlul de Laureat. Laureații Pre
miului de Stat primesc: valoa
rea în bani a Premiului, diplomă 
de Laureat, insignă de aur șî 
carnet-legitimație.

Printr-o hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri s-a aprobat com
ponența Comitetului pentru Pre
miul de Stat al Republicii Popu
lare Romine, format din 20 de 
membri. Președintele comitetului 
este acad. Atanase Joja, preșe
dintele Academiei R. P. Romîne. 
Vicepreședinții comitetului sînt: 
acad Ilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntuluî și Culturii, Ște
fan Nădășan, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru tehnica nouă, acaid. Mihai 
Beniuc, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor.

Calitatea produselor de panificație - 
la nivelul cerințelor consumatorilor

că odată strădaniile minerilor și 
celorlalți muncitori aparținînd de 
C. C.V.J. în lupta pentru conti
nua scădere a prețului de cost 
la producția marfă. Pe combinat 
s-au obținut in această perioadă 
economii suplimentare la produc
ția marfă în valoare de 7.067.000 

-lei,- din. care 96X000 
economisiți în eursul 
Realizările cele mai 
obținut colectivele de 
și mina Uricani.

Economiile obținute pînă acum 
pe combinat au la bază crește
rea continuă a productivității 
muncii, scăderea consumurilor 
specifice de materiale și lupta 
pentru ridicarea nivelului calita
tiv și cantitativ al producției.

D. GRIGORESCU

lei au tost 
luni; iunie, 
bune le-au 

la URUMP

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
la indicația C.C. al P.M.R., în 
Capitală s-a inițiat un concurs 
pe țară în vederea găsirii me
todelor celor mai eficiente pen
tru asigurarea unei mai bune 
calități a produselor de. panifi
cație.

Pînă la primirea ceior mai 
bune rețete de producție, colec
tivul fabricii de pîine Petroșani 
se străduiește ca prin aplicarea 
unor metode înaintate, pe măsu
ra posibilităților locale, să-și a- 
ducă aportul în a da oamenilor 
muncii pîine dte bună calitate 
și-n cantități sporite. In acest 
scop, au fost luate o seamă de 
măsuri tehnic.o-organizatorice im
portante. Astfel, înainte de a se 
tiece la preparația propriu zisă, 
materiile prime și auxiliare (făi
na, drojdia, apa și sarea) sînt 
supuse unui riguros control fi- 
zico-chimic în urma căruia se 
determină particularitățile cali
tative ale acestor materii. Pe

D E UNDE A PORNIT ÎNTRECEREA
Nu cu mult timp în urmă zia

rul nostru a publicat chemarea la 
întrecere patriotică lansată de Sfa
tul popular Vulcan către toate sfa
turile populare din Valea Jiului 
pentru organizarea de noi acțiuni 
de înfrumusețare a localităților 
în- cinstea Zilei minerului și a zi
lei de 23 August.

Asemenea bobului de grîu care 
căzînd intr-un sol bun începe să 
încolțească, să prindă viață, che
marea la întrecere a găsit ecou de 
la Uricani pînă la Petrila. Sfatu
rile populare mobilizează sute de 
cetățeni la noi realizări pe linia 
înfrumusețării orașelor și satelor 
noastre. Mărturie că chemarea a 
prins viață,' stau numeroase fapte, 
realizări gospodărești în toate la- 
calitățile Văii Jiului. Numeroase 
acțiuni gospodărești au loc mai ales 
la Vulcan, acolo de unde a fost ( 
lansată chemarea. In Vulcan s-au 
înfăptuit în această primăvară mul
te lucrări gospodărești, pentru 
care sfatul popular al orașului — 
deputății lui au cîștigat pe merit \ 
drapelul de fruntași în întrecerea 
patriotică. Au fost create zone 
verzi. s~a extim suprafața 
parcurilor cu 10.000 m.p., s-au îm
prăștiat 800 m.c. pietriș pe dru
murile și străzile orașului, s-au 
reparat 20 podețe și altele pentru 
care s-au efectuat 152.000 ore de 
muncă obștească de către cetățenii 
orașului, realizîndu-se peste 400.000 
lei economii.

— Prin aceste cifre trebuie vă-

Z.ută însă viața, transformările 
petrecute în această primăvară în 
cartierele orașului nostru — spu
nea președintele Sfatului popular, 
tov. Beteringhe Vasile, invitîn- 
du-ne să vizităm cartierele orașu- 
lui.

O vizită prin cartierele Vul
canului prilejuiește într-adevăr im
presii care confirmă spusele pre-

Pentru ca localitățile 
Văii Jiului să fie tot mai 

frumoase, mai bine 
gospodărite

ședintelui. Pe terenuri virane de 
mii de metri pătrați, unde n~a 
fost nimic pînă in această, primă
vară, înafară de gropi, bolovani fi 
dîmburi de pămînt, se întind a- 
cum adevărate parcuri, covoare 
multicolore de flori, împrejmuite 
cu glii de iarbă verde. Trandafirii, 
florile, iarba, prin coloritul lor 
viu, dau o noță frumoasă cartie
relor, fiecărei incinte ale blocu
rilor noi din centrul Vulcanului.

Dar nu e vorba numai despre 
ce s-a făcut pînă acum, ci fi des
pre ceea ce se va face de acum 
înainte — iată ideea ce a stat la 
baza recentei sesiuni a Sfatului 
popular din orașul Vulcan.

— Că deținem drapelul de frun
tași e un lucru bun, dar să-l 
menținem fi de-acum înainte, să

avem adică merite, realizări fi mai 
frumoase.

Această dorință a fost exprima
tă de fiecare deputat care a luat 
cuvîntul în sesiune.

. După sesiunea care a dat naș
tere chemării, au urmat discuții 
febrile în cadrul comitetelor de 
bloc și de stradă. Cetățenii au 
analizat posibilitățile de obținere 
a noi înfăptuiri pe calea înfrumu
sețării orașului. S-au pus la cale 
acțiuni, iar în multe locuri s~a și 
trecut la faptei In incintele noilor 
blocuri, unde au fost amenajate 
Zonele verzi, cetățenii au tăiat iar
ba, au plivit rondurile de flori, 
In fiecare dimineață gospodinele 
udă 
care
Dar 
Din
Eugenia cetățenii 
un loc viran din spatele blocuri
lor un solar pentru copii, iar la 
îndemnul deputaților Florean Ni- 
colae, Mihai Carol, Șmitco Maria 
s-au pus pe treabă și cetățenii din 
cartierele periferice ale orașului. 
Ea cantina pensionarilor se ame
najează un părcideț nou, în cartie
rul Kakasvar s-au reparat 6 po
dețe, în Crividia de asemenea se 
face un pod peste pîrîu, în străzile 
V. Alecsandri și
țenii au introdus o conductă de 
*bă potabilă.

florile. Rondurile au în fie- 
zi un aspect proaspăt, plăcut. 
s~au inițiat și acțiuni noi. 
inițiativa deputatei K.aroly 

amenajează pe

Ciobanilor cetă-

1. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

baza d'aielor obținute prin ana
lize, laboratorul stabilește mo
dul de desfășurare a procesului 
tehnologic de fabricație. De a- 
ceea, urmărirea atentă a fazelor 
pe întregul flux joacă un rol 

. principal în obținerea unor pro
duse de bună calitate.

Se știe că nu toate făinurila 
posedă aceiași indici calitativi, 
aceștia fiind în funcție de cali
tatea griului din care provine 
făina. De aceea, analizînd can
titatea și calitatea glutenului, 
ca-pacitatea de hidratare, acidi
tatea, umiditatea, finețea și alți 
factori, aceasta ne dă posibili
tatea cunoașterii calității făinii. 
Ca urmare, în scopul uniformi
zării și obținerii unei calități 
medii a fainilor, fabrica noastră 
a fost dotată cu un grup de ti1 
moace amestecătoare în care făi
na de diferite calități, după prea
labila cernere, se introduce în1 
aceste instalații pentru așa zisa 
aerisire și amestec.

O mare atenție acordăm doza
jului de materii prime și auxi
liare ce intră în compoziția ma- 
ielelor și aluaturilor, timpului 
de fermentare și dosipire, care au 
o mare importanță în obținerea 
unor produse corespunzătoare.

Spre deosebire de celelalte ti-i 
puri de cuptoare cu sisteme di
ferite de ardere și încălzire, tiJ 
pul cuptoarelor uscate necesita 
o mare atenție din partea cocă-' 
torilor. La cuptoarele mecanice 
FT 12 care au sistemul, de încăl
zire indirect, căldiura ’ necesară 
regimului de coacere este radia
tă de la camera de ardere și 
prin intermediul canalelor de e- 
vacuare a gazelor. Ca urmare, 
pornirea și oprirea leagănelor 
pe care sînt așezate bucățile de' 
aluat sînt reglate prin relee de 
timp. Astfel, temperatura came
re: de coacere datorită aparata- 
jului termoelectric nou montat, 
poate fi urmărită cu 
prin acele cadranelor milivolt- 
metrelor, vizibil ampla-sate, ceea 
ce' crează condiții deosebit de 
bune pentru o coacere rațională 
a pîinii.

In comparație cu anii ante
riori, datorită aplicării planuri
lor de măsuri tehnico-organiza- 
torice și dotării unității cu uti
laje, aparate și instalații cores
punzătoare, calitatea produselor 
e fost mult îmbunătățită. Acest 
lucru se reflectă Drin scăderea 
simțitoare a numărului die re- 
clamații si n-ir solicitarea oe

HUREZEANU PETRU 
șeful Fabricii de pîine 

Petroșani
(Continuare în pagina 3-a)

ușurință
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pe
i Colectivul mieei Uricani, una dintre
I к te exploatări de cărbune cocsificabii din Valea 
ț Jiului, a raportat zilele trecute îndeplinirea eu 
ț sucves а angajamentelor anuale la toți indicii 
j de plan. In numai 6 luni și 16 zile, mmerîi de

mină 
bazin

principa- aici au
tone de cărbune cocsificabii, au realizat un ran
dament mediu pe mină de 1,300 tone pe post și

STEAOVL hoșu

miniere Uricani —

extras peste prevederile planului 30.000 i.. . ... ... ... j
tawiivnii incuiu pe nuna ue i,ouu tone pe puși și * 
au făcut economii suplimentare la prețul de • 
cost în valoare de 540.000 lei.

Buna organizare а muncii în abataje
baza succeselor noastre

— Convorbire cu iov. Peșitz Iosif, șeful exploatării
stat la baza obținerii a- 

rezultate ? Răspunsul la 
întrebare l-a dat tov.

șeful exploatării

Cu fiecare an 
care trece, 
Uricani se 
deniizează 
dotarea cu 
instalații. In a- 
cest an va intra 
în funcțiune cir
cuitul noului puț 
care va permite 
concentrarea în
tregii producții. 
IN CLIȘBU: 
Vedere a circui
tului de la noul 
puț și silozul.

mina 
mo- 
prin 

noi

Ce a 
cestor 
această 
Peșitz Iosif, 
miniere Uricani într-o convorbi
re avută cu un redactor al zia
rului nostru, lată ce a declarat:

— Încă de la începutul anu
lui, colectivul minei noastre și-a 
încordat forțele pentru îndepli
nirea unei importante sarcini: 
de a extrage șl livra siderurgiș- 
tllor patriei noastre cărbune mai 
mult și de calitate superioară. 
In abataje ca și la celelalte lo
curi de muncă din subteran mi
nerii, mobilizați de comuniști și 

! urmind exemplul acestora, s-au 
întrecut pentru obținerea de re
zultate cit mai bune. Pentru a 
sprijini această întrecere s-au 
luat măsuri ca la fiecare abataj 
să fie întărită asistența tehnică. 
Inginerii șl tehnicienii din ca
drul exploatării au început să se 
ocupe mai îndeaproape de bri
găzi, să le sprijine concret în 
muncă. Un accent deosebit s-a 
pus pe asigurarea liniei de front. 
Au fost terminate lucrările de 
pregătiri din blocul 4 orizontul 
610 ți din blocurile 8 și 5 nord; 
s-a deschis un nou abataj fron
tal unde a fost plasată una din
tre brigăzile bune ale minei. Pen
tru ușurarea efortului fizic aii

Cu mult 
peste angajament
Brigăzile de mineri care efec

tuează iucrărî de pregătiri în 
sectoarele productive ale minei 
Uricani ocupă locuri fruntașe în 
întrecerea pe exploatare. Printre 
acestea se numără și brigada 
minerului Sorescu Constantin 
din sectorul II. Această brigadă 
a excavat de la începutul ; 
lui mai mult de 600 m. c. de 
ril pește angajaijientul luat.

însuflețiți de rezultatele 
bîndite pînă acum, membrii 
găzii lui Sorescu Constantin 
hotărîți să obțină realizări și 
mari, în cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August.

[

minerilor, pentru sporirea pro
ductivității muncii tor au fost in
troduse în abataje o mașină GNL 
de încărcat cărinine Și o haveză. 
Mai multe locuri de muncă din 
subteran au fost dotate cu reîn- 
cărc&toare cu bandă și cu perfo
ratoare electrice rotative. Toate 
acestea au făcut ca în acest an 
să nu avem nici o brigadă de 
mineri sub plan și să realizăm 
o viteză de avansare in abataje 
in jurul a 50 m.

In legătură cu acțiunea pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui extras tov. • Peșitz Iosif a 
spus:

— Colectivul nostru acordă o- 
mare atenție îmbunătățirii, pro
ducției. Brigăzile de mineri ex
trag din abataje cărbune 
mai curat. Prin exploatarea 
lectivă a stratului 8—9 și ale
gerea șistului din cărbune în a- 
bataje și la punctul de culbuta- 
re, conținutul de cenușă in căr
bunele extras din mina Uricani 
a scăzut In primele в luni ale 
anului cu peste 2 la sută față 
de norma admisă. Pentru a dez
volta tot mai mult realizările 
obținute în această direcție mi
nerii de la abataje au îmbrățișat 
inițiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". Or
ganizațiile de partid din sectoa
re au desfășurat o largă muncă 
politică pentru extinderea preți
oase- inițiative la cît mai multe mul semestru, colectivul 
abataje.

Rezultatul preocupării sporite 
pentru îmbunătățirea calității 
producției este că de la aplicarea 
inițiativei brigăzii minerului 
Ghioancă Sabin de la Lupeni, în 
sectoarele minei noastre numărul

tot
se-

vagonetelor cu cărbune rebutate 
pentru șist este foarte mic. In 
prezent procentul de cenușă pe 
întreaga mină a scăzut cu peste 
3 la sută față de cel admis.

La succesele repurtate pînă a- 
cum de către colectivul minei 
noastre au contribuit în egală 
măsură minerii și tehnicienii sec
toarelor I și II care au obținut 
rezultate demne de laudă. In mod 
deosebit s-au evidențiat brigăzi
le minerilor Timofte Spiridon, 
Ștefan Nicolae, Poloboc Con
stantin, Nicolae loan, Chiriac 
Constantin care au extras de la 
începutul anului mii de tone de 
cărbune peste plan, reaiizînd ran
damente de peste 6 tone pe post. 
De asemenea, colectivul nostru 
se mîndrește cu maiștri mineri 
ca Matei Alexandru, Busuiocescu 
Ioan, Rugină Miluță, Matei Va
sile, Enochc Dumitru, Mardare 
Eftimie și Graftiniuc Petru care 
au acordat și acordă un real spri
jin brigăzilor miniere.

In încheire tov. Peșitz Iosif a 
arătat:

— Realizările colectivului 
nei noastre mu se vor opri
Minerii și tehnicienii noștri sînt 
hotărîți ca, sub conducerea or
ganizației de partid, să înregis
treze rezultate tot mai însemna
te în muncă. Deși sarcinile de 
plan din semestrul II al acestui 
an sînt mult sporite față de pri- 

I _ . I minei
noastre se angajează să extragă 
pînă la sfîrșitul anului încă 
10.000 tone de cărbune cosifîca- 
bil de bună calitate în plus. Din 
această cantitate noi vom da pî
nă la Ziua minerului 1500 
de cărbune peste plan.

-------- ---------O——-----------
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Activitatea da partid factor hotar îtor 
In realizarea sarcinilor de producție

CIFRE - FAPTE
• In acest an minerii de la 

Uricani au redus consumul 
specific de lemn de mină cu 
2,25 m.c./1000 tone de cărbu
ne extras. De aisemenea', con
sumul de cherestea rășlnoasă 
a fost redus în aceeași perioa
dă cu 2,19 m.c./1000 tone de 
cărbune.

• La mina Uricani, planul 
de susținere metalică în gale* 
rii a fost depășit în acest an 
eu 503 m.l. Datorită acestui 
fapt au crescut și vitezele me
dii de avansare. Viteza medie 
lunară obținută în steril în
trece cu peste 2 m.l. 
planificată.

pe cea

particl- 
profesii

• La mina Uricani 
pă la întrecerea pe 
peste 400 de mineri și tehni
cieni. Cele mai bune rezultate 
în această direcție au fost ob
ținute la sectorul I.

• Colectivul sectorului I dă 
o producție de bună calitate. 
Conținutul de cenușă în căr
bunele extras în ultima vreme 
de acest colectiv este cu peste 
4 la sută mai mic decît nor
ma admisă.

tone

Ne bucurăm că exploatarea 
noastră este prima exploatare mi
nieră din Valea Jiului care și-a 
îndeplinit angajamentul anual, dînd 
patriei 30.000 tone de cărbune 
cocsificabii peste prevederile pla
nului de stat.

Același simțămînt de mîndrie ne 
încearcă și pe noi minerii care lu
crăm la investiții, ca și pe cei din 
abataje, care au depus o muncă 
susținută și, prin rezultatele lor, 
au situat exploatarea minieră Uri
cani în fruntea întrecerii socialiste 
pe bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui.

împreună cu brigada pe care o 
conduq lucrez la săparea unei ga
lerii direcționale care leagă blo
cul I de blocul IV. Noi executăm 
și betonarea galeriei. Ne străduim 
să executăm lucrările cît mai re
pede și în același timp de calitate. 
In cele 6 luni care au trecut, bri
găzii noastre nu i-a fost rebutat

ga-la recepție nici un metru de 
lerie Ne vom strădui și de acum 
înainte să muncim din ce în ce 
mai bine. Avem prevăzut în plan 
ca anul viitor să terminăm de să
pat galeria. Vom depune eforturi 
ca s-o terminăm cît mai repede, 
știind că ptin aceasta contribuim 
la îndeplinirea înainte de termen 
a planului de producție. Dacă în 
cele 6 luni care au trecut no-am 
depășit planul în medie lunară cu 
20—30 la sută, în semestrul care 
urmează vrem să ajungem la 30— 
40 la sută depășire prin sporirea 
vitezei de înaintare, folosind din 
plin timpul de lucru și plasînd 
judicios găurile de pușcare.

Vom sprijini astfel munca mine
rilor din abataje pentru ca și în se
mestrul care urmează să ne men
ținem 
liste.

Succesele colectivului exploatării 
miniere din Uricani se datoresc 
în primul tind conducerii cu com
petență de către comitetul de par
tid a întregii activități economice.

încă la începutul anului, într-o 
plenară a comitetului a fost ana
lizată posibilitatea realizării rit
mice de către fiecare brigadă a 
sarcinilor de plan. Conducerilor 
exploatării și sectoarelor le-au fost 
recomandate o seamă de măsuri 
privind organizarea muncii, repar
tizarea judicioasă a forțelor de 
muncă calificate, pentru ca la lo
curile de muncă cele mai grele 
să existe comuniști. Tot la aceaetă 
plenară, s-a pus un accent deose
bit pe extragerea cărbunelui de 
calitate. In această direcție comi
tetul de partid a trasat ca sarcină 
organizațiilor de bază de partid să 
folosească toate formele muncii 
politice de masă — agitatori, agi
tație vizuală, gazeta de perete, di
ferite panouri etc. — prin care să 
se evidențieze cei care extrag căr
bune de calitate și să fie criticate 
manifestările de dezinters față de 
calitatea cărbunelui. După această 
plenară, birourile organizațiilor de 
partid de la sectoare și-au prevă
zut în planurile lor de muncă mă
suri menite să‘ducă la îndeplini
rea hotărîrilor comitetului de par
tid. Obiectivul principal a fost ri
dicarea brigăzilor la nivelul celor 
fruntașe și calitatea cărbunelui ex
tras.

Biroul organizației de bază de 
partid de la sectorul I, de exem
plu, a pus în discuția unei adunări 
generale a 
activitatea 
conduse de 
Constantin.
concluzia că cei doi șefi de bri
gadă nu sînt suficient de pregătiți 
profesional pentru a conduce bri
găzile. In consecință, adunarea a 
recomandat conducerii sectorului 
să ia măsuri de schimbare a lor 
dîn funcția de șefi de brigadă, 
înlocuindu-i cu mineri capabili. 
Tot la sectorul I, într-o altă adu
nare generală au fost analizate 
brigăzile conduse de Teodorescu

Stefan Nicolae, care au 
rezultate bune, și cea con-

in fruntea întrecerii socia*

1LEȘ IOAN 
brigadă sectorul 
investiții

organizației de bază, 
brigăzilor de mineri 
Lunga Boris și Nichita 
Comuniștii au ajuns la

*

JUricani. Brigada 
Illn Cornel este cu- 
una din cele mai

Minerii de la investiții și-au 
adus din plin contribuția la 
rezultatele obținute de colecti
vul minei 
condusă de 
noscută ca
bune brigăzi de la sectorul de 
investiții. IN CLIȘEU: Birău 

I Ștefan, șef de schimb din bri- 
* gada lui Ilin Cornel, stînd de 

vorbă cu ortacii la ieșirea din 
șut.
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Stancu, 
obținut 
dusă de Burtea Niță, care nu-și 
îndeplinea sarcinile de plan. Fă- 
cîndurse această comparație și 
constatîndu-se că cete trei brigăzi 
au condiții asemănătoare de mun
că, i-au fost recomandate lui Bur
tea Niță, anumite măsuri, iar con- 
dticerff sectorul..1 î s-a cerut să-Ta- 
corde un măi mare sprijin, ceea ce 
a făcut ca și brigada lui Burtea să 
se situeze printre brigăzile care-și 
realizează ritmic planul de produc
ție.

Comitetul de partid și organi
zațiile de bază de la mina Uri
cani acordă o atenție deosebită ac
tivității desfășurate de comuniști 
pentru întărirea disciplinei în mun
că și creșterea continuă a conștiin
ței oamenilor față de îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin fiecăruia la 
locul de muncă- -

In mai multe adunări de partid, 
la diferite sectoare, au fost prezes-’ 
tate referate despre necesitatea în
tăririi disciplinei în muncă, condi
ție esențială a îndeplinirii sarcini- 
loc de producție. In aceste adu
nări au fost criticați cei care au 
manifestat dezinteres în îndeplini
rea sarcinilor de producție. liichita 
Gheorghe, Szenasi Ștefan, Tuvene 
Dragomir, Mihăilă Constantin au 
constituit exemple rele. Comuniștii 
însă au luat poziție față de lipsu
rile lor, dîndu-le ajutor concret cu 
ocazia adunărilor de partid.

Toate acestea au contribuit în 
mare măsură la extragerea cărbu
nelui de calitate, redueîndu-se pro
centul de cenușă admis cu peste 
2 la sută.

Comitetul de partid continuînd 
să muncească la fel și în viitor; 
mobilizind comuniștii pentru ca ei 
să fie în fruntea tuturor acțiunilor, 
exploatarea minieră Uricani va ob
ține realizări și mai frumoase ia 
muncă.

FL. ISTRATE

Brigăzile de tineret 
la datorie!

In cad'rul exploatării miniere 
Uricani lucrează numeroase bri
găzi de tineri mineri. Acestea au 
adus o contribuție însemnată la 
îndeplinirea angajamentului a- 
nual la mina Uricani. In pri
mele 6 luni ale anului, de pildă, 
brigăzile de tineri mineri au ex
tras 11.782 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan.

In fruntea întrecerii se situ
ează brigăzile de tineri mineri 
conduse de Poloboc Constantin, 
Hrițcan Vasile, Chiriac Constan
tin și altele care au obținut raft- 
damente în jurul a 6 tone căr
bune pe post.1
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fiecare stradă. Zilele 
iotr-o consfătuire, vor 
comitetele de cetățeni 
cu antrenarea tuturor 
la acțiunile obștești.

De unde a pornit 
întrecerea 

(Urmare din pagina l-a)

£>eșt în cartierele orașului se 
desfâțttară acțiuni numeroase ar fi 
prematur să facem de pe acum bi~ 
lanțul realtzărilor gospodărești. 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular se preocupă în prezent de 
extinderea acțiunilor de înfrumu
sețare a orașului în fiecare circum
scripție, în 
următoare, 
fi instruite 
in legătură 
locuitorilor
In acest scop luna august va fi 
declarată „Luna înfrumusețării'.

Fără îndoială că viitoarele sâp' 
tămîni vor aduce noi înfăptuiri, 
In vechea așezare minieră vor apa
re noi zone verzi, vor răsări și mai 
multe flori care vor face ca viața 
harnicilor vulcăneni să fie tot mai 
frumoasă.

Munca sindicatului în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor întrecerii

Ia întrecerea socialistă 
creșterea productivității 
scăderea prețului de cost și îm
bunătățirea calitativă a lucrărilor 
miniete, geologice și de suprafață, 
colectivul sectorului VIII investi
ții de la taina Vulcan a obținut 
rezultate frumoase. Bilanțul mun
cii efectuate pe priftiul semestru 
ai anului 1961 arată că in a-ceastă 
perjoadă colectivul sectorului de 
inveștjțij a îndeplinit lună de luna 
planul fizic la lucrările de săpare 
și la betonări. Datorită sporirii 
continue a vitezei de înaintare, 

'media lunară a depășirilor de plan 
pe sector a ajuns la 2 la sută. Ma
joritatea lucrărilor de pregătire — 
galerii, suitori, puțuri — sînt bine 
executate, oglindind preocuparea 
brigăzilor de mineri pentru calita
te. Acestor realizări li se adaugă 
și suma economiilor făcute la pre
țul de cost care trece de 1.000.000 
lei.

Succesele obținute nu au venit 
de la șine. Ele sedatoresc în mare 
parte comitetului secției sindicale 
(președinte tov. Mocuța Tudor) 

m care, sub conducerea organizației 
de partid, a mobilizat toate brigă
zile din sector la întrecerea socia
listă. Iacă de ia începutul anu
lui. imediat după comunicarea sar
cinilor de producție, membrii co
mitetului secției sindicale au orga
nizat discuții în toate cele 28 de 
grupe sindicale, scoțînd in eviden
ță rolul ți importanța angajamen
telor, influența lor asupra ușurării 
îndeplinirii planului pe locuri de 
muncă și pe sector.

Ca urmare, brigăzile de mineri 
și-au luat angajamente concrete, 
mobilizatoare, la nivelul posibili
tăților. Ținînd seama de condițiile 
fiecărui loc de muncă, comitetul 
secției sindicale a stabilit ca în
trecerea să se desfășoare între 
schimburi, brigăzi și echipe (me
canici, electricieni, montori). Re. 
zultateie obținute în întrecere și 
popularizate zilnic la un panow 
grăfic dă minerilor posibilitatea 
de a cunoaște din timp în ce parte 
trebuie să-și concentreze eforturile. 
Acest sistem de evidență permite

----- .------------ O-------------------

Calitatea produselor de panificație - 
la nivelul cerințelor consumatorilor 

(Urmare din pag. l-a)
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pentru 
muncii,

piață a unor cantități de pro
duse din ce în ce mai mari. Ast
fel, în cursul semestrului I al 
anului 1961, am produs mai mul
tă pîine în comparație cu ace
eași perioadă a anului trecut cu 
623.000 kg. pîine integrală, 40.000 
kg. pîine intermediară și peste 
100.000 kg. pline albă. In mo
mentul de față, unitatea noastră 
produce un număr de 9 sortimen
te de pîine și sînt în curs de 
experimentare încă 3 noi sorti
mente. După primirea documen
tațiilor telîfiilogce referitoare la 
cei® mal bune sortimente expe
rimentate în cadrul concursului 
de la București, vom trece șl noi 
la introducerea lor în fabricație.

O mare greutate care totuși 
Continuă 'să fie dea de gîndit, 
este problema transportului și a 
depozitării produselor la maga-

Cresc și se întăresc rînduriie organizației de bază
Creșterea rîndurilor partidului 

este 9 dovadă grăitoare a atașa
mentului șl dragostei fierbinți a 
oamenilor muncii față de partid. 
Încrederea pe care o manifests 
oamenii muncii în partid este 
întărită de faptul că în fruntea 
tuturor acțiunilor se află comu
niștii, luptători hotărîți pentru 
fericirea poporului, oameni care 
nu se tăm de greutăți, strîns le
gați de mase, care știu să le mo
bilizeze la înfăptuirea măreței o- 
pere de ctesâvîrțire a construirii 
socialismului în patria noastră.

Prin exemplul lor înaintat, co
muniștii din organizația de bază 
nr. 2 de la mina Petrila au reu
șit să cîștige stima și încrederea 
întregului colectiv. Ei sînt su
fletul întrecerii socialiste pentru 
o calitate superioară a cărbune
lui, pentru îndeplinirea angaja

organelor din oonducerea sectorului 
să șție în permanență locul unde 
se simte lipsa ajutorului lor.

Analizând într-o adunate gene
rală de partid felul cum se desfă
șoară întrecerea socialistă in sec
tor, organizația de bază a indicat 
comitetului secției sindicale să o- 
rienteze activitatea grupelor sindi
cale spre o mai largă preocupate 
față de calitate și economii. A în
ceput o muncă vie. La locurile 
lor de muncă minerii au în
ceput să lucreze cu mai multă л- 
tenție. Fiecare bucată de lemn, 
fiecare armătură de fier, betonl- 
tele, cimentul, balastul se cîntă- 
reau cu multă judecată înainte de 
întrebuințare. Pe grafic, în dreptul 
brigăzilor conduse de Dan Cons
tantin, Voioși Martin, Flămînzeanu 
Nicolae, Bogdan Constantin, Dră- 
gan Dumitru, Mitrea Mihai, Io- 
nașcu loan, cate sînt și organiza
tori de grupe sindicale, indicatorul 
economiilor realizate, execută a- 
devărate salturi de Ia decadă la 
decadă. Exemplul lor a fost urmat 
și de celelalte brigăzi. Preocuparea 
pentru trainic, economic și fru
mos a devenit generală. Echipele 
de mecanici și mentori conduse de 
Roman Victor și Bidiguț Constan
tin nu s-au Uitat mai prejos. Buna 
funcționare a utilajelor miniere, re
parațiile, montările nu mai pro
duceau minerilor griji și bătaie de 
cap. E drept uneori, lipsa vreunui 
ortac de ia lucru s-au dte un caz 
de indisciplină mai provoacă neplă
ceri, dar și în această prn i 
comitetul secției sindicale a găsit 
o soluție justă. In sector a luat 
ființă o brigadă artistică de agi
tație. Acolo unde discuțiile de la 
om la om sau ședințele de grupă 
nu s-au dovedit eficace, critica 
publică și satira au dat cele mai 
bune rezultate.

Succesele obținute de colectivul 
sectorului de investiții de la mina 
Vulcan constituie un imbold pen
tru ca pe viitor colectivul secto
rului, sub îndrumarea permanentă 
a organizației de bază, să depună 
o activitate tot mai rodnică.

A. NICHI FOREL 

zihele de desfacere. Plinea con
tinuă a se transporta așezată di
rect în autovehicule. Magazinele, 
centrale de desfacere, neavînd 
spații corespunzătoare de depo
zitare ți rar ' 
mulțumesc a pune pîinea gră
madă în lăzi, rafturi fără a se 
ține cont că pîinea transportată 
și depozitată în condițiile aces
tea se turtește, se deformează 
și-și pierde din aspectul normal. 
Inițiativa 1.1.L, „6 August" de a 
introduce transportul plinii prin 
intermediul lădițeior — dfâja con
fecționate tn acest scop — s-a lo
vit de imposibilitatea magazine
lor de ь depozita aceste lădițe 
și r. î* asigura un cireuit con
tinuu între magazine și fabrică.

Colectivul nostru se va stră
dui și de acum încolo se pro
ducă o pîine bună, la nivelul ce
rințelor oamenilor muncii.

ipunzătoare de depo- 
fturi de expunere, se

Din experiența organizațiilor de partid • PUBLICITATE
mentelor privind creșterea pro
ducției de cărbune, reducerea 
prețului de cost.

In primele 6 luni ale anului 
curent, planul producției globale 
al sectorului a fost depășit cu 
10,4 la sytă, productivitatea 
muncii a crescut cu 3,4 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus 
cu 3 la sută pe tona de cărbune. 
Acesta este un important rezul
tat al creșterii capacității orga
nizației de bază de mobilizare a 
minerilor și tehnicienilor la în
făptuirea sarcinilor elaborate de 
partid.

Cu trei ani în urmă, organi
zația de partid din sectorul II 
număra 80 membri de partid; as
tăzi numărul membrilor șl al 
candidaților de partid a crescut 
de aproaoe trei ori. Membrii și 
candidații de partid primiți în 
ultimii ani sînt în mare majo
ritate mineri care lucrează ne
mijlocit în procesul de producție.

La primirea în partid, orga
nizația de bază și-a îndreptat 
atenția spre cei mai înaintați 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
care prin munca de zi cu zi, prin 
întreaga lor activitate s-au do
vedit a fi demni de titlul dte mem
bru de partid. Organizația de 
bază s-a ocupat cu simț de răs
pundere de educarea și creșterea 
celor care au cerut să fie pri- 
miț; în partid. Membrii de partid 
cu experiență s-au străduit să-i 
cunoască îndeaproape, să-i veri
fice ’n muncă pe cei mai buni 
muncitori pentru a-i pregăti să 
devină candidați și apoi membri 
de partid.

In aceasta direcție organiza
ția de partid nr. 2 și-a îndreptat 
atenția spre activul fără de par
tid. Tovarășii din activ^au fost 
invitați sistematic la adunările 
deschise de partid unde s-au 
dezbătut problemele legate de 
realizarea planului de producție.

Tovarășilor din activul fără de 
partid li s-au încredințat sarcini 
concrete, fie să muncească în di
ferite brigăzi rămase în urmă, 
fie să-i ajute pe muncitorii ti
neri în ridicarea calificării pro
fesionale, să activeze ca agita
tori etc.

Toate acestea au făcut ca or
ganizația de partid să cunoască 
hifle oamenii, capacitatea șl spi
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Lupta oamenilor muncii din Japonia 
pentru un trai mai

In goana după profituri, mono
polurile japoneze desfășoară o 
ofensivă neîntreruptă împotriva ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. intensifică pe toate căile ex
ploatarea, lovesc în cele mai ele
mentare drepturi ale populației 
muncitoare. Aservirea economică, 
politică și militară a Japoniei in
tereselor Ș.U.A. agravează și mai 
mult situația grea a oamenilor’ 
muncii japonezi.

Fenomenele de criză care bîn- 
tuic în economia Japoniei, mai 
ales în industria carboniferă, au ca 
urmare închiderea unor întreprin
deri și intensificarea exploatării 
muncii la cele care își continuă 
activitatea. închiderea unor fabrici 
și mine duce la concedieri masive 
în rînduriie muncitorilor japonezi. 
Cei concediați îngroașă rînduriie 
armatei de șomeri. In urma intro
ducerii celor mai nemiloase siste
me de intensificare a muncii» 
10.000 de muncitori japoneai își 
pierd în fiecare lună locul de mun
că, iar pentru cei rămași în produc
ție exploatarea devine absolut in
suportabilă.

Ziarul burghez „Yomiuri" scria 
în martie 1961 că este foarte greu 
pentru un om cate a depășit vîrsta 
de 35 de ani să găsească de Iu-* 
cru în Japonia. Fiecare al patrulea 
japonez care a atins această vîrstă 
este șomer. In prezent, potrivit da* 
telor oficiale, în Japonia există 
7.120.000 de șomeri.

Nici cei care au de lucru nu au 
o situație mult măi bună. In timp 
ce minimul lunar de existență al 
unei familii obișnuite formate din 
5 persohne era în 1959 de 32.000- 
33.000 de yeni, salariul mediu al 
bărbaților în industrie a fost de 
numai 24.190 de yeni, iar sala
riul mediu lunar al unei treimi 
din totalul oamenilor muncii ja

ritul lor de răspundere în mun- . 
că. Cel mai buni dintre ei au 
fost primiți în partid: Astfel, de 
la începutul anului curent și pî- 
nă în prezent au fost primiți 
membri de partid un număr de 
19 muncitori și tehnicieni. Prin- 1 
tre cei primiți în partid se nu
mără tov. Andrei Mihai, miner 
șef de brigadă, Duca Gheorghe, 
miner șef de schimb, AiZler Ti- 
beriu, inginer- mecanic și alții.

O mare parte dintre candidați 
au provenit din rtndurile utemlș- 
tilOr. Crescuți și educați în rîft- 
durile organizației U.T M., aju
tați îndeaproape de comuniști, 
numeroși utemiștl, fruntași în 
producție și activitatea obșteas
că âu devenit membri de partid. 
Tinerii Lozka Victor, lonas Se
ver, Pnciu Viorel, primiți recent 
candidați de partid, sînt fruntași 
în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor economice, exemple de 
disciplină, de atitudine înaintată 
față de muncă.

Preocuparea Organizației da 
bază pentru pregătirea celor mai 
buni oameni ai muncii de a in
tra în partid nu se încheie Insă 
odată cu primirea acestora în 
rînduriie partidului. Biroul or
ganizației de bază s-a îngrijit 
ca toți candidații să primească 
sarcini concrete în raport eu pre
gătirea lor politică și cu pute
rea lor de inufică.

Numeroși membri de partid, 
între care Sidorov Vasile, Darie 
Gheorghe, Michiev Gheorghe, 
Orban Iosif și mulți alții se o- 
cupă tfe educarea celor mai buni 
muncitori din locurile principale 
ale producției de cărbune în ve
derea primirii acestora în partid.

Și în viitor, organizația de ba- 
Л nr. 2 de la mina Petrila se 
Va călăuzi în munca de creștere 
a rîndurilor organizației, de in
dicațiile conducerii partidului 
străduinflu-se să pună accentul 
principal pe calitățile politice, 
morale și profesionale ale celor 
ce solicită primirea în partid, 
Să vegheze cu strictețe la res
pectarea Statutului partidului, 
să acorde calitatea de membru 
de partid numai celor care sînt 
cu adevărat demni de a purtai 
înaltul titlu de membru de partid.

SILVIU R. lOSlFESCU 
mina Petrila

ponezi este sub 8.000 de yeni. 
Criza din economie precum și 

salariile mici duc la un consum 
pe Cap de locuitor extrem de scă
zut Ziarul japonez citat, referin- 
du-se la nivelul consumului pe 
cap de locuitor, relata recent ca 
„în comparație cu S.U.A., Anglia 
și Germania occidentală, în Japo
nia el reprezintă respectiv o opti
me, o pătrime șl o treime**.

In Japonia, ca și în alte țări 
capitaliste, n-a fost lichidată dis
criminarea în ce privește salariza
rea muncii femeilor și a copiilor, 
Astfel la o muncă egală, femeile 
primesc mai puțin de jumătate 
din salariul bărbaților, iar adoles
cenții sub 18 ani mai puțin de un 
sfert din salariul muncitorilor a- 
dulți.

Tabloul situației mizere a oa
menilor muncii din Japonia este 
completat de condițiile inumane 
de locuit și de politica impozitelor.

Cocioabe înjghebate din lăzi si 
cutii de conserve, care au pe aco
periș clteva pietre pentru a nu le 
lua viatul, constituie „locuințele" 
majorității muheitorilor și țărani
lor japonezi. Aceste cocioabe în 
care locuiesc 3—6 persoane și în 
care cu greu pătrunde lumina, au 
devenit focate de boli care ma
cină sănătatea oamenilor muncii.

Referlndu-se la politica impozi
telor, ziarul „Tokio Schimbun" 
scria nu fără ironie —. că în Ja
ponia „doar dreptul de a respira 
nu este supus impozitelor".

Guvernul japonez, în loc de a 
investi sumele încasate de pe ur
ma impozitelor penttu construcții 
de locuințe și de instituții cultura
le, alocă aceste fonduri «înarmă
rii.

Lupta clasei muncitoare pentru 
apărarea drepturilor sale vitale a 
luat în Japonia forme specifice. De 

j
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loitililol le Un
Petroșani

Aduce la Cunoștința Celor 
interesați că cursurile 
DE PREGĂTIRE PENTRU 
EXAMENUL DE ADMITERE 
INC.EP DE LA DATA DE 1 
AUGUST 1961. ÎNSCRIERI 
LE LA ACESTE CURSURI, 
care slut gratuite. SE POT 
FACE DE LA DATA DE 24 
IULIE PINA LA 1 AUGUST.

Candidaților li se asigură 
cazare și masă contra «Ost. 
Informații suplimentare se 
pot obține la secretariatul 
institutului.

cu durata de
3 ani la Bra-

cu durata de
2 ani la Criv-

ANUNȚ
I.A.P-L, Petroșani, servi

ciul de cadre, recrutează «• 
levi absolvenți aj școlii ele
mentare de 7 ani din Valea 
Jiului, băieți Și fete, pentru 
școlarizare în următoarei* 
meserii:

— Bucătari, cu durata de 
școlarizare de 3 afli la Bra
șov.

— Cofetari-petiȘeri cu du
rata de școlarizare dt 3 ani 
la Brașov.

— Bufetieri, 
școlarizare de 
șov.

— Ospătari, 
școlarizare de 
iova. ’
tonDitii de recrutare

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

b) Să albă vîrsta de mi
nimum i4 ani și maximum 
18 ani împliniți la data de 
15 septembrie 1961.

Părinții care doresc a în
scrie în aceste școli copii, se 
vor prezenta la serviciul 
cadre al T.A.P.L, Petroșani 
avtnd asupra lor certificatul 
de școală, extrasul de naște
re și buletinul de identitate 
al copilului, pînă la data de 
30 iulie 1961.

btin
, mai bine de 7 ani, oamenii muncii 

japonezi pornesc în fiecare ân „o- 
fensiva de primăvară" și încheie 
fiecare an cu „ofensiva de toamnă".

In cursul celor aproape două 
luni de luptă din primăvara aces
tui an au fost organizate zilnic dte 
50 de greve, mitinguri și demons
trații. Lupta a devenit deosebit 
de încordată în perioadele acțiu
nilor comune sau, cum li se mai 
spune, ale „valurilor". In luna fe
bruarie la aceste acțiuni au luat 
parte circa 2,3 milioane de oa
meni, la începutul lunii martie — 
5,5 milioane, iar la sfîrșitul lunii 
martie — aproximativ 4 milioane 
de oameni.

In fruntea luptei oamenilor mun
cii din Japonia se află Consiliul 
General al Sindicatelor japoneze 
(S.O.H.I.O.) care numără în pre
zent peste 3,7 milioane de mem
bri. S.O.H.I.O. militează pentru 
revendicări de ordin economic, îm- 
binîndu-le cu revendicări politice 
ale oamenilor muncii. Sttinsa îm
binare dintre revendicării^ econo
mice și cele politice constituie o 
caracteristică deosebit de marcantă 
a luptelor maselor muncitoare din 
Japonia. Mărirea salariilor, înce
tarea „raționalizării" producției, 
încheierea tratatului de pace cu 
Uniunea Sovietică și restabilirea 
relațiilor diplomatice cu RP- Chi
neză — iată clteva din lozincile 
de anul acesta care însuflețesc lup
ta oamenilor muncii japonezi.

Intensificarea luptei oamenilor 
muncii din Japonia dovedește că 
japonezii sînt hotărîți să-și reven
dice drepturile economice și poli
tice, înfruntînd teroarea guvernu
lui Ikeda, supus monopolurilor și 
imperialiștilor americani. Aceasta 
dovedește odată mai mult maturi
zarea conștiinței maselor de oa
meni ai muncii din Japonia.
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Declarația prof, american Fred Warner Neil
NEW YORK 26 (Agerpres). 
Intr-un discurs rostit Ia Cler

mont, dr. Fred Warner Neil, pro
fesor de relații internaționale la 
Colegiul din Clermont (statul 
California), a cerut conducători
lor politici americani să renunțe 
Ia formulele învechite și să depu
nă eforturi cinstite pentru a ob- 

problemei 
a pro-

ci

In reliance Dizerici «ma ia continua sa lie 
extrem de Încordata

că în 
impor- 
trebuie 

„Po-
occîcfentale, a 

este numai provo- 
ostentativ provoca-

Neil
Uniunii

a declarat că pro- 
Sovietice cu

, ține reglementarea 
Berlinului occidental și 
blemei germane.

Prof. Neil a avertizat 
această problemă foarte 
tantă, Statele Unite nu
să se orienteze după Bonn, 
litica Germaniei 
spus el, nu 
catoare, 

, ioăre".
Prof, 

punerile
privire la reglementarea proble
mei Berlinului occidental sînt 
rezonabile și constructive; „Ce 
interese americane afectează pro
punerea sovietică cu privire la 
Berlinul occidental ?" — a în
trebat Neil. Trebuie să înțele
gem în primul rînd că actuala 
situație din Berlinul occidental 
este cît se poate de anormală și 
că ea nu poate fi permanentiza
tă. Este absurd să vorbim des
pre Berlinul occidental — așa 
cum a făcut secretarul de stat 
Rusk, ca despre o parte a „Stătu

----- O—

qaoșuhii", oare- trebuie menținut 
ctforice preț. Stfetu qott-ul nu 
poate fi menținut la infinit. Re
petarea afirmației că ne vom si- 
tua pe „o poziție fermă" în a- 
ceastă problemă — nu înseamnă 
politică. Este numai sofistică să 
afirmăm — așa cum au făcut 
președintele Kennedy și alții — 
că întrucît Statele Unite nu cer 
nicil o modificare a situației din 
Berlinul occidental1, această pro« 
blemă apare numai pentru că 
rușii seamănă discordie. Poziția 
noastră în problema Berlinului 
occidental este neîntemeiată din 
punct de vedere militar, diplo
matic și juridic...".

Prof. Neil a subliniat că dacă 
Statele Unite nu vor să accepte 
propunerile sovietice privitoare 
la reglementarea problemei Ber
linului occidental, ele trebuie să 
prezinte o alternativă rezonabilă.

„Conducătorilor regimului' de 
ia Bonn, a spus în continuare 
prof. Neil nu le-ar fi pe plac 
acest lucru, însă cred că este 
timpul' ca germanii occidentali 
să fie puși la locul lor în aceas
tă problemă. Este timpul ca Sta
tele Unite să pornească în poli
tica lor de la adevăratele intere
se americane iar nu de la inte
rese americane închipuite sau de 
1? interesele Germaniei occiden
tale".

In încheiere prof. Neil a de
clarat : „Cred că pentru început 
cel mai bun lucru ar fi ca con
ducătorii țării noastre să facă 
în fața poporului american de
clarații realiste, nu propagandis
tice, în legătură cu această pro
blemă. O asemenea cale cere un 
curaj adevărat, nu pseudo-curajul 
manifestat prin adoptarea unei 
„poziții ferme".

Grupul țărilor 
afro-asiatice Ia O.N.U. 
sprijină unanim Tunisia

NEW YORK 26 (Agerpres).
Grupul afro-asiatic de la O.N.U. 

s-a întrunit marți, la cererea dele
gației tunisiene. Această delega
ție a făcut o expunere asupra si- 
tugțjgi militare și diplomatice în 
legătură ф agresiunea franceză îm
potriva Tunisiei. In cursul întru
nirii, reprezentantul Indiei a pre
zentat participanților proiectul 
scrisorii a cărei redactare a fost 
hotărîtă la precedenta întrunire a 
grupului care a avut loc sîmbătă. 
Scrisoarea exprimă sprijinul grupu- 
flui afro-asiatic față de lupta po
porului tunisian. In scrisoare este 
aprobată rezoluția prezentată Gon- 
sjliului de Securitate de R.A.U. și 
ЙЬегіа și care nu a putut fi adop
tată de Consiliu din cauza opozi
ției puterilor occidentale.

Noi aete de samavolflicie săvîrșite 
de agresori

PARIS 26 (Agerpres).
Corespondenții, din Bizerta ai 

presei democrate franceze rela
tează despre noi acte de sama
volnicie săvîrșite de militarii 
francezi. „In dimineața zilei de 
25 iulie m-am întors în Bizerta 
unde atmosfera continuă să fie 
extrem de încordată, scrie Ma
deleine Riffaud corespondenta 
ziarului „L’Humanite". Parașu
tiștii au ocupat noi poziții pe, 
terasele clădirilor, unde au pă
truns sfărîmînd ușile caselor. 
In prezent ocupă clădirile închi
sorii și școlii din cartierul eu
ropean. Ei au avut o atitudine 
brutală față de cadrele didactice 
franceze care au protestat împo-

Trupele franceze continuă să ocupe o parte 
a orașului

triva acestui act. Sînt semnalate 
cazuri de jaf. Tancurile au ocu
pat poziții în pieți. In astfel de 
condiții încetarea focului poate 
fi în orice moment încălcată de 
vreo provocare".

M. Riffaud descrie cîteva sce
ne ia care a fost martoră ocu
lară : „Sute de cadavre în des
compunere au fost înmormînta- 
te duminică fără nici un fel de 
dezinfectare, din cauza lipsei de 
materiale corespunzătoare".

Ziarul „Paris Jour" scrie: „Pe 
străzile pustii ale părții europe-) 
ne a orașului parașutiștii conți-» 
nuă să-și ocupe pozițiile. întrea
ga zi șoseaua care 
Bizerta spre Tunis 
o mate afluență de 
Numeroși tunisieni
rașul pe jos, cu boccele în mînă, 
iar alții împing cărucioare în 
care și-au încărcat în grabă co
piii și lucrurile".

duce de la 
a cunoscut 
automobile, 

părăsesc o-

a 
la 
se

Rezoluția Federației 
generale a muncii 

din Belgia
PARIS 26 (Agerpres).
Biroul Federației generale 

muncii din Belgia a adoptat 
25 iulie o rezoluție în care
pronunță pentru rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental pe 
calea tratativelor. „In loc să se 
ia măsuri cu caracter milt’ar..., 
e necesar să se înceapă neîntîr- 
ziat tratativele, care să se des- 
fsroare într-o atmosferă de bu
năvoință", se arată în rezoluție.

„Rezolvarea acestei probleme, 
subliniază Federația Generală a 
Muncii, trebuie găsită nu de ge
nerali ci de oameni politici și de 
diplomați care în acest scop tre
buie să treacă imediat la o ac
țiune".

TUNIS 26 (Agerpres).
Datorită exodului masiv al 

cuitorilor Bizertei în ora; au 
rămas foarte puțini civili. Refu- 
zînd să se conformeze prevederilor 
rezoluției adoptate de Consiliul de 
Securitate, trupele franceze conti
nuă să ocupe o parte din oraș. 
Totodată; potrivit relatărilor agen
ției tunisiene T.A.P., aviația fran
ceză a violat în mai multe rînduri

lo- 
mai

o

aerian al Tunisiei. Aceste' 
au avut loc în regiunile 

Bej a, Soku el Arba, Kef.

spațiul 
violări 
Tunis, 
Kâsserine, Gabes, Sfax, Gafsa si 
Kairouan.

Marți a fost aniversarea Repu
blicii Tunisiene. Dar, din cauza 
evenimentelor de la Bizerta nu au 
fost organizate obișnuitele festivi
tăți și nu s-a încetat lucrul.

TOKIO. , Ploi torențiale au 
provocat Ia 24 iulie puternice 
inundații pe insula Hokkaido, 

inundînd
inundații pe insula 
Rîurile s-au revărsat 
mii de case. Au fost întrerupte 
legăturile telefonice 
cațiile feroviare de 
nii. In 43 de locuri

și comuni- 
pe nouă li- 
digurile au

De ce nti sînt reluate lucrările 
parlamentului congelez

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres).

Deși majoritatea covîrșitoare 
a deputaților congolezi se află 
la Lovanium, lucrările Parla
mentului Republicii Congo nu au 
fost încă reluate și nu există 
nici un indiciu că ar exista po
sibilitatea ca Parlamentul să 
treacă, în sfîrșit, la rezolvarea 
sarcinilor ce-i stau în față.

Corespondenții agențiilor de . 
presă subliniază că motivul prin
cipal al tărăgănării reluării lu
crărilor parlamentului îl consti
tuie teama marionetelor de la

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

Parada sportivă de la Havana
HAVANA 26 (Agerpres).
La 25 iulie în piața Revoluției din Havana în fața monumen

tului lui Jose Marti, a avut loc o mare paradă sportivă consa
crată aniversării a 8 ani de la începerea luptei armate a poporu
lui cuban pentru libertate și independență.

Sutele de coloane de sportivi sosiți din diferite regiuni ale 
țării formau un șir lung de ați va kilometri.

In jurul orei 9, la paradă au sosit președintele Osvaldo Dor- 
ticos, primul ministru Fidel Castro, membrii guvernului revoluțio
nar precum și cosmonautul Iuri Gagarin, oaspetele Cubei.

înainte de începerea parăzii sportive, deasupra pieței au tre
cut în diferite formații de zbor escadrile de avioane sportive și 
elicoptere. Au străbătut vertiginos văzduhul avioane de vînătoare cu 
reacție.

Din tribune oaspeții din diferite țări ale Americii Latine scan
dau : „Argentinienii sînt alături de Fidel!“, „Uruguayenil sînt 
alături de Fidel!", „Brazilenii sînt alături de Fidel!“. In tribune 
și în piață au răsunat puternic mii de glasuri: „Cuba — da, 
yankeii — nu!“.

In fața tribunei, se succed coloane de sportivi ai Cubei re
voluționare. Executarea exercițiilor stîmește tumulte de aplauze.

Atunci tind în piață au apărut sportivi purtînd drapelele de 
stat ale Cubei, Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări socialiste, 
toți cei prezenți au intonat eu însuflețire „Internaționala", imnul 
proletariatului mondial.

Grandioasa paradă sportivă la care au participat aproximativ 
75.000 de oameni a durat mai bîne de 7 ore.

Leopoldville că fără voturile de
putaților katanghezi vor suferi 
o înfrîngere zdrobitoare în se
siune. După cum se știe, îndată 
după eliberarea sa, care a fost 
făcută cu prețul promisiunii că-și 
va .trimite deputății la sesiune, 
Chombe s-a dezis de angajamen
tul luat față de complicii săi din 
capitala congoleză.

In aceste condiții, grupul de 
trădători de la Leopoldville a 
început — în strînsă colaborare 
cu reprezentanții O.N.U. — o in
tensă activitate de amenințări și 
șantaj pentru a sili pe parlamen
tarii patriot’ să trădeze intere
sele poporului.

Ultimele știri sosite din Con
go confirmă încă o dată din plin 
acest lucru. Astfel, autoritățile 
O.N.U. au încălcat acordul rea
lizat anterior cu guvernul con- 
golez legal, condus de Antoine 
Gizenga, privind izolarea com
pletă a deputaților pentru a îm
piedica exercitarea de presiuni 
asupra lor. După cum a anunțat 
postul de radio Brazzaville, Ka- 
savubu se bucură de dreptul de 
a intra și ieși nestingherit din 
cetatea universitară Lovanium 
în timp ce ceilalți deputați nu 
au această posibilitate.

„Dreptul acordat lui Kasavubu 
— a declarat comandantul ar
matei' naționale congoleze, Vic- 

•tor Lundula — constituie o în
călcare flagrantă a obligațiilor 
pe care și le-a asumat O.N.U. 
Această încălcare oferă largi po
sibilități marionetelor de la Leo
poldville și celor care stau în 
spatele lor de a influența în di
recția dorită desfășurarea sesiu
nii parlamentare și de a exercita 
presiuni asupra membrilor par
lamentului".

,1

afost rupte ceea ce a dus la 
inundarea a 10.000 de hectare 
de semănături. Peste 35.000 de 
locuitori au avut de suferit în 
urma inundațiilor Se semnalea
ză victime

CARACAS. Președintele Fede
rației Camerelor de comerț și in
dustrie din Venezuela, Alejandro 
Hernandez, a declarat că Vene
zuela trebuie să denunțe acordul 
comercial cu Statele 
oarece el împiedică 
țării.

BUENOS AIRES, 
anunță agenția 
potrivit cifrelor recensămîntului 
efectuat în anul 1960 în Argen 
tina, populația acestei țări este 
de 20.800.945 de persoane.

RIO DE JANEIRO. După cum 
anunță agenția France Presse, 
cu prilejul unei conferințe de 
presă, președintele Braziliei, Ja- 
nio Quadros, a anunțat la 25 
iulie că Brazilia va relua rela
țiile diplomatice cu Uniunea So
vietică

Unite, dfe- 
dezvoltarea

După cum 
France Presse,

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Cîntece și jocuri popu
lare romînești și ale minorități
lor naționale, 9,30 Prietena noas
tră cartea, 10,00 Fragmente din 
opera „Logodnica Nordului" de 
Toradze, 11,03 Noi înregistrări 
de muzică romîneașcă, 
Limba noastră. Vorbește 
prof. Al; Graur (reluare), 13,05 
Concert de muzică ușoară 
nească, 14,30 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 15,10 Con
cert popular interpretat de mari 
soliști, 16,15 Vorbește Moscova !
18.30 Poeme pentru marile con
strucții, 19,05 Tribuna Radio,
20.30 Program muzical pentru 
fruntași în producție d'in indus
trie și agricultură, 21,00 Muzică 
ușoară interpretată de Domenico 
Modugno. PROGRAMUL II. 
12,40 Muzică ușoară, 13,10 Pre
lucrări corale din folclorul nos
tru, 14,03 Muzică din operete,
14.30 Cele mai bune programe 
muzicale alcătuite de ascultători,

12,00 
acad.

romî-
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PARIS 26 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Tribunalul militar francez din 

orașul algerian Orleansville, a 
început judecarea a trei copii 
algerieni în vîrstă de 15 ani 
(două fetițe și un băiat) care 
sînt acuzați de „atentat la se
curitatea internă a statului".

„Crima" acestor copii, care 
au fost aduși în fața tribuna
lului sub o puternică escortă 
mHitară, constă în aceea că 
cele două fetițe prietene au 
confecționat un steag național 
al Republicii Algeria, iar asu
pra băiatului s-a găsit un ma
nifest al Frontului de Elibera
re Națională a Algeriei.

înainte de a fi trimiși la 
închisoarea din Orleansville a- 
cești copii au fo.-t ținuți timp 
de trei săptămâni în beciul co
mandamentului regimentului 
22 de infanterie din orașul Te- 
nes. Ei nu au avut dreptul să 
fie vizitați de nimeni, nici mă
car de un avocat, pină la in 
ceperea procesului.

i;
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15,00 Muzică populară sovietică, 
15,35 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,50 Curs de limba ru
să, 17,00 Concert popular, 18,05 
Aspecte de la cel de-al VI-lea 
concurs pe țară al formațiilor 
artistice de amatori, 19,30 Teatru 
la microfon. Studioul actorului 
amator prezintă : „Ochiul ba
bei". Comedie de George Vasi- 
lescu. 20,50 Muzică populară 
romîneașcă, 21,45 Muzică din o- 
perele lui Richard Strauss.

CINEMATOGRAFE
28 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Vickingii; AL. SAHIA: 
Cenușăreasa; PETRILA : Hatiffa; 
ANINOASA : In umbra legii; 
VULCAN : Socoteli greșite; CRI- 
VIDIA : Sînge alb; LUPENI: 
Avionul pleacă la ora 9; BAR- 
BATENI : Am fost satelitul soa
relui.

Tîparul : ifi August" — Poligrafie


