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t garu Sebastian aplică perforajul umed în galeria din cui , 
I ’•ușul stratului 5 est orizontul XIV blocul I de Ia mina Pe ♦ 
I trila. Captarea pe cale umedă a prafului de piatră nu-i * 
ț împiedică cu nimic să realizeze randamente sporite și de ț 
» pășiri de plan: IN CLIȘEU: Brigadierul Dogaru Sebastian f 
î ț primul din dreapta) discutînd cu ortacii dintr-un schimb | 
! al brigăzii despre eficiența perforajului umed în apărarea • 
♦ sănătății minerilor. ;

PE ȘANTIERE

La sfîrșiful semestrului I — 
pianul complect realizat !

Realizarea stadiilor de lu
crări prevăzute și darea în fo
losință a obiectivelor planifi
cate pe semestrul I — iată sar
cinile care stau în fața șantie
relor în aceste zile.

Constructorii din Lupeni au 
obținut bune rezultate în a- 
ceastă direcție. Prin organiza
rea lucrului la brigăzile de fi
nisări — zugravi, parchetari, 
mozaicari, instalatori — pe do
uă schimburi, concentrarea for
țelor materiale ale șantierului 
pentru aprovizionarea cu pre
cădere a aceștor puncte de lu
cru, s-a asigurat terminarea 
construcției blocului D înainte 
de termen. Acum, se află în 
plin finisaj blocul C, care va 
fi terminat și el pînă la sfîr- 
șitul lunii. In acest scop, bri
găzile zugravilor Berciu Ghe- 
orghe, Szabo Ioan, zidarului 
Stoica Constantin, instalatori
lor Istodor Vintilă și Vasiu Pe

ntru lucrează și seara, la lumina 
becurilor instalate provizoriu, 
numai să termine obiectivele 
planificate.

Mai lent se desfășoară lu
crările de finisaj interior la 

-loturile conduse de tov. Ștroie 
Vasile șâ Hafiuc Aurel de pe 
șantierul 6 Petroșani. Aici blo
curile mici de pe strada Cons
tructorilor și clădirea comple
xului cooperației meșteșugă - 
rești nu sînt încă predate deși 
termenele prevăzute inițial au 
trecut. La fel, din cauza unor 
mărunțișuri — cablu, tablă 
striată — nu a fost predată 
nici clădirea laboratoarelor de 
Ia Institutul de mine — lucru

------------------ 0.

Lemnul fasonat la gaterul II Lonea, sectorul I.F. Petroșani, 
exploatarea Lonea, poartă pecetea calității la toate sortimen
tele : scînduri, margini, dulapi, rigle etc. IN FOTOGRAFIE: 
Maistrul Fiță Gh. și expeditorul Badea Cornel, de la gaterul II 
Lonea, verlficînd calitatea scîndurit.

Orizontul muș
case lacom din 
discul roșu al soarelui. Seara, se 
pregătea să arunce asupra ora
șului așternutul ei siniliu. Un în
demn lăuntric îmi îndreaptă pașii 
spre o străduță plină de moloz 
cu miros de var proaspăt.

Cunosc de mult străduța asta. 
Odinioară pe aici erau câteva că
suțe ascunse, rușinate parca de 
arhitectura lor, liliputane. Odată 
an venit aici niște oameni. Au 
privit locul cu ochii de cunoscă
tori, au măsurat, au bătut țăruși 
și apoi au plecat mulțumiți. In ur
ma lor au venit constructorii. Pe 
dată căsuțele vechi au dispărut 
în locul lor oamenii au durat ca
sele astea mari — ansamblu armo
nios de forme geometrice pe fon
dul zării albastre. Poate că acesc 

de care se face vinovată con
ducerea acestui șantier, care 
n-a asigurat loturile respective 
cu materialele necesare desfă
șurării lucrului fără întreru
peri.

La executarea tencuielilor ex
terioare, au fost obținute suc 
cese mal însemnate. La Lupeni 
au fost tencuite deja exterior 
blocurile D și 10 și jumătate 
din blocul C, iar la Petroșani, 
pînă la sfîrșitul lunii iunie, va 
fi terminată complet tencui- 
rea exterioară a tuturor blo
curilor de pe strada Construc
torilor. Mai rău se stă cu exe 
cutarea finisajelor exterioare 
la blocurile care au rămas ne- 
tencuite din anii trecuți. In 
cartierul Viscoza Lupeni mai 
sînt netencuite blocurile, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 11, iar In cartierul 
Braia alte cîteva blocuri, la 
care constructorii nici nu au 
început lucrările de tencuire 
exterioară din lipsă de proiec
te. devize etc.

O atenție deosebită trebuie 
dată în această lună lucrărilor 
de la noile blocuri pentru a le 
ridica pe toate pînă la acope
riș — s-au chiar a monta a- 
coperișul pe ele — în vederea 
creării de condiții optime de 
lucru echipelor de finisaj.

Trecerea brigăzilor de fini
saj pe două’ schimburi în Pe
troșani, începerea tencuielilor 
exterioare și la blocurile cons 
truite anii trecuți și rămase 
netencuite la Lupeni, punerea 
sub acoperiș a blocului 9 Lu-

(Continuare în pag, 3-a)

IN FAȚA BLOCURILOR
lucru m-a atras pe străduța cu 
miros de var proaspăt.

Blocurile se pregătesc să-și pri
mească locatarii. Nu peste mult 
timp, ochii ferestrelor care acum 
mă privesc tăcute, vor spune . 
,.Uită-te - la noi, știi cîtă fericire 
se ascunde în spatele nostru ?“

Aevea văd copilașii mai mici, 
sau mai măricei jucîndu-se fericiți. 
Părinții se uită cu subînțeles unul 
la altul și ■ zîmbesc.

Constructorii de mîine 1
Lingă blocurile noi din strada 

Constructorilor s-au oprit cîțiva 
oameni,. bărbați și femei.

— Or fi viitorii locatari ai 
noilor blocuri — pronostica un 
constructor.

? Era o dărăpănătură. Se îngrâ- > 
î mădeau acolo ca intr-un depozit ’ 
£ de vechituri bucăți de fier vechi, (
1 carcase de motoare, grinzi me- 2 
7 talice, axe și roți, tăblii, aărămizî ■> 
( și cite și mai cite. Nu-ți venea , 
( să intri înăuntru pentru nimic în l 
( lume. Intr-o zi s-au oprit aici >
> cîteva echipe de. muncitori. Mai S
> tîrziu au adus ceva material, a- ț 
[ poi au început reamenajarea fos- ? 
? tei fitingării. Harnice, mîinile lot > 
j ««*••*••••«•••*««•«*«••• 5 

j Metamorfoză î
.2 J
J bătătorite au ridicat noi ziduri; < 
’î au pus acoperiș, au tăiat în zidul
2 tare geamuri mari, luminoase și ) 
*> au înlocuit vechea podea cii ca-

lupuri de lemn sănătos. In cîteva < 
luni hala fostei fitingării a $ 

!’ U.R.U.M.P. s-a transformat în- ? 
J' tr-un modem atelier pentru repa- 5
> rații capitale. ?
) E drept, la început nu le-a fost 2 
î ușor. Dar ce nu fac niște oameni S 
[ inimoși ca cei din echipele con- )
> duse de Duca loan, Borotea )
> Iuliu și Toma Andrței. /
■[ Iată, apeși pe un buton și ca 5 
2 niște fluturi enormi, podurile ru- ) 
2 lante cu acționare automată încep 1 
;! să se miște ascultătoare. Merită l 
< laudă și cei care au instalat în 2 
!’ interior bancurile de lucru. A- 5 
J; ranjate cu multă meticulozitate, și ’ 
jl ele își așteaptă parcă cu netăb- j

I
' dare musafirii. 2

Constructorii s-au angajat să S 
dea atelierul în foloșință la data < 
de 1 iunie a.c. 2

— Ce atîta grabă ? — a între- 5 
bat într-o doară un „Marinică". $ 

- Modernizăm. Zilnic moder- < 
x nizăm și dacă așa stau lucrurile 2 
? cum să nu ne grăbim — . au răs- > 
• puns și muncitorii și meșterii. S 
J Constructorii s-au ținut de cu- < 
( vînt. Ba chiar ceva mai mult. Au 2 
2 terminat lucrarea înainte de ter- 5 
1 menul stabilit. Și e bine 1

Involuntar răs
pund dintr-o dată:

Tot ce se poate.
Oamenii se uită la noile lo

cuințe, le cîntăresc din ochi și sc 
bucură. Ei știu că acestea vor fi 
în curînd ale lor. Că străduța 
asta cu pietre și moloz va fi pes
te puțin timp o străduță frumoa
să cu ronduri și flori. Și-au adus 
bărbații și soțiile cu dînșii. Ele 
vor gospodări în casele astea noi 
și frumoase. Să le vadă și să se 
obișnuiască și ele cu linia lor mo
dernă. Da oameni, bucurați-vă ! 
Toate sînt pentru voi ; și casele 
astea mari, pline de lumină, și 
străduțele cu ronduri de flori, și 
viitorul. Toate sînt ale voastre.

I. CIOCLEI

La primirea în partid a unui constructor

O М.Ш CINS TE
Dulgherul Kiss Alexandru a 

cărui cerere de primire în rîndw 
rile membrilor de partid se dis
cuta, a fost întrebat de unul din 
membrii organizației de bază de 
la șantierul 6 construcții Petro
șani :

— Gîți ani ai lucrat pe șantier?.
Kiss cumpăni cîteva clipe. Ge-dr 

fi putut să răspundă ?
— Anii aleargă prea repede. 

Cind te apuci de a treabă uiți 
parca să le mai 
ții socoteala. Ем 
mă simt tînăr ca 
și acum zece ani 
cînd am venit 
șantierele din Va
lea Jiului. îmi dau 
seama că vremea a 
trecut, privind 
tinerețea blocurilor 
și cartierelor pe care le-am ridi
cat laolaltă cu voi. Ce-o să fac 
in viitor ? împreună cu voi, o să 
muncesc și pe mai departe să ri
dicăm încă de cîteva ori pe atîtea 
construcții cite am ridicat pînă a~ 
cum.

Oamenii au fost mulțumiți de 
răspunsul primit. Au urmat și alte 
discuții. Zidarii, dulgherii, care îl 
cunoșteau îndeaproape — din ac
tivitatea de zi Cl< zi de pe șantiere- 

pe -

la!j

... . . ■.-fc • ......
Propagandistul Berchez Grigore conduce un cerc de ț 

ț studiere a istoriei partidului — anul II, din care fac parte ț 
ț membri de partid de la întreprinderea de industrie locală! j 
T „6 August" Petroșani. In cerc, tot timpul anului a fost • 
î asigurată o frecvență bună. !

Iată-1 pe propagandist (stînga) cu doi dintre cursanțî J 
• — Buzatu Traian și Șandru Ovidiu, discutînd despre semi- ♦ 
j nariile recapitulative, cu care se va încheia anul școlar de 4 
I partid. £

au vorbit cu cuvinte frumoase 
despre meritele lui Kiss și exem
plul personal al acestuia, despre 
faptul că el îndeplinește cerințele 
pentru a fi primit d.in rîndurile 
muncitorilor înaintați, în rrndurile 
membrilor de partid.

Cuvinte calde a spus în aduna? 
rea de partid dulgherul Baja 
Pruncise, șef de echipă la cons
trucțiile ce se ridică in Lcmea. Ei 
a deprins tainele meseriei de dtd- 

gher sub îndruma- 
atentă a lui 

Dar parcă
numai Baja ar 
fi putut spune 
astfel de cuvinte 
despre Kiss ? De 
la adunarea co
muniștilor lipseau 
dulgherii Șcfyio- 

pu Spiridon, Ștefan Alexandru, 
Doboy Dionisie, Geamănă Mihai, 
șef de echipă la șantierul Live- 
Zeni din Petroșani. Cu toții sînt 
tineri, fac parte din activul fără 
de partid. Fiecare în parte a cres
cut sub îndrumarea lui ‘ Kiss.

S~a mai amintit la adunarea de 
partid și despre faptul că cel care

M. GONSTANTIN

rea 
Kiss.

(Continuare în pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

Fruntașii mineritului scriu despre experiența lor PROBLEME ALE MIȘCĂRII DE INOVAȚII

Cum scoatem două cimpuri pe schimb 
și aripă de abataj cameră

Mai multe inovații cu eficientă economică 
mai mare!

Brigada pe care o conduc 
are anul acesta sarcini de pro
ducție cu mult sporite față de 
anii trecuțl. Pentru a le putea 
realiza am trecut Ia regimul 
de lucru „două cimpuri da 
cărbune extrase pe schimb de 
fiecare aripă de abataj came
ră'*. Sectorul V Lonea ne-a a- 
jutat cu utilaje, asistență teh
nică șl aprovizionare. Inceplhd 
din luna martie a.c. folosim un 
perforator pneumatic rotativ.

Paralel cu Introducerea teh 
nicil noi în abataj am trecut 
să organizăm lucrul pe o treap 
tă mai Înaltă. In flecare schimb 
ne impărțim cite 3 ortaci în 
cite o aripă a abatajului ca 
meră 507. Lucrul ia flecare ort* 
este in așa fel organizat 
’nclt să se poată pușca de cite 
două ori pe schimb. La intra 
rea in șut, intr-o aripă a aba 
tajulul găsim pușcat urmi nd 
să se Încarce cărbunele, iar în 
cealaltă aripă ortul e armat 
și gata pentru perora o 
rllor. Perforarea găurilor o fa
ce un om, ceilalți doi ortaci 
transportă lemnul și-l pregă
tesc.

Căutăm să cîștigăm cit mai 
mult timp și să muncim cu e

forturi reduse. înainte de ă 
pușca, după ce am avansat 
cite 2 metri, facem lungirea 
craterului pînă la ort. Prate 
jăm utilajul cu poduri de sein 
dură și pușcăm cărbunele pe 
el. Ne ușurăm mult In acest 
fel munca la lopătatul cărbu
nelui șl scurtăm timpul de În
cărcare. Pregătirea abatajului 
pentru prăbușire o facem tot 
cu economie de timp. Rodirea 
o executăm concomitent cu 
scoaterea cărbunelui.

Organlzîndu-ne in acest fel 
munca scoatem In flecarei 
schimb din flecare aripă a a- 
batajulul cîte două cimpuri 
de cărbune. Luna trecută 
am obtlnut o avansare 
de 123 metri, ceea ce ne-a per
mis să realizăm un randament 
de 7,30 tone/poet, față de 5,4 
tone/post cit a fost planificat, 
să depășim planul cu peste 400 
tone de cărbune și să gîștigăm 
pe post de miner 108 lei. La 
decada l-a din luna iunie fi
gurăm deja cu o avansare de 
44 metri și un randament de 
7,10 tone/post Sînt roadele 
muncii superior organizate, 
după un regim de lucru deo
sebit de productiv pe care il 
recomandăm să-l aplice tutu
ror brigăzilor din abatajele ca
meră.

PETRIC SIMION. miner 
șef de brigadă sectorul V Lonea

Dpum sppe noi orizonturi

Colectivele de la exploatările 
miniere, preparații și celelalte u- 
nități din bazinul Văii Jiului au 
obținut succese remarcabile în pe
rioada celor 5 luni trecute din a" 
cest an atît în creșterea producției, 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității cît și în ce privește 
reducerea prețului de cost. In a- 
ceastă perioadă s-au extras pe com
binat mai bine de 50.000 tone de 
cărbune peste plan, productivitatea 
muncii realizată s-a ridicat la 
1,142 tone pe post, iar prin redu' 
cerea prețului de cost s-au obți
nut economii ce se cifrează la pes
te 3.000.000 lei.

La dobîndirea acestor succese 
o contribuție însemnată au adus-o 
inovatorii. Ei au prezentat la ca
binetele tehnice în intervalul *•" 
nuarie — mai 1962 un număr de 
392 propuneri de inovații din care 
193 de inovații au și fost aplicate 
în producție. Valoarea economiilor 
antecalculate pentru inovațiile a- 
plicate însumează 635.594 lei, iar 
a economiilor postcalculate
1,389-850 lei.

Multe din inovațiile aplicate a» 
rezolvat probleme importante ale 
producției. Dintre acestea merită 
a fi menționată în primul rtnd 
inovația „Stîlpi metalici pentru a- 
bataie cameră11 realizată la mina 
Petrila de tov- ing, Stoicescu loan. 
Prin introducerea acestor stîlpi în 
complex cu transportor scurt blin

dat în abatajele cameră din stra
tul 3, minerii petrileni obțin eco
nomii de lemn la armare de 15— 
20 la sută și lucrează cu produc
tivitate sporită la extragerea căr
bunelui în abataje. Prețioasă și 
cu eficiență economică este și ino
vația tov. ing. timora Dumitru, 
șeful sectorului I al minei Petrila • 
„Noi metode de pregătire și ex
ploatare a inflexiunii stratului 3 
blocul I de la mina Petrila**, me
tode prin aplicarea cărora s-au 
obținut economii de 174.368 lei. 
O altă inovație importantă este 
instalația de desprăfuire și captare 
a prafului de cărbune la briche- 
tare, al cărei autor este maistrul 
preparator Moldovan Traian. A- 
plicarea acestei inovații la prepa- 
rația Petrila a dus Ia îmbunătă
țirea condițiilor de muncă în sec
ția brichetaj precum și la economii 
antecalculate în valoare de 41.600 
lei. Importantă este și inovația 
electricianului Fillop Iosif de la 
mina Lupeni intitulată „Blocaj 
pentru releu electro-magnetic al 
întrerupătoarelor AGR'*. Ea se a- 
pjicâ cu succes avînd ca eficiență 
în producție o protecție optimă a 
motoarelor electrice din subteran 
Se remarcă, de asemenea, inova
ția tov. Silința Ioan de la mina 
Lonea care rezolvă mecanizarea 
macaralei din depoul de locomo
tive C.F.L și a cărei eficiență în 
producție este reducerea efortului 
fizic al muncitorilor, putîndu-se 
totodată executa lucrări de rena - 
rații la locomotive în bune con- 
dițiuni.

Deși au obținut aceste succese, 
colectivele de inovatori din cadrul 
C.C.V.J. nu pot fi totuși mulțu 
mite de activitatea lor. Mișcarea 
de inovații desfășurată în perioa
da celor 5 lunj trecute din acest 
an nu s-a ridicat la nivelul posi
bilităților. Și iată de ce. Numărul 
inovațiilor propuse și al celor a- 
plicate anul acesta, în loc să creas
că, se menține la nivelul cifrei 
realizate în perioada corespunză
toare a anului trecut. Valoarea 
economiilor post și antecalculate 
pentru inovațiile aplicate în wo- 
ducție este mai mică de cît cea 
înregistrată anul trecut în 5 luni 
din primul semestru. Anul trecut 
economiile antecalculate se cifrau 
la 1,317 418 lei, pe dnd anul a- 
cesta deabia se ridică la 635,594 
lei, iar economiile postcalculate
sînt anul acesta cu 608.471 lei
mai mici de dt cele din anul tre

cut. De aici se poate trage con
cluzia că eficiența economică a 
inovațiilor realizate anul acesta 
este mai mică. Bunăoară, inova
torii de la U.R.U.M.P. aveau a- 
plicate anul trecut, pînă în luna 
mai, un număr de 16 inovații tare 
au adus uzinei economii de 
460.000 lei, iar anul acesta la 25 
inovații aplicate economiile an- 
tecaloulate se cifrează doar la 
114.478 lei. Deosebit de slabă - 
a fost activitatea inovatorilor de 
fa mina Lupeni- Ei figurează a- 
nul acesta, pe 5 luni, cu 17 inova
ții aplicate și fără nici un fel de 
economii față de aceeași perioadă 
din 1961, cînd aveau 15 inovații 
aplicate și 35.000 lei economii an
tecalculate, iar postcalculate 103.000 
lei.

Această situație nu poate bu
cura pe nimeni. In fața colecti
velor de la exploatările miniere și 
celelalte unități economice din ba
zinul nostru carbonifer stau sar
cini de producție sporite în acest 
an. Realizarea lor cu succes pre
cum și a angajamentelor de între
cere presupune ridicarea neconte
nită a nivelului tehnic al produc*"* 
ției. Inovatorii sînt chemați «s 
prin activitatea lor creatoare, să 
contribuie la progresul tehnic prin 
introducerea tehnicii noi. Cercurile 
A.S.I.T. au datoria să acorde un 
sprijin mai activ mișcării de lnof-J 
vații și cabinetelor tehnice pnn 
foțmarea de colective tehnice care 
să ajute la elaborarea și rezol ■ 
varea propunerilor de inovații, or
ganizarea de conferințe tehnice 
axate pe probleme de inovații, 
popularizarea realizărilor și orga
nizarea unor schimburi de expe
riență în domeniul inovațiilor 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul sindicatelor 
și al conducerilor tehnico-adminis- 
trative, cabinetele tehnice pot și 
trebuie să transforme munca de 
inovații într-o largă mișcare de 
masă. In această mișcare creatoa
re să fie antrenată majoritatea 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor cu calificare înaltă și ex
periență în producție de la ex
ploatări, preparații, uzine etc. Nils 
mai așa mișcarea de inovații poa
te deveni într-adevăr o pirghie 
importantă pentru introducerea pro
gresului tehnic în mineritul Văii 
Jiului

Ing. LUCIA MINDIRIGIU 
responsabil c inovații •— C.C V J.

MfnR Lupeni ae află în pli
nă dezvoltare. In atlîncuri se 
sapă numeroase puțuri și ga- 
lerit, prin care ae deschid noi 
orizonturi spre stratele bogate 
d* cărbune cocslflcabil. Puțul 
nr. 12 este și el o lucrare mi
nieră de mare importanță pen
tru viitorul minei, realixată tn 
ultimii ani de minerii sectoru
lui VII investiții. El este echipat 
eu instalații modeme de ex
tracție.

In clișee se vede tumul me
talic a puțului nr, 12 și mașina 
de extracție aflată în montaj.

—=©=«—

Galerii săpate prin 
metoda înghețării rocii

Un ritm rapid de construcție cu
nosc minele „Jastrzebile“, „Mosz- 
ceuica“ și „Zofiowka“ din Re
publica Populară Polonă. De cu- 
rind au fost date în folosință 
citeva sute de metri de galerie de 
extracție. La ultima, din aceste trei 
mine continuă săparea primei ga 
lerii cu ajutorai metodei înghe
țării rocii. Lucrări preliminare au 
început și ia mina „Borynia".

Propaganda și documentarea tehnică — 
la un nivel mai înalt

La exploatările carbonifere 
din Valea Jiului mijloacele teh
nice devin din zi in zi mai 
mult veriga de bază a creșterii 
productivității muncii, a ex
tracției de cărbune. Pe baza 
folosirii tehnicii avansate, tot 
mai multe brigăzi de mineri 
obțin succese de seamă. La 
mina Dllja, de pildă, folosind 
in luna mai o mașină de incăr 
eat KPM-1 și un perforator 
rotopercutant brigada lui De 
meter Augustin a obținut 102 
m. avansare în galerie dublă. 
Cu mal bine de 1,100 tone pe 
post și-au sporit randamentul 
tn abataj minerii din brigada 
frontallstului Ghioaneă Sabin 
de la Lupeni care utilizează de 
multă vreme perforatoare ro
tative, susținere metalică și 
crațere de mare capacitate.

Dezvoltarea bazei tehnice a 
mineritului In Valea Jiului es
te strins legată de ridicarea 
corespunzătoare a nivelului de 
cunoștințe in utilizarea și In 
treținerea utilajelor, In apll- 
earea unor metode de exploa

tare adecvate. La toate minele, 
prin grija Consiliului local al 
sindicatelor și a organelor 
C.C.V.J. de resort, s-au luat 
de mult timp măsuri menite 
Să ducă la Îmbunătățirea pro 
pagandei și documentării teh 
nice. In general aceste măsuri 
constau în organizarea pentru 
mineri a unor cursuri de rldi 
care a calificării, în conferințe 
cu caracter tehnic, vitrine cu 
cărți tehnice de specialitate, în 
reorganizarea bibliotecilor ca
binetelor tehnice la exploatări.

Iată de exemplu, ce s-a rea 
Hzat pe linia îmbunătățirii 
propagandei și documentării 
tehnice la mina Uricani, mină 
care a obținut cele mai bune 
rezultate in ridicarea tuturor 
brigăzilor la nivelul celor tron 
tașe. Aici, conducerea minei sl 
comitetul sindicatului au orga 
mzat cursuri de ridicare a ca
lificării urmate tn prezent de 
95 mineri, artificieri și meca
nici. Pentru personalul mediu 
tehnic și ingineresc, săptămî- 
nal se țin la club conferințe 

tehnice cu teme strins legate 
de specificul minei. De două 
ori pe lună sînt organizate 
standuri de cărți tehnice cu 
vinzare. Anul acesta aici s-au 
distribuit cărți tehnice în va 
■oare de peste 7000 lei.

La mina Petrila, propaganda 
tehnică se desfășoară cu pre 
cădere In rîndurile tinerilor 
mineri. La clubul din Petrila 
In fața tinerilor sînt prezen
tate materiale tehnice de in 
formare, materiale din expe 
riența celor mai bune brigăzi 
care folosesc tehnica avansată. 
Pentru cunoașterea realizărilor 
în tehnica minieră mondială, 
de două ori pe lună se prezintă 
filme documentare de speciali 
tate, conferințe pentru tehni 
eleni și ingineri etc.

Față de creșterea vertigi 
noasă a nivelului înzestrării 
tehnice a minelor din Valea 
Jiului, actualul nivel al propa 
gandei tehnice, a documentării 
trebuie Încă mult îmbunătă
țit. Această muncă trebuie 
dusă cu deosebită perseverență 

In rind urile tehnicienilor șl 
maiștrilor mineri. Personalul > 
mediu tehnic, preocupat do 
problemele zilnice ale produc
ției, neglijează în bună măsură 
documentarea, informarea asu 
pra realizărilor tehnicii actuale. 
Organizîndu-se mai multe ac
țiuni de propagandă tehnică în 
mijlocul acestui personal se va 
putea asigura o mai bună cu
noaștere a noilor mecanisme 
șl metode de muncă. Trebuie, 
de asemenea, intensificată 
munca de propagandă tehnică 
ce o desfășoară cercurile știln - 
țifice ale inginerilor și tehni
cienilor mineri. La nivelul 
C.C.V.J. va trebui să fie re
luată și susținută acțiunea de 
organizare a sesiunilor știin
țifice cu maiștri mineri. Pri
ma sesiune de acest gen a dat 
rezultate bune, a prilejuit un 
bun schimb de experiență In 
probleme de documentare teh
nică.

Ridicarea continuă a nive
lului propagandei tehnice con- ■» 
trlbuie la îmbunătățirea cu
noștințelor personalului mi
nier. De aceea, această pro-1 
blemă trebuie să fie privită cu 
toată atenția I

ing. GH. DUMITRESCU



LA AUTOSERVIRE

Locul viran, presărat cu gropi și moloz, de lingă blocul Jiul (strada Jiu) din Petroșani 
nu avea pină acum o Întrebuințare utilă deși se întinde pe o suprafață ce măsoară mii de 
metri pătrați. Dar iată că într-una din primele zile ale lunii iunie „odihna" acestui loc a fost 
tulburată de un grup de muncitori veniți aici cu tlrnăcoape și lopeți. Asociația sportivă „Mi
nerul Petroșani", de cuxfnd înființată la mina Dilja, a luat inițiativa de a amenaja pe lo
cul viran, aflat în apropierea minei, un teren de fotbal. IN CLIȘEU : Aspect de Ia munca 
voluntară pentru amenajarea terenului de fotbal, din după-amiaza zilei de 7 iunie, la care 
au participat zeci de iubitori ai sportului de la mina Dilja.

------------------—•; ------------------

Din experiența initruclorulul teritorial

Саи sprijin organ izattllc de baza In pregătirea 
adunărilor generate

Este știut faptul că instruc
torul teritorial are un mare rol 
în ajutorarea organizațiilor de 
bază, ajutor ce trebuie acordat 
^permanent și în toate proble- 

Amele în care organizațiile ne
cesită a fi ajutate. Acest ajutor 
trebuie să fie cit mai eficace, 
concret, la fața locului.

Una din problemele cele mal 
importante în rezolvarea căreia 

• organizațiile de bază solicită 
ajutorul instructorului terito 
rial, o constituie pregătirea a 
dunărilor generale. Pentru ca 
adunările generale să'-și înde 
plinească pe deplin rolul lor ,de 
școală a educației comuniste 
pentru fiecare membru și can
didat de partid ele trebuie te 
melnic pregătite.

Iată cum sprijin eu activrta 
tea organizațiilor de bază de 
«are răspund în pregătirea a- 
dunărilor generale. La organ! 
zația de bază I.C.O. Petroșani. 
<3e pildă, una din problemele 
care își cer rezolvarea a fost 
și continuă să fie încă! proble 
ma transportului în comun. Bl 
roul organizației de bază de 
aici, a analizat în mai multe 

. rtndur! această problemă, dar 
K,nu s-a reușit să se facă rin- 

’dnială și să fie lichidate unele 
neajunsuri. Am propus biroului 
Să pună în discuția comuniști 
lor felul in care conducerea 

, secției de transport se achită 
de sarcinile sale și felul în care 
se respectă graficele de clrcu 
lație și reparații a autobuzelor. 
Am indicat apoi biroului să 
formeze un colectiv care să 
Studieze temeinic aceste pro 
bleme, colectiv compus din 
membri și candidați de partid, 
precum și din tovarăși din ac
tivul fără de partid care mun
cesc în cadrul sectorului de 

’ transport.
La organizația de bază do la 

I.R.T.Ă., am orientat biroul să 
pună în discuția adunării ge 
nerale felul în care conducerea 
autobazei luptă pentru respee 
tarea planului financiar, iar la 
organizația de bază de la șan 
tierul 6 construcții am îndru 
mat biroul să pună în discuția 
membrilor și candidaților de 
partid felul cum se respectă 
termenele de dare in folosința 
a unor obiective, modul în care 
se desfășoară învățămîntul de 
nartld.

In mod deosebit am sprijinir

Brigăzi
La Aninoasa întrecerea dintre 

brigăzile de mineri se desfășoară 
,-sub semnul unei munci însuflețite. 

Pe mină, deși s-au întîmpinat mul - 
te greutăți, plănui pe prima de ■ 
cadă din luna iunie a fost depă 
șit cu 150 tone de cărbune. Brigada 
condusă de Cosma Remus, de 
exemplu, are un dIus de 387 tone

organizațiile de bază în pregă 
tirea adunărilor generale în 
care urmau să fie discutate ce 
rerlle de primire în rîndul mem 
brilar și candldaților de par
tid. în această problemă au fost 
ajutate organizațiile de bază 
de la cooperativa Jiul, I.R.I.C., 
T C.R.T.I. și altele. La coopera 
tiva Jiul, de pildă, unde erau 
trei candidați cu stagiul expi 
rat din 1959 am ajutat biroul 
organizației de bază in pregă 
tirea documentelor necesare, 
reușind ca în prezent să nu mal 
fie candidați cu stagiul expirat.

Respectarea indicațiilor date 
de către majoritatea organiza
țiilor de bază a asigurat ea 
frecvența la adunările generale 
să fie în proporție de 80—95 
la sută. In organizațiile de ba
ză de la I.C.B.T.I.. S.C.S.M.,
I.C.R.M., I.R.I.C. și altele, frec
vența membrilor și candidați 
lor de partid la adunările ge 
nerale este de sută la sută, iar 
în organizațiile de bază O.C.L. 
Alimentara, T.A.P.L., coopera
tiva Jiul, fabrica de pline șl 
altele între 80 și 90 la sută.

Am urmărit ca adunările ge
nerale ale organizațiilor de ba 
ză să fie pătrunse de spirit 
partinic, să se respecte demo
crația internă de partid, asl- 
gurlndu-se în acest fel fieeă- 
rui membru și candidat de par
tid posibilitatea de a lua cu- 
vintul și a face parte din pre
zidiul adunării.

Cele mai multe organizații 
de bază respectă prevederea 
statutară ca ordinea de zi a 
adunărilor generale să fie a- 
nunțată din timp și cunoscută 
de către toți membrii și can
didați! de partid, fapt care de
termină ca un mare număr de 
tovarăși să ia parte la discuții 
și să facă propuneri de îmbu
nătățire a muncii. La organiza
ția de bază de la autobaza 
1.В.Т.А., nu ’de mult a fost a- 
nalizat modul în care condu
cerea atelierului mecanic se 
preocupă de reducerea timpu 
lui de reparații a autocamioa
nelor, de îmbunătățirea calită
ții reparațiilor. Cunoscînd din 
t mp ordinea de zi, membrii și 
candidații de partid s-au pre
gătit, iar în adunare s-au în
scris la cuvînt 12 tovarăși care 
au scos în evidentă а serie de 
lipsuri din activitatea atelieru 
lui.

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

fpun ta șe
de cărbune, iar cea a lui Kibedy 
Francisc 240 tone. Depășiri în
semnate au obținut și minerii din 
brigăzile concluse de David Ni
co lae, Șteț Petru, Schneider Fran
cisc, Biro Ștefan, care au extras 
în luna curentă peste plan între 
130 și 190 tone de cărbune.

Mal sint însă’ birouri ale or 
ganizațiilor de bază care nu 
convoacă adunările generale cu 
S zile înainte de data ținerii 
lor. Aceasta face ca discuțiile 
tn adunări să fie generale și a- 
nemice. Așa s-au petrecut lu
crurile la organizațiile de bază 
de la I.C.R.S. și I.I.L. „6 Au 
gust*’. Alte birouri ale organi
zațiilor de bază nu se strădu 
Iese să aleagă problemele cele 
mai importante din viața între 
prinderilor, sau a instituțiilor 
în care activează pentru a le 
analiza In adunările generale și 
tn multe cazuri se orientează1 
la stabilirea ordine! de zi după 
anumite planuri de muncă din 
anii precedenți.

In munca mea de instructor 
teritorial, voi depune eforturi 
susținute pentru îmbunătățirea 
continuă a activității organiza 
țillor de bază. Organizîndu-mi 
mai bine munca, ținînd o strîn 
să legătură cu birourile orga
nizațiilor de bază, cu condu 
cerile întreprinderilor, cu fie
care comunist și muncitor în 
parte, sînt convins că, îndru
mat îndeaproape de Comitetul 
orășenesc de partid, pot da re 
zultate și mai bune în muncă.

DUMITRU GAGEAN 
instructor al Comitetului 

orășenesc de partid — Petrotșani

JLa iwiesjti'u „Цлеіші
Cine nu este fermecat de acest 

ținut, de o frumusețe fără egal, 
cu munți înzăpeziți și defileuri a- 
Zftrii? Șoseaua Voenno-Gruzinskaia 
ba unduiește undeva în văi, ba 
urcă spre creste.

In jur domnește o liniște pro
fundă. Numai de undeva din va
le susură înfundat riul Aragvi 
care-și poartă valurile înspumate, 
iar de cealaltă parte a trecătorii 
Krestovîi, își cîntă neobosit me
lodia nesfârșită riul Terek.

— Acum la noi poporul de
numește Șoseaua Voenno-Gruzins
kaia drumul prieteniei, mi-a spus 
un colhoznic — povestitorul popu
lar Valerian Huțurauli.

Pe acest drum, a continuat el, 
au pășit minunății fii ai poporului 
rus Pușkin și Lermontov, mai tir- 
ziu Gorki. Ei purtau in inimi o 
mare dragoste față de poporul 
gruzin, față de cultura lui. Spre 
Rusia. au mers pe acest drum cei 
mai buni fii ai poporului gruzin, 
care vroiau să cunoască sufletul 
și cultura marelui frate, poporul 
rus... Și iată că acum, prin aceste 
locuri trece alt traseu, al priete
niei, conducta de gaze Ordjorri- 
kidze — Tbilisi.

In munți răsună bubuitul ex
ploziilor. Se fac auziți maeștrii 
„flăcării albastre". Pe conducta de 
gaze, în lungime de 215 km., vor 
țișni spre capitala Gruziei, Tbilisi,

Printre numeroa 
sete unități alimen
tare din Petroșani 
magazinul I.C.R.A. 
cu autoservire des
fășoară o activi 
tate rodnică adu 
cînd o contribuție 
însemnată la bun» 
aprovizionare a 
populației. Prin a- 
ceastă unitate - 
model de curățe
nie, Îngrijire, pre-

zentare a produse
lor. — se desfac 
lunar cantități în
semnate de măr
furi printre care 
cea. 6000 kg. me
zeluri, 1000 kg. lă- 
mîi, 800 kg. unt, 
2500 kg. brînzeturi, 
1000 kg. dulcețuri 
și gemuri, 1000 kg. 
paste făinoase, 2000 
cutii conserve de 
carne, 3000 litri

-----------Ф------------

O MARE
(Urinare din pag. l-a)

I

jalicita primirea tn rîndurile mem
brilor de partid poartă o deose
bită grijă nu numai pentru ridi
carea calificării muncitorilor pe 
care îi are în echipă ci și pentru 
alte probleme ale șantierului.

Cineva din sală l-a întrebai:
— Să ne spună tovarășul Kiss 

ce sarcină de partid a avut în ul
timul timp și cum și-a îndepli
nit-o?

Atunci cînd i-a venit rîndul să 
răspundă la întrebară Kiss a scos 
din buzunar un carnețel cu margini 
roase. L-a frunzărit. Dintr-o filă 
a citit pentru sine: „Bon. Am 
primit de la magazia șantierului 
16 kg. de cuie noi pentru execu
tarea a două eșafodaje". Pe col
tul bonului mai era făcută o no
tare. „Tovarășul Kiss a predat 
la magazia șantie ului, după ter
minarea lucrării 14,5 kg. cuie 
noi". Ce se intimplase ? Prin fo
losirea cuielor recuperate din ca- 
fraje și alte lucrări vechi. Kiss a 
economisit cantitatea amintită de 
cuie. El a citit însemnarea din car
nețel, dar inima nu l-a îndemnat 
să le-o spună și celorlalți. 1 se 
părea prea puțin. La întrebarea 
care i-a fost pusă, au răspuns în
să alții. S-a vorbit de pildă des
pre faptul că eebipa de dulgheri 
condusă de Kiss Alexandru folo-

О

La sfirșitul semestrului I - 
planul complect realizat!

(Urmare din pag. l-a)

penl, a două blocuri din Vul
can, a două blocuri de pe șan
tierul Livezeni pentru a se pu
tea trece în ele la finisaje in
terioare — iată obiectivele ca
re, alături de predarea defini
tivă a celor două complexe — 
Livezeni și Petroșani — ale co
operației meșteșugărești, fa
bricii de gheață, clădirii labo
ratoarelor institutului, blocu
lui C Lupeni și celor două blo 
curi mici de pe strada Oons-

din Stavropol. Constructedgazele
rii povestesc că pînă acum rut 
le~a mai fost dat să construiască 
o asemenea magistrală. Urmează ca 
rețeua de oțel a conductei să fie 
instalată prin munți înalți și prin 
defileurt adinei. Se vor construi 
nouă tuneluri, cel mai lung dintre 
acestea — de 433 m. — va fi 
în apropiere de Tbilisi.

Pe șantierul conductei magistra
le de gaze Ordjonikidze-—Tbilisi 
lucrează, în genere, cele mai bu
ne cadre din rîndul constructorilor 
de conducte din țară. Mulți din
tre ei au participat pe șantierele 
conductelor de gaze Stavropol— 
Moscova, Serpuhov—Leningrad, 
Karadag—Tbilisi, Gazli—Tașkent 
etc.

Constructorii cu experiență sini 
ajutați și de „începători" ; locui
tori din aceste ținuturi. Inițial 
mulți dintre ei au urmat școala 
de mecanizatori a întreprinderii 
„Glavgaz U.RS.S." din Celea- 
binsk.

Direcția șantierului se află la 
Tbilisi. „Glavgaz U.R.S.S." a ho- 
tărît să creeze aici și un grup de 
proiectări. Au fost trimiși specia
liști eminenți, lucrători de la în
treprinderea „Ukrghiprogaz"• Im 
preună cu constructorii, ei soluțio
nează cu precizie și operativitate 
toate problemele ivite. Firește că 
acest fapt nu poate decit să exer- 

băuturi diferite etc. 
Totalul vînzărllor 
se ridică in medie! 
pe lună la peste: 
700.000 Iei.

Magazinul cu ait-. 
toservire face cln-P 
ste rețelei 
claie din 
șanl, fiind 
xemplu de 
pentru celelalte u- 
nitățl comerciale 
din oraș.

eomer-3 
Petro- 
un e-s 
urmat I

CINS TE
sește cu mult spirit gospodăresc 
materialul lemnos. Așa de pildă, 
la construcția blocurilor de pe stra
da Constructorilor din orașul Pe
troșani au fost folosiți aceiași du
lapi pentru mai multe cofraje. 
După ce lucrările au fost termi
nate, o cantitate de material lem
nos, bun pentru a fi utilizat și în 
viitor, a fost redat magaziei.

...E un lucru cunoscut. Cons
tructor nu înseamnă a fi neapărat 
Zidar, om care ridică pereții roșit 
sau îi tencuiește. Noțiunea de 
constructor este mult mai largă- 
Constructori sînt și dulgherii. Sche
lele ca și cofrajele dispar și după 
ele rămâne silueta ZVeltă a nou
lui bloc. Despre munca dulgherilor 
se pot spune însă cuvinte de lau
dă. Și mai ales despre cea a dul
gherilor din echipa condusă de 
Kiss. Adunarea comuniștilor din 
organizația de bază a șantierului 
6 construcții a cîntărit munca 
spornică și tragerea de inimă cu 
care își face datoria acest dulgher 
și prin primirea lui în rîndurile 
membrilor de partid i-a acordat 
o mare cinste și prețuire. Și vorba 
lui Kiss: anii aleargă prea repe
de. Nici nu le poți ține socotea
la. Iți dai seama că sînt ani ti
neri privind în urmă la drumul 
parcurs măsurîndu-ți rodnicia pa
șilor și gîndindu-te la tinerețea 
cartierelor noi.

tructorilor — trebuie realizate 
Încă în iunie. In această di
recție, rolul principal revine 
trustului de construcții care 
are obligația să aprovizioneze 
cu materialele lipsă loturile 
respective.

Semestrul I poate fi Încheiat 
cu succese de către construc
torii Văii Jiului. Primind spri
jinul cuvenit din partea trus
tului în ce privește aprovl21o? 
narea cu materiale, ei pot rea
liza toate lucrările planificate 
a fi date in folosință.

- - M * - ■ - ■ _ ” _ ~ -1"

atba-ty(>“
cite o influență favorabilă asupra 
ritmului construcției magistralei.

Constructorii au și terminat ins
talarea primilor kilometri ai rețe
lei de oțel și treptat apropie tot 
mai mult această rețea de munți.

Nu va trece mult și cele două 
grupuri de constructori se vor în~: 
tilni. Atunci se va aprinde flacă
ra albastră în casele locuitorilor 
orașului Tbilisi, în întreprinderile 
orașului.

încă de pe acum, o dată cu so
sirea la Tbilisi a gazelor din Ka
radag, în 25.000 de apartamente 
ale oamenilor muncii din Gruiza 
arde „flacăra albastră". Secțiile 
de cazane, zeci de mari întreprin- • 
deri constructoare de mașini, oțe- 
larii, întreprinderi mecanice pre
cum și întreprinderi ale industriei 
ușoare, textile, alimentare, func
ționează pe bază de gaze. Econo
mia obținută în urma introducerii 
gazelor naturale 
lisi a reprezentat 
1961 240.000 de 
păcură și petrol 
transportul cărora 
sare 15.500 de vagoane de cale 
ferată și cisterne. Datorită foto-- 
sirii combustibilului gazos gospo
dăria orășenească a orașului Tbi
lisi a realizat anul trecut o eco
nomie de 5,3 milioane ruble.

G. LEBANIDZE 
corespondent al ziarului „Pravda"

în orașul Tbi
in anii I960— 

tone de cărbuni, 
lampant pentru 
ar fi fost nece-



STEAGUL ROȘU

ȘTIRI DIN U. R. S. S.
celor 18 state Vacanța școlarilor sovietici

PREȚURILE 
ITALIA
(Agerpres) 
central de statls-

CRESC 
ÎN

ROMA 12
Institutul

tică a publicat date cu privire 
la creșterea prețurilor în Ita
lia. In aprilie 1962, prețurile 
cu amănuntul erau în medie 
pe întreaga țară cu 22,5 la sută 
mai mari decît în aceeăși pe
rioadă a anului 1953. Numai în 
ultimul an prețurile cu amă
nuntul la alimente au crescut 
în medie cu 4,1 la sută. In a- 
ceeași perioadă de timp pre
țurile la mărfurile industriale 
de consum au crescut cu 5,1 la 
sută. Prețurile continuă să 
crească în ritm rapid la tot 
felul de mărfuri. In medie creș
terea prețurilor este de 3,5 la 
sută la fiecare patru luni.

i

A 54-a ședință plenară a 
pentru

în etapa a Ill-а a dezarmării. 
Comparand prevederile cores
punzătoare ale proiecteloir de 
documente sovietic și american, 
el a scos în evidență lipsurile 
esențiale ale propunerilor. 
S.U.A., care în mod practic se 
bazează pe concepția perma
nentizării armei nucleare. Re
prezentantul R. S. Cehoslovace 
și-a exprimat speranța că in 
timpul întreruperii delegațiile 
țărilor occidentale își vor re
vizui punctul de vedere și șe 
vor situa, în sfîrșit, pe o po
ziție care să permită Confe
rinței pentru dezarmare să 
obțină rezultate pozitive.

Declarația delegatului Angli
ei a fost consacrată în între
gime' problemelor creării, cum 
s-a exprimat el, „mecanismu
lui de menținere a păcii și for
țelor păcii ale O.N.U.". Dele
gatul englez a cerut în special 
studierea detailată a întregii 
probleme de creare a forțelor 
internaționale ale O.N.U., in
clusiv a organizării comanda
mentului lor, înzestrării, diz- 
locării etc. adică a încercat 
din nou să ăbată Comitetul de 
la rezolvarea problemelor poli
tice îndreptîndu-1 spre discu
tarea detaliilor tehnice.

Delegatul Nigeriei a făcut o 
serie de observații pe margi
nea ambelor planuri de dezar
mare care au fost supuse spre 
examinare Comitetului.

Reprezentantul S.U.A., care 
a luat cuvîntul la sfîrșitul șe
dinței, a vorbit detailat despre 
capitolele proiectului american, 
care se referă la etapa а ПІ-а 
a dezarmării.

GENEVA 12 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Prima fază a tratativelor de 
lă Geneva cu privire la' dezar
mare, se apropie de sîîrșit: — 
pînă la întreruperea lucrărilor 
vor mai avea loc două1 ședințe 
plenare. De aceea mulți dele
gați luînd cuvîntul în aceste 
zile fac, Intr-o formă sau alta, 
bilanțul discuțiilor, își exprimă 
dezideratele.

La 12 iunie a avut loc cea, 
de-a 54-a ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

Reprezentantul Cehoslovaciei 
a analizat măsurile prevăzute

Cieaiea smmliii ft toalilit — pas impoilanl 
sare нШаш pațoiiă a рііемі laoliaaa

— Declarațiile prinților Suvanna Furntna și Sufanuvong —
VALEA ULCIOARELOR (La

os) 12 (Agerpres)
Potrivit relatărilor Agenției 

Vietnameze de Informații, a- 
dresîndu-se ziariștilor în Valea 
Ulcioarelor după încheierea a- 
cordului cu privire la forma
rea guvernului provizoriu de 
coaliție din Laos, prințul Su
vanna Fumma a declarat: „A- 
cesta este un prim pas impor
tant care creează perspectivele 
unei reglementări pașnice a 
problemei laoțiene.

Suvanna Fumma a subliniat 
că următorul pas vă fi insta
urarea oficială a guvernului și 
prezentarea membrilor acestuia 
regelui Laoșului pînă la 18 iu
nie. După ce regele va aproba 
componența guvernului, va fi 
trimisă la Geneva, la confe
rința celor 14 state cu privire 
la Laos, o delegație laoțiană 
unică. Acest lucru va avea loc 
înainte de 21 iunie.

Prințul Sufanuvong, preșe
dintele partidului Neo Lao 
Haksat, a declarat la rîndul 
său ziariștilor că partidul Neo 
Lao Haksat a făcut reale con
cesii pentru a înlesni o soluție 
pașnică in Laos.

Exprimîndu-și satisfacția fa
ță de acordul realizat între cei

trei prinți, poporul laoțian se 
pronunță în același timp cu 
hotărîre împotriva oricăror! în
cercări de a torpila acest Ra
cord. Luînd cuvîntul la un mi
ting de masă organizat la Sa- 
ravane, în provincia Xieng 
Kuang, guvernatorul acestei 
provincii și reprezentanți ai di
verselor partide și organizații 
patriotice laoțiene au cerut po
porului să-și strîngă rindurile 
pentru a dejuca orice eventua
le manevre contrare interese
lor poporului laoțian. Intr-o 
rezoluție adoptată' la miting se 
cere retragerea imediată 
„consilierilor** americani 
Laos.

PNOM PENH. La 10 iunie au 
avut loc in Cambodgia alege
rile pentru Adunarea Naționa
lă. Partidul Comunitatea Po- 
pular-Socialistă condus de 
prințul Norodom Sianuk și-a 
desemnat 77 de candidați care 
au obținut 90 Ia sută din vo
turi. Nu au existat candidați 
propuși de alte partide.

să protesteze din nou împotri
va exploziilor nucleare la mare 
altitudine.

AlOSGOKA 12 (Agerpres^
După cum scrie ziarul 

somolskaia Pravda“, anul 
majoritatea covîrșitoare a 
și școlarilor din U.R.S.S. 
petrece vacanța de vară în diferite 
tabere de copii, case de odibnă și 
sanatoriale situate în cele mai pi
torești regiuni ale Uniiinii Sovie
tice.

Numai sindicatele vor trimite

„Kom-
acesta 

elevilor 
își vor

vara aceasta în taberele lor de 
pionieri aflate în afara orașelor 
peste 4 milioane de copii. Pentru 
întreținerea copiilor în tabere de 
pionieri 
cheltuite 
ble.

Elevii
tabere comsomoliste și de tinereți 
precum și în diferite tabere tu
ristice și sportive.

ale
150

mai

sindicatelor vor fi 
de milioane de ru-

mari vor pleca în

Komsomolsk — unui din cele 900 orașe noi
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Pregătiri pentru crearea 

Federației Femeilor din Africa

BAMAKO 12 (Agerpres)
In capitala Republicii Mali 

s-au încheiat lucrările ședinței 
Comitetului de pregătire pen
tru crearea Federației Femei
lor din Africa — organizație 
care trebuie să unească miș
carea femeilor din Africa. La 
lucrările comitetului au par
ticipat reprezentanțe ale orga
nizațiilor de femei din Ghana, 
Guineea, Mali, Camerun, An
gola, Dahomey, Guineea por
tugheză, Nigeria, Tunisia, Ke
nya și Liberia.

HONOLULU. Agenția Reuter 
relatează că, la 11 iunie, Curtea 
federală din Honolulu a inter
zis altor trei pacifiști ameri
cani să plece în zona de expe
riențe nucleare americane. A- 
ceștia, intenționau ca, în semn 
de protest împotriva experien
țelor nucleare americane, să» 
pătrundă în zona experiențelor 
pe bordul iahtului Everymanii.

Cei trei pacifiști au fost dați 
în judecată.

TEGUCIGALPA. Publicația 
„Vanguardia** care apare în 
Honduras informează, în legă
tură cu situația învățămîntu- 
lui din această țară, că din cei 
365.000 de copii de vîrstă șco
lară din Honduras în acest an 
școlar numai 165.000, adică 45 
ia sută, au fost înscriși la' 
cursuri.

KOMSOMOLSK 12 (Agerpres)
Orașul Komsomolsk pe Amur 

(Extremul Orient) împlinește la 
12 iunie 30 de ani de existență. 
El a fost construit prin munca e- 
roică a tineretului sovietic. Com~ 
somoliștii au construit acest oraș 
într-un ritm rapid, în ciuda nu
meroaselor greutăți cărora trebuiau 
să le facă față.

In cei 30 de ani de existență 
Komsomolskul s-a dezvoltat foar
te mult. El a devenit astăzi unul 
dintre cele mai frumoase orașe 
din Extremul Orient.

Turnarea filmului
MOSCOVA 12 (Agerpres!)
La studioul -»Mosfilm“ a înce

put turnarea filmului „Război și 
pace“, după romanul cu același 
titlu de L. N. Tolstoi. Scenariul 
și regia filmului aparțin cunoscu
tului regizor sovietic Serghei Bon' 
darciuk.

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Pravda“, Serghei Bondarciuk 
arată, referindu-se la concepția 
noului film, că esența romanului 
și ideile lui Tolstoi vor fi relie
fate prin caracterele personajelor, 
prin legătura destinelor lor cu 
destinele poporului.

Filmul este conceput ca o epo
pee istorică și păstrează compozi
ția romanului. In film vor fi re
constituite tablourile bătăliilor de 
la Schongraben, Austerlitz Și Bo
rodino. In aceste scene vor apare 
circa 16.000 de oameni.

Rolurile eroilor filmului vor fi 
interpretate de un mare grup de 
artiști — nu numai maeștri re~ 
cunoscuți ai scenei și ecranului, 
dar și tineri artiști de teatru.

Pentru realizarea unor imagini 
cît mai veridicei în film vor fi 
folosite modele originale de arme, 
vesminte și tot felul de obiecte 
din timpul Războiului de apărare

TOKIO. Statul major pen
tru apărarea împotriva radio
activității, cre’at pe lîngă Ca
binetul de miniștri al Japo
niei, a cerut Ministerului A- 
facerilor Externe al Japoniei

Italienii cer încetarea experiențelor nucleare 
americane și înfăptuirea dezarmării 

și totale
Din Verona se anunță crea

rea în acest oraș a Uniunii ge
nerale pentru pace. Noua or
ganizație a cerut lichidarea 
bazei de rachete americane din 
apropierea orașului și a con
damnat în mod hotărît expe
riențele nucleare efectuate de 
Statele Unite ble Americii.

Secretariatul sindicatului na
țional al muncitorilor feroviari 
a trimis o telegramă' de pro
test împotriva acestor expe
riențe ambâsadei americane din 
Roma.

generale
(Agerpres)
da, războiului — 

această lozincă a 
Forlii (Italia) un 
al păcii** la care, 

torențiale, au

ROMA 12
„Păcii — 

nu)!“, sub 
avut loc la 
nou „marș 
în ciuda ploii 
participat cîteva mii de oa
meni. Marșul s-a încheiat cu 
un miting de masă ai cărui 
participanți au cerut încetarea 
experiențelor nucleare ameri
cane și înfăptuirea. dezarmării 
generale și totale.

In regiunea Gavorrano (pro
vincia Grosseto) a avut loc de 
asemenea, o demonstrație de 
masă antimilitaristă.

Samavolniciile poliției franceze 
față de algerienii locuitori ai Parisului

PARIS 12 (Agerpres)
La 10 

gerieni, 
sului 
unei 
țienești. 
tează presa pariziană, poliția 
a intervenit pentru a-i împrăș
tia pe participanții la o de
monstrație a algerienilor. A- 
proximativ 30 de persoane au 
fost rănite grav — multe din 
ele mortal — de loviturile 
bastoanelor de cauciuc ale po
lițiștilor, iar cîteva sute au 
fost

...In 
Paris 
mare 
se îndeletnicesc 
munci grele

In legătură 
referendum cu 
todeterminărea 
rienii au organizat centre pen
tru ajutorarea confraților loi 
neștiutori de carte la completa
rea documentelor speciale pe 
care ei trebuie să le trimită' în 
orașele și satele lor natale din 
Algeria spre a obține dreptul 
de a participa Ia vot prin co
respondență.

In repetate rînduri polițiștii

iunie, 
locuitori 

au devenit 
noi provocări

După cum

numeroși al
ai Pari- 
victimele 

poli- 
rela-

cîteva 
bătute crunt, 
arondismentul XVIII din 
— locuiesc de mult un 
număr de algerieni. El 

măi ales cu 
plătite prost, 
cu apropiatul 
privire la au- 
Algeriei, alge-

lor în 
Drept

au pătruns în scopuri provo
catoare in aceste centre.

La 10 iunie cîțiva polițiști 
au pătruns fără nici un pre
text într-un centru de acest 
fel situat în strada Charbon- 
ner.

Pretextînd că verifică inden- 
titatea, polițiștii au Început să 
perchezițioheze pe cei aflați 
în hcest moment în clădire. 
Unul din algerieni a spus că 
asemenea acțiuni ale poliției 
sînt absolut nelalocul 
ajunul referendumului,
răspuns acesta a fost lovit. A- 
proximatlv 10 algerieni au fost 
arestați și deferiți secției de 
poliție.

Această samavolnicie vădită 
din partea poliției a stîrnit 
rezistență și indignare legiti
mă? cîteva sute de algerieni 
s-au adunat în fața comisaria
tului de poliție al arondismen- 
tului XVIII, cerînd eliberarea 
tovarășilor arestați. îndată în
să ce s-au apropiat de comi
sariat au fost atacați de jan
darmi înarmați cu bastoane de 
cauciuc. Pe tote străzile înve
cinate, pină la Montmartre, 
polițiștii au efectuat timp de 
mai mult de o oră razii împo
triva algerienilor.
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Komsomolskul este un mare i" 
centru industrial. Aici au fost cre
ate diferite întreprinderi indus
triale, printre care uzina metalur
gică „Amurstal“, uzina construc
toare de mașini „Amurlitmaș" și 
altele.

De asemenea, aici au fost des
chise Institutul pedagogic, Institu
tul politehnic și diferite alte 
tituții de cultură.

In anii puterii sovietice 
U.R.S.S. au luat ființă peste 
de orașe noi.

„Război și pace"
a patriei din anul 1812, păstrai 
în muzeele din Leningrad, Mos^ 
cova și alte orașe sovietice. In cb 
fără de aceasta, colectivele a peste 
30 de întreprinderi din U.R.S.S. 
confecționează, după proiectele 
pictorilor, diferite materiale nece
sare pentru realizarea filmului- ' *, 

Filmul „Război și pace“ va fi 
panoramic, în culori și cu sunet 
stereofonic. El va fi turnat si
multan în două variante : una în 
culori pentru ecran lat, iar alta 
negru-alb pentru ecran obișnuit.
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PROGRAM DE RADIO
14 iunie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centtale; 
7,45 Muzică de estradă, 8,30 Lu
crări de compozitori români, 9,00 
Vreau să știu, 9,25 Muzică dis
tractivă, 10,35 Melodii populare 
romînești, 11,03 Ansambluri co
rale din țări socialiste, 11.30 Mu-* 
zică de cameră, 12,00 Visuri de 
estradă interpretate de mari os-_ 
chestre, 12,35 Cîntece din fold 
rul nou și jocuri populare, 13,1b 
Rapsodii, 14,30 Muzică ușoară ro- 
mînească, 15,05 Soliști și orches
tre de muzică populară romeneas
că, 15,45 Arii și duete din ope
rete, 16,45 Vorbește Moscova! 
17,15 Cîntece sovietice de pace și 
prietenie, 18,00 Muzică populară 
romînească, 19,15 Program muzi
cal pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură; 19,45 
Transmisiune din studioul de con
certe a concertului orchestrei sim-^ 
fonice a Radioteleviziunii, 22,5(F 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,45 Soliști sovietici de mu
zică ușoară, 13,25 Din cele mai 
frumoase melodii populare romî
nești, 14,03 Muzică din operetele 
lui Miliutin, 15,30 Muzică de es
tradă, 16,30 Muzică populară ro
mînească, 17,30 Sfatul medicului; 
18,05 Program interpretat de for
mațiile de muzică ușoară conduse 
de Sergiu Malagamba și Cornel 
Popescu 18,30 Muzică populară 
romînească, 19,00 Mici suite sim
fonice. 19,50 Muzică de dans. 
20,40 Din muzica popoarelor, 21,15 
Concert de muzică populară so
vietică. 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE

14 iunie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Absență îndelungată; 
AL. SAHIA : in noaptea de a- 
jun ; PETRILA : In noaptea, 
spre 13 ; ISCRONI: Zafra ; 

ANINOASA : Zafra ; VULCAN: 
Mai tare ca uraganul; LUPE- 
N1: Cazul Gleinitz ; URICA- 
Ni: Insula fără nume.

Tiparul : „6 August' Poligrafie


