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Noi succese în munca minerilor
577 tone de cărbune 

cocsificabil peste plan
La începutul acestei luni, colec

tivul minei Lupeni a trecut prin 
cîteva zile critice pentru produc
ție, spunea tov. Iliescu Gheorghe, 
inginerul șef al minei, unui re
dactor al ziarului nostru. Trecerea

unor frontale din sectoarele 11 și 
IV В prin lucrări vechi a cauzat 
o perturbare a ritmului nostru 
normal de extracție. Acum aceste 
greutăți sînt în curs de lichidare. 
In ultimele 3 zile minerii noștri 
au dat peste plan 577 tone de 
cărbune cocsificabil. In ziua de 
12 iunie, de pildă, planul a fost 
depășit pe mină cu peste 240 tone 
de cărbune. Pentru eforturile de
puse merită să fie evidențiați f onr 
taliștii din sectorul I В și 111, mi
nerii din abatajele cameră ale sec
torului l A. Constituie, de aseme
nea, un motiv de mîridrie pentru 
întregul nostru colectiv faptul că 
în această perioadă cărbunele coc
sificabil extras a fost de 
bună.

Colectivul minei Lupeni 
tr-adevăr acum posibilități 
fracție care-i permit să
fiecare zi peste plan cel puțin 
120—180 tone de cărbune. Atenția 
conducerii minei trebuie să se în
drepte cu precădere spre sectoarele 
II, IV В și V sud, spre a le aju
ta să ridice producția la nivelul 
posibilităților.
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 Exigență și conștiinciozi- ț 
tate in muncă — aceste tră- > 
sături o caracterizează in^

1
 muncă pe tinăra controloa-;
re de calitate Bană Florica 
din secția depănat a Visco-' 
zei Lupeni. -

Indici de calitate 
tot mai buni

In dimineața zilei de 12, de
pășirea de plan pe bazin pe luna 
iunie se ridica la 3.479 tone de 
cărbune, din care peste 1300 tone 
cărbune cocsificabil. Paralel cu 
strădaniile pentru creșterea conti
nuă a extracției se depun eforturi 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
cărbunelui extras. In perioada 1— 
11 iunie, la aproape toate minele 
procentul de cenușă în cărbune 
a fost sub normele admise.

In sprijinul apărării sănătății 
celor ce muncesc

5 De curînd, secția de boli de 
g ochi a spitalului din Petroșani 
a a fost dotată de către Ministerul 
8 Sănătății și Prevederilor Sociale 
4 cu un aparat necesar tratării u- 
Jfnor boli de ochi. Intenționăm să 
У realizăm cu ajutorul acestui a- 
g parat introducerea diferitelor me- 
8 dicamente în ochi pe cale electri- 
!că, fără a mai fi nevoie de itt, 

jecții oculare. Acest procedeu se 
numește ionoforeză.

g In afară de aparatul primit, 
« mai era însă absolut necesar un 
g electrod-pahar, special alcătuit 
Iîn vederea acestui scop. Deși pro

blema părea la început simplă, 
în realitate nu era chiar așa. Tre
buiau rezolvate probleme de exe
cuție foarte complicate.

M-am adresat din nou — ca 
și în alte rînduri cînd a fost ne- 

icesară o lucrare de precizie — 
secției de metrologie a Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani. 
Aici, după ce am arătat problema 
și necesitatea rezolvării ei, to
varășii Mihăilescu Adrian și Vlad 
Virgil au schițat modul de rezol
vare practică, au găsit posibilita
tea de procurare a materialelor. 
Muncitori de o înaltă calificare 
dornici de a veni în sprijinul a~ 
părării sănătății oamenilor mun
cii, ei au construit în seu t timp 
electrodul-pahar conform cu ce
rințele tehnicii medicale. Cînd 
totul a fost gata, ei s-au depla
sat la spital, unde au ținut să 
asiste la primele tratame.ite efec
tuate cu noul dispozitiv, făcînd 
totodată măsurători suplimentare 
asupra voltajului și amperajului 
pentru a se convinge că tehnica 

2 e corectă, conformă cu datele din 
§ literatura de specialitate.
£ Un mare aiutor la rezolvarea 
8 acestei probleme l-a dat și elec- 
8 tricianul spitalului, tov. Almășan 
8 Nicolae.

Acești tovarăși nu și-au pre
cupețit nici timpul și nici efortu
rile pentru a pune la îndemîna 
secției noastre 
nice avansate, 
ra posibilitatea 
tării unor boli de ochi, fapt de 
pe urma căruia vor beneficia nu
meroși oameni ai muncii.

In numele secției oftalmologie 
a spitalului Petroșani, aduc aces
tor tovarăși calde mulțumiri pen
tru sprijinul pe care ni~l acordă 
în munca noastră pusă în slujba 
sănătății oamenilor muncii.

mijloace teh- 
spre a asigu- 

imbunătațirii tra~

Dr. I. EȘANU
medic primar oftalmolog 

Spitalul Petroșani

Pînă acum 5 
ani, la margi
nea sudică a 
orașului Petro
șani se întin
dea cîmpia.. 
Acum, cîmpiaf 
a dispărut
proape în în
tregime. 
1957 a fost 
dat aici 
mul bloc, 
a marcat 
terea
cartier al ora
șului Petroișani, 
cartierul Live
zeni. In prezent 
cartierul 
prinde 
60 de 
care 
992 de
tamente 

derne, 
tabile.

Cartierul va 
trăi în curînd
un nou eveniment : construe- 5
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pre- 
pri- 
care 
naș-

noulul

cu- 
peste 

blocuri 
numără) 
aparta- 

mo-
confor-

torii vor preda al 64-lea bloc 
care va cuprinde al 1000-lea 
apartament al noului cartier.

Iată în clișeul nostru, una 
din străzile cartierului nou 
Livezeni, străzi largi, asfal
tate, străjuite de blocuri cu 
multe etaje.

Se amenajează piețele 
din Pefrila $i Lonea

Numeroase sînt obiectivele 
social — culturale cu care s-au 
îmbogățit în ultimul deceniu 
localitățile miniere Petrila și 
Lonea. Ele cuprind zeci de blo
curi cu peste o mie de aparta
mente, cluburi muncitorești, 
cinematografe, școli ,spitale, au 
fost asfaltate străzi.

In prezent, constructorii 
șantierului 6 execută în aceste' 
doiuă localități lucrări de a- 
menajare a piețelor. La Pe
trila și Lonea, citeva echipe 
de constructori montează din 
prefabricate din beton armat 
mese, copertine, standuri, a- 
menajează terenul piețelor, fac 
lucrări de asanare etc. Echipele 
de constructori sînt hotărîte 
ea în cîteva să'ptămîni să ter
mine complet lucrările să dea 
în folosință piețele moderni
zate,unde se vor asigura con
diții optime de desfacere a 
produselor agro-alimentare.
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IN CLIȘEU : Minerul Heș Aron și vagonetarul Butoancă 
loan din brigada lui Azamfirei Dumitru se consultă cu artifi
cierul Zăgăianu Grigore asupra celor mai bune scheme de puș- 
care în galeria pe care ei o deschid la orizontul 565 — mina 
Vulcan.

----------- o------------

Calitatea producției — obiectiv 
central al întrecerii socialiste
Directivele C.C. al P.M.R. cu 

privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste pun în centrul 
atenției problema îmbunătățirii 
continue a calității producției. In 
vederea Îndeplinirii acestei sar
cini, colectivele exploatărilor mi
niere din Valea Jiului și-au sta
bilit printre principalele obiective 
ale întrecerii socialiste ridicarea 
necontenită a nivelului calitativ 
al cărbunelui, îmbunătățirea exe 
cuției lucrărilor miniere.

Realizările de pînă acum do
vedesc că minerii și ceilalți mun
citori din Valea 'Jiului știu să 
pună umărul la îmbunătățirea ca
lității producției lor.' La cărbune, 
de pildă, în primele cinci luni ale 
anului procentul admis de cenușă 
a fost redus cu 0,5—0,7 la sută, 
în cărbunele cocsificabil obținîn- 
du-se □ reducere în jurul a 0,3 
la sută a procentului de cenușă.

Ridicarea nivelului calitativ al 
producției a avut un efect, pozitiv 
asupra sporirii economiilor. 1 Ca 
litatea cărbunelui constituie o im
portantă rezervă internă în vede
rea reducerii ptrețului de cost, pe 
seama căreia s-au realizat pînă 
acum peste 3.440.000 lei econo
mii.

Lupta pentru continua ’creștete 
a nivelului calitativ al producției 
este în plină desfășurare. Resur
sele de care dispun exploatările 
miniere sînt însă mari și trebuie 
luptat mai mult pentru punerea 
lor în I valoare. In întrecerea so
cialistă au luat naștere și se aplică 
tot mai larg o serie de inițiative 
eficace. Minerii de la Lupeni, U- 
ricani, Vulcan, aplipînd inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist** au redus mult 
conținutul de cenușă în producție. 
In luna mai, de pildă, lupenenii 
au dat cărbune avînd cu 0,9 la 
sută mai puțină cenușă decît ad
mitea norma internă. La Vulcan 
calitatea cărbunelui s-a îmbunătă
țit cu 2,9 la sută. La un număr 
tot mai mare de brigăzi de mi
neri s-a încetățenit răspunderea

Se extind proteicele
In minele din bazinul car

bonifer al Văii Jiului, proce
deele avansate de susținere în 
abataje și galerii se extind tot 
mai mult.

In acest an, de pildă, au fost 
hrmate metalic 16.296 m.l. de 
galerii, iar în inele de prefa
bricate de beton — 1453 de 
m.l. galerii. Din cele 19 aba-

pentru respectarea calității pro
ducției. Așa muncesc de luni fron- 
taliștii sectorului III Lupeni, mi
nerii . din brigăzile lui Niculae 
loan, Cîrciumaru Victor, Năsălean 
Miron de la Uricani, Drob Ghe- 
orghe, Negrescu Vasile de la Vul
can, , Cristea Aurel, Mujpai Ni- 
colae de la Aninoasa și altele.

Sînt însă unele colective unde 
calitatea producției nu constituie 
înoă o preocupare centrală. La 
mina Lonea, de plidă, atît în 
luna mai, cît si .în iunie, procen- 

, tul de cenușă în cărbuhe a depă
șit cu mult norma internă. Aici, 
comitetul sindicatului șî conduce
rea. administrativă, nu au depus 
destulă stăruință pentru generali-' 

■ zarea și aplicarea, consecventă, a 
inițiativei de la Lupeni.

La recenta consfătuire de la Pe
troșani a activiștilor de sindicat 

-.în- problemele îmbunătățirii conti
nue a organizării întrecerii ■ socia
liste, s-a subliniat că una țJ'n sar
cinile . actuale de ffiare importanță 
care stau în fața sindicatelor- este 
îmbunătățirea, muncii de mobili
zare a muncitorilor mineri la îm
bunătățirea calitativă, a produc
ției. ; Sindicatele au datoria să' ia 
măsuri eficiente peritru ca, la, fie
care abataj să ■ se aplice consecvent 
inițiativa de la Lupeni, ' să ve
gheze ca din partea organelor ad
ministrative să sporească grija' 
pentru asigurarea condițiilor ne
cesare aplicării acestei, inițiative. 
Trebuie popularizate metodele bri
găzilor de mineri .eare realizează 
o producție de calitate. Ar. fi in
dicat ca sindicatele, împreună 
cu oonducerile administrative ale 
minelor, să organizeze schimburi 
de experiență pentru generali
zarea experienței pozitive în îm
bunătățirea calitativă a producției. 
Brigadieri de frunte cum sînt to
varășii Ghioancâ Sabin, Somogyi 
luliu, Compodi Ioan, Nicnlae loan 
ar putea împărtăși ani fel din ex
periența brigăzilor loc in hgxa 
pentru calitatea producției.

©---------------

mtiile le mUiire
taje frontale armate in fier au 
fost extrase în acest an peste 
50.000 tone de cărbune cocșj- 
ficabil și energetic.

Rezultatele cele mai bune 
în extinderea armării metalice 
și în inele de bolțari au f06t 
obținute de minerii din Lupeni, 
Lonea și Petrila.
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Posturile utemiste de control — 

în sprijinul muncii tinerilor
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Calitatea — 
un obiectiv de seama

In secțiile fabricii Viscoza 
Lupeni se desfășoară □ entu
ziastă întrecere pentru îmbu
nătățirea continuă a firelor de 
mătase, pentru reducerea de
șeurilor. Iată de ce, alături de 
celelalte obiective, mobilizarea 
tinerilor la îmbunătățirea ca
lității producției, ocupă un 
loc Important în activitatea 
posturilor utemiste de control.

Posturile utemiste de control 
au sprijinit, bună oară, extin
derea inițiativei 
bobine nici una 
militat pentru generalizarea 
metodelor de muncă 
mai bune muncitoare, 
bătut lipsa de grijă 
calitatea producției.

Ultima ediție a gazetei pos 
tulul utemist de control din 
secția depănat-răsucit, de pil
dă, popularizează experiența 
In producție a numeroase tine
re fruntașe, între care a tov 
Rusu Ema, Moga Veronica. 
Zamfir Ecaterlna, Ioniță Ma
rla. Este evidențiat mai ales 
exemplul tinerei Moga Vero- 8 
nica, o muncitoare plină de 8 
inițiativă, mereu preocupată ' 
de descoperirea de noi posibi
lități pentru îmbunătățirea ca
lității producției. Tînăra Moga 
Veronica, la fel ca și celelalte 
depănătoare fruntașe, ține o 
strînsă legătură cu lăcătușii 
care întrețin mașinile, sezizea- 
ză acestora defecțiunile, care 
ar putea duce la degradarea 
firelor, se îngrijește ca mașinile 
și locul ei de muncă să fie cu- | 
rate. °

O susținută activitate pen- ° 
tru mobilizarea tinerilor la îm- °
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șantierele Văii t 
---------------------------------_______ ____________—i f 

lor majoritate desfășoară sub îndrumarea organizațiilor * 
U.T.M. o activitate susținută pentru popularizarea expe- * 
riențef Înaintate in producție, descoperirea de noi rezerve ș

La exploatările miniere, in uzinele și pe
Jiului activează 136 de posturi utemiste de control. Marea
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interne, pentru combatere» indisciplinei, risipei ți a altor ț 
neajunsuri care frinează bunul mers al producției. f

Mai sint Insă posturi utemiste de control, ca de pildă, ț 
cele de la minele Lupeni șl Uricani, de pe șantierele de J 
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construcții, precum și din unele sectoare ale minei , 
noaaa, a căror activitate nu este încă la nivelul sarcinilor, 

îndeplinirea sarcinilor ce stau In fața posturilor ute- 
miste de control depinde in mare măsură de felul cum sint 
îndrumate de organizațiile U.T.M. Se impune deci ca orga
nizațiile U.T.M. să îndrume posturile de control pentru ca 
ele să devină mereu mai active, mai combative, spre a fi 
la înălțimea sarcinilor ce le stau In față.
><>*а»«амемім№*« tV

„la 2000 de 
rebut", au

Esențialul -
De regulă, activitatea colecti

vului unui post utemist de control, 
obiectivele pe care le urmărește, 
trebuie să fie oglindite de edițiile 
gazetei „Vorbește postul utemist 
de control". La mina Vulcan, în 
sectorul III, își desfășoară acti
vitatea un post utemist de control 
care, pe bună dreptate, este a- 
preriat ca unul dintre cele mai 
active. Ediția actuală a gazetei 
acestui post utemist de control 
confirmă din nou acest lucru.

La gazeta postului utemist, de 
numită „Reflectorul", a apărut nu 
de mult o nouă ediție, cuprinzând 
trei caricaturi. Prima caricatură 
te adresează tinerilor mineri din 
brigada condusă de Domokoș An
drei. La controlul calității pro
ducției, acestei brigăzi i-au fost 
rebutate mai multe vagonete de 
cărbune. Intr-un vagonet, bună
oară, s-a găsit o cantitate de 216 
kg. de steril. Intr-o altă caricatură 
este criticată brigada tov. Tărînă 
Valerian care, într-un schimb din 
ultimele zile ale lunii mai, a în
cărcat 13 vagonete sub capacitate. 
A treia caricatură avertizează ti
nerii sectarului să nu urmeze 
exemplul lăcătușului Arginteam, 
Nicolae, care — așa cum s-a pu
tut vedea și in caricatură — a 
recurs 
șurub, 
grenaj.

Iată
rute la gazeta 
de control. Ele reflectă trei din 
obiectivele pentru care militează 
postul utemist de control : ridica
rea preocupării tinerilor 
continua îmbunătățire a calității 
producției, folosirea din plin a 
capacității vagonetelor și 
tarea la tineri a grijii față 
bunul obștesc.

— Sarcinile concrete pe care 
le psopunem pentru realizarea 
biectivelor care stau în fața pos
tului «utemist de control sînt tre
cute lunar în „jurnalul postului 
utemist de control", ne spune tov. 
Chetroiu Aurel, secretarul orga
nizației U.T.M. din sector. Dar 
fixarea obiectivelor pe care ni le 
propunem pentru o anumită pe
rioadă nu este însă totul. Princi
palul este sesizarea principalelor 
neajunsuri din procesul de pro
ducție, din munca tinerilor, corn ■ 
baterea lor și, în ultimă instan
ță, asigurarea eficacității semnală
rilor critice ale postului.

eficacitatea
Iată cum se urmărește acest lu

cru. Cei 5 membri ai colectivului 
postului sint repartizați pe bază 
de sarcini concrete pe diferite 
raioane și orizonturi ale sectoru
lui. Pentru a lichida unele nea
junsuri dintr-un domeniu sau al- 

utemist, cu ajutorul 
tehnic. întreprinde și

la baros ca să scoată un 
degradînd astfel un an-

doar trei materiale apă- 
postului uteftiist

pentru

dezvol- 
de

ni
o-

tul, postul 
personalului 
raiduri.

Cu ocazia 
in sicopul îmbunătățirii calității 
producției, colectivul postului a 
cerut și ajutorul personalului de 
la separația minei. Aici au fost 
găsite mai multe vagonete cu căr
bune 
tatat 
slabă 
gada 
țiativa postului, s-au luat măsuri 
pentru a se trimite rația de căr
bune pe luna respectivă tov. Gantz 
Ștefan chiar din producția extrasă 
de brigada lui. Această măsură 
și-a dovedit din plin eficacitatea. 
Membrii brigăzii au tras învăță
mintele corespunzătoare. In 
mul timp ei dau cărbune de 
calitate.

După un raid întreprins în 
teran, postul U.T.M. a sesizat că 
în galeriile sectorului zac nefo
losite multe utilaje care necesită 
diferite reparații, precum și mari 
cantități de fier vechi. La pro
punerea postului, organizația 
U.T.M. a întreprins o acțiune de 
muncă 
sector 
față a 
pentru 
Multe 
postului utemist s-au bucurat dc 
aprecierea și sprijinul organizației 
de paftid, a comitetului U.T.M. și 
a conducerii sectorului.

Colectivul postului se poate mîn- 
dri că și datorită activității sale, 
mulți tineri cum sînt Stanică loan, 
Zosin Mihai, Moldovan Alexan
dru, Bălfiățescu M., Palko Martin, 
au devenit muncitori disciplinați, 
preocupați de ridicarea califică
rii lor profesionale, fruntași în 
producție.

In biroul 
este expusă 
tul U.T.M. 
lui este ascultat de toți tinerii din 
sector și are o înrîurire puternică 
asupra muncii tinerilor, are efica
citate. Iată esențialul în activita
tea postului utemist.

unui raid întreprins

de slabă calitate. S-a cons- 
că o parte din producția de 
calitate a fost dată de bri- 
tov. Gantz Ștefan- Din ini-

ulti- 
bună

sub-

voluntară cu tinerii din 
pentru aducerea la supra- 
tuturor utilajelor defecte și 
colectarea fierului vechi, 
din semnalările critice ale

sectorului III Vulcan 
gazeta „Vorbește pos- 
de control11- Cuvîntul

ale celor 
au com- 
față de

г.
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bunătățirea calității producți
ei desfășoară șl posturile ute- 
mlste de control din secțiile 
sortare, bobinaj, filatură și cel 
din atelierul mecanic.

д. MICA

Cînd „Mul
Prima precizare pe care o face 

tov. Totb Iuliu, secretarul or
ganizației U.T.M. din secția cons 
trucții metalice de la U.R.U.M.P-. 
referitor la activitatea postului 
utemist de control din secție, 
este următoarea : „Colectivu
postului utemist a fost reorgani 
zaț în urmă cu vreo două luni 
De ce ? Pentrucă n-a mers bi 
ne..,".

La întrebarea dacă în prezen 
colectivul postului utemist „mer
ge" mai bine, membrii colecti
vului reorganizat răspund cu o 
oarecare sfială și lipsă de convin
gere : „Merge...". Dar tovarășul 
secretar al organizației U-T.M. 
este mai puțin sfios și declară ba- 
torit : „Merge

— Dar, completează el mai de
parte, nici nu ar putea să meargă 
mai bine. La noi în secție nu prea 
mai avem ce critica. Cu discipli
na, stăm bine. In luna mai nu 
avem nici o absență nemotivată. 
Indisciplină la locul de muncă î 
Nu există! Rebuturi ? Nu aven 
de mult. Tinerii lucrează bine 
Dacă iși ridică calificarea І Si
gur ! Avem cursuri. Deci, ce am 
putea critica ?

La această întrebare meditau Și 
utemiștii Mic Roman și Crișan 
losif, membri ai colectivului pos
tului utemist de control. Privi
rile lor, ca și ale secretarului 
întrebau nedumerite : „Da, ce am 
putea critica ? La noi toate merg 
bine".

Și, în acest timp, intr-un colț 
al halei secției, gazeta „Vorbește 
postul utemist de control" stă 
uitată, plină de praf, resemnată 
parcă de inutilitatea existentei 
sale. In această înfățișare se află 
gazeta postului U.T.M. de control 
de cîteva luni. Cite materiale au

în a-
merge bine“
apărut la gazeta postului 
cest an — se pot număra pe de-
gete: 5—6. De obicei, edițiile 
gazetei conțin un singur material. 
,,După necesități1', cum spun 
membrii postului. Și fiindcă mer
it ații e nu au fost prea mari, pos

tul utemist și-a menținut existen
ta de la o lună la alta cu cite un 
articol. Așa și în prezent. „Ca~ 
itatea producției în secția cons- 
'rucții metalice" — iată titlul 
singurului articol ce se află la 
gazetă. Articolul nu are un con
tinui concret. Totuși el conține o 
afirmație care vine în contradic
ție cu părerea secretarului U-T.M. 
și a membrilor colectivului pos
tului utemist: „Mai avem tineri 
tare nici pină în prezent nu în
țeleg că un factor de bază în rea 
4zarea sarcinilor de producție 
este calitatea produselor". Și de 
această părere sint și tovarășii 
din biroul organizației de partid 
și conducerea secției. In secție 
mai sînt tineri care absentează 
nemotivat, care întirzie sau nu 
folosesc din plin timpul de lucru, 
lacob loan, de pildă, a făcut o 
absență nemotivată, iar o zi după 
aceea a întîrziat cu o oră de la 
șut. Ripaș loan e cam plimbăreț, 
nu folosește din plin timpul de 
lucru. Kelemen Emil și Ciobanu' 
Gheorghe mai dau lucrări de sla
bă calitate care, după ce le 
din mină, necesită corectări, 
astfel de exemple se mai pot 
încă multe.

lată, deci, tovarăși din biroul 
organizației U.T.M. și din co
lectivul postului că nu „toate 
merg chiar bine" și ar fi nece
sar să fiți mai aproape de mun
ca, viața și preocupările tinerilor 
din secție. Și veți vedea astfel că 
postul utemist de control din sec
ție are de lucru l
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O mai largă sferă de cuprindere!
educare comunistă 
întărire a răspun-

In munca dc 
a tinerilor, de 
derii lor față de muncă, față de 
avutul obștesc, organizația U.T.M. 
din sectorul VI transport al mi
nei Aninoasa primește un sprijin 
însemnat din partea postului ute
mist de control.

Colectivul postului utemist de 
control, din care fac parte ingi 
nerul Burca Dragoș, lăcătușul 
Gala Alexandru și tehniciană Be- 
lu Lucia s*a străduit să se a- 
chite în bune condițiuni de sar
cinile ce le revin, să asigure ca 
postul utemist să-și aducă aportul 
la bunul mers al sectorului, la e- 
ducarea și mobilizarea tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție.

Intr-o bună măsură, acțiunile 
postului utemțst de control s-au 
soldat cu succese. Mulți tineri

caK înainte nu se 
disciplina, în urma 
le-au fost aduse 
U.T.M. de control, s-au îndreptat, 
devenind 
ciplinați. 
utemistul 
mult, el 
șut. La 
a apărut 
fățișa cum doarme în timpul șu
tului. Critica, deși l-a cdm ustu
rat, l-a ajutat mult. Acum e unul 
dintre cei mai disciplinați tineri 
din sector.

Un alt exemplu, 
bar. Emil 
nemotivat de 
U.T.M. nu l-a crecut cu vedere. 
Caricatura apărută la gazeta pos
tului i-a dat de gîndit. Șerban E- 
mil a pornit pe calea cea bună, 
lichidînd cu absențele nemotiva
te.

Postul U.T.M. de control a fă
cut, de asemenea, numeroase pro-

împăcau cu 
criticilor ce 

prin postul

muncitori harnici și dis- 
Printre
Vinca 

a fost 
gazeta 
o caricatură, care îl în-

ei se numără și 
Traian. Mai dc 

găsit dormind în 
postului U.T.M.

Tînărul Șer- 
obișnuia să lipsească 

la lucru. Postul

ies
Și 
da
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Tinerii mineri în fața gazetei postului utemist de control din sectorul 111 al minei Vulcan

puneri pentru îmbunătățirea pro
cesului dc producție, pentru rea
lizarea de economii. La propune
rea postului utemist de control, 
la tericoanele de la Piscu este fo
losit în prezent un cablu de la 
puțul orb nr. 3 Priboi, care stătea 
nefolosit.

Recent, postul utemist de con
trol a făcut conducerii sectorului 
o nouă propunere. Cînd plouă, ins 
talațiile lanțurilor 
1 ș: 2 din circuitul 
țului centru sînt 
inundație. Pentru 
cestei stări 
utemist 
U.T.M. 
luntară 
a apei.

nr.
pu-

dc 
a-

elevatoare 
automat al 
periclitate 
înlăturarea

de lucruri, postul 
a propus organizației 

construirea prin muncă vo- 
a unui canal de scurgere 

Propunerea a fost primită

cu bucurie atît de către tiaeri, cît 
și de conducerea sectorului.

Acestea sînt doar citeva aspecte 
din activitatea postului utemist de 
control, pentru care el și-a cîșțl-- 
gat aprecierea tinerilor și a intrig, 
gului colectiv al sectorului.

Dar posibilitățile de care dis
pune postul utemist pentru a con
tribui la îmbunătățirea procesului 
de producție, a activității tineri
lor, nu sînt încă epuizate. In mun
ca tinerilor din sector mai există 
o seamă de neajunsuri, de înlătu
rarea cărora postul U.T.M. s-a 
ocupat prea puțin sau de loc. Ast
fel, postul nu s-a ocupat de felul 
cum se străduiesc tinerii să îm
bunătățească mereu 
parațiilor la utilajul 
să reducă consumul 
să descopere noi posibilități pen
tru îmbunătățirea transportului în 
subteran. De problema ridicării 
calificării tinerilor postul U.T.M. 
s-a preocupat, de asemenea, în 
mică măsură. Iată doar citeva o* 
biectlve 
cuprinse 
postului

Pentru
biective, se poc întreprinde raiduri 
care vor contribui, cu siguranță la 
îmbunătățirea muncii tinerilor din 
sector.

Organizația U.T.M, din sector ’ “ 
are sarcina să ajute colectivul 
postului de control pentru a*și 
lărgi sfera de activitate, asigurînd 
astfel ca postul U.T.M. sâ aducă 
o contribuție și mai mare la ri« T 
dîcarea aportului tinerilor în rea* 
Uzarea sarcinilor ce revin secto
rului. > ;

tinerii să_
calitatea rx-~

1 de transport, 
de materiale.

principale care trebuie . 
în sfera de activitate a' 
utemist de control.

îndeplinirea acestor

V. OBOS
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In jurul mesei rotunde

unul din schimburi 
tovarășul Cotoț io- 
mlnei. Cei care răs- 

fiecare schimb în 
sarcini precise. Mai

Masa nu e rotundă, 
tunghiulară. Dar așa 
nulește să se spună clnd oă 
menii se intîlnesc în jurul ei 
purtînd discuții pentru a pune 
la punct anumite lucruri.

Despre faptul că mina Vul
can a rămas în primele luni 
ale anului datoare față de sar
cinile de plan cu mai bine de 
5000 tone de cărbune s-a vor
bit mult pînă acum. Au fost 
motive subiective, dar și cauze 
obiective. Pe parcurs, multe 
lipsuri au fost lichidate, au 
fOSt create condiții pentru ca 
producția să ia din nou avînt. 
Rămîne numai ca întregul co 
lectiv al minei să fie puternic 
mobilizat pentru depășirea sar
cinilor de plan pe luna iunie 
și recuperarea rămînerii în 
urmă față de planul anual — 
obiective stabilite ca să fie 
realizate pînă la 23 August a.c.

La mina Vulcan a pornit în 
zilele acestea o însuflețită în
trecere pentru atingerea acestui 
obiectiv. Se întrec între ele 
cele trei schimburi de pro
ducție. Cele trei schimburi ur
măresc în întrecere : realizarea 
unui anumit volum de produc
ție, întreținerea în cele mai bune 
condiții a locurilor de muncă, 
încărcarea la capacitatea lor 
a vagonetelor, calitatea pro
ducției ș.a. Ele sînt sprijinite 
de tehnicieni și ingineri din 
conducerea minei și a sectoa
relor. De 
răspunde 
sif, șeful 
j^und de 
parte au 
zilele trecute, în biroul șefu
lui exploatării, a fost convo
cată o ședință operativă. Am 
spus ședință deși poate ea a 
fost o consfătuire, sau pur șl 
simplu o întîlnire a colectivu
lui care răspunde de schim
bul I de producție. Oamenii au 
umplut biroul șefului exploa
tării. După cîteva cuvinte „in- 

• troductlve", în care au fost 
puși la curent cu situația în
deplinirii planului de produc
ție pe schimburi tovarășul Co
toț le-a spus : „Condiții pen
tru depășirea planului avem 
destule. Trebuie să 
slm numai mijloacele 
le mai potrivite 
a ne organiza în 
munca, îneît de la mina noas
tră să pornească cit mai mult 
cărbune. Ce greutăți aveți ? 
Cu ce să vă ajutăm 7 Cu me
canicii de locomotive cum 
stati ? — a întrebat șeful ml- 
>1- Bine — i-a răspuns tova 
rățul Constantin Mihai, res
ponsabilul de schimb la sec - 
torul de transport.

Răspunsul tovarășului Cons
tantin se pare că nu a plăcut 
unor participanți care erau de 
față. Kind pe rînd au luat cu
vin tul

E drep- 
se obiș-

gă- 
ce- 

pentru 
așa fel

In aceste zile, la punctul de consultație de pe lingă comitetul de partid al 
minei Petrila, cursanții se intîlnesc deseori cu propagandiștii pentru a se con
sulta asupra problemelor ce urmează a fi âesbituțe in cadrul convorbirilor re
capitulative. Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tov. Hanc Vasile, propagandist 
la cercul de studiere a Istoriei P.M.R. anul II, dind cursanților anumite explica
ți» --"tn-a materialului parcurs în cursul anului.

J.a puțul 
Imobilizate 
cite două 
fără a fi

3 vagotneiele 
cu piatră. Ele 
schimburi a 

descărcate — 
maistru miner.
13 — a com-

loco- 
lucru

Truică Florea 
de muncă cu 

sflrșitul schim- 
făcute multe

con* 
care 
des- 

au 
con- 
tre-

sine 
stau 
colo 
a observat un

— La stratul
pletat tovarășul Farkas Lau- 
rențlu — mecanicul de 
motivă se prezintă la 
numai la ora 8 dimineața. Șl 
unde mai pui că el își pără
sește locomotiva la ora 12. 
Astăzi, din vina mecanicului 
Ursu Gheorghe, au rămas la 
locul de muncă gata încărcate 
peste 30 de vagonete cu căr
bune.

Alți tovarăși care au fost de 
față au arătat că la orizontul 
555, mecanicii sînt buni, cu
nosc meseria, dar se prezint# 
tlrziu la locurile lor de mun
că. La Plesnitoarea, de exem
plu, mecanicul 
părăsește locul 
mult Înainte de 
bulul. Au fost 
observații in legătură cu ac
tivitatea sectorului de trans
port, dovadă că el încă nu-și 
desfășoară activitatea „bine" 
cum spunea tovarășul Cons
tantin Mlhal. S-a arătat că 
unele porțiuni de linii de cale 
ferată sînt necorespunzător în
treținute. Mai sînt macaze de
fecte, care provoacă deraieri. 
Din toate aceste discuții, 
ducerea minei, ca șl cei 
sînt răspunzători de buna 
fășurare a transportului, 
putut trage învățăminte șl 
cluzli folositoare. El vor 
bui să la măsuri pentru ca în 
viitorul cel mai apropiat mun
ca mecanicilor de locomotive, 
ca și a întregului personal al 
sectorului de transport, să fie 
mai bine organizată.

Cind discuțiile erau în toi, 
ușa biroului șefului exploată
rii s-a deschis încet. In birou 
a intrat inginerul șef Fodor 
Arcadle.

— Poftim, poftim, l-a invi
tat Cotoț. Știți despre ce dis
cutăm ? Ne sfătuim cum să 
vă întrecem — l-a dumirit 
șeful exploatării (inginerul șef 
răspunde de un alt schimb de 
producție).

Ședința in jurul mesei ro
tunde a 
fitablllt 
concrete 
spus :

— Ședința se ridică. Spor 
la muncă.

Și au pornit spre mină. în
trecerea continuă mai însufle
țit decit pînă acum. Cu toții 
se vor strădui să asigure bri
găzilor de mineri ceea ce ele 
au cerut cu stăruință în cons
fătuirile de producție: mate
riale și vagonete goale la 
timp. Mina are cărbune bere
chet în adîncuri. $1 el va ve
dea lumina zilei pentru 
minerii vulcăneni sînt puși 
fapte mari.

и ........... .........

continuat. După ce au 
mal multe sarcini 
șeful exploatării le-a

că 
pe

Spartachiada de
In cadrul spartach iadei de 

vară a tineretului, care cu
prinde numeroase discipline 
sportive, între care fotbal, volei, 
tir, popice, tenis de masă etc. 
participă la întreceri majorita
tea tinerilor de la Aninoasa. 
Membrii comitetului U.T.M., a- 
jutați Îndeaproape de instruc
torii sportivi, se preocupă în 
permanență de buna organi
zare a competițiilor, de asigu
rarea terenurilor și echipamen
tului necesar.

Pînă în prezent s-au desfă
șurat mai multe partide de 
fotbal între echipele sectoare
lor minei, o etapă a concursu
lui de tir, partide de volei și 
popice.

La fotbal, toate echipele s-au 
prezentat bine pregătite; în
trecerile au scos în evidență 
buna 
lor.

De
4—0 
în fața celor din sectorul VII;

-------------- ©

la mina Petrila

condlție fizică a tineri-

remarcat victoriile cu 
a echipei sectorului IU

Zi de salariu
11 iunie. In sala de apel a 

minei Petrila e o vie animație : 
minerii vin să-și ridice salariul, 
pot fl văzuți bravii mineri din 
sectorul П care în cursul lu
nii trecute au dat 1126 tone de 
cărbune peste plan. Printre ce
le mai bune brigăzi de la a- 
cest sector, care sînt exemple 
de muncă și disciplină, se nu
mără cele conduse de Firoiu 

loan și 
Vasile.

iat&-i 
ful de
Firoiu I., 
nînd statul de 
plată. In drep
tul numelui său, 
pentru 25 zile 
lucrate și o de
pășire de normă 
de 5,5 la sută, 
el a cîștigat 
2731 lei.

Cîștiguri ase
mănătoare au 
realizat și cei
lalți membri din

Zaharia

pe șe- 
brigadă, 

sem-

vară a tineretului ♦ 
cu 1—0 a echipei contabililor i 
împotriva topografilor. Cit pri- î 
vește rezultatul meciului din- J 
tre echipa sectorului VI In jo- • 
cui cu sectorul V el e net In î 
favoarea celor din sectorul VI: * 
7—0 pentru el. :

Paralel cu fotbalul, in una j 
din duminicile trecute a avut r » ♦ tîoc prima etapă de tir, la ca
re au participat peste 100 de 
tineri. La acest concurs ma
joritatea tinerilor au obținut 
rezultate bune. Pe primele trei 
locuri s-au clasat lăcătușul Ga
bos Alexandru care a totali
zat 43 puncte din 50 posibile, 
minerul Azamfirei Constantin 
care a totalizat 41 puncte, și 
doctorul Amzărescu Constan
tin cu 40 puncte.

Față de alți ani, spartachia- 
da de vară a tineretului s-a 
desfășurat la Anlnoasa in con
diții mult mai bune, atrăglnd 
pînă in prezent pe terenurile 
de sport peste 400 de tineri.

brigada sa. Minerul Cășuneanu 
loan, de exemplu, a cîștigat 
2498 lei.

Din salariul primit în ulti
mul timp, șeful de brigadă 
Firoiu loan și-a cumpărat mo
bilă tip „Bega", o mașină de 
cusut, o mașină de spălat rufe 
și alte multe lucruri valoroase 
necesare lui și familiei sale.

R. BALȘAN

Trei trilioane de kilovați oră
Cum se poate face, în cî- 

teva ore, o călătorie prin 
Uniunea Sovietică ? Ex
poziția unională a reali
zărilor economiei națio
nale a Uniunii Sovietice 
ne face să aflăm noutăți 
de pe multe meridiane fi 
paralele ale continentu
lui sovietic.

Pășind pragul Expo
ziției unionale a realiză
rilor economiei naționale 
a Uniunii Sovietice, In 
fața ochilor ți se desfășoa
ră tabloul minunat al vie
ții sovietice. Această uni
versitate unională a schim
bului de experiență este 
vizitată zilnic de zeci de 
mii de oameni veniți din 
cele patru colțuri ale lu
mii. Aci fac schimb de 
experiență constructorii 
din Siberia cu cei din Le
ningrad, in pavilionul 
Academiei de Științe es
te adus un nou exponat, 
iar alături, in pavilionul 
radio-electronica se ins
talează noul televizor so
vietic „Alma-105“, un 
televizor poliglot, reali
zat pentru prima oară In 
lume. Televizorul acesta 
are o instalație specială 
de sunet, care îți dă po
sibilitatea să urmărești 
emisiunea în două limbi.

Ne oprim în pavilionul 
electrificării. Ne întîm- 
pină o hartă uriașă a U~ 
niunii Sovietice. Privirea 
îți este atrasă de 150 de 
stegulețe roșii. Ele mar
chează locurile în care 
în prezent se construiesc 
noi centrale electrice.

lată-ne in fufa mache
tei termocentralei de la 
Konacovo, o localitate 
din apropierea Moscovei. 
Puterea ei e de 5.000 000 
de kilovați. Vorbind des
pre puterea acestei ter
mocentrale, nu ai termeni
OQQQQGOQOQQCM?QOaQQQ09OGOOG№«

MERIDIANE
SOVIETICE
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de comparație pentru că 
în lume nu mai există o 
asemenea termocentrală 
puternică.

Cîteva amănunte inte
resante le-am aflat de . 
la o nouă cunoștință, to
varășa inginer Valentina 
Culacenko, venită la Ex
poziția realizărilor econo
miei naționale in schimb 
de experiența.

ІП Uniunea
— ne-a spus
Valentina Culacenko, s-au 
creiat cîteva proiecte 
pentru termocentralele în 
construcție.

In loc de 
ca pînă acum, 
tratele vor fi 
funcțiune după trei ani 
de la începerea 
lor. Acesta este 
comunismului.

Am mai făcut 
pași prin expoziție și dis
tanța parcursă poate fi 
măsurată cu miile de ki
lometri. Ne aflăm la 
Krasnoiarsc pe r'tul sibe
rian Enisei, unde se cons
truiește una din cele ma<

Sovietică 
tovarășa

5—6 ani, 
termocen- 
date in

lucrări" 
ritmul

ctțiva

Pe graficul de producție j 
de la mina Lonea II apar • 
pregnant realizările pe care le $ 
obțin zi de zi minerii din î 
brigada condusă de tov. j 
Crețu Gh. Ei extrag însem- • 
nate cantități de cărbune de J 
calitate peste plan, economi- $ 
sesc lemnul de mină, explo- • 
zlvii. Iată, In clișeu, un » 
schimb al acestei harnice І 
brigăzi, condus de minerul j 
Gomic Rusalin.

Bibliotecă fruntașă
Biblioteca clubului muncito

resc din Vulcan condusă de to
varășa Boda Elena se numără 
azi printre bibliotecile frunta
șe pe regiune. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, bi
blioteca din Vulcan și-a du
blat numărul de cititori. De 
asemenea, numărul cărților ci
tite se ridică la 27.000.

Un ajutor prețios in activi
tatea bibliotecii l-au dat co
lectivele celor 19 biblioteci 
mobile, care împrumută cărți 
la peste 750 de cititori. Dintre 
acestea fruntașe sînt bibliote
cile mobile conduse de tovară
șele Tipțer Matilda, Mogoș 
Ana și Namu Ileana.

La creșterea numărului citi
torilor a contribuit in mare 
măsură grija pentru larga po
pularizare a cărții, informarea 
cititorilor asupra volumelor noi 
sosite la bibliotecă, organiza
rea de recenzii, seri literare 
sau discuții aeupra conținutu
lui cărților aflate în bibMoteeS.

puternice hidrocentrale 
din lume, Înălțimea bara
jului de pe Enisei depă
șește de dOuă Ori înălți
mea vestitei cascade Nia
gara.

Inginend Mihail Bori
sov, unul din constructor 
rii Hidrocentralei Kras- 
noiarsk ne declară :

„Lucrările la hidrocen
trală se desfășoară pe un 
front larg. La sfîrșițul a- 
cestui an, drumul Eni- 
seiului va fi barat, iar în 
anul 1965, hidrocentrala 
noastră va începe să dea 
curent electric11.

După ce am trecut de 
Beloiarsk, unde se insta
lează în prezent utilajul 
unei centrale atomoelec- 
trice și am făcut un foar
te scurt popas în penin
sula Kola, în nordul ță
rii sovietice, unde se 
construiește o centrală e" 
lectrică bazată pe forța 
fluxului marin, iată-ne a- 
junși la sfîrșițul călătoriei 
noastre. Cele văzute se 
pot concentra într-o sin
gură cifră ; trei trilioane 
de kilovați!Oră. Aceasta 
va fi cantitatea de ener
gie electrică pe care o 
vor obține centralele e- 
lectrice sovietice m anul 
1980, anul in care po
porul sovietic va raporta 
îndeplinirea cu succes a 
mărețului program el 
construirii comunismului, 
adoptat de cel de-al 22- 
lea congres al P.C.U.S.

AL. STARK
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Telegrama adresată de N. S. Hrușeiov 

prințului Suvanna Fumma
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

(TASS transmite :
La 12 iunie Nikita Hrușciov 

a adresat prințului Suvanna 
Fumma o telegramă în care, în 
numele guvernului sovietic, 
și-a exprimat satisfacția în le 
gătură cu știrea despre forma
rea guvernului provizoriu de 
coaliție al Laosului. „Formarea 
acestui guvern sub conducerea 
dv. constituie un pas serios pe 
calea spre reglementarea paș 
nlcă a problemei laoțiene, a- 
sigurarea neutralității și inde
pendenței Laosului, precum și 
rezolvarea cu succes a altor 
probleme naționale de impor 
tanță vitală".

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că acest eveniment 
important „constituie o victorie 
a politicii de pace și de cola
borare internațională".

In telegramele adresate lui 
John Kennedy, președintele 
S.U.A., și Harold Macmillan, 
primul ministru al Marii Bri

tanli, șeful guvernului sovietic 
a subliniat că formarea guver
nului provizoriu de coaliție ta 
frunte cu prințul Suvanna 
Fumma „poate constitui un 
punct de cotitură atit în via
ța poporului laoțian, cit și ta 
opera de consolidare a păcii ta 
Asia de sud-est".

Exemplul Laosului arată că, 
dacă există) dorința de a re
zolva problemele internaționale 
complexe pe baza colaborării 
șl ținîndu-se seama de intere
sele tuturor părților, o aseme
nea colaborare își aduce roa
de. Rezultatele obținute în re
glementarea problemei laoție- 
ne întăresc totodată convinge
rea că pe aceeași căle a cola
borării se poate obține succes 
și în rezolvarea celorlalte pro
bleme internaționale care dez
bină astăzi statele' și creează 
Încordare în lume", se spune ta 
telegramele adresate de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy și H 
Macmillan.

O

Declarafia prințului Sufanuvong
XIENG KUANG 

preș).
Agențiile de presă anunță că 

președintele C.O. al 
Neo Lao Haksat, prințul Su
fanuvong, a făcut o declarație 
în legătură cu realizarea acor
dului privind formarea guver 
nului provizoriu de coaliție al 
Laosului.

Sînt foarte bucuros, se spu
ne în declarație, că în urma 
tratativelor celor trei prinți din 
Valea Ulcioarelor, am ajuns la 
un acord asupra formării gu 
vernulul provizoriu de coaliție.

Acesta este un mare progres 
pe Calea rezolvării pașnice a 
problemei laoțiene care ne va 
Îngădui ca, în conformitate cu 
comunicatul comun de la Zii 
rich, să realizăm un Laos paș 
nic, neutru, independent, un 
Laos al democrației, unității 
naționale și propășirii. Vom

13 (Ager-

Partidului

iDteira foioloi li tios
KHAN-HAI 13 (Agerpres).
Corespondentul agenției France 

Presse transmite că, în urma sem
nării în Valea Ulcioarelor a acor
dului dintre cei trei prinți în le
gătură cu formarea guvernului 
provizoriu de coaliție, în Laos 
a încetat focul. Pentru prima da
tă la 12 iunie, subliniază agenția, 
în Laos nu au mai fost date pu 
blicității comunicate militare.

face tot ce depinde de noi, a 
declarat prințul Sufanuvong, 
pentru a asigura Laosului o a- 
devărată pace și independență. 
Aceasta este poziția noastră 
fermă și de nezdruncinat.

In prezent mai există nume
roase obstacole create de inter
venția elementelor războinice 
ale S.U.A. și agenților lor. s-ar 
putea ca ele să recurgă la tot 
felul de manevre menite să îm
piedice activitatea guvernului 
de coaliție în îndeplinirea o 
bligațiilor lui, să încerce să 
semene neînțelegeri în rîndu- 
rile patrioților laoțieni și chiar 
să răstoarne guvernul de coali
ție. Mai mult încă, nu trebuie 
uitat că în apropierea frontie
relor noastre staționează trupe 
americane care îi vor sprijini 
pe reacționari în săvîrșirea ac
telor de provocare pe pămîn - 
tul nostru. In această lumină 
poporul laoțian își dă bine 
seama că nu trebuie să se li
miteze la jumătăți de măsură, 
ci trebuie să-și dubleze efortu
rile pentru a sprijini guvernul 
provizoriu al unității naționale 
și să înfăptuiască politica pă 
сП și neutralității.

Folosesc acest prilej spre a 
exprima cea mai sinceră re
cunoștință poporului laoțian, 
tuturor guvernelor, popoarelor 
și personalităților care ău acor
dat un sprijin extrem de pre 
țios cauzei noastre nobile.

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

Economia Uruguayului — acaparată 
de monopolurile străine

MONTEVIDEO 13 (Agerpres).
„Economia Uruguayului este a- 

caparată de către puternice mono
poluri străine", 
tul Guillermo 
articol publicat 
„Le Sol", care 
video.

Bernhard semnalează că în do -

*

înciuda manevrelor colonialiștilor

Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît 
includerea pe ordinea de zi a problemei 

independenței Rhodesiei de sud
NEW YORK 13 (Agerptres).
In ciuda numeroaselor manevre 

ale colonialiștilor, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a votat la 12 
iunie includerea definitivă pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a 
problemei independentei Rhodesiei 
<Je Sjjd- Pentru discutarea acestei 
probleme au votat 62 de țări (ță
rile socialiste și afro-asiatice), 26 
de țăiri au votat împotrivă, iar 15 
s-au abținut de la vot.

La actuala sesiune a Adunării

Generale a O.N.U. reprezentantul 
Angliei, s-a opus discutării acestei 
probleme. El a primit un serios 
sprijin din partea reprezentantului 
S.U.A. care a încercat să convin
gă delegații la sesiune că discu
tarea acestei probleme „nu este 
nici urgentă și nici actuală".

Toate manevrele și eforturile co
lonialiștilor au suferit însă un to
tal eșec. Situația din Rhodesia de 
sud, după cum s-a hotărît în A- 
dujnarea Generală a O-N.U., va 
fi luată în discuție la 14 iunie.

Ѳ

încheierea celui de-al V-lea Congres 
al tineretului muncitor din Germania

BERLIN 13 (Agerpres).
La Leipzig a luat sfîrșit cel 

de-al V-lea Congres al tineretu
lui muncitor la care au participat 
tineri și tinere din cele două sta
te germane, precum și din Berli
nul occidental. Cei care au luat 
cu vin tul la Congres au vorbit des 
pre hotărirea tineretului german 
de a desfășura lupta pentru pace, 
pentru normalizarea relațiilor din
tre cele două state germane, îm
potriva militarizării R.F.G. și a 
introducerii legislației excepțio
nale.

In numele Partidului Comunist 
din Germania, participanții la Con
gres au fost salutați de J. An- 
genfort. Acum șase ani, a spus 
el, guvernul Adenauer a interzis 
partidul comunist. El însă nu a 
putut să reducă la tăcere pe co
muniști, să excludă partidul co
munist din viața poporului ger- 

P.C. din Germania crește, 
și obține victorii- 
congres a luat cuvîntul P.

------ . .=

Verner, membru supleant al Bi
roului Politic al G.C. al P.S.U.G., 
care a vorbit despre sarcinile cons
trucției socialiste în R.D.G., des
pre măsurile îndreptate spre a- 
părarea și întărirea primului stat 
muncitoresc țărănesc german.

Partidpanții la congres au a- 
doptat un apel adresat 
muncitor 
mane și 
în care 
unitatea 
tariștilor

Manifestări pent Potaie 
Intbiaate lai 1.i. [araplale

SOFIA 13 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la moartea lui I. L. Cara
giale, ziarele bulgare „Rabotni* 
cesko Delo", „Otecestven Front"; 
„Literaturen Front" și „Coopera - 
tivno Selo" au publicat materiale 
despre viața și opera marelui 
scriitor romîn. In articolele apă
rute se dă o înaltă apreciere per
sonalității lui I. L. Caragiale ca 
scriitor și autor dramatic. Ziarul 
„Literaturen Front" scrie: I. L, 
Caragiale, mare povestitor și dra
maturg astăzi pe drept cuvînt este 
pentru literatura romînă ceea ce 
este Gogol pentru literatura ru- 
să.

Opera lui I. L. Caragiale, scrie 
ziarul „Otecestven Front", consti
tuie un act de acuzare împotriva 
tuturor forțelor reacționare ale 
vechii societăți împotriva asupririi 
și exploatării.

Presa bulgară menționează po
vestirile, nuvelele și piesele lui I. 
L. Caragiale traduse în limba bul
gară.

☆

man.
luptă

La

Ingrijorare 
cu soarta

PEKIN 13 
Cu prilejul 

de auni de la 
Caragiale, ziarul „Jenminjibao1 
publicat o prezentare a vieții 
operei scriitorului, însoțită de 
fotografie. Același ziar înserează 
o informație în legătură cu fes
tivitățile care au avut loc în R.P. 
Romînă cu ocazia comemorării 
marelui scriitor.

(Agerpres).
comemorării a 50 
moartea lui I. L 

>“ J a
tineretului 
state ger- 
occidental 
întărească

din cele două 
din Berlinul 

cheamă să 
lupta împotriva mili
ta Bonn.

îi 
în 
de

I

Un nou act 
al Spaniei franebiste 
RABAT 13 (Agerpres).
La 12 iunie marocanii au aflat 

cu indignare despre un nou act 
provocator al Spaniei fralnchiste 
împotriva Marocului. Autoritățile 
spaniole au interzis pescarilor ma
rocani să pescuiască în regiunea 
insulelor Szapharyn și în por- 

vi—_  .. -------- ------------------------

în Congo în legătură 
lui Antoine Gizenga
(Ager- 
TASS,

în Marea Medite- 
în mod ilegal de

la 
la

provocator 
împotriva Marocului
tul Ceuta situat 
гала și ocupat 
trupele spaniole.

Recent, Spania a organizat 
Ceuta o demonstrație militară 
care a participat un mare număr 
de trupe de' uscat, aeriene și ma
ritime.

Aceste ’ acțiuni ale Spaniei au 
fost condamnate cu vehemență de 
opiijia publică marocană. Actele 
provocatoare ale dictatorului fas-» 
cist Franco sînt considerate 4? 
opinia publică marocană dn_.pt 
presiuni militare exercitate în 
scopul de a intimida poporul ma
rocan, de a tărăgăna eliberarea te
ritoriilor marocane Rio-de-Oro, 
Ifni, orașele Ceuta și Melilla, in
sulele Szapharyn ocupate de colo
nialiștii spanioli.

LEOPOLDVILLE 13 
pres). — Corespondentul 
G. Feadeașin, transmite:

A trecut mai mult de o săptă- 
mînă de cînd la Leopoldville se 
răspîndesc zvonuri că în Insula 
Bolabemba a avut loc o ciocnire 
între soldații care îl păzesc pe 
Antoine Gizenga, liderul patrioți- 
lor congolezi, arestat în această 
insulă, și un grup de soldați care 
ar fi venit acolo, după cum se 
pretinde, pentru a-1 transporta pe 
Gizenga la Leopoldville din or
dinul șefului serviciului de sigu
ranță. Potrivit acestor zvonuri, care 
deocamdată nu au fost confirma
te, în urma ciocnirii există răniți.

Conducerea Partidului solidari
tății africane îngrijorată de soarta 
liderului său, a adresat o tele
gramă secretarului general provi
zoriu al O.N.U. cerîndu-i să ia

12 iunie, conducerea Parti- 
african de solidaritate a 
în mod suplimentar o scri- 
sccretarului general provi- 
al O.N.U. în care se cere

apărarea lui Antoine Gizenga.
La 

dului 
trimis 
soare 
zeriu
să nu se admită ca Gizenga să 
devină victima unei răfuieli judi
ciare.

meniul prelucrării cărnii „benefi
ciile obținute de către întreprin
derile frigorifice, aparținînd capi
talului nord-americari sînt fabuloa
se", iar griul „se află în mîinile 
firmei „Bunge an Born", puternic 
monopol internațional care acapa
rează 75 la sută din producție, 
industrializare și comercializare".
r . •••••*** - - -■=■=

Regiuni întregi ale Belgiei victime ale Pieței comune

afirmă economis- 
Bernhard într-un 

în săptămînalul 
apare la Monte

BRUXELLES 13 (Agerpres).
„De la marile greve din 1960- 

1961 din Valonia, situația econo
mică și politică din această re
giune a continuat să se înrăută
țească" — scrie ziarul „Combat", 
care consacră acestei probleme un 
ciclu de articole. Ziarul sublinia
ză că această regiune, în care 
trăiește o treime din populația 
Belgiei, joacă un rol important în 
economia acestei țări. „Elemente 
structurale defavorabile apasă a- 
supra economiei generale a acestei 
regiuni. Cheltuielile de transport 
prea ridicate, costul mare al e- 
nergiei electrice, lipsa de mînă

de lucru calificata, deplasarea in
vestițiilor spre alte regiuni mai 
rentabile, iată motivele principale 
care fac ca această regiune să 
piardă din importanță1* — arată 
ziarul.

Tournai, centrul industriei tex
tile, cu o populație de 150-000 
de locuitori, este acum un oraș 
mort. La fel ca și în alte orașe, 
de aici au dispărut întreprinderile 
tradiționale de bază datorită con
curenței internaționale. Deplasa
rea investițiilor spre alte regiuni 
a determinat o puternică emigra
re a populației active din acest 
oraș. Tournai, regiunea Borinage

ca și cea mai mare parte a Valo- 
niei, altă dată înfloritoare, este 
victima Pieței comune. Mii de 
muncitori calificați sînt constrînși 
să părăsească regiunea pentru a-și 
cîștiga de lucru.

Efectele directe ale acestei cri
ze nu au intîrziat să se arate, ni
velul de trai scăzînd în decurs 
de patru ani cu 8,5 lă sută. Și mai 
rea este situația în regiunea Cen
tru unde structura industrială eta 
bazată pe producția de material 
rulant. 18.000 de muncitori din 
această regiune au fost concediați, 
iar nivelul de trai a scăzut cu 10 
la sută.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani. Stc. Republicii or. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

PROGRAM DE RADIO
15 iunie f

Muzica de estradă, 14,03 Călătorie 
muzicală, 15,00 Cîntece de dra
goste și jocuri populare romînești, 
15,35 Actualitatea în țările 
liste, 16,15 Muzică vocală 
Concert de după-amiază, 
Soliști și formații artistice 
matori, 19,00 Muzică ușoară ro- 
rnîneașcă, 19,30 Teatru la micro
fon : „La Răzeși", dramatizare 
radiofonică de Constantin Moru- 
zan după nuvela lui V. Em. Ga
lan, 21,45 Muzică de estradă, 
22,00 Cîntece și jocuri populare ro
mînești.

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Muzică de estradă, 8,30 Din 
creația compozitorului sovietic Va
no Muradeli, 9,20 Muzică din <>• 
pere, 10,08 Cîntă orchestra de mu
zică populară a Radiodifuziunii 
din Bmo — R. S. Cehoslovacă. 
11,03 Muzică distractivă de estra
dă, 12,00 „Partidul, părinte drag 
program de cîntece, 12,40 Folclo
rul în prelucrarea compozitorilor 
noștri, 13,10 Muzică de estradă, 
14,00 Fantezii simfonice, 14,30 
Muzică populară din Ardeal, 15,20 
Muzică ușoară romînească, 16,15 
Vorbește Moscova, 16,50 Jocuri 
populare romînești, 17,15 Cîntece 
populare romînești interpretate de 
Vasile Cănănău, 18,30 Cronica e 
conomică, 19,15 Cîntă Petre Ște 
fănescu Goangă, artist al poporu
lui, 20,15 Ansambluri 
citorești : cîntă corul 
toria-Călan", 21,40 
gospodărie" program 
și jocuri populare romînești, 22,30 
Concert de muzică simfonică. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
populară din Africa și Asia, 12,40

socia- 
17,00 
18,05 

de a-

- = 0=3-

CINEMATOGRAFE

4<

corale mun- 
uzinei „Vic- 

„Bine-i în 
de cîntecc

15 iunie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Absență îndelungată : Al. Sabia : 
in noaptea de ajun ; PETRILA : 
Defileul : ISCRONI : Cetatea Hu- 
ranzamin ; ANINOASA : Insula 
fără nume ; VULCAN : Zafraț 
I.UPENI : Primele încercări (se
ria I-a și II-a) ; BĂRBĂTENI : 
Săritură în zori ; URICANI : Mai 
tare ca Uraganul.

Tiparul ■ ..6 August" — Poligrafie


