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Trăiască lagărul socialismului 
mișcarea comunistă și muncite- ' 
rească internațională, strîns unite : 
sub steagul marxism4eninismului!

Entuziasta primire făcută 
oaspeților sovietici de oamenii 

muncii din
Slmbătă dimineața a plecat 

spre Constanța delegația de 
partid și guvernamen ală so
vietică în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

împreună cu delegația so
vietică au plecat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol, Nicolae Ceaușescu, Chi- 
vu Stoica, Leonte Răutu, Ște
fan Voitec și alte persoane c 
ficiale.

In gările prin care a trecut 
trenul oficial, mii de cetățeni 
au salutat cu căldură pe solii 
poporului sovietic și pe condu
cătorii de partid și de ștat ai 
țării noastre.

In orașul Constanța domneș
te atmosfera marilor sărbători 
populare. Pe blocuri multe din 
ele construite recent, flutură 
drapele roșii și tricolore. Bal
coanele sînt împodobite cu 
frumoase covoare naționale, cu 
ghirlande de flori.

La ora 12 trenul oficial so
sește în gara Constanța.

In întîmpînarea oaspeților au 
venit tovarășii Vasile Vilcu, 
membru al C.C. al P.M.R., 

> prim-secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.M.R. Pe

tre Ionescu, președintele Sfa
tului popular regional șl alj’ 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești.

In numele oamenilor muncii 
din. oraș și din regiupo, tovară
șul Vasile Vîlcu, transmite ufi 

'fierbinte salut de bun sosit.
Mii de cetățeni — muncitori 

din port, de ia Uzina de acid 
sulfuric și superfosfațl de la 
Năvodari, constructori ai corn 
plexelor de pe litoral și oa
meni ai muncii din alte între
prinderi dobrogene aflați pe 
peron și în piața gării aclamă 
și ovaționează îndelung.

De la gară, oaspeții pleacă 
In '■tațiunea Mamaia. Pe bule- 
vt.dele Republicii, Tomis și 
Lenin, șiruri nesfîrșite de oame
ni salută cu entuziasm pe oas
peți.

Aceeași atmosferă de mare 
Însuflețire domnește și la Ma
maia. Oameni al muncii veni- 
ți la odihnă șl turiști străini 
fac oaspeților o primire căldu
roasă.

După vizitarea stațiunii Ma
maia, coloana de mașini plea
că la Eforie Nord.

Constanta
Sîmbătă seara, Comitetul regio

nal Dobrogea al P.M.R. și Sfatul 
popular regional au oferit la Efo
rie o masă -în ' cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a U- 
niunii Sovietice.

Au participat tovarășii N. Ș. 
Hrușciov și ceilalți membri ai de
legației sovietice,- tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Ion Gheorghe 
Maurer și alți conducători de partid 
și de stat ai țării noastre.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, frățească.

------------ — __ tur

CU PLAHUL SEMESTHiAL iNOEPLIHIT
Colectivul minei Uricani

Măsurile tehnico-organizatorice 
luate la propunerea minerilor au 
ajutat colectivul minei Uricani, 
mina care dă cărbune coc ificabil, 
să extragă în fiecare zi de lucru 
din acest an cite 100—150 tone 
de cărbune peste plan. Numeroa
se brigăzi de mineri au obținut, 
pe seama creșterii productivității 
în abataje la 7,500—9,000 tone 
pe post, mari cantități de cărbune 

.cocsificabil peste plan. Acest fapt 
a, permis colectivului minei.Ucițani 
să raporteze îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
primul semestru ăl anului. In 
■acea*® -perioadă, la mină, s-au

Sectorul 11 al
Colectivul sectorului II de la 

mina Petrila, deținător al drape
lului roșu de sector fruntaș pe 
Valea Jiului, extrage de cîteva zi
le cărbune în contul semestrului П 
al anului, Acest succes are la bază 
munca entuziastă a minerilor și 
tehnicienilor de aici precum și 
aplicarea unor. metode de lucru 
valoroase. Productivitatea muncii, 
exprimata în tone cărbune pe post, 
a crescut în acest an pe sector la 
1,479 tone. Ca urmare a sporirii 
productivități; muncii, a îmbună
tățirii calității., cărbunelui extras

Inalții oaspeți sovietici '
în mijlocu siderurgistikxr hunedoreni І

In fruntea întrecerii 
pe mină

Colectivul sectorului IV de I 
la mina Vulcan este în prezent I 
fruntaș pe exploatare. Preocu 
parea pentru ridicarea tuturor 
brigăzilor din sector la nivelul i 
celor fruntașe, a făcut ca acest 
colectiv să extragă peste pla 
nul primei jumătăți a lunii iu 
nie 1008 tone de cărbune de 
bună calitate. O rodnică act! 
vitate a depus-o în acest timp 
brigada minerului Costea loan 
care a extras 300 tone de căr 
bune peste prevederile planului 
Randamentul obținut de bri 
gadă depășește pe cel planifi 
cat cu aproape o tonă de căr 
bune pe post.

obținut succese de seamă și în în
deplinirea angajamentelor anuale 
de întrecere. Astfel, productivitatea 
muncii a crescut în medie la peste 
1,300--1,350 tone pe post, eco
nomiile obținute peste plan prin 
scăderea consumului de lemn, prin 
folosirea mai bună a utilajelor, se 
ridică la circa 200.000 lei.

Printre brigăzile care au contri
buit din plin la obținerea acestui 
important succes se numără cele 
conduse" de Nicolae loan, Gîrciu- 
maru Victor, Teodorescu Stancu, 
Hrițcan Vasile, Mișchie Gheorghe 
și altele,

minei Petrila
și a reducerii cheltuielilor de pro 
ducție, colectivul sectorului a rea
lizat în primele 5 luni ale anului 
o economie la prețul de cost în 
valoare de 110.000 lei.

Un aport substanțial la obține
rea acestor frumoase rezultate l-au 
adus brigăzile conduse de minerii 
Firoiu loan, Roibu Gheorghe, 
Munteanu Petru și Michiev Ghe
orghe.

Au îndeplinit, de asemenea, pla
nul semestrial înainte de termen 
și colectivele sectoarelor IV Ani- 
noasa, I В și III Lupeni .

Asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice 
de la suprafață și din subteran constituie o preocupare stărui
toare a cadrelor tehnico-inginerești de la mina Lenea. Iată, în 
clișeu, pe tov. ing. Vasca Iuliu, energeticul-șef al minei Lonea, 
studiind împreună cu maistrul electrician Kotva loan schemele 
electrice ale stației de distribuire a curentului la mina Jieț, care 
urmează să fie pusă în curînd în funcțiune.

Peste 800 de cadre de mineri 
calificate

In 1951, pe lingă exploatarea 
minieră Lonea a luat ființă o 
școală de calificare.

De atunci a trecut mai bine de 
un deceniu, timp în care s-au ca
lificat în meseria de miner peste 
800 muncitori. Mulți dintre aceș
tia s-au afirmat ca mineri price- 
puți, fruntași în lupta pentru în
deplinirea sarumfos-de plam -Balău- 
ță Zaharia, de pildă, a absolvit 
cursurile școlii de mineri în anul 
1961. Jn prezent, el conduce o 
brigadă cunoscută azi ca una din 
cele mai bune din sectorul IV al 
minei Lonea. încrederea de a con
duce cîte o brigadă a fost acorda
tă, de asemenea, minerilor Cioca 
Vasile și Tărmure Gheorghe. A- 
ceștia au terminat cursurile de 
calificare în 1961. Printre absol
venții mai noi ai școli de califi
care din Lonea, care obțin re
zultate frumoase în producție, se 
numără minerii Miclea Iosif, Drag- 
nea Năstase, Timar Ștefan și mulți 
alții.

In trecut, ca să ajungi mi

la Lonea
ner, trebuia să muncești ca vago
netar cîte 6—7 ani. Asta — în 
folosul celor care trăiau de pe spi
narea muncitorilor. Acum, prin 
școlile, de calificare sînt create con
diții ca în timp de numai 2 ani, 
un muncitor să se’califice in: me
seria de miner.

La Lonea, ca și în alte exploa
tări din Valea Jiului, elevii școlii 
de calificare primesc un~ sprijin 
prețios. Cursurile sînt gratuite, re
chizitele de asemenea, iar alături 
de salarii, cursanții primesc și o 
bursă lunară de 150 lei.

In prezent, 38 de muncitori din 
diferite sectoare ale minei Lonea 
urmează cursurile de ajutori mi
neri. Lecțiile sînt predate de in
ginerii cei mai buni, care sc stră
duiesc să-i ajute pe cursariți să 
cunoască tainele mineritului, me
todele avansate de muncă. Cunoș
tințele practice dobîndite de elevi 
la locul de muncă se împletesc 
cu cele teoretice primite în școa
lă. Școala de calificare din Lonea 
dispune de o bibliotecă bogată. 
Elevii împrumută de aici cărți 
care-i ajută să se pregătească în 
meseria lor.

E. ȘTEFANHSCU
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Calitatea producției — obiectiv central al întrecerii eocialiste

MITINGUL DE LA LUPENI
Cuvîntul tovarășului Lazăr David

prim-secretar al Comitetului orășenesc Petroșani al P.M.P.
Desdiizînd adunarea

David, prim-secretar, al 
lui orășenesc Petroșani 
a spus:

Mare ne este bucuria
in mijlocul nostru, printre mine
rii din Lupeni, delegația de par
tid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice ,Jn frunte cu tovarășul

I

tov. Lazâr
Comite tu- 

al P.M.R.,

de a avea

Hrușciov, eminent conducător al 
partidului și statului sovietic, prie
ten de nădejde al poporului ro- 
mîn. Intîmpinăm vizita delegației 
sovietice cu mare însuflețire ți, a- 
lături de întregul popor, ne ex
primăm convingerea că acest eve
niment deosebit este o nouă și 
strălucită manifestare a unității de

și anezdruncinat a țărilor noastre 
întregului lagăr socialist.

Permiteți-mi să vă adresez dum
neavoastră și, prin dumneavoastră 
gloriosului Partid Comunist'al U- 
niunii Sovietice, marelui popor so
vietic constructor al comunismului, 
salutul înflăcărat al minerilor și 
tuturor oamenilor muncii din 
lea Jiului.

Vâ-

Cuvîntul tovarășului Vasile Feher
sef de brigadă la mina Lupeni

hn cuvîntul său, tov. Vasile Fe- 
her, șef de brigadă la mina Lu- 
peni, participant la luptele mine
rilor din anul 1929, a spus :

Sînt fericit că mie vechi mi
ner, mi-a revenit cinstea să salut 
în numele minerilor delegația de 
partid și guvernamentală a Uniu
nii Sovietice, pe dumneavoastră 
tovarășe Hrușciov, care nu cunoaș
teți odihna, muncind neîncetat 
pentru marea cauză a Comunismu
lui atît de scumpă inimilor noas
tre, pentru asigurarea păcii în lu
me — năzuința popoarelor de pre
tutindeni.

Dați-mi voie, tovarășe Hrușciov, 
să vă salutăm ca pe un vechi mi
ner care ați cunoscut exploatarea 
capitalistă și viața amară a mine
rilor de odinioară, care ați parti
cipat în ал ii tinereții la lupta e- 
roică a minerilor Donbasului îm 
potriva patronilor și a jandarmilor 
autocrației, care toată viața dum
neavoastră — ajuns la Cele mai 
înalte răspunderi de partid și de 
stat — ați amintit cu mîndrie de 
anii de muncă și luptă în mină. 
Sîntem bucuroși că vă aflați prin
tre noi și avem convingerea că și 
dumneavoastră vă simțiți bine în 
mijlocul nostru, al minerilor.

In orașul Lupeni au fost cons
truite pentru mineri noi blocuri, 
în mină condițiile de muncă sînt 
din ce în ce mai bune, astăzi mun-

ca minerului este prețuită și respec
tată in Republica Populară Ro- 
mînă.

Ca de la cer la pămînt se deo
sebește viața noastră de astăzi de 
cea din trecut. îmi aduc aminte de 
anii grei din vremea regimului 
burghezo-moșieresc. Mii de tova
răși de-ai noștri rătăceau fără de 
lucru.Cei care aveau norocul de a 
găsi un loc de muncă primeau un 
salariu de mizerie- La toate aces
tea se adăuga lipsa oricăror mă
suri de securitate a muncii. Eram 
tînăt de tot prin anul 1922, cînd, 
cu prilejul unei explozii, și-au gă
sit moartea aici în Lupeni, 82 
de mineri. Cocioabele ne erau ca
să, mămăliga rece ne era masă, 
glonțul răspuns al zbirilor a- 
supritori dnd ne ceream drepta
tea. Așa s-a întâmplat în 1929 
cînd, cu prilejul grevei noastre 
la Lupeni, oamenii stăpînirii au o- 
merît 50 de muncitori. Iată de 
ce era neagră această vale, iată 
de ce erau îndoliate inimile noas
tre. Dar asemenea lămpii de mi
ner ’ licărea în sufletul nostru lu
minița speranței aprinsă de comu
niști. De la ei învățam cum să ne 
organizăm și cum să luptăm, de 
la ei sorbeam încrederea în drep
tatea cauzei noastre muncitorești.

Prin lupta întregului popor, con
dus de comuniști, cauză noastră a 
biruit. Vă aduceți aminte, tovarășe

Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
ați venit în mijlocul nostru 
scurt timp după eliberare. Ne-ați 
încălzit inimile, ne-ați unit rindu- 
rile, chemîndu-ne să facem din 
Valea plîngerîi o adevărată Vale 
a bucuriei. Așa a spus partidul ți 
am urmat chemarea lui.

Și iată astăzi trăim o viață 
nouă, mereu mai frumoasă. Minerii 
cîștigă bine, se îmbracă bine, lo
cuiesc în case frumoase, au bă- 
trînețile asigurate, au uitat de 
mult ce se cheamă lipsa de lucru- 
Copiilor noștri le sînt deschise 
porțile școlilor cele mai înalte. 
Din rîndurile noastre s-au 
cat multe cadre de frunte ale 
tulul.

Și noi, minerii, ne 
toată inima datoria, 
cărbune tot mai mult, 
mai ieftin, muncind în
poporul pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al III* 
lea al partidului, pentru dezvol
tarea și înflorirea patriei noastre 
dragi.

Vă rugăm, scumpi oaspeți, să 
transmiteți harnicilor mineri sovie
tici, tuturor oamenilor sovietici 
cele mai călduroase urări de bine 
din păttea prietenilor și tovarăși
lor lor de nădejde, minerii Văii 
Jiului. Dați-mi voie să vă urez, 
cum se obișnuiește la noi, la mi
neri, Noroc Bun !

cum 
la

ridi-
sta-

din 
țării

facetii 
dînd 

mai bun și 
rînd cu tot

Cuvîntul tovarășului Nicolae Nicorici
directorul exploatării miniere Lupeni

Saiutindu-l pe oaspeți, tov. 
Nicolae NicOrici, directorul ex
ploatării miniere Lupeni, a 
spus: Vizita dv. constituie 
pentru noi un minunat prilej 
de manifestare a profundei 
prietenii care ne leagă de po
porul sovietic.

Printre tovarășii noștri exis
tă mulți care au vizitat mine
le din Uniunea Sovietică. Ne 
bucură că și minerii sovietici 
au vizitat exploatările noas
tre. Schimbul acesta de expe
riență a fost întotdeauna rod
nic și a făcut ca între mine
rii romîni șl sovietici 
statornicească strinse 
de adevărată prietenie 
ție.

Minerii din Lupeni 
In primele rindurl pe _____
desăvârșirii construcției socia
liste in patria noastră. Bl 
muncesc cu abnegație pentru 
traducerea in viață a sarcini
lor trasate de Congresul al 
în-lea al Partidului Muncito
resc Romln, de a da patriei 
cit mai mult cărbune pentru 
cocs.

Astăzi producția exploată
rii a ajuns la 4.800 de tone pe 
«. depășind de peste 2 ori 
producția maximă realizată in 
anii regimului burghezo-mo
șieresc. Această creștere s-a 
realizat In cea mai mare par
te pe seama ridicării produc
tivității muncii. La începutul 
anului 1963 noi vom atinge ni
velul producției prevăzut 
tru anul 1965.

Paralel cu dezvoltarea 
ducției, mina exploatată 
dalnlc m timpul războitului, a

să se 
legaturi 
și fra-

se află 
frontul

pen

pro 
рЛ

fost reconstruită și moderni
zată, construindu-se noi căi 
de transport și de aeraj.

Prin grija partidului, mina 
noastră a fost înzestrată cu u- 
tilaje modeme pentru tăiere 
și încărcare, care au ușurat 
munca minerilor și au mărit 
productivitatea muncii. Mine
rii mînuiesc acum perforatoa
re pneumatice și electrice, 
transportul cărbunelui in aba
taj se execută în proporție de 
35 ia sută mecanizat. Utilajele 
cu care este înzestrată mina 
noastră slnt fabricate în țară, 
după modele și proiecte sovie
tice.

S-au îmbunătățit continuu 
condițiile de trai ale mineri
lor. In ultimii ani, la Lupeni 
s-au construit peste 1.650 de 
apartamente, citeva cjămlne, 
un spital, o școală profesio
nală pentru 700 de elevi, un 
cinematograf, o cantină-res
taurant și multe altele.

Oamenii muncii de ia noi 
slnt conștiențl că muncind 
pentru dezvoltarea potenția
lului economic ăl țării tși aduc 
in aceiași timp aportul la În
tărirea marelui lagăr socia
list, cea mai de seamă cuceri
re a popoarelor, reazemul de 
nădejde al năzuințelor de pa
ce ale întregii omeniri. Popo
rul nostru dă o Înaltă prețuire 
contribuției Uniunii Sovietice 
la creștere putorii lagărului 
socialist, la Întărirea unității 
sale, la promovarea oansecven- 
tă a relațiilor de tip nou, ba
zate pe deplină egalitate, pe 
ajutor reciproc între toate

statele socialiste, 
principiilor socialiste, 
că la 
află 
creat 
rarea 
unei 
aceleași țeluri înalte.

Ne exprimăm convingerea 
oă aceste legături vor crește 
și se vor dezvolta continuu și 
în viitor spre binele și propă
șirea popoarelor noastre.

Victoria 
faptul 

putere in aceste țări se 
clasa muncitoare, au 
condițiile pentru inBtau- 
unor legături frățești, a 

munci comune urmărind

Așa muncim noi
la lucrările de înaintare

A

mari.
XI in
și con- 
din 14

Calitatea producției consti
tuie unul din obiectivele cen
trale ale întrecerii socialiste 
între minerii întregului nos
tru sector. Pentru noi, mine
rii de la investiții, problema 
calității constă în executarea 
unor lucrări miniere cît mai 
bune, mai trainice, realizate 
cu viteze de avansare

Eu lucrez la sectorul 
vestiții al minei Petrlla 
duc o brigadă formată
tovarăși dintre care 5 sînt mi
neri, 3 ajutori mineri și 6 va
gonetari. Pe lîngă faptul că 
toți membrii brigăzii au ur
mat sau urmează cursurile de 
ridicare a calificării la școala 
minieră, am căutat să impun 
la ortacii mei voința de a-și 
Îmbogăți necontenit cunoștin
țele profesionale și de a le a- 
plica în practică la locul de 
muncă.

Pentru întărirea răspunderii 
față de calitatea lucrărilor, am 
ipropus conducerii sectorului 
de a repartiza lucrările în a- 
șa fel, încît brigada care exe
cută lucrări de săpare aă exe
cute șl cejelalte lucrări ca lăr
gire și betonare, montarea li
niilor ferate, — pină la recep
ția definitivă a lucrărilor. Ast
fel brigăzii respective îi revine 
întreaga răspundere pentru ca
litatea lucrărilor executate.

Pornind de ia săpare, am a- 
plicat armarea provizorie pe 
o porțiune de 50 pină! la 100 
de m.l. după care am trecut 
16 lărgire și betonare. Astfel, 
In vederea realizării de econo
mii, armăturile se răpesc și se 
stivuiesc. După ce porțiunea 
săpată se betanează, se trece 
mai dețparte la continuarea să
pării galeriei, folosindu-se ar
măturile răpite anterior. In 
felul acesta reușim să folosim 
mai bine de 50 la sută din 
lemnul vechi.

Dacă înainte se Obișnuia să 
se perforeze găurile pentru lăr
gire vertical, acest lucru l-am 
scos definitiv din practica 
noăstră. Aplicăm un nou sis
tem de perforare și anume: 
in momentul cînd se ridică re- 
monăzile pentru cofraj, se la
să o porțiune liberă ide la ul
timul cofraj pină la frontul 
de lucru de cca. 40—50 cm. și 
se trece la baterea orizontală 
a găurilor, ținînd cont de gro
simea betonului. Dacă înainte 
se perforau 40—60 găuri, folo
sindu-se tot atîtea amorse 
și 100—150 cartușe, acum nu 
se perforează mal mult de 15 
găuri, folosindu-se 15 amorse 
și o cantitate de cel mult 60 
cartușe. De aici se poate vedea 
cît de mari sînt economiile pe 
care Ie realizăm la exploziv. 
In același timp crește eficaci
tatea de rupere a găurilor,

clștlgăm timp и perforare, 
depunem un efort fizic mai 
mic.

Mai înainte, după săparea 
șl betonarea vetrei pe o por
țiune de 5 m., se montau șa
bloanele, lucru 
timp de 30—45 
plus, șabloanele 
folosi mai mult 
7 ori. După un 
noi confecționăm 
pentru părțile laterale 
dulapi de 5 cm. armate cu e- 
clise care se pot monta în cel 
mult 5 minute. Astfel am reu
șit ca aceste șabloane să* le 
putem folosi pe o distanță de 
400 de metri, realizlnd viteze 
de avansare pînă la 130 m. ga
lerie pe lună. 4

Una din condițiile esențiale 
pentru calitatea lucrărilor o 
constituie respectarea direcți
ei date de topograf. Avînd in 
vedere că la lucrările de lăr
gire pentru betonare se mai 
intîmplă ca punctele topogra
fice date în grindă să se miște 
noi am trecut la nțutarea aces
tor puncte în vatră, împlîn- 
tînd în beton cîte un crampon 
la anumite distanțe. Cu acest 
procedeu am reușit ca la cir
cuitul puțului centru, orizon
tul XIV, să facem străpunge
rea cu precizie. Cu ajutorul 
topografului de sector, execu
tăm lucrările în curbă nwlt 
mai simplu decît cu metoda 
veche (în radius), prin fixarea 
punctelor de reper pe vatră.

La evacuarea sterilului, noi 
folosim reîncărcătoarele. La 
lucrările de săpare în profil 
dublu, mergem cu montarea, 
liniei ferate dublă. Pentru a-> 
ceasta studiem acum posibili
tatea folosirii reîncărcătorului 
pe ambele linii ferate.

Un ajutor/prețios în îmbu
nătățirea calității lucrărilor 
l-am primit din partea con
ducerii sectorului și a maiș
trilor mineri, care ne-au aju
tat la citirea diferitelor schi
țe. Am fost dotați cu mașini 
de perforat, ciocane de aba
taj, șefule de rezervă și cu bur
ghie de diferite lungimi ar
mate cu aliaje dure. De un 
real ajutor ne sînt discuțiile 
purtate în consfătuirile de 
producție pe sector, unde ana 
Uzăm diferite metode în teh 
nica săpării galeriilor.

Toate 
sibil ca 
llzăm o 
la sută 
ne-am 

s& realizăm economii de peste 
>150.000 lei.

care necesita 
de minute. In 
nu se puteau 
de 5 pină la 

nou procedeu, 
șabloanele 

din

acestea au făcut,.,po- 
ln anul acesta să^S- 
depăștre de plan de 9 
față de 5 la sută cit 
luat angajamentul Șl

SOMOGYI 1ULIU
miner șef de brigadă la mim

Petrita

Pe străzile Hunedoarei
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Еоиіііа ноііі еішііш 
H ana Ш Pelioiaai
Zilele acestea a fost deschisă 

în orașul Petroșani expoziția școlii 
elementare de artă. Expoziția o- 
glindește munca rodnică desfășura
tă de cei 28 de elevi ai secției 
de arte plastice.

Sînt expuse desene, lucrări de 
pictură și artă decorativă, precum 
șt mulaje lucrate din plastelină și 
lut. Din lucrările expuse se remar
că desenele elevilor Pașca Ecate- 
rina, Eisler Viorica și Gîrbea 
Virginia.

O lucrare reușită de modelaj 
care atrage atenția vizitatorilor 
este Stema P.M.R., executată de 
elevii Popescu Matei, Banco viei 
Emil și Preja Elena. Cu multă bu
curie în suflet a admirat tov. Ma- 
tyaț, de la mina Petrila, lucrările 
executate de fiul său, Matyaș Ște
fan, care are expuse două modele 

f lucrate în lut: cap de copil și un 
leu.

Din primele zile, expoziția a 
fost vizitată de peste 700 de oa_ 
meni ai muncii și elevi din orașul 
Petroșani.

Deși școala elementară de artă 
se află în cel de-al П-lea au de 
existență, ea a înregistrat o seamă 
de realizări. Concomitent cu secția 
de arte plastice, în cadrul școlii 
mai funcționează secțiile pian, 
vioară, violoncel și instrumente de 
suflat cu un număr de 213 elevi. 
Elevilor le sînt asigurate în mod 
gratuit toate condițiile pentru buna 
desfășurare a procesului de învă
țământ : rechizite, instrumente, tna- 
tedal plastic etc. șl alte lucruri 
necesare.

♦ Pe panoul de onoare al minei Vulcan e scria la loc de ț 
ț frunte numele minerului Потоков Andrei. Brigada sa, care • 
f lucrează in abatajul nr. 312 din sectorul III obține rozul- t* fain &«« f d Л aviî іъѵпЛті лî tate remarcabile, in privința creșterii producției pe baza ’ 
■ sporirii randamentelor. Потоков Andrei șl ortacii săi lu- I «.вмЛе »%*я**4 111 /Г А А 9!Л 4лид -trxA. тлЛл 4 T T „ .
♦
»
*
♦

crează cu un randament mediu de 6,20 tone pe post. IN CLI- ț 
ȘEU : Schimbul condus de minerul Bledea Ioan al brigăzii ț 
lui Domokos, din care face parte Andraș Pavel, Fttlop Moi- ț 
se, Cojocaru Sebastian, Căpitanu Teodor, Costea Dionieic, • 
Înainte de a intra in șut.

lt. BALȘAN 
corespondent

Activitatea comercială — 
la im nivel mai înalt I

Aprovizionarea populației din 
localitățile Văii Jiului se îni“ 
bunătățește cu fiecare an ce 
trece. Crește numărul de uni
tăți comerciale, sporesc vinu
rile de mărfuri către popula
ție. ІП anul 1061 de pildă, s-au 
desfăcut la populație mărfuri 
a căror valoare întrece cu 
25.745.000 lei pe a celor vîn- 
dute în anul anterior. Cantita
tiv, s-a vlndut mai mult cu 
so? tone pline integrală, 376 
tone pine albă, 18.000 kg. car
ne, 206 tone făină albă, 320 
tone m&ial, 10.000 kg. prepa
rate de carne, 900 buc. mașini 
aragaz cu butelie, 260 motoci
clete șl scutere, *780 mașini de 
spălat rufe, 360 apărate de ra
dio, 130 frigidere. Anul acesta, 
se vor desface prin unitățile 
comerciale din localitățile 
noastre cu cca. 30 milioane lei 
mai multe mărfuri industriale

contribuție la realizarea

șl alimentare decit anul trecut, 
conducerile organlsațiilor 

comerciale au luat în Semes
trul I a.c. unele măsuri organi
zatorice menite să contribuie 
la aprovizionarea din ce în ce 
mai bună a populației și Ia 
realizarea Sarcinilor de plan. 
Printre aceste măsuri se nu
miră șl: specializarea rețelei 
de desfacere și renovarea uni
tăților ; dotări cu mobilier sl 
îmbunătățirea condițiilor de 
depozitar*- a produselor lă uni
tățile de desfacere; deschide
rea de noi unități specialitate 
in Petroșani, Vulcan utc.

In același timp, a foit orga
nizat un control riguros prin 
merceologii de sector în vede
rea unei mai bune organliărî 
a desfacerii mărfurilor. 8-Я 
trecut la urmărirea respectării 
notelor de comandă de către 
organizațiile comerciale pen
tru livrarea integrală a produ
selor și sortimentelor solicitate 
șl pentru îmbunătățirea apro
vizionării centrelor periferice 
din Valea Jiului cum slnt lo
calitățile Urlcanl, BBnița, Clm- 
pa, Orivldia și altele.

Pentru ca mărfurile Să Не 
văzute de către populație este 
necesar a se trece la organiza 
rea de vitrine deschise — fărit 
fundal — așa cum sînt lă ma
gazinul nr. 6 Industrial Petro
șani șl magazinul de articole 
pentru copii. în același timp, 
pentru satisfacerea mai deplină 
a cerințelor și gusturi!» cum
părătorilor, este necesar să se 
lupte mai 
concepțiilor conservatoare ale 
unor gestionari în introducerea 
de noi sortimente, iar comisiile 
de recepții, responsabilii de u- 
nități, să fie Cit se poate de 
exigentl In ceea ce privește 
calitatea produselor, evitînd 
astfel pătrunderea în rețeaua 
comercială a unor mărfuri ne
corespunzătoare. Paralel cu a- 
ceasta, lucrătorii din comerț 
trebuie să aibă o atitudine cu- 
viîncioasă fată de cumpără
tori. să ofere și s& recomande 
produsele fiecărui cumpărător. 
Personalul do deservire din ma
gazine trebuie să fie echipat 
cu halate curate, unitatea ree-- 
pectlvă să fie model de CUtă- 
țeine, iar grija pentru amba
laje, mărfuri §ă se concretieeza 
in reducerea cheltuielilor 
circulație a mărfurilor lh 
meri.

Conducerile organizațiilor 
merciale. In colaborare CU 
miteteie sindicale trebuie Să 
tensifide întrecerea socialistă 
in cadrul unităților respective 
in scopul reducerii Cheltuielilor 
de circulație, realizării sarci
nilor de pian și asigurării oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui cu produse de bună calitate 
și cantități suficiente.

Aplicarea planului M.T.O. 
satcffliior economice

tipuri a crescut simțitor față 
de anii precedenți.

In acest scoF ta U.B.U.M. 
Petroșani a fost propus un. 
plan de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Planul M.T.O. a fost 
completat cu unele propuneri 
făcute de muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din using. S-au 
prevăzut condiții pentru asigu
rarea unei producții ritmice.

Una din principalele măsuri 
în scopul dezvoltării capacității 
de producție, este amenajarea 
atelierului de reparații capitale 
și dotarea acestuia cu utilaje 
necesare avînd ca termen de 
realizare trimestrul II. Ca ur
mare a atenției acordate apli
cării acestei măsuri, atelierul 
de reparații a fost amenajat 
înainte de termen, prin recon
struirea unei hale. El a fost 
dotat cu 4 strunguri (unul 
frontal și 3 paralele), o presă, 
2 pollZoare duble, 30 bancuri 
d« lucru duble ți altele. Acum 
muncitorii de aici execută în 
bune condiții tot felul de repa
rații. In prezent se lucrează 
intens la terminarea halei tur
nătoriei — un alt punct din 
planul de M.T.O. s-au montat 
utilajele în hala curățltoriei 
pieselor turnate: 4 pOllZoare 
duble, o macara de 6 tone și un 
Cuptor de recoacere.

Aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice prevăzute a con
tribuit, alături de efortul mun
citorilor de aici, la îndeplfni- 

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

Cu 10 zile mai devreme 
exploatări carbonifere, deschid 
drumuri spre noi rezerve de 
cărbune necesare dezvoltării 
continue a economiei noastre 
naționale.

Dezvoltarea continuă a mi
nelor din Tale* Jiului prin in
troducerea tehnicii noi, folosi
rea de procedee avansate de 
lucru, implică dotarea aces
tora cu noi utilaje și mașini 
miniere, piese de schimb și 

altele. In același timp, datori
tă extinderii armăturii metalice 
in vederea reducerii consumu
lui specific de lemn, necesarul 
de stilpi metalici de diferite

Ivești din u. r. s. s.
O nouă etapă în construcția 

uriașei hidrocentrale de la Krasnoiarsk
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După cum scrie ziărul ,,Prav
da'‘, in construcția giganticei hi
drocentrale de la KrasnoiarSk 
pe fluviul lenisei din Siberia a 
început o nouă etapă — zăgăzui
rea albiei fluviului.

Hidrocentrala de la Krasnoi
arsk va fi cea mai mare din lu
me. La ea vor fi instalate 12 a- 
gtegate de cite 500.000 kW : 10 
dintre acestea vor produce ener
gie electi.câ, iar două vor fi fo
losite pentru experirrțe. Hidro
centrala va produce anual 20 
A biliarde kWh de energie e- 
letirică, adică de 10 ori mai

Pe primul ioc în lume în ce privește 
volumul turnărilor

mult decit produceau toate cen
tralele electrice ale Rusiei dina
inte de revoluție.

Această hidrocentrală nu-și a~ 
re egal in lume nici in privința 
indicatorilor tehnico - economici. 
Un kWh de energie electrică 
produsă aici va costa mimai 0,03 
copeici. Prețul de cost al ener
giei electrice fi investițiile în 
construcția hidrocentralei calcu
late pe un kilovat de putere ins
talată vor fi de 1,8 ori mai mici 
decit la hidrocentrala de la 
Bratsk fi de patru ori mai mici 
decit la hidrocentrala ,У, l. Le" 
nin“ de pe Volga.
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8 toride de fontă și de oțel
Ж U.R.S.S. ba fi mecanizat în

porție de sută la sută.
8 Proiectanții Institutului de

в Mișcarea de muncă comunistă a căpătat
! un caracter de masă

Uniunea Sovietică ocupă pri
mul loc in lume în ceea ce pri
vește volumul turnărilor de fontă 
fi Oțel. In următorii patru ani, 
procesul de producție în tumă- 

din
pro-

ter-

de fontă și oțel
cetiri științifice in domeniul tur
nării au creat 180 de tipuri de 
noi mașini pentru mecanizarea 
procesului de producție din tur
nătorii. Unele din aceste mașini 
vor petmite, printre altele, au
tomatizarea unor operațiuni care 
necesită utt mare volum de mun
că. cum slnt formarea și curăți
rea pieselor turnate.

După cum transmite agenția 
Novosti, la Moscova și-a în
cheiat lucrările Consfătuirea par- 
ticipenților la întrecerea socia
listă pentru titlul de fruntași ai 
muncii comuniste.

Președintele Consiliului Sindi
catelor din Moscova Krestia- 
ninov. a declarat că în capitala 
Uniunii Sovietice mișcarea de

muncă comunistă a căpătat un 
caracter de masă. In prezent, 
din acettaă mișcare fac parte cir
ca 1.500.000 de moscoviți. Pes
te 300 de uzine și fabricit pre
cum și 1.000 de organizații e~ 
conomice locale luptă pentru ti
tlul de întreprindere de munci 
comunistă. Acest titlu a și fost 
acordat urmi număr de 26.000 
de brigăzi-

12 centre de televiziune în R. S. S. 
Ucraineană

8 In R.S.S. Ucraineană funcțio-
8 nează în prezent 12 
J televiziune. Ele pot 
a emisiunile posturilor 
g Ziune din Moscova,
8 Kiev și alte orașe ale Uniunii 
I Sovietice.
ouoocooooouoeooooeoooo oo oo oooo<

centre de 
retransmite 
de televi- 
Lentngrad.

In orașele Krivoi Rog ți Cer- 
nigov au fost construite -puter
nice stațiuni-releu de televiziune. 
De asemenea, în orașele Kirov 
grad, Konotop, Kerci au fost 
create, prin muncă obștească, 
așa-numite microcentre de tele
viziune.
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rea și depășirea sarcinilor de 
plan, la creșterea productivi
tății muncii și reducerea pre
țului de cost. Pe primele- 4 lu
ni din acest an planul produc
ției globale a fost depășit in 
medie cu 8 la sută, iar planul 
la producția marfă cu 11 la su
tă, productivitatea muncii a 
crescut cu 6 la sută, iar la pre
țul de cost s-au Înregistrat e- 
conomii peste sarcina planifi
cată in valoare de cca. 300.000 
lei. Sînt semnificative rezulta
tele obținute in luna mai. Pla
nul de producție marfă a fost 
depășit cu 38 la sută, iar Ia 
principalele sortimente, cum 
ar fi armături de galerie, s-a 
Înregistrat o depășire de 178 
tone, la utilaje miniere — de 
19,23 )a sută, la construcții 
metalice — de 18 la sută, la 
stllpl tubularl de abataj — cu 
180 buc,, Iar la piese de schimb 
depășirea de plan este de 57 
tone, in același timp, produc
tivitatea muncii a crescut față 
de cea planificată cu 29,14 la 
sută.

Planul M.T.O. prevede încă o 
serie de măsuri ce trebuie a- 
plleate in cursul lunilor ce Ur
mează. Colectivul de la 
U.R.U.M.P. se străduiește să a- 
slgute din timp Îndeplinirea 
acestora. In acest fel, pe poar
ta uzinei vot lua drumul spre 
minele de cărbuni tot mal mul
te utilaje șl piese de schimb 
de bună calitate.

ST. EKAHT

hotărît împotriva'

de 
Co

So- 
00- 
In-

«

Minerii de la Dîlja înregis
trează și luna aceasta succese 
remarcabile la lucrările minie
re de deschidere. Brigada de 
Înaintări rapide condusă dd 
comunistul Demeter Augustin 
a realizat, pe două decade din 
iunie, o avansare de 70 metri 
în galerie dublă. Depășlndu-șl 
planul în perioada respectivă 
cu 307 m.c. steril, brigada șl*a 
realizat planul pe luna în cură 
cu 10 zile mai devreme. Ran
damentul cu care au muncit 
minerii brigăzii întrece cu pes-* 
te 1 m.c. steril/post pe cel pla
nificat.

Ou astfel de succese se mîn- 
dresc și minerii din brigada 
condusă de tov. Bartha Dioni- 
sie. EI au săpat $1 betonat cu 
cofraj mobil 20 m.c. în puțul 
principal. Brigada și-a depă
șit planul 
peste 300 
tul cerut 
m.c./post.

Depășiri 
între 20—70 m.c. au realizat 
șl brigăzile conduse de mine
rii pereș Gh., Matyuș Ludovic, 
Dtișan loan si Radar Grigore. 
Ca urmare, planul fizic pe lu
na Junie a fost realizat la 
mina Dîlja încă la data de 20.

Intenslficîrid întrecerea pen
tru sporirea vitezelor de avan
sare, minerii celei mai tinere

sooboșan Constantin 
seîill secției comerciale — sta
tul popular orășenesc Petroșani

—-

pe două decade cu 
m.c.,
cu

iar randameh- 
aproape 0,60

de plan cuprinse

Laboratorul spitalului unificat Lupenî este înzestrat cu ins
trumente medicale din cele mal moderne. De curînd labora
torul a fost înzestrat cu un fdtometru folosit la diferite de
terminări.

IN clișeu : Dr. Bartha csaba, șeful laboratorului, dă in
dicații laborantelor Buzaș Afrodita și îscioru Marla asupra 
modului de folosire a fotometrului.
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Declarația reprezentantului
В P. Romîne în Comitetul nr. 4 
ai 0.N.U. în problema teritoriilor 

Ruanda și Urundi
NEW YORK 23 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul discu

țiilor din Comitetul hr. 4 al 
O.N.U. în problema teritoriilor 
Ruanda și Urundi, reprezentantul 
R.P. Romîne, Mihail Hașeganu a 
spus printre altele :

Organizația Națiunilor Unite s-a 
preocupat îndelung în cursul ulti
milor ani de viitorul teritoriilor 
Ruanda și Urundi. Am intrat a- 
cum în ultima etapă a eforturilor 
noastre, care trebuie să fie încu
nunată prin acordarea independen- 

. ței teritoriilor Ruanda și Urundi, 
etapă care cere, poate într-o mă
suță mai mare decît celelalte etape 
ale lungii dezbateri asupra acestor 
teritorii, tot simțul nostru de răs
pundere, de înțelepciune și de pre
viziune politiaă. Aceasta pentru că 
nu se pune problema numai de a 
proclama independența teritoriilor 
aflate sub tutelă, dar de aseme - 
nea și mai ales, de a însoți această 
proclamare de măsuri capabile să 
asigure celor două noi state o in
dependență reală,
pentru dezvoltarea lor economică.

politică și social-culturală în con
diții de pace și securitate.

Nu putem să analizăm în mod 
serios rezolvarea problemelor dez
voltării economice și politice, ale 
menținerii ordinei, ale securității 
țărilor care își dobîndesc indepen
dența doar prin abolirea formala 
a statutului colonial și fără a eli
mina formele concrete ale domi
nației coloniale, dintre care ocu
pația militară este fără îndoială, 
forma cea mai acută.

Pornind tocmai de la acest punct 
de vedere, noi considerăm ca o 
cheie a complexului măsurilor care 
sînt menite să facă efectivă pro
clamarea independenței teritorii • 
lor Ruanda și Urundi, retragerea 
totală a trupelor belgiene din a- 
ceste teritorii. Hașeganu a respins 
argumentele reprezentantului bel
gian susținut de 
S.U.A. în sprijinul 
pelor belgiene în 
rundi.

reprezentantul 
menținerii tru- 
Ruanda și U-

CANBERRA 23 (Agerpres).
Li Australia continuă protestele 

împotriva experiențelor nucleare 
efectuate de Statele Unite în Ocea
nul Pacific. Australienii condamnă 
încercările Statelor Unite de a 
efectua o explozie nucleară în pă
turile superioare ale atmosferei.

Au protestat împotriva experien
țelor nucleare ale S.U.A. un mare 
grup de medici din Melbourne. 
Experiențele nucleare efectuate în 
prezent, se spume în petiția difuza
tă de grupul de medici din Mel
bourne, au sporit radioactivitatea 
pînă la un nivel periculos, ceea 
ce amenință sănătatea a milioane 
de oameni. Medicii australieni cer 
încetarea de urgență a experiențe
lor nucleare. Ei cheamă toate ță
rile să obțină încheierea unui a- 
cord internațional cu privire la in
terzicerea cursei înarmărilor nu
cleare.

Comitetul executiv al Sindicatu
lui feroviarilor din Australia a 
adoptat o rezoluție în care con
damnă cu mînie experiențele nu
cleare americane în Oceanul

cific. Aceste experiențe, se spune 
în rezoluție, sînt efectuate în po
fida protestelor oamenilor de 
știință din întreaga lume, în po
fida năzuințelor poporului austra
lian care se pronunță împotriva 
experiențelor americane de pe in
sula Christmas.

Biserica metodistă din Austra
lia protestează cu hotărîre în de
clarația sa împotriva experiențelor 
nucleare ale Statelor Unite. Ac
țiunile guvernului Statelor Unite, 
se spune în declarație distrug spe
ranțele în dezarmare.

Pa-

o bază. solidă.
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li leiătirâ ii tratativele 
Moula-Ciemlie

LEOPOLDVILLE 23 (Ager
pres)

„Surpriză la Leopoldville", 
astfel comentează agențiile de 
presă ultimele evoluții inter
venite în tratativele Chombe- 
Adoula. După cum se știe, la' 
22 iunie Chombe anunțase că 
se retrage de la tratative da
torită unor pretinse operațiuni 
desfășurate de trupele arma
tei naționale congoleze în Ka
tanga de nord. La 24 de ore 
după aceasta, el și-a schimbat 
brusc atitudinea și a anunțat 
că participă din nou la con
vorbiri, declarîndu-se satisfă
cut cu asigurările reprezentan
ților O.N.U. că în Katanga dd 
nord nu au loc nici un fel de 
lupte.

Din relatările agențiilor oc
cidentale reiese însă că nu a- 
cesta a fost motivul principal 
care 1-â determinat pe Chom- 
be să revină' într-un timp a- 
tît de scurt asupra hotărîrif 
luate.

I
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Naționalizarea industriei 
de energie electrică din Italia

Condițiile naționalizării
ROMA 23 (Agerpres).
Sub presiunea crescîndă a opi

niei publice democratice, precum 
și în urma unor divergențe între 
diferitele grupuri de industriași, 
guvernul italian a hotărît națio
nalizarea industriei de energie e- 
lectrică. Proiectul de lege respec
tiv va fi prezentat parlamentului 
și se crede că va fi adoptat pe 
la jumătatea lunii august.

Corespondentul agenției United 
Press International relatează că 
guvernul Fanfani a recurs la a- 
ceastă acțiune și pentru a salva a- 
lianța sa de patru luni cu socia
liștii lui Nenni, care deși nu fac 
parte din guvern îi sînt necesari 
pentru a-i asigura majoritatea în 
parlament".

Condițiile în care s-a făcut a- 
ceastă naționalizare sînt cît se poa
te de avantajoase proprietarilor in
dustriei electroenergetice. Astfel, 
guvernul va răscumpăra acțiunile 
proprietarilor nu prin oferirea în 
schimb a unor obligații în cadrul 
împrumutului de stat, așa cum se 
procedează deobicei în asemenea 
ocazii, ci cu bani gheață, plătin- 
du-le la valoarea pe care o au în 
prezent la bursă. In decurs de zece

— favorabile patronilor
ani vor fi achitate depunătorilor 
de acțiuni ale industriei electro- 
energetice peste 1.500 de miliarde 
de lire. Toate acestea le vor da 
posibilitate capitaliștilor să-și men
țină baza financiară, transferîn- 
du și capitalurile în noi sectoare 
ale economiei.

0 antologie în versuri 
consacrată revoluției cubane

HAVANA 23 (Agerpreș)
Cu prilejul apropierii zilei 

de 26 iulie, data la care în a- 
nul 1953 a început lupta îm
potriva lui Batista, Uniunea 
scriitorilor și oamenilor de 
artă din Cuba a editat o an
tologie de versuri revoluțio
nare, scrise de poeți cubani.

Volumul, care cuprinde poe
zii scrise în timpul revoluției 
poartă titlul „Pentru 26 iulie". 
Aceasta este prima culegere 
din lucrările poeților cubani, 
scrise în perioada de luptă a 
poporului cuban pentru liber- j 
tate care a început în 1953.

SITUAȚIA DIN ALGERIA
PARIS 23 (Agerpres).
După cum relatează corespon

denții agențiilor de presă orașul 
Alger își reia treptat viața nor
mală. In ultimele zile atacurile 
bandelor fasciste ale O.A.S. s-au 
redus în mod simțitor. In orașele 
Oran și Bone grupuri de asasini 
ai O.A.S. refuză însă să se ra
lieze apelului de încetare a teroris
mului lansat de Organul executiv 
provizoriu.

După cum relatează corespon
dentul din Alger al agenției France 
Presse, în cursul ultimelor două 
zile bande de huligani fasciști au 
pus la cale numeroase explozii în 
centrul orașului Bone și Oran a* 
variind
publice. In urmă acestor atentate 
teroriste a fost distrus Palatul Con
sular din Bone, clădirea 
birourile agenției de voiaj și

La Oran în seara zilei

un mare număr de clădiri

vamei, 
altele, 
de 22

iunie a avut loc pe canalul pos
tului de radio „France V“, o emi
siune pirat a postului de radio 
„Vocea O.A.S.” în cursul căreia 
a luat cuvîntul actuala căpetenie 
a O.A.S. — fostul general Gardv.

El a îndemnat pe fasciștii din 
O.A.S. să nu-și slăbească activi
tatea teroristă. Agenția France 
Presse relatează că un sfert de oră 
mai tîrziu, ultracolonialiștii din 
Oran au deschis foc de arme au
tomate împotriva populației paș
nice.

Agenția Algerie Presse Service 
a publicat la 22 iunie un buletin 
special la Alger, în care a men 
ționat că în urma cercetărilor efec
tuate de forțele de ordine ale 
F.L.N. au fost descoperite în a- 
propiere de Constantine patru noi 
gropi comune în care au fost gă
site numeroase cadavre de algerieni 
asasinați de criminalii din O.A.S. 
In regiunea Tocqueville. în apro
piere de Setif. au fost descoperite 
peste 1 000 de cadavre de alge
rieni împușcați.

Se încearcă mușamalizarea 
roiului lui Strauss în afacerea „Fibag"

BONN 23 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Comisia Bundestagului vest- 
german, constituită pentru 
stabilirea rolului pe care Stra
uss, ministrul de război al 
R.F. Germane, l-a avut în a- 
facerea scandaloasă Fibag, a
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Crește conținu 
costul viefii în Franfa
PARIS 23 (Agerpres)
In Franța se observă o creș

tere continuă a costului vieții. 
Urcă prețurile la produsele a- 
limentare și de primă necesi
tate. In luna mai s-au majorat 
considerabil prețurile la dife
rite calități de carne, la legu
me, fructe, precum și prețu
rile la restaurante. După cum 
recunoaște ziarul parizian bur
ghez „Le Monde", în compa
rație cu luna mai a anului 
trecut costul vieții în Franța 
a sporit cu 5,9 la sută. Din 
luna decembrie 1958 diferitele 
prețuri s-au majorat, în me
die, cu 16,2 la sută.

Șihotărît să sisteze ancheta 
interogarea martorilor. Hogen, 
deputat al Bundestagului din 
partea U.C.D., președintele co
misiei, a declarat că; după pă
rerea majorității membrilor a- 
cesteia, Strauss nu și-a încăl
cat îndatoririle în serviciu îri 
legătură cu afacerea Fibag.

După cum se știe, afacerea 
Fibag a fost demascată de re
vista hamburgheză „Der Spie
gel", care a dovedit pe bază 
de documente că Strauss și-a 
folosit portofoliul ministerial 
în scopuri de îmbogățire per
sonală. Hotărîrea Adoptată de 
comisia Bundestagului ’denotă1 
că în locul unei anchetări se
rioase a acestei afaceri, comi
sia era preocupată în primul 
rînd de reabilitarea ministru
lui vinovat. Este semnificativ 
faptul că pînă și membrii co
misiei din partea P.S.D.G. au 
renunțat la intenția de a con
tinua ancheta și de a audia 
un șir de martori, deși încă a- 
cum cîteva zile ei ceruseră a- 
ceasta la Bonn la o conferin
ță de presă.
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O nouă crimă sîngeroasă 
săvîrșită de bandele fasciste O.A.S

PARIS 23 (Agerpres).
Bandiții fasciști au săvîrșit în

că o crimă sîngeroasă chiar în 
centrul Parisului : în noaptea de 
22 iunie a fost ucis mișelește co
munistul Pierre Verget. In mo
mentul cînd Pierre Verget scria 
pe caldarîmul străzii Condorcet — 
arondismentul 9 al capitalei o lo
zincă cetind aspra pedepsire a lui 
Bidault, Soustelle și a altor căpe
tenii ale O.A.S., s-a apropiat pe 
furiș de el unul din huliganii fas
ciști și i-a dat cinci lovituri de 
pumnal...

Ziua în amiaza mare huliganii 
fasciști au provocat patru explozii 
în arondismentele 17 și 7 din Pa
ris. O persoană a fost rănită.

Asasinarea mîrșavă a lui Pierre 
Verget și actele teroriste ale ul- 
trareacționarilor care au reînceput 
in capitală au pus în mișcare Pa
risul republican care se adresează 
autorităților cerîndu-le : ;,Nici un 
fel de milă față de ucigașii fas
ciști !“.

Această nouă crimă mîrșavă nu 
poate rămîne nepedepsită. Ea a 
fost posibilă, deoarece guvernul lui

PROGRAM DE RADIO
i să manifeste 

criminalii din 
defere justiției 
cu asprime pe 
închisoare sau

de Gaulle continuă 
îngăduință față de 
O.A.S. In loc să-i I 
și să-i pedepsească - 
acei care se află în 
se plimbă în libertate, el nu ia 
nici un fel de măsuri față de com
plicii O.A.S., care pot cere nepe
depsiți în presă și în țară amnistie 
pentru ucigași și inspiratorii lor, 
se subliniază în declarația dată 
publicității la 22 iunie de Partidul 
Comunist Francez.

Chemînd organizațiile democra 
tice să ceară autorităților pedep
sirea aspră a criminalilor fasciști. 
Partidul Comunist Francez decla
ră : „Această crimă trebuie să-i 
determine pe comuniști, democrați, 
pe toți oamenii muncii ca în condi
țiile actuale să nu slăbească vi
gilența și lupta comună împotriva 
fasciștilor din O.A.S. care vor să 
săvârșească în Franța aceleași crime 
oribile pentru care poartă răspun
derea în Algeria.

Lozinca tuturor antifasciștilor în 
prezent trebuie să fie următoarea: 
vigilență, unitate și acțiune".
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Scăderile la bursa din New York 
au atins „nivelul de panică“

NEW YORK 23 (Agerpres)
„Scăderile care continuă la 

bursa din Wall Street se am
plifică și depășesc barierele 
de rezistență preconizate de 
tehnicieni. Aceștia sînt inca
pabili să dea altă explicație 
acestei mișcări decît aceea că 
se întreține prin sine însăși. 
Majoritatea pronosticurilor au 
fost dejucate" — se spune în 
comentarul „Săptămîna bur
sei din New York" transmis 
de agenția France Presse.

Agenția arată că firma de 
agenți de bursă „Bache and 
Со", a doua ca importanță din 
Statele Unite, a adresat clien- 
tilor el o notă a serviciului

său tehnic precizînd poziția 
sa în materia de investiții de 
bursă „în împrejurările dificile 
din momentul de 
tă notă compusă 
dări asupra unui 
puncte, declară 
scăderile „sînt susceptibile 
a continua".

Agenția 
asemenea, 
se într-o 
de acțiuni 
săptămîni 
din contră, valorile medii ale 
acțiunilor au scăzut din nou 
atingînd chiar ceea ce agenții 
de bursă denumesc „nivelul 
de panică".

față“. Aceas- 
din recoman- 
număr de 
în esență

12 
că 
de

deUPI relatează, 
că „Speranțele pu- 
redresare a bursei 
în cursul acestei 
s-au spulberat și,

I

25 iunie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul ziarului Scînteia, 
7,10 Muzică de estradă, 8,30 Mu
zică ușoară, 9,00 Tinerețea ne e 
dragă, 9,20 Pagini din opere de 
compozitori romîni și sovietici, 
10,08 Mici piese de estradă, 11,30 
Muzică de cameră, 12,00 Formații 
de muzică ușoară, 12,30 Ylficâ 
populară sovietică, 13,10 concert 
de prînz, 14,00 Suite pentru or
chestre de estradă, 14,30 Muzică 
populară romînească 16,15 Vor
bește Moscova, 17,15 „In tabără” 
— program de cîntece pionierești, 
18,00 Muzică de estradă interpre
tată de orchestre de coarde, 19,20 
Interpreți la microfon, 19,40 Cîntă 
Aida Moga și Florin Dorian; 
20,15 Cîntece și jocuri populare 
dobrogene, 21,45 Din folclorul po
poarelor, 23,15 Concert de muzică^ 
ușoară. PROGRAMUL II. 12,1^ 
Piese simfonice, 13,22 Concert de 
muzică ușoară, 14,30 Muzică de 
estradă de compozitori din țări 
socialiste. 15,00 Lucrări de com
pozitori romîni, 15,30
populară romînească și a minori
tăților naționale, 16,15 Valsuri in
terpretate de fanfară, 17,00 Pro
gram de tangouri, 18,05 Muzică 
simfonică cerută de ascultători. 
19,00 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșului" din 
Pitești, 19,38 Retransmisiunea re
citalului extraordinar al pianistului 
Sviatoslav Richter, artist al po
porului al U.R.S.S., laureat al 
Premiului I.enin. 21,15 ..Pe strune 
de vioară” — program de me
lodii populare romînești, 22.00 
Cîntăreți de operă.
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CINEMATOGRAFE
2 5 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Omul amfibie ; Al. Sabia : Cin/ 
tecul întrerupt ; PETRILA : 
to-Franco ; ANINOASA : 
rat o bombă ; VULCAN : 
BARBĂTENI : Trecerea 
să : URICAN1 Primăvara

Muzică

Por- 
S-a fu- 
Torero; 
înterzî■ 
fețelor.
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