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tComitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

i fiecare zi — noi succese 
w întrecerea socialista
irșitul primului semestru din acest an găsește co- * 
Ie miniere din Valea Jiului în plin avînt îri lupta * 

îndeplinirea și depă șirea angajamentelor asumate i 
recere. Minerii Văii Jiului au dat pînă acum mai • 

*e 64.000 tone de cărbune peste plan, au realizat e- * 
r-‘ la prețul de cost în valoare de peste 4.800.000 * 
ecare zi aduce noi și însemnate succese în muncă. *

ivelul cerințelor
realizările obținute în 
tie, minerii de la Vul- 
lituiază în fruntea In- 
socialiste pe bazin
'a din succesele lor . 
luna iunie a fost de

I .mină cu peste 4100 
cărbune cocsificabil 

litic. Toate sectoarele 
1‘ibuit la acest rezul 
r osebi trebuie eviden 
i nea colectivelor sec
ui și IV care au dat 

( i bine de 2500 tone 
I L peste plan. In pri- 

ă decade din iunie,
' ă din brigăzile de la 
'și peste 70 la sută 
fețe la abatajele came 
|p depășit sarcinile de

ște extracția 
bune cocsificabil
-te zile, minerii de la 
rivesc cu justificată 
graficul realizărilor 

. tone de cărbune pen- 
iu furnizat peste pre

' lanului în luna iunie 
mineri de aici. In a-

i ip ei au redus cu 
r i sută procentul de 
i ță de norma admi- 
* cepția sectoarelor IV

1, toate celelalte sec- 
u depășit sarcinile 

' n frunte se află mi- 
t’or frontale. La sec- 
' J pildă, din fronta- 

('* ,e de Nagy Andrei 
' n au fost date pes- 
L iunie mai bine de 

} cărbune. Din fron- 
jprului I B s-au ex- 
k- ' prezent peste plan 
J, 10 tone de cărbune, 
i.- sectorului III deți- 
• . âietatea.
r
i productivitatea 

muncii
’ ii sectorului IV al 
i noasa a obținut în 
, rezultate de seamă, 
liază în fruntea în

trecerii socialiste pe mină. 
Minerii de aici își îndreaptă 
eforturile în direcția sporirii 
continue a productivității mun
cii. in perioada 1—28 iunie, ®i 
au dat peste plan mai bine de 
1100 tone de cărbune, cantî - j 
tate obținută pe seama creș- i 
terii randamentului mediu cu ! 
peste 10 la sută. La 27 iunie, ; 
de pildă, pentru fiecare post î 
prestat în abatajele sectoru- i 
lui s-a dat 5,200—5,800 tone 
de cărbune.

Intre brigăzile randamente
lor înalte, cea condusă de tov. 
lancu Victor ocupă locul de 
frunte. Din abatajul acestei 
brigăzi se extrage în medie 
6,80—6,90 tone de cărbune pe 
post.

In ritm susținut
— Condițiile de muncă ce 

au fost create la toate abata
jele sectorului nostru, fac ca 
minerii să poată munci din 
plin. Drept rezultat, la fieca
re preluare decadală, depăși 
rea de plan pe brigăzi și pe 
sector este în continuă creș 
tere. Și normatorul sectorului 
I Petrila, tov. Cașotă Mihai ne 
pune la dispoziție situațiile 
ultimelor zile. Iată ce am spi
cuit din ele : De la prima de
cadă din iunie și pînă acum 
minerii de aici au dat peste 
plan aproape 750 tone de căr
bune. Din abatajul cameră Z 
est, brigada lui Cucoș Gheor- 
ghe a extras peste plan aproa
pe 180 tone de cărbune; bri
gada lui Alexe Cornel care 
muncește la abatajul 6 est a 
depășit cu peste 150 tone de 
cărbune sarcina de plan la zî. 
Realizări frumoase, care do
vedesc că în abatajele secto
rului se muncește în ritm sus
ținut, au obținut și brigăzile 
conduse de Nagy Adalbert. I 
Crăsuc Mihai, Neagu Gheor- 
ghe, J ucătoru Gheorghe șl 
alții.

Anul XIV 
XIX Nr. 3955

Duminică 
1 iulie 

1962

4 pag. 20 bani

ZIUA î

PAUNESCU DUMITRU 
Școala de 8 ani nr. 1 Lupenî

JURCA SILVIA
Școala de 8 ani Aninoasa

MORUȘ 1LIE 
școala de 8 ani nr. 4 Petru^ahi

______

tre brigăzile fruntașe ale sectorului III de la mina Vulcan se numără și cea con- 
omunistul Domokos Andrei. Realizînd cu regularitate randamente sporite, brigada 
ă extragă, lună de lună, însemnate cantități de cărbune peste plan. In cursul lunii 
I pildă, randamentul realizat de această brigadă este de peste 6 tone de cărbune pe

JLIȘEU: Unul din schimburile brigăzii lui Domokos Andrei, cel condus de minerul 
if.

Citiți în pagina IV-a:
• Convorbiri între N. S. Hrușciov și membrii conducerii 

partidului comunist din Spania.
• U.R.S.S. a plasat pe orbită satelitul „Cosmos-6".
• Cuvîntarea radiodifuzată a președintelui G.P.R.A. — Ben 

Khedda.
• Să se pună capăt intervenției americane în Vietnamul 

de sud.

NVAȚATO RULUI
Vineri, la Petroșani, au con

tinuat lucrările consfătuirii 
cadrelor didactice din Valea 
Jiului.

In cea de-a doua zi a con
sfătuirii a luat cuvîntul tov 
Ghioancă Victor, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani care a prezentat re
feratul „Legarea învățămîntu 
lui de practică". In cadrul 
discuțiilor au luat cuvîntul 
numeroase cadre didactice ca
re au arătat importanța mun
cii de educație a elevilor, me
todele folosite în legarea cit 
mai strînsă a studiului de 
munca practică și rezultatele 
obținute.

ieri dimineață, în sala Tea
trului de stat, a avut loc săr 
bătorirea Zilei învățătorului. 
Referatul cu privire la Ziua 
învățătorului a fost prezentat 
de tov. Pamfilie Gheorghe, 
vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc Petroșani, 
șeful secției de învățăJmînt șî 
cultură.

Cu această ocazie unor pro
fesori și învățători li s-au în- 
mînat pentru merite deosebite 
în domeniul învățămîntului șl 
aportul adus la educarea ti - 
nerei generații, distincții șl 
premii.
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Calitatea producției — obiectiv central în întrecerea socialistă

Minerii Aninoasei pot da cărbune 
de bună calitate

Mai bine de 15.600 tone de căr- 
i bune date peste planul semestrial. 
: un randament mediu de peste 
i 1,225 tone pe post și 184.000 lei 
> economii peste plan în primele 
i cinci luni — iată bilanțul cu care 

minerii aninoseni se pot mîndri.
Un singur fapt umbrește munca 

acestui colectiv : calitatea cărbu
nelui pe care-1 extrage. Dacă în 
lunile trecute procentul de cenușă 
admis în cărbunele dat la Aninoa
sa a fost depășit cu 0,5—1,2 la 
sută, în iunie procentul de cenușă 
a depășit norma cu peste 3,4 la 
sută. Cauza este una singură : scă 
derea grijii ce trebuie acordată a- 
legerii șistului în abataje.

...In biroul sindicatului minei 
Aninoasa l-am găsit pe tovarășul 
Butca Victor, secretarul sindica
tului.

Cum se face tovarășe secre
tar, îl întrebăm, că procentul de 
cenușă e așa de mare ? Există 
cauze obiective, a întreprins ceva 
sindicatul și comitetele de secții 
pentru îndreptarea acestei situații 
care a adus minei în iunie o pier
dere de producție de peste 1.600 
tone de cărbune ?

— Intr-adevăr situația calității 
cărbunelui în luna iunie nu ne face 
cinste. Dar, vă rog să mă credeți, 
sindicatul a luat toate măsurile 
posibile. Am îmbunătățit agitația 
vizuală, la vitrina calității afișăm 
mereu brigăzile care se disting în 
alegerea șistului și pe cele care 
neglijează această operație, la 
banda deversoare în siloz folosim 
cîte două posturi pe schimb pentru 
a alege blocurile de piatră. Toate 
însă nu prea au dat rezultate! 
Cred că ne neîndreptățesc cei de 
la preparație cumva, că stau prost 
cu recuperarea...

Și tov. Butca începu ■ o lungă 
pledorie despre relațiile între mina 
■Aninoasa, preparația Petrila și la
boratorul C.T.C. Petrila.

...La puțin timp după ce avusese 
loc convorbirea de mai sus, la cul- 
butor l-am găsit pe tov. Hisem 
Maxim, controlor de calitate, că
trănit foc :

— Cel fel de măsuri s-or fi luat 
nu știu, dar văd că de jos din a- 
bataje vin la blocuri de șist de 
nu mai prididim cu alegerea lor. 
Cei doi oameni de la claubaj aleg 
ce pot, dar multă piatră scapă 
nealeasă.

Ne prezintă un tabel. E lung și 
cuprinde multe brigăzi de mineri. 
Toate au fost găsite că nu aleg 
șistul, că trimit, împreună cu căr
bunele, și mari cantități de șist vi
zibil. Iată cîteva din ele : briga
da lui Codrea Gheorghe, de care 
răspunde maistrul miner Ceuță 
Nandra de la sectorul IV, obișnu
iește să trimită în multe vagonete 
de 3-5 ori mai mult șist de cît se 
admite, brigada lui Bulgaru Ghe
orghe din sectorul III, a trimi« 
la ziuă între 160—185 kg. șist 
blocuri in loc de cel mult 70—80 
kg. cît se admit : brigada lui Da
vid Ioan de la sectorul I, briga
dă de care răspunde ing. Dumi- 
traș Ioan a dat și cîte 100—120 
kg. șist la un vagonet în loc de. 
cel mult 30 kg. Tabelul tov. Hi
sem cuprinde însă și numele unor 
brigăzi care țin la prestigiul nume
lui lor, care aleg cum trebuie șis
tul din cărbune. Așa procedează 
minerii din brigăzile lui Sas Tea 
dor, Cristea Aurel, Angeluță B- 
nache, Boyte Adalbert, Schneider 
Francisc, Moisiu Remus, Ungurea- 
nu Vasile, Cosma Remus etc

Ce trebuie făcut ?
întrebarea aceasta se poa

te formula privind numai 
puțin timp cărbunele ce plea
că de la culbutor la siloz.

(Continuare în pag. 3-a)

Sărbătoarea minerilor de la Uricani
Ieri după-amia- 

ză, minerii de 
la Uricani au 
sărbătorit un eve
niment de sea
mă : mina Uricani 
a fost distinsă cu 
„Mențiune în în
trecerea socialistă 
a exploatărilor de 
cărbune brun pe 
țară în anul 1961". 
Iată succesele care 
au situat mina Uri
cani pe un loc de 
frunte în întrecerea 
minerilor din țara 
noastră.

Colectivul minei 
Uricani a pus la 
dispoziția econo
miei naționale în 
anul trecut 47.056

tone de cărbune 
cocsificabil peste 
plan, a realizat un 
randament mediu 
de 1,328 tone pe 
post și economii la 
prețul de cost în 
valoare de 1.060.00P 
lei.

Și în anul acesta 
colectivul minei U- 
rîcani este printre 
fruntași în întrece
rea socialistă a co
lectivelor miniere 
din bazinul carbo 
nifer al Văii Jiu
lui. Planul pe pri
mul semestru a 
fost îndeplinit cu 
8 zile înainte de 
termen, producti

vitatea muncii a 
sporit cu 4,8 la 
sută față de plan, 
iar la prețul de 
cost s-au realizat, 
in 5 luni, peste 
140.000 lei eco- 
loirJi.

In cuvîntul lor 
numeroși mineri 
printre care Nico- 
lae Ion, Poloboc 
Constantin, Apos
tol Vasile și-au 
exprimat hotărîrer 
de a ir-unci pc 
viitor și mai bine, 
de a lupta pentru 
îndeplinirea sarci
nilor anuale de 
plan și a angaja 
mentelor înainte 
de termen.



UN SPE CTACOL
Tn sala de spectacole s-a 

completat ultimul loc. Specta 
torii așteaptă cu nerăbdare ri
dicarea cortinei și, odată cu a 
ceasta, deschiderea serbării de 
sfîrșit de an a Școlii populare 
de a<rtă din Petroșani.

S-au împlinit zece ani de 
ci nd, prin grija părintească a

partidului și guvernului, a luat 
ființă în orașul Petroșani Școa
la populară de artă, unde oa 
menii muncii și fiii lor își cul
tivă și dezvoltă aptitudinile in 
domeniul muzical, teatral sau 
plastic.

Dar iată, cortina s-a deschis 
și crainicul anunță spectatori-

REUȘIT
9

muzicii pe Verdi, Schubert, 
ueaikovski, Mozart, Schuman, 
Tosseli, Weber, Hendel și alți 
compozitori din ale căror o- 
pere au fost Interpretate frag
mente de către elevi.

Nu au lipsit din program 
nici canțonetele, muzica popu
lară sau serenadele care șl a
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Peste 60 de tineri mun
citori, tehnicieni, funcțio
nari din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului au 
absolvit în acest an cursu
rile Școlii populare de artă 
din Petroșani. Cu ocazia 
absolvirii școlii, elevii sec 
ției de muzică au prezen
tat o producție de sfîrșit de 
an școlar. Producția a cu 
prins diferite bucăți din li
teratura muzicală contem
porană și clasică. IN CLI
ȘEU : O parte din absol
venții Școlii populare de 
artă, participant! la pro
ducția de sfîrșit de an șco 
Iar, însoțiți de profesori.
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lor primul punct din pro 
gram :

— începem programul nostru 
cu cîntecul 
țării mele", 
Vasile, elev 
tovarășului 
Pamfil. La 
Tlcu Lucaciu.

Și, în acordurile pianului, vo
cea gravă, de bas, a elevului 
Tcaciuc a purtat pentru cite 
va momente spectatorii pe me 
leagurile patriei noastre.

In continuare, elevii școlii 
populare de artă și-au arătat 
rînd pe rînd îndemînarea și 
priceperea lor atît la voce cît 
șl la instrumente.

Spectatorii au avut plăcuta 
ocazie să întîlnească pe calea

,,Mi-e dragă stema 
solo voce Tcaciuc 

anul II de la clasa 
profesor Mihăilă. 
pian, profesorul

care, 
care

de cel

Construcțiilor școlare
Rețeaua de localuri pentru 

învățămint din Valea Jiului se 
Îmbogățește cu fiecare an ce 
trece cu noi construcții școla
re. Anul acesta se vor da în 
folosință o nouă școală cu 16 
săli de clasă la Vulcan și am
fiteatrul Institutului de mine 
din Petroșani.

Aceste construcții au o deo
sebită urgență. Ele trebuie să 
fie gata pînă la începerea nou
lui an de învățământ, ceea ce 
înseamnă un termen
mult două luni pentru școala 
din Vulcan și trei luni pentru 
amfiteatrul institutului. Acest 
lucru cere din partea construc
torilor să dea toată atenția a- 
cestor obiective, să le execute 
în prima urgență.

Ținînd cont de acestea, co
lectivul șantierului 10 Vulcan 
a luat o seamă de măsuri care 
să-i asigure terminarea școlii 
pînă la 15 august. Astfel, în 
prezent se montează șarpanta 
și acoperișul clădirii. Interio
rul este complet tencuit. E- 
chipa de 8 oameni a lui Tu- 
dora Marin a turnat mozaicul 
pe coridoare și una din scări, 
brigada instalatorului Dușan 
Arbazanovici execută monta
rea radiatoarelor și conducte
lor de calorifer, iar dulgherii 
lui Căprescu Nicolae și zidarii 
lui Chițu Marin fac lucrări de 
montare a timplăriei, reparații 
:a tencuieli etc.

Conducerea șantierului Vul
can a solicitat și sprijinul șan
tierelor vecine in oameni și 
materiale : Șantierul 7 LupenI 
l-a trimis muncitori parche- 
tari, șantierul 6 Petroșani a 
dat schelă metalică 
tencuirea exterioară, 
magaziile șantierului 
o seamă de materiale 
care parchet, faianță, 
pentru geamuri, vopsea etc.

Timpul scurt rămas pînă la 
predare pune in fața colecti-

pentru 
iar în 

au sosit 
printre 

sticlă

I

vului șantierului Vulcan nece
sitatea de a urgenta și mal 
mult lucrările Ia această școa
lă. Este necesar in primul rînd 
să se înceapă cit mal repede 
tencuirea exterioară a clădirii 
folosindu-se 3—4 brigăzi de 
muncitori, căci din cauza pro- 
filelor multiple randamentul pe 
om este mic. Trebuie ca încă! 
de la Începutul lunii iulie, 
parchetarii să înceapă lucrul in 
schimburi, iar geamgii să taie 
și să monteze sticla pentru ca 
școala să* fie închisă, iar zu- 
gravii-voțpsitori să albă con
diții bune de lucru.

La construcția amfiteatrului 
institutului au fost luate, de 
asemenea, o seamă de măsuri 
pentru urgentarea lucrărilor și 
încadrarea in termenul de pre
dare. Ca urmare, construcția 
popriu zisă — in roșu — este 
aproape terminată; se fac zi
diri și tencuiri interioare, in
stalații la nivelele inferioare.

Cu toate măsurile luate, a- 
vintul lucrărilor la amfiteatrul 
institutului este frlnat din lip
sa unor materiale ca lemnăria 
pentru șarpantă — din cauza 
căreia nu se poate monta aco
perișul și deci începe lucrări 
interioare de ipsoserie —, lip
sește piatra de calcar pentru 
placarea exterioară a nivelelor 
inferioare ale clădirii și alte 
materiale din cauza cărora u- 
nele operațiuni 
să întîrziere.

Construcțiile 
primă urgență,
ducerea grupului de construc
ții trebuie să la toate măsurile 
pentru aprovizionarea cu ma
terialele necesare a obiectivelor 
respective, organizarea lucrului 
pe mai multe schimburi cu 
muncitorii cei mai buni ai șan
tierelor, pentru ca ele să 
gata in termenele stabilite, 
nă la începutul anului de 
vățămînt 1

cestea au fost interpretate cu 
mult talent de elevi.

Publicul spectator șî-a ma
nifestat aprecierile prin nu
meroase aplauze. Bunăoară, e- 
leva Nițu Dorina a executat la 
pian un Rondo de Mozart cu 
simț artistic și gingășie. La fel, 
eleva Sirbu Lucia care a inter
pretat la vioară „Garote Step- 
taine" de Czibulca, s-a bucu
rat de aprecieri deosebite din 
partea spectatorilor.

Trebuie amintiți șl elevii 
Scărlătoiu, Bonta, Pisso 
datorită interpretării pe
au dat-o bucăților muzicale ce 
le-au cintat, au fost bisați de 
nenumărate ori. S-au prezen
tat bine pregătiți și elevii Tă- 
năsescu Mircea, Lazăr Elisa- 
beta, Biro Victor, Irinici Mar
cela, Dvoracek Maria, Popescu 
Elena, Zelinski Adela și alții 
care au mulțumit cu interpre
tarea lor pe cel din sală.

Muncitori, mineri, elevi. In
gineri și doctori după orele de 
serviciu își dezvoltă aptitudi
nile studiind la Școala popu 
Iară de artă din Petroșani. 
Oînd, în regimul trecut aceș 
tia s-ar fi putut bucura de ast 
fel de condiții ? Astăzi ei stu 
diază, se cultivă și aduc mul
țumiri partidului care le-a des 
chis acest drum.

ION LEONARD

I

sînt în serioa-

școlare sînt de 
De aceea, con-

fie 
pî- 
în-

M1HAI ȘT.

Din preocupările tinerilor 
energeticieni de la Paroșen

Peste 200 de tineri 
ai uzinei învafă

Tehnica nouă cere tineretului 
cunoștințe bogate, o calificare tot 
mai înaltă. La termocentrala Pa 
roșeni peste 230 de tineri, băieți 
și fete, învață, străduindu-se -ast
fel să devină stăpîni ai tehnicii 
noi. învață în cadrul cursurilor de 
calificare și de ridicare a califică
rii, la școlile serale. Numai cursu
rile serale ale școlii medii sînt ur
mate de 132 tineri. La școala pro
fesională învață alți 52, la școala 
tehnică de maiștri 9. Iată cifre 
care arată că fiecare tînăr are 
posibilitatea să-și înfăptuiască cele 
mai îndrăznețe năzuințe, să înve
țe.

Dacă o întrebi pe tînăra Duma 
Ludovica, muncitoare la cantină, 
care urmează cursul elementar, ce 
gînduri are pentru viitor, îți răs
punde :

Să merg mai departe.
Și stăruința pe care o depune

la învățătură 
dai crezare.

Tot la fel 
Krista. Bușu
Romeo, Caleap Ioan, Mucea loan 
șî alții care urmează liceul seral

și obțin rezultate bune la it 
tură. Toți acești tineri care 
pătrund tainele fizicii și m 
ticii vor stăpîni și mai hi 
ticele instalații ale te

Prin 
anul 
de pt 
post

gîndesc tinerii Will. 
Gheorghe, Pătrașcu

la Cîmpu. 
cultural-sporti 
mai larg de 
scopul organ

te îndreptățește să->

și extinderii 
de lucru în 

Productivitatea 
6 luni întrece

După orele de
Ceasurile de răgaz, după 

narea lucrului, devin din c 
mai plăcute pentru tineretul 
centralei din Paroșeni. Bine 
nizate de comitetul U.T.M 
de tineret și duminicile d 
ret oferă tinerilor prilejuri I 
petrece timpul liber cu foii 
cadrul acestor manifestări 
conferințe, concursuri „C
cîștigă“ pe teme de produ 
tehnica securității, politic 
tive. Cîștigătorilor acest 
cursuri li se oferă premii. I 
de aceasta, în zilele libere 
nizează excursii în locuri 
Așa spre exemplu, în una 
minictle trecute, un grup 
muncitori de la Paroșeni 
in excursie 
Activitatea 
folosită tot 
U.T.M. în 
mod atractiv și instructi 
pului liber al tinerilor.

0-----------------

Cum să ne petrecem concei 
de odihna

1. Să schimbăm natura preocu
părilor și a ocupației obișnuite.

2. Să schimbăm mediul de trai 
și, dacă se poate, să ne petrecem 
concediul în altă localitate

3. Cel mai bun mijloc de odihnă 
nu este repausul complet ci odihna 
activă. Schimbarea felului muncii 
cu activizarea altor grupe muscula 
re decît cele obosite zi de zi in 
fluențează mult mai favorabil asu 
pra organismului decît odihna pa
sivă.

4. Formele repausului pasiv (cu! 
cat în pat sau răsturnat în foto 
liu) pot fi indicate uneori după o 
perioadă de muncă fizică grea, dar 
și atunci pentru o durată de timp 
limitată.

5. Formele odihnei active (plim 
bările, excursiile, plaje, exercițiile 
fizice și sportul, lectura, jocurile 
distractive etc.) trebuie alese ținînd 
seama de particularitățile profesiu 
nii, de vîrstă, de starea sănătăți > 
și de multe alte împrejurări.

6. Să nu abuzăm de nici una

din formele odihnei ac 
obținem efecte contrare.

7. Să păstrăm și în : 
concediu o organizare 
a orelor de activitate ș 
de repaus. Activitatea
permite menținerea func 
male a diverselor organ; 
ritmicitatea lor.

8 bă nu neglijăm și să 
.'4m de somn. Somnul 
.el mai important mijlo 
cere a forțelor, de înd 
• iboselii și de asigurar 
funcționări a organ 
Omul adult trebuie să 
în timpul concediului 7- 
decursul celor 24 de or

9. Să profităm cît m 
de soare, aer, apă și mî 
folosite raționat, ne că 
recotifcrtează.

10. Condițiile superio 
avem astăzi posibilitatea 
dihnim, să ne distra 
cultivăm în cele mai p 
calități din țară sînt izv 
nă dispoziție, veselie șl

CONTRACTUL COLECTIV ÎN ACȚIUNE
■   ..... ——— -  , '

Metalurgiștii de Ia U.R.U.M.P. dau v 
angajamentelor reciproce

Continua dezvoltare și moderni
zare a minelor din Valea Jiului 
ridică sarcini de producție me
reu mai mari în fața colectivului 
de metalurgiști de la U.R.U.M.P. 
Anul acesta ei trebuie să contribuie 
cu un volum sporit de utilaje și 
piese de schimb la înzestrarea mi
nelor.

Colectivul uzinei luptă cu toate 
forțele pentru realizarea sarcini
lor ce-i revin. El își întemeiază 
activitatea în producție, precum și 
cea îndreptată spre îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață 
ale salariaților, pe baza unui con - 
tract colectiv cu angajamente mo
bilizatoare. Și rezultatele nu au 
întîrziat să se arate. In primele 6 
luni ale acestui an, metalurgiștii 
de la U. R. U. M. P., mobili
zați de comitetul de partid și 
sprijiniți de sindicat, au dat viață 
angajamentelor reciproce obținînd 
rezultate bune la toate obiecti
vele înscrise în contract. Volumul 
producției globale a fost realizat 
în proporție de 114 la sută, iar 
volumul producției marfă plani
ficat a fost depășit cu 10 la sută. 
Planul de producție a fost realizat 
și depășit la majoritatea sortimen
telor.

Creșterea producției s-a obținut 
pe seama sporirii productivității 
muncii, ca urmare a introducerii 
tehnicii noi, perfecționării proce
deelor tehnologice 
metodelor avansate 
secțiile uzinei, 
muncii realizată în 
cu 9 la sută sarcina planificată. Pe 
baza creșterii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității produ
selor, reducerii cheltuielilor de 
regie și a consumurilor specifice de 
materii prime, materiale și energie 
au fost obținute economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare 
de 808.000 lei. Toate aceste fru
moase succese repurtate în pro
ducție se datoresc hărniciei muu 
citorilor metalurgiști în frunte cu 
comuniștii precum și priceperii 
conducerii tehnice a uzinei care a 
luat cele mai potrivite măsuri teh
nico-organizatorice. Au fost extin
se procedeele moderne de prelu
crare a materialelor prin uzinare 
rapidă cu plăcuțe dure, s-a ex
tins turnarea în coji de bachelită 
și silicat de sodiu, s-a extins me 
canizarea operațiilor de formare 
la flanșe și inele pentru tuburi de 
rambleu, elice pentru motoare e- 
lectrice ș.a. Merite deosebite în

aplicarea metodelor î 
obținut muncitorii fr 
Cornel, Boșca Nic., 
Șoșoi Petru, Rădici 
tiovsky Iuliu, Gyorfi 
alții. Aportul inovato 
și el însemnat, 
inovații aplicate 
luni, în procesul 
obținut economii 
114.478 lei. S-au ev' 
vatorii Farkaș Benede 
Gheorghe, ing. Crăci 
prin valoroasele inov 
din planul tematic de 
cabinetului tehnic.

Conducerea U.R.U. 
mitetul sindicatului a 
atenție deosebită și r 
gajamentelor reciproce 
contractul colectiv 1 
protecția muncii și c 
domeniul social-cultu 
îmbunătățirea condițiil 
și întărirea tehnicii se 
secțiile uzinei s- 
240.000 lei. In secții! 
fost aduse o seamă d 
țiri în domeniul prot 
ca : ecrane de prote 
strunguri, repararea 
de protecție contra 
aer la secția constr



Cu tonaj sporit și economii
O dată terminată alimentarea 

cu cărbuni, păcură fi apă, loco
motiva 150.1004 intră pe plac, 
turnantă și in mai puțin de un 
minut fu întoarsă cu coșul spre 
Simeria.

Strălucind de curățenie, loco
motiva stîrni admirația tuturor 
mecanicilor și fochiștilor ce se a- 
flau in depou la ora aceea.

ț Șeful depoului, care era prin 
apropiere, nu se putu abține și 
întrebă :

— Ce ziceți, vă place ?
— Sigur că 

da, răspunseră 
cu toții în cor.

Mecanicul Pi- 
tek Rudolf, ca

re trăgea cu ure
chea la cuvintele 
șefului de depou, 
îi spuse fochistu
lui său, Matei 
Cornel :

— Ai auzit Cornele, șeful ne 
laudă pentru curățenie și întreți
nerea locomotivei. Și pe viitor 
să ne prezentăm la fel.

~ S-a făcut, îi spuse Matei în 
timp ce arunca o lopată de căr
buni pe foc.

Pe varianta ce duce din depou 
la Triaj, construită nu de mult, 
drumul este mult mai scurt și iu 

se și

!/>

siguri că vor ajunge cu bine 
Banița. De aici încolo...

Încet, încet trenul luă viteză.
Cu ochii la semnale fi la apa

ratele de bord, mecanicul îi strigă 
fochistului:

— Vezi că ai deschis robinetul 
de păcură prea mult. Închide hi~ 
țel că facem risipă. Luna trecută 
am ocupat locul II pe depou în 
privința economiilor. In luna asta 
să luăm locul I.

Respectînd timpii de mers, tre
nul a ajuns la timp în Simeria. La 

.napoierea din Si
meria, mecanicul 
Pițek a remorcat 
din nou un tren 
cu tonaj sporit. A 
economisit, de a- 
semena, combus
tibil. lată ce 
și-a notat meca
nicul intr-un car

net : tr. 2603/2606=Petroșani — 
Simeria fi retur. 160 tone tonaj 
sporit remorcat, 1200 kg. com
bustibil convențional economisit.

Un rezultat frumos ce le dă 
dreptul mecanicului și fochistului 
de pe locomotiva 150.1004 si 
spere la un loc fruntaș în între
cerea pentru realizarea de econo
mii de combustibil, remorcări de 
trenuri cu tonaj sporit și întreți
nerea exemplară a locomotivei.

I. CRI ȘAN

is*

In prima jumătate a anului 1962, un număr de 170 saiariați ai minei Aninoasa, majo
ritatea covîrșitoare lucrători din subteran, au fost trimiși de comitetul sindicatului în stațiuni 
de odihnă și balneo-climaterice. In trimestrul III al anului alți 250 de saiariați vor beneficia 
de condițiile create de statul nostru democrat-popular pentru a-și petrece concediul în cele 
mai pitorești stațiuni din țară.

Fotoreporterul nostru a surprins membrii comisiei de asigurări sociale de pe lingă co
mitetul sindicatului exploatării făcînd repartizarea biletelor de odihnă pe trimestrul III.
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Minerii Aninoasei pot da cărbune de bună calitate
(Urmare din pag. l-a)

citeva minute locomotiva 
afla la capătul trenului.

Ca de obicei Pițek îi 
impiegatului de mișcare :

— Avem tren greu sau ......
— Greu nu prea este el, dar 

are, la 110 osii, o încărcătură de 
1316 tone, răspunse impiegatul

In timpul discuției, alături de 
'motiva 150.1004 apăru loco- 

jtiva condusă de mecanicul Ro
șea Gheorgbe, urmînd ca în spa
tele trenului să fie introdusă încă

strigă

nu ?

tele trenului să 
/ locomotivă.
, Cum îl văzu 
îi zise :

Robea nu

pe Robea, Pițek.

acesl
146 

o lo

ești de părere sa 
remorcăm numai amindoi 
tren? E păcat pentru cele 
tone in plus să fie folosită 
comotivă pînă la Banița.

Mecanicul Robea nu mai aștep
tă alte lămuriri suplimentare fi îi 
spuse impiegatului :

— Voi merge cu locomotiva in 
spatele trenului pentru a-l îm
pinge. Locomotiva a treia nu mai 
este necesară.

In cîteva minute trenul era ga
< de plecare. Un fluier prelung 

■ădu Pițek, la care îi răspunse. 
Robea cu alte două fi trenul por
ni la drum.

Impiegatul de mișcare, lăcătușii 
de revizie și acarii ce asistau la 
plecarea trenului scăpară o excla
mație :

— Strașnici băieți ! După felul 
cum au luat-o clin loc, sintern

stalarea unui ventilator de aspi- 
t aerul viciat în timpul lucrului 
n halele și atelierele uzinei și 
uite alte lucrări. Muncitorii au 
st dotați cu ochelari de protecție, 
s-a distribuit echipamentul 

otecție și uzură prevăzut de 
ative. Celor care lucrează 
tdiu acid sau gazos, li s-a 
buit echipament de protecție 
ecific și lapte ca antidot, iar ce- 
r de la locurile de muncă calde 
ase apă carbogazoasă. S-a pus un 
tent deosebit pe educarea (min
orilor în spiritul respectării o- 
igatorie 
zurității 
a făcut 
TS. a 
ția de
i s-au ținut cu regularitate con- 
ințe pe teme de protecția tnun- 

și tehnica securității.
Multe și importante sînt și rea~ 
irile înfăptuite în domeniul so- 
1. Pentru salariații uzinei s-au 
t 12 apartamente confortabile, 
aducerea uzinei, sprijinită de 
dicat, a asigurat buna func
iare a celor două cămine mun- 
orești din străzile 23 August 
M. Eminescu. O deosebită grijă 
acordat asistenței medicale pen. 
angajați și familiile lor. Con- 

lul medical al salariaților se 
e periodic. Cei bolnavi sînt dis- 
isarizați. Bolnavilor din uzină 
afecțiuni mai grave li s-a acor- 

îngrijire și tratament medi- 
la policlinică sau la spital.

de 
nor- 

în 
dis-

a normelor de tehnica 
și protecție a muncii, 
periodic reinstruirea din 
întregului efectiv. La 

radio-amplificare a uzi-

In situația 
există nici o 
un diferend 
laborator și 
calitatea

minei Aninoasa nu 
cauză obiectivă, nic 
între preparație sau 
mină in ce privește,

cărbunelui, cj e vorba

Tinărul din 
clișeul alăturat 
este cel mal 
nou rrembru al 
brigăzii bobina
torului Bercea 
Ioan din secția 
curent continuu 
de la A.C.R.E. 
Vulcan. îndră
gind meseria de 
bobinator, Is- 
trate Iulian este 
hotărît să și-o 
Însușească te
meinic și de a- 
ceea se strădu
iește să învețe 
cît mai multe 
de la tovarășii 
săi din brigadă.
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□mai de felul cum se.face ale
gerea șistului vizibil și după cât 
se vede această acțiune deosebit de 
eficientă, nu 
respunzător.

Sindicatul, 
conducerea 
muncit bine 
vizuale, dar 
principal al problemei : munca cu 
oamenii, acțiunea de jos, din aba
taje. Din această cauză alegerea 
șistului vizibil nu a constituit o 
preocupare de masă ; unele bri
găzi bune, care-și depășesc cu mult 
sarcinile de plan în fiecare lună, 
trimit, împreună cu cărbunele, și 
cantități mari de șist neales. De 
asemenea, procentul mare de cenu
șă la sorturile 0—10 mm. și 10—

e dusă la nivelul co-

și în 
minei

în domeniul agitației 
au neglijat aspectul

bună măsură 
Aninoasa, au

80 mm. dovedește că în abataje 
se pușcă excesiv, nu se respectă 
pușcarea selectivă.

La mină se cunosc prea bine 
căile de redresare a situației. Tre
buie să fie extinsă inițiativa „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist", creată o puternică 
opinie de masă pentru ca din aba
taje să plece la recepție numai căr
bune curat. In această direcție co
mitetele de secție sindicale au 
sarcina de a mobiliza pe toți mi
nerii să-și respecte angajamentele 
privind îmbunătățirea calității căr
bunelui. Trebuie, de asemenea, îm
bunătățită activitatea minerilor 
membri de partid, a agitatorilor, 
care să arate minerilor ce înseam
nă, în condițiile concrete ale mi
nei, cărbune fără șist.

0

Lucpăpi de înfpumusețape
Colectivul sectorului gospo

dăresc al minei Aninoasa a 
inițiat mai multe acțiuni vo
luntare pentru înfrumusețarea 
incintei exploatării. Folosind

din uzină a prezentat cu suc- 
piesa „Marele fluviu își adu- 
apele“. Responsabilii culturali 
comitetele de secție au procu- 
pentru iubitorii de spectacole 
bilete pentru filme și 700 bi
de teatru. O activitate susți- 

și în domeniul

Legea McCarran
NEW YORK 30 (Agerpres). 

TASS transmite :
Sindicatul unit al muncito

rilor din industria de confec
ții care numără 400.000 de 
membri, s-a alăturat mișcării 
de protest împotriva persecu
tării 
baza

trebuie abrogată

alî- 
a ob-

partidului comunist pe 
legii McCarran. „Ad-

vance" — organul de presă al 
sindicatului, a publicat un e- 
ditorial intitulat „Să se abroge 
legea McCarran". In editorial 
se spune că dacă S.U.A. do
resc să mențină drepturile de
mocratice elementare, conform 
constituției țării, legea McCar
ran trebuie abrogată.
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Pentru refacerea sănătății sau pe
trecerea concediului de odihnă, sin
dicatul a trimis cu bilete de trata
ment la stațiunile balneo-climate- 
rice din țară, în primul semestru, 
un număr de 70 angajați, iar cu 
bilete de odihnă 60.

Au fost constituite noi formații 
artistice ca : o brigadă artistică 
de agitație, o echipă de dansuri, o 
formație de muzicuțe care activea
ză și au dat programe în cadrul 
clubului central al sindicatelor Pe
troșani. Echipa de teatru de ama
tori 
ces 
nă 
din 
rat 
703 
lete
nută se depune 
muncii cu cartea în rîndul angaja- 
ților, ei fiind îndrumați spre bi
bliotecă ; sînt abonați la ziare, re
viste și alte publicații. Dar cîte 
alte realizări nu mai pot fi amin
tite la acest capitol, deosebit de 
important pentru educarea oame
nilor în spiritul conștiinței înain
tate 1 Transpunînd reciproc în via
ță angajamentele înscrise în con
tractul colectiv, metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P. întăresc din punct de 
vedere material și cultural colec
tivul lor dîndu-i noi forțe crea
toare pentru a-și realiza cu cinste 
sarcinile de producție și angaja
mentele de întrecere.

L BALAN

diferite resurse (nisip și piatră 
din Jiu și ciment economisit) 
muncitorii au construit în in
cinta exploatării două ziduri 
de sprijin, o alee betonată, un 
canal lung de 30 m. pentru 
scurgerea apelor. De asemenea 
în spatele clădirii administra
ției a fost amenajat un parc 
cu ronduri in care au sădit ar 
bori decorativi și flori.

Au muncit cu multă trage
re de inimă tovarășii Huniady 
Ladislau, Praliță loan, Petrîș 
Gurino, Cocotă Gheorghe, Mo
rar Eugenia, Haiducsi Estela, 
Vincze Ana, Bulgaru Nicolae 
șl alții.

EXCURSIE
Personalul magazinului 

mentar nr. 77 din Lupeni
ținut rezultate frumoase in 
munca pentru deservirea con
știincioasă a consumatorilor, 
situîndu-se printre magazinele 
fruntașe In cele cinci luni ca
re s-au scurs din acest an el 
a reușit să desfacă produse a- 
limentare în valoare de aproa
pe 500.000 lei peste sarcinile 
de plan.

Pentru frumoasele rezultate 
obținute, comitetul sindicatului 
lucrătorilor din comerț Lu
peni a organizat o excursie cu 
personalul acestui magazin, pe 
Valea Mierlesei, la care au par
ticipat toți cei 22 de saiariați 
ai magazinului în frunte cu 
Nivelt Iosif, responsabilul și 
ajutorul responsabil Horvath 
Irina precum și familiile lor. 
In total 65 de persoane.

A MICA

„nouă fază cpitică* în Congo
general, autoritățile O.N.U. din 
Congo au fost alarmate pen
tru cazul că se vor ivi eveni
mente noi ca o consecință a 
eșecului convorbirilor.

U Thant a relevat, de ase
menea, intenția autorităților 
katangheze de a aduce la Eli- 
sabethville noi unități de jan
darmerie cu un efectiv de 1.000 
de oameni, pentru a partici
pa, chipurile, la o paradă cu 
prilejul aniversării „indepen
denței Katangăi" la 11 iulie. 
EI a afirmat că autoritățile 
O.N.U. și-au manifestat deza
cordul cu aceste acțiuni ale 
clicii chombiste. Cu toate a- 
cestea, nu au fost preconizate 
măsuri efective pentru a îm
piedica înfăptuirea lor, după 
cum nu au fost indicate nici 
un fel 
pentru 
sfîrșit, 
lui de
restabilirea unității Republicii 
Congo.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Comitetul consultativ al 

O.N.U. pentru Congo, din care 
fac parte reprezentanții țărilor 
care au trimis trupe în Congo, 
a luat vineri în discuție si
tuația creată în această țară 
în urma eșecului tratativelor 
dintre primul ministru Adoula 
și șeful secesioniștilar katan- 
ghezi, Chombe. Intr-o infor
mare prezentată comitetului 
de către secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., U Thant, se 
arată că întreruperea tratati
velor a creat o „nouă fază cri
tică" în Congo. El a declarat 
că în viitoarele săptămîni va 
putea fi necesară convocarea 
Consiliului de Securitate pen
tru a discuta din nou situația 
din Congo.

U Thant a anunțat că șeful 
operațiunilor O.N.U. în Congo, 
Robert Gardiner, a fost con
vocat pentru următoarele zile 
la New York pentru consultări. 
Potrivit spuselor secretarului

de măsuri efective nici 
traducerea în viață, în 
a hotărîrilor Cosnsiliu- 
Securitate Privitoare la

©

Mișcarea grevista din Anglia
LONDRA 30 (Agerpres).
După cum anunță organul 

Ministerului Muncii „Ministry 
of Labour Gazette" numai in 
cursul lunii mai a. c. în An
glia s-au înregistrat 267 de gre 
ve. La aceste greve au parti
cipat 59.500 de oameni ai mun-

cil. In urma grevelor s-au 
pierdut 193.000 de zile muncă.

Potrivit unor date mal pre
cise numărul total al grevelor 
înregistrate anul trecut în An
glia a fost de 2.701. La greve 
au participat 779.000 de mun
citori și s-au pierdut 3.046.000 
de zile muncă.
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Convorbiri între 
N. S; Hrușciov și membrii 

conducerii Partidului 
Comunist din Spania
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite ::
Nikita Hrușciov, prim-secre- 

tar al C.C. al P.C.U.S., a pri
mit la 30 iunie pe membrii 
conducerii Partidului Comunist 
din Spania — Dolores Ibarruri, 
președintele partidului, I. Gal
lego și R. Mendezona, mem
bri ai Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania.

Intre Nikita Hrușciov și 
membrii conducerii Partidului 
Comunist din Spania a avut 
lac o convorbire și un schimb 
de păreri în problemele de in
teres reciproc.

In cursul convorbirii care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră deosebit de cordială, Nikita 
Hrușciov și-a exprimat solida
ritatea cu lupta bravă pe care 
o duce poporul spaniol împo
triva regimului franchist.

paris = «muia de piesă despre eioiiiilile 
In Oiadoui si Toile
sur-Glane. „Cerem ca guvernul 
francez să obțină de la auto
ritățile vest-germane predarea 
fostului general nazist Lam- 
merding, cerem ca acest cri
minal de război să dea soco
teală pentru fărădelegile lui", 
au declarat participanții la 
conferința de presă.

Recent delegația orașelor 
Orâdour și Tulle a făcut O că^ 
lătorie în Germania occiden
tală. Autoritățile judiciare de 
la Bohn au declarat că ele „nu 
au nici un fel de pretenții" 
față de Lammerding deoarece 
acesta ar fi săvîrșit crime nu 
în Germania occidentală, ci în 
Franța...

------ _=©=_

miile ile Mi
PARIS 30 (Agerpres).
La Casa Ziariștilor idin Pa

ris a avut loc o conferință de 
presă nu tocmai obișnuită. In 
fața ziariștilor iau cuvîntul 
Solii a două orașe franceze 
Oradour și Tulle al căror nu
me a devenit un simbol al a- 
trocităților săvîrșite de hitle- 
riști pe teritoriul Franței în 
anii ocupației.

Membrii delegației au vorbit 
celor prezenți despre memo
randumul pe care l-au trimis 
cancelariei președintelui Fran
ței, Ministerului de Justiție și 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. In memorandum sînt ex
puse pe scurt crimele mon
struoase ale SS-iștilor din di
vizia „Das Reich" comandată 
de Lammerding. Sala este 
străbătută de un murmur de 
indignare cînd unul din dele
gați descrie fărădelegile săVîr- 
șite de ocupanți la Oradour-

-------------- ---------------------  = ® ©€ =----------------

Să se pună capăt intervenției 
americane în Vietnamul de sud

CAIRO 30 (Agerpres).
La 28 iunie, secretariatul 

permanent al Consiliului de 
solidaritate ăl țărilor Asiei și 
Africii a dat publicității o de
clarație în care cere să se pună 
capăt de urgență intervenției 
americane in Vietnamul de 
sud, care a creat o situație 
deosebit de periculoasă pentru 
întreg sud-estul Asiei.

In declarația sa, secretaria
tul permanent își exprimă! re
gretul că „deși intervenția a- 
mericană s-a manifestat atît 
de fățiș, Comisia Internațională 
de supraveghere și control din 
Vietnam, în ciuda opoziției re
prezentantului R. p. Polone, a 
adoptat o rezoluție în care R.D.

in-Vietnam este acuzată de 
tervenție și agresiune împotri
va Vietnamului de sud“. „A- 
ceastă ilegală și incorectă ho- 
tărîre, se subliniază în decla
rație, nu poate decît să vină 
în sprijinul imperialiștilor a- 
mericani și clicii lui Ngo Dinh 
Diem".

Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al 
țărilor Asiei și Africii îi chea
mă pe copreședinții Conferin
ței de la Geneva să respingă 
falsul raport al Comisiei inter
naționale de supraveghere și 
control și cere popoarelor din 
întreaga lume să sprijine lupta 
dreaptă a poporului sud-viet- 
namez împotriva imperialis
mului.

Greva lucrătorilor 
de la editura ziarului 

japonez „Nigata Nippo"
TOKIO 30 (Agerpres).
Muncitorii și funcționarii de 

Ia editura ziarului japonez 
„Nigata Nippo“ care apare în 
orașul Niigata au declarat gre
vă în sprijinul revendicărilor 
cu privire la majorarea sala
riilor. Au încetat lucrul mun
citorii de la tipografii și co
respondenții ziarului. A fost 
întreruptă difuzarea ziarelor. 
Greviștilor li s-au alăturat lu
crătorii de la redacția din o- 
rașul Nagaoka a ziarului.

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

„DIE ANDERE ZEITUNG":

Concepția Bonn-ului în politica 
externă și internă a eșuat

BONN 30 (Agerpres).
„Era Adenauer" din Germa

nia occidentală se apropie de 
sfîrșit deoarece concepția 
Bonn-ului în politica externă 
și internă a eșuat. Aceasta 
este concluzia la care ajunge 
Renate Riemeck, membru al 
directoratului partidului vest- 
german „Uniunea germană a 
păcii", intr-un articol publi
cat în ziarul „Die Andere 
Zeitung".

R. Riemeck subliniază că în
treaga politică a R.F.G. din 
momentul creării statului de 
la Bonn s-a bazat pe princi
piile „războiului rece“ împo
triva Uniunii sovietice. „Poli
ticienii de la Bonn nu vor să 
.țină seamă de rezultatele ce
lui de-al doilea război mon
dial pe care Germania I-'a dez
lănțuit și l-a pierdut. De aceea 
ei au inclus Germania occi
dentală în sistemul militar al 
Occidentului. A fost lansată 
lozinca „să devenim mai pu
ternici" cu orice preț, pentru 

■a evita tratativele, pentru a 
evita încheierea tratatului de 
pace !"

Politicianul care s-a cram
ponat de o asemenea doctri
nă, atît de îndepărtată de rea
litate, trebuie să ajungă în 
mod firesc la eșec. „Cu alte 
cuvinte, se arată în articol, 
politica de pe poziții de forță 
a fost o iluzie. Ea nu a dus 
la nici un fel de rezultat și a 
zdruncinat în felul acesta ba
zele politicii lui Adenauer. In
flația lentă, scăderea cursului 
la bursă, creșterea prețurilor,

lupta muncitorilor pentru 
jorarea salariilor, situația 
tată în sindicate — iată 
dele politicii lui Adenauer".

Dar „scopul politicii Bonn
ului, arată autorul, este de a 
obține arma atomică. Politi
cienii nu știu cum se poate ob
ține acest lucru mai repede: 
cu S.U.A. sau fără S.U.A., cu 
de Gaulle sau fără el... Bonnul 
Intenționează să continue răz
boiul rece care este pierdut".

Intenționînd să-l înlăture pe 
Adenauer, se subliniază în ar
ticol, cercurile politice de la 
Bonn doresc să salveze pro
gramul politic legat de numele 
lui.

ma- 
agi- 
roa-

U. R. S. S.

Cuvintarea radiodifuzata a președintelui
6. P. R. A. — Ben Khedda

ALGER 30 (Agerpres).
Președintele Guvernului Pro

vizoriu al Republicii Algeria, 
Ben Yussef Ben Khedda, a 
vorbit vineri seara la postu
rile radiodifuziunii din Alger.

Perioada tranzitorie, a spus 
el, este pe punctul de a se ter 
mina în condiții care dezmint 
toate previziunile sumbre ale 
adepților colonialismului și 
fascismului scontînd într-o 
așa-zisă diviziune în sinul po
porului algerian. In ultimul 
timp, masele populare alge
riene, militanții Frontului de 
Eliberare Națională și ai Ar
matei Naționale de Eliberare 
Iau făcut față unor grele în
cercări. in acest timp s-au 
obținut rezultate mărețe pe 
planul organizării maselor, 
aplicării încetării focului și 
respectării acordurilor de 
Evian.

La baza succesului poporu
lui algerian se află sprijinul 
entuziast și conștient 
de poporul algerian 
noastre care a dus la 
rile de Ia Evian.

După ce a anunțat că peste 
cîteva 
exilul 
ger ia, 
nuat:
Republicii Algeria este expo
nentul suveranității naționale, 
de la crearea sa și pînă în mo
mentul cînd va remite pute
rile sale reprezentanților aleși 
ai poporului. Noi ne vom con-
—------ ---------- -------

al 
al 
la

acordat 
politicii 
acordu-

zile G.P.R.A. va părăsi 
și se va instala în Al- 
Ben Khedda a conti- 
Guvernul Provizoriu al

Uganda își 
independenta

LONDRA 30 (Agerpres).
Uganda urmează să devină 

independentă la 9 octombrie 
a. c. — se spune intr-un co
municat dat publicității la 
Londra la sfîrșitul conferinței 
cu privire la problemele con
stituționale ale Ugandei.

In comunicat se arată că 
cursul conferinței, la care 
luat parte reprezentanți 
populației din 
prezentanți ai 
glez, au fost 
rîri cu privire 
fiscale, 
dintre diferitele principate ca
re compun Uganda și guver
nul central al țării, precum și 
In alte probleme. Buganda, cea 
mai bogată provincie a Ugan
dei, va dispune de autonomie 
în cadrul unor relații federale 
cu guvernul central. Acest gu
vern va avea autoritate depli
nă asupra problemelor menți
nerii ordinei publice în întrea
ga țară. Celelalte principate 
mai mici ca Bunyoro și Toro 
își vor menține unele puteri 
speciale pentru protejarea 
„instituțiilor lor tradiționale".

In problema celor două așa

va dobîndi 
la 9 octombrie

In 
au 
ai

re- 
en-

Uganda și 
guvernului 
adoptate hotă- 

la problemele 
problemele relațiilor

numite „regiuni pierdute", pe 
care colonialiștii englezi le-au 
acordat în urmă cu peste 60 
de ani Bugandei, desprinzîn- 
du-le din principatul Bunyoro 
pentru ă semăna discordie în
tre africani, la conferință s-a 
hotărît ca ele să rămînă în 
componența Bugandei, trecînd 
în același timp sub adminis
trația guvernului central. Du
pă o perioadă de cel puțin 
doi ani ar urma să se organi
zeze un referendum pentru a 
se hotărî definitiv dacă vor 
constitui o parte a Bugandei, 
vor reintra în componența' 
principatului Bunyoro sau vor 
îămîne sub autoritatea direc
tă a guvernului central.

După proclamarea indepen
denței, Uganda va rămîne în 
Commonwealthul britanic.

☆
Situată în Africa orientală, 

Uganda a fost timp de peste 
60 de ani un „protectorat" en
glez. Ea se compune din pa
tru provincii cu o populație 
totală de 7 milioane de locui
tori. Uganda a obținut auto
guvernare internă la 1 martie 
a. c.

tinua activitatea pină cine/ 
misiunea noastră istorică va fi 
Îndeplinită, fiind demni de în
crederea ce și-o pun în noi 
poporul, Frontul de Eliberare 
Națională și Armata de Eli
berare Națională. O dată cu 
dobîndirea independenței vom 
continua să respectăm acor
durile de la Evian și să ară
tăm capacitatea noastră de a 
construi și conduce țara.

Ordinea și securitatea, a 
subliniat în continuare Ben 
Khedda, vor fi asigurate și 
garantate tuturor celor care 
locuiesc în Algeria fără deo
sebire de rasă sau confesiuni 
religioase. Atît bunurile cît și 
integritatea personală vor fi 
respectate.

Sub conducerea G.P.R.A., a 
continuat Ben Khedda, orga
nele administrative vor avea o 
răspundere și mai grea, îndeo
sebi pe planul menținerii or- 
dinei și al întăririi unității 
națiunii. Ele vor trebui să 
pregătească armata de elibe
rare națională pentru noile 
sarcini, dintre care cea mai 
imediată și vitală este apăra
rea suveranității și a integri-.! 
tății teritoriale. Potențialul, 
nostru militar va fi întărit pe 
întreg teritoriul național prin 
aportul unităților care se gă
sesc în prezent de-a lungul' 
frontierelor. Soldații și ofițe
rii acestor unități se vor în
toarce în Algeria în cadrul 
planurilor și directivelor ela
borate de Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria.

Ben Khedda a invitat pe 
algerieni să se unească în ju
rul G.P.R.A., precizînd că pri
mele zile ale independenței vor 
fi hotărîtoare în ce privește 
viitorul Algeriei și această u- I 
nitate va permite națiunii al
geriene să meargă cu pași re
pezi spre realizarea tuturor 
obiectivelor revoluției algerie
ne, care de abia începe.
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

a plasat pe orbită satelitul
MOSCOVA 30 (Agerpres).
La 30 iunie 1962 în Uniunea 

Sovietică a fost lansat cu suc
ces pe o orbită un nou satelit 
artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-6“. La bordul sateli
tului sînt instalate aparate 
științifice destinate continuă
rii cercetării spațiului cosmic 
în conformitate cu programul 
anunțat de agenția TASS la 
16 martie a. c. In afară de a- 
paratele științifice la bardul 
satelitului „Cosmos-6“ este 
instalat un sistem radioteleme- 
tric cu mai multe canale și

w
dispozitive radioitehnice pentru 
măsurarea traiectoriei. La bor
dul satelitului se află un emi
țător pe unde scurte care lu
crează pe frecvența 90,0233 
MHz.

Potrivit datelor 
satelitul evoluează 
care diferă puțin 
bilită prin calcul,
revoluție a satelitului este de 
90,6 minute, unghiul de încli
nație al orbitei față de planul 
ecuatorului este de 49 grade, 
îndepărtarea maximă de su
prafața Pămîntului este de 360

2 iulie
PROGRAMUL I. 7,30 

medicului, 8,30 Muzică 
9,00 Tinerețea ne e 
10,08 Muzică de estradă, 11,03 
Muzică din operete, 12,00 Bu
chet de melodii, 14,00 Concert 
interpretat de formații romî- 
nești de muzică ușoară, 15,25 
Fragmente din opera „Mireasa 
vindută" de Smetana, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,30 Prie
tena noastră cartea, 18,00 Mu
zică ușoară, 19,00 Almanah ști
ințific, 
primite 
viziunii 
cert din
PROGRAMUL II. 13,22 Concert 
distractiv, 14,03 Muzică din 
opere, 15,30 Muzică populară 
rominească și a minorităților 
naționale, 17,00 Muzică ușoa
ră de Sile Dinicu și Mișu ian ■ 
cu, 18,05 Muzică simfonică ce
rută de ascultători, 19,40 Con
cert ghicitoare recapitulativ pe 
temele „Ghidului muzical" 
(reluare), 20,40 Cîntă Emil 
Gavriș, 22,00 Mari cîntăreți de 
operă: Serghei Lemeșev.

20,40 Noi înregistrări 
din partea Radiotele- 
sovietice, 21,25 Con- 
folclorul popoarelor.

preliminare, 
pe o orbită 
de cea sta- 
Perioada de

km., îndepărtarea minimă — 
de 274 km. Informația radio- 
telemetrică recepționată de la 
bordul satelitului confirmă 
funcționarea normală a tutu
ror dispozitivelor și aparataju- 
lui științific instalate la bord. 
La centrul de coordonare și cal
cul sosesc informații teleme- 
trice, precum și date cu pri
vire la recepționarea semnale
lor radio ale emițătorului 
„Maiak".

La 1 iulie 1962 satelitul va 
trece deasupra Bucureștiului, 
la ora 16,36.

CINEMATOGRAFE ;
2 iulie J

PETROȘANI — 7 NOIEMM 
BRIE : Profesiunea doamn® 
Warren; AL. SAHIA: Com<^ 
dianții; PETRILA : Gardianu® 
ANINOASA : Străzile au amin» 
tiri. (Responsabilii cinematoB 
grafelor Lonea, Livezeni, Isl 
croni, Vulcan, Crividia, Paro" 
șeni, Lupeni, Bărbăteni și U- 
ricani n-au trimis programa
rea filmelor pe luna iulie).


