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Noi blocupi pentru
Zilele acestea, 

pe șantierul 7 Lu- 
peni se dă în fo
losință un nou 
bloc, nr. 10, com
pus din două tron
soane cu zeci de 
apartamente. In 
același timp, bri
găzile zidarilor 
Sandu Tudor, Do- 
doc Ștefan, Plrvu 
Petru, ale dulghe 
rilor Călin loan,

Catrinoiu loan șl 
ale mozaicarilor 
Plrvu Marin, Vlă- 
duț Nicolae execu
tă de zor lucrările 
la blocul 9 cu ma 
gazine pe care vor 
să-l dea In folo 
sință în acest tri 
mestru.

De la începutul 
lunii iulie, con 
structorii acestui 
șantier au deschis

minepi
un nou lot de lu
cru : reconstrucția 
cartierului Brala. 
In prezent, gru 
puri de muncitori 
execută aici de
molări. iar săptă- 
mînile viitoare vor 
începe săpăturile 
de fundație la pri 
mele 3 blocuri 
mari — din cele 
peste 20 — care 
se vor înălța în a 
cest cartier.

Remorcînd trenuri cu tonaj sporit
Mecanicii și fochiștii Depoului 

C.F.R. Petroșani au intensificat 
folosirea metodei de remorcare a 
trenurilor cu tonaj sporit. Ca ur- 
piare în luna trecută ei au econo
misit 600 tone de combustibil 
convențional. Cu cantitatea de 
combustibil economisit în primele 
6 luni ale acestui an de mecanicii 
și fochiștii Depoului C.F.R. Pe

troșani se pot remorca 750 tre
nuri de marfă cu tonaj normal 
pe distanța Petroșani — Simeria 
și retur.

Fruntașe în lupta pentru reali
zarea de cât mai mari economii 
de combustibil sînt echipele me
canicilor Marcu Aurel, Pițek Ru
dolf, Rusu Petre, Dascălu loan 
și altele.

Minerii din Uricani continuă să se afirme
Minerii de 

îndeplinit cu 
tnen planul de producție pe se
mestrul I, continuă să obțină noi 
succese în întrecerea socialistă. In 
primele 5 zile ale lunii curente 
ei au extras peste planul minei cu 
1 la sută mai mult cărbune coc- 
sificabil. Și de astă dată cele mai 
mari realizări le-au dobîndit mi
nerii sectorului I. In abtajele în

la Uricani, care și-au 
mult înainte de ter-

care lucrează brigăzile minerilor 
Timofte Spiridon și Teodorescu 
Stancu, de exemplu, s-au obținut 
randamente de peste 6 tone căr
bune pe post. De asemenea, bri
găzile conduse de minerii Burtea 
Niță și Pînzar Alexandru din a- 
celași sector, muncind cu randa
mente sporite, au extras în primele 
zile ale lunii iulie mai mult de 
150 tone de cărbune peste sar
cinile de plan.

Citiți în pagina IV-a:
Crește numărul delegărilor Și oaspeților care soseec la 
Moscova.
Cuvîntarea lui Râul Cas tro la postul de televiziune din 
Moscova.
Puternică mișcare grevis tă în Italia. 
Intilnire G. M. Pușkin — M. Macdonald. 
Conferința de presă a președintelui Kennedy.

La mina Uricani, brigada condusă de Niculae Ion este socotită drept cea mai bună 
brigadă din abatajele cameră. Organizindu-și munca in așa fel incit pe schimb să poată 
scoate cite două cimpuri de cărbune din fiecare aripă, minerii acestei brigăzi obțin în medie 
pe lună cite 140—145 rr. avansare și un randament de peste 8,20 tone pe post. In acest an 
ei au extras peste plan mai bi ne de 3500 tone de cărbune co csificabil de bună calitate. IN 
CLIȘEU: Schimbul condus de Mihalache Vasile din brigada lui Niculae loan, din care fac 
parte minerii Pop Traian, GaU loan și Corom Iosif, la o discuție amicală înaintea șutului.
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Pe marginea unei consfătuiri de producție 
de la I. I. L „6 August"

Sporesc rîndurile
Grupul școlar 

minier din Petro 
șani — creație a 
regimului nostru 
democrat - popular 
— a dat anul a

Y cesta industriei 
miniere o nouă 
promoție de mai 
ștri. Cei 50 de noi 
maiștri mineri și 
electro - mecanici

cadrelor tehnice
au plecat 

valorifice în 
muncii 

do-

de mină 
să 
practica 
cunoștințele
bîndite în anii de 
învățătură, să în - 
tărească rindurile 
cadrelor tehnice 
miniere. Ei au fost 
repartizați să lu
creze la exploată
rile miniere din

Valea Jiului pre
cum și la alte cen
tre 
țară.

De 
sa și 
zent 
Iar 
Petroșani

miniere din

pre- 
șco- 
dln 
dat

la înființarea 
pînă în 
Grupul 
minier 

a
Industriei noiastre 
miniere peste 300 
de maiștri mineri.

Succese demne 
de laudă

Prima jumătate a acestui an a 
constituit pentru colectivul I.I.L. 
„6 August** Petroșani o perioadă 
de însemnate succese în muncă. 
In primul semestru, planul de 
producție al întreprinderii a fost 
depășit cu 7,5 la sută. In fruntea 
întrecerii pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție s-a situat har
nicul colectiv de tîmplari din Li
vezeni care în această perioadă 
și-a depășit cu 5 la sută anga
jamentul de întrecere, dînd cons
tructorilor din Valea Jiului și din 
regiune cu aproape 1.600 m.p. 
mai multe binale decît sarcina 
planificată. Și tîmplarii din Pe
troșani și-au depășit cu 33 la sută 
angajamentul de întrecere. Ei se 
bucură de aprecierea oamenilor

muncii pentru calitatea garnituri
lor de mobilă confecționată. Rea
lizări însemnate au obținut și co
lectivele de muncă de la secția 
tipografie, carieră și concasorul 
Livezeni, atelierele mecanic, pla- 
pomerie, tapițerie și altele care 
și-au realizat sarcinile de produc
ție în proporție de 115—180 la 
sută. De remarcat faptul că în 
perioada mai sus amintită, pro
ductivitatea muncii pe întreprin
dere a crescut cu 13 la sută față 
de plan, iar angajamentul semes
trial de economii la prețul de cost 
al produselor a fost depășit cu 
76.000 lei.

Despre aceste succese însemna
te, despre lipsurile și greutățile 
care mai dăinuie în activitatea în
treprinderii au vorbit pe larg 
membri de sindicat prezenți la 
recenta consfătuire de producție 
pe întreprindere unde s-a făcut 
analiza îndeplinirii angajamente
lor reciproce prevăzute în contrac
tul colectiv pe anul 1962. Majo
ritatea celor care au luat cuvîn- 
tul pe marginea referatelor pre
zentate de conducerea întreprin
derii și comitetul sindicatului au 
scos la iveală unele lipsuri care

împiedică buna desfășurare a pro
cesului de producție în anumite 
sectoare de activitate. Vorbitorii- 
s-au referit îndeosebi la calita
tea produselor de carne.

Din nou despre 
calitatea mezelurilor
Prin magazinele alimentare ale 

Văii Jiului se vînd cantități în
semnate de mezeluri fabricate de 
I.IL. „6 August*1 Petroșani. Con
sumatorii sînt mulțumiți uneori 
de calitatea acestor preparate, al
teori însă, și asta destul de des, 
ei nu sînt satisfăcuți de calitatea 
lor. Să analizăm pe scurt cîteva 
din cauzele care fac ca uneori me
zelurile să nu fie de calitate co
respunzătoare. In primul rînd con
ducerea întreprinderii și lucrătorii 
de la fabrica de mezeluri nu au 
manifestat preocuparea necesară 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor din carne. Este bine de 
amintit faptul că deși întreprin
derii „6 August” i s-a reproșat

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)
, _ ------------©---------------

MAISTRU ȘI INOVATOR

„PE ECRAN"...
...Așa este intitulat noul specta

col de estradă pregătit de artiștii 
amatori ai clubului muncitoresc din 
Vulcan și pe care-1 vor prezenta 
duminică seara la Petroșani în sala 
Constructorul.

Spectacolul „Pe ecran” cuprinde 
melodii de muzică ușoară și popu
lară, dialoguri și bineînțeles nelip
sitele momente vesele.

Pe zi ce trece localită țile Văii Jiului devin tot mai ’
> frumoase, mai pline de viață, se înalță noi blocuri, cresc ’
> noi cartier».
| Cartierul Livezeni se ridică azi mîndru, luminos ca t 
Iun oraș aproape de sine stătător. Aici constructorii au s 

înălțat zeci de blocuri cu sute de apartamente, cu toate > 
condițiile de confort. De curînd constructorii acestui car- > 
tier au dat în folosință cel de-al 1000-lea apartament al 5 
Livezeniului. O realizare fi i’tnoasă care umple de bucurie ) 
inimile constructorilor și ale locatarilor.

IN CLIȘEU : Un aspect al noului bloc dat de curînd < 
în folosință din care face parte și cel de-al o miilea a- < 
partament construit în car tierul Livezeni. j

Cînd s-a văzut 
cu diploma de ab
solvent al Școlii 
medii tehnice din 
Cluj in buzunar, 
lui Maghiaru Ghe- 
orghe îi venea să 
chiuie de bucurie. 
La fel de mare i-a 
fost bucuria și a- 
tunci cînd a pri
mit repartiția să 
lucreze la Uzina de 
reparat utilaj mi • 
nier din Petroșani. 
Citise în ziare des
pre hărnicia șl e- 
roismul in muncă 
al minerilor și se 
simțea mîridru că 
a fost repartizat 
să lucreze într-o 
uzină care sprijină 
munca minerilor. 
Cînd a pornit spre 
Valea Jiului in 
minte purta amin
tirile celor 4 ani 
de școală, iar în 
inimă dorința de 
a aplica în prac

tică tot ce a în
vățat.

Odată ajuns la 
U.R.U.M.P., a fost 
repartizat să lu 
creze ca turnător 
in brigada comu
nistului Rus Ga
vrila. Aici, îmbi- 
nînd teoria cu 
practica, a deve
nit un muncitor 
destoinic, apreciat 
de colectiv.

După doi ani de 
muncă in briga
dă, in anul 1957 
s-a pus problema 
numirii unui nou 
maistru la turnă
torie. Ținînd sea
mă de cei patru 
ani de școală me
die tehnică și 
practica pe care o 
avea, privirile con
ducerii uzinei s-au 
îndreptat spre tî- 
nărul Maghiaru 
Gheorghe.

— E un munci
tor priceput, bine

pregătit teoretic șî 
cu o bogată expe
riență practică — 
spuneau tovarășii 
din conducerea 
secției.

— Atunci să-l 
promovăm ca mai
stru — au căzut de 
acord directorul șl 
inginerul șef.

— O putem face 
cu toată încrede
rea.

Și Intr-adevăr, 
noul maistru nu a 
Înșelat încrederea 
ce i-a fost acbr- 
dată. In noua 
funcție s-a dove t 
dit un bun orga
nizator al proce- 
sului de producție, 
un mobilizator al 
întregului colectiv 
al secției la depă
șirea tuturor indi
cilor de plan. Nu

li. BALȘAN
(Continuare 
în pag. 3-a)
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Dacă nu avem răcitor

lin nou tip de vagoane
Uzina constructoare de va

goane din Swidnica (R. P. Po
lonă) a început să producă 
vagoane feroviare de marfă cu 
o capacitate de 100 tone șl 
greutate de peste 54 tone.

Un tren format din cîteva 
zeci de asemenea vagoane va 
putea fi descărcat în numai 
cîteva minute. Instalațiile au
tomate de descărcare cu care 
sînt dotate vagoanele permit ‘ 
ca fiecare vagon să fie des 
cărcat în 40 de secunde.

Uzina din Swidnica va con
strui cinci asemenea vagoane 
pe săptămînă

: VITRINA CU
♦

♦ Inundație cu... piatră
♦ ln primăvara acestui an, secția 
« de gospodărie a Sfatului popular 
X Lupeni a luat măsuri pentru cu~
♦ râțirea și adîncirea albiei pîrîului
♦ Roșia. Cetățenii din cartierele
♦ Jiu și 80 de case s~au bucurat. 
X Pasajele de trecere, curțile case~ 
X lor și grădinile noastre — au zis
♦ ei — nu vor mai fi inundate in
♦ timpul ploilor. Și intr-adevăr, 
» după curățirea și admcirea albiei, 
X apa nu a mai inundat. In schimb
♦ grădinile și curțile cetățenilor
♦ care locuiesc în apropierea plriu-
♦ lui Roșia au fost inundate de 
X grămezi de nisip și piatră care, 
X din neglijența celor ce au condus
♦ lucrările, stau și acum neridicate 
+ de parcă au prins rădăcini. C.u- 
X riot nu-i așa ? Scapi de lac și
♦ dai de... piatră 1
♦

x Dormitor ad-hoc
♦

♦ Dobre loan, Drag bici Eugen.
♦ Ștefănescu Gavril și alți muncitori
♦ frînari din stația C.F.R. Petroșani
♦ care au domiciliu în alte localități
♦ sesisează că din neglijența orga-
♦ nelor administrative sînt nevoiți
♦ să doarmă, după ieșirea din tură,
♦ în biroul de comandă
X Cum in acest birou transformat 
X ad-hoc în dormitor nu există nici 
X un pat, felul in care se odihnesc
♦ cei în cauză poate fi ușor tncbi-
♦ pttii.
♦ „
♦ Se pare însă că acest lucru nu
♦ preocupă de loc nici comitetul
♦ sindicatului și nici pe tov. Mun- 
X teanu Constantin, administratorul 
X stației C.F.R. Petroșani.
«

LAPTELE, pentru a-l păstra 
nefiert, trebuie să-l punem in
tr-un vas de porțelan, iar acesta 
introdus imediat în alt vas cu 
apă rece, pe care o schimbăm 
mereu .

UNTUL, trebuie ținut la întu
neric, într-un vas de pămint. 
Untul împachetat în pergament 
și lăsat în apă rece poate fi men
ținut multă vreme în condiții 
bune.

CARNEA, trebuie friptă sau 
fiartă imediat ce a fost cumpă
rată, deoarece din cauza căldurii

CURIOZITĂ ȚI î

Spun „nu~i preocupa' deoa • 
rece altfel una dintre cele trei • 
camere goale de Ungă biroul de X 
comandă, închise și nefolosite de X 
timp îndelungat, s-ar fi putut a- ♦ 
menaja de mult ca dormitor.

♦

Patrupezi ♦ 
cu „inițiativă11

Terenul de sport „Retezatul' ♦ 
din Uricani nu e așa, cum s-ar ♦ 
crede, un teren sportiv uitat și X 
lăsat la voia soartei. Din contră. X 
Zilnic, anumite patrupede cu tră- ♦ 
sături șî caractere ducipaliene • 
fund cu grijă gazonul pînă la X 
rădăcină, lărgesc pista de aler- ♦ 
gări, adîncesc și sporesc numărul ♦ 
gropilor pentru sărituri și din X 
cind în cind îndreaptă cu vizibilă X 
satisfacție barele celor două X

X
E drept, odată — asta însă cu X 

foarte mult timp în urmă „Bine- X 
voitorii îngrijitori" erau cit pe • 
aci să-și bage coada între picioa • 
re și s-o ia la sănătoasa. Cine • 
va — precis nu se știe cine - X 
a scos zvon că terenul sporti X 
va fi îngrădit și reamenajat. Fo X 
cui de paie s-a stins însă reped. • 
și de atunci asemenea zvonuri nu ♦ 
mai sînt luate în seamă. Mereu • 
prezentă la datorie și mai zeloasă • 
ca oricînd întreaga pleiadă de ♦ 
neamuri ducipaliene își continuă X 
nestingherită activitatea. Vorba X 
proverbului: „La casa fără pi’ X 
sică, gospodar e șoarecele". •

A. NICULESCU •

Casa lui A- 
vram Iancu din 
Vidra (Munții 
Apuseni) a de 
venit azi un 
punct istoric 
des vizitat.

Transformată 
In muzeu ea 
stă mărturie u- 
nor vremi de 
mult apuse, 
pline de obidă 
și lipsuri pen
tru eei ce tru 
deau sub biciul 
unor cirmuiri 
nedrepte. 

se poate altera. Apoi trebuie pusă 
sub un clopot de sîrmă, intr-un 
loc întunecos, unde se poate păs
tra mai multe zile.

PEȘTELE, nu poate fi păstrat 
mai mult de o zi, indiferent da
că e crud sau gătit.

In încheiere, o sugestie : la ne
voie se poate utiliza gura sobei, 
curățată și căptușită cu birt ie al
bă, drept răcitor.

Ivan cel Groaznic — compozitor
Printre cărțile și manuscri

sele părăsite la mănăstirea 
Troița-Serghieva, istoricii so
vietici au descoperit două lu
crări muzicale, scrise de pri
mul țar al rușilor, Ivan cel 
Groaznic.

Specialiștii au descifrat a- 
ceste lucrări, le-au transpus 
pentru pian și melodiile scri
se cu 400 de ani in urmă au 
răsunat din nou.

Aceste lucrări, așa numite 
„stihire" sint legate de cele

La Iscroni, ca și în celelalte localități din Valea Jiului, nedeile sînt mult apreciate 
de țărani. îmbrăcămintea fără cusur și bucuria de pe chipul fetelor din clișeu vorbesc par
că de la sine despre acest lucru.

V

DELTA DUNĂRII
La capătul drumului ei de 2.800 

km., Dunărea a clădit la țărmul 
Mării Negre unul din cele mai 
tinere pămînturi ale Europei.

Colț de lume care s-a născut 
doar cu cîteva mii de ani în ur
mă și care continuă să crească an 
de an, Delta reprezintă o adevă
rată împărăție a apelor și scaldă 
pămînturi cu o vegetație de o bo
găție și varietate nemaiîntîlnita. 
Originalitatea ei constă în faptul 
că aici s-au conservat mai bine 
ca oriunde aspectele naturii primi
tive condensate parcă în toate 
plenititudinea lor, pe un spațiu 
relativ restrîns.

Apele bogate în pește de tot 
felul (aici crapii Dunării se în- 
tîlnesc cu morunii mării, veniți 
să-și depună icrele în apele dulci 
ale fluviului) ca și adăpostul na
tural pe care-1 oferă întinderile 
de stuf .și frunzișul sălciilor, a- 
trag în Deltă o faună excepțional 
de bogată în care locul prim apar
ține păsărilor, meritîndu-și pe 
deplin numele de „paradis al păsă
rilor".

Aici pot fi privite, vara, marile 
colonii de pelicani, lebăda în a- 
lunecarea ei domoală pe ape, stâr
cii în mersul lor tacticos prin 
baltă, egretele cu penaj alb ima
culat, gravii cormorani veniți din 

l podișurile îndepărtate ale Asiei

DE TOATE —
• Recent s-a oibținut un 

material nou — „Sitalul". A 
ceastă substanță este mai du 
ră ca oțelul-carbon și mai u- 
șoară ca aluminiul. „Sitalul" 
nu se emailează nici la o tem
peratură de + 1.400° C.

• Cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență, peștele se 
descongelează de 20 de ori 
mai repede decît prin meto
dele obișnuite. Totodată se 
păstrează toate calitățile nu
tritive și gustative ale pește
lui. Noua metodă se folosește 
la Astrahan — unul din ma 
rile centre de pescuit și de 
prelucrare a peștelui din u- 
niunea Sovietică.

• Oamenii de știință au ob
ținut magneții ceramici pre- 
sînd praf de oxid de fier și de 
bariu. Masa presată este arsă 
într-un cuptor electric și a- 

mai importante evenimente 
ale trecutului. Prin rezonanța 
lor gravă și solemnă amintesc 
intr-o oarecare măsură de re
citativul unei opere.

Ivan cel Groaznic (1530— 
1584) este cunoscut ca unul 
din oamenii cei mai culți din 
vremea sa, autor al unor in
teresante lucrări publicistice. 
In lucrările sale muzicale el a 
folosit un sistem original de 
scriere a notelor practicat in 
vechea Rusie.

de răsărit și — uneori — silueta 
flamingoului, oaspete din îndepăr
tata Deltă a Nilului.

Pe lingă cele peste 300 de specii 
de păsări care o populează, Del
ta găzduiește și mamifere care 
stîrnesc interesul vînătorilor.

Mistreți, vulpi, lupi, iepuri, vi
dre, nevestuici și, apăruți de cu- 
rînd în Deltă — cîinele ennot și 
bizanțul.

Peisajul Deltei e splendit. Su
tele de gîrie și canaturi, lacuri și 
iazuri care leagă între ele bra
țele Dunării constituie un dome
niu de vis în care bărcile pesca
rilor plutesc printre nuferi albi 
și galbeni, pe sub sălcii și stejari 
cu rădăcinile scăldate în ape și cu 
tulpinele îmbrățișate de liane. Pe 
maluri, la marginea satelor de pes
cari și agricultori apare din loc 
în loc cîte o moară de vînt sau 
construcția simplă a unei cherha
nale, dînd o deosebită poezie a- 
cestor locuri.

Grija pe care o manifestă par • 
tidul și guvernul țării pentru con
tinua valorificare a resurselor na
turale ale țării în vederea creșterii 
nivelului de trai al maselor popu
lare, aduce elemente noi în viața 
Deltei.

In satele de pescari a pătruns 
lumina culturii. Pescuitul se face 
acum organizat și cu sprijinul sta

PENTRU TOȚI
poî așezată într-un cimp mag
netic, unde dobîndește proprie 
tățile magneților constanți. In 
felul acesta se pot economisi 
aliaje scumpe, în a căror com
poziție intră nichelul și co 
baltul.

• Oamenii de știință sovie
tici au stabilit un original 
..record mondial" în domeniul 
fizicii moderne. Intr-un labo
rator s-a realizat o presiune 
de aproape 5 milioane de at
mosfere.

• Morgunov, tatăl și fiul, 
ingineri din Riazan au inven
tat o metodă de semănat In 
cuiburi așezate în pătrat cu 
ajutorul undelor radio. Pe 
cîmp se intalează un genera
tor de înaltă frecvență și un 
emițător, iar pe tractor un a- 
parat de recepție. Executînd 
comanda primită, un releu

. special acționează Ia anumite 
I intervale mecanismul distribui

tor al semănătoarei și semin
țele cad în sol.

_=©=_

Un institut pe baze 
obștești

Economiștii din ținutul Stavro
pol, (partea de sud a R.S.F.S.R.), 
au hotărît să creeze pe baze ob' 
ștești Institutul de cercetări știin
țifice ale economiei. Oamenii de 
știință vor lucra gratuit o par
te din timpul lor liber la acest 
institut pentru a contribui 1<A 
dezvoltarea continuă a economiei' 
ținutului lor.

tului îndeosebi în cadrul colecti
velor cu profil piscicol.

Stuful care se găsește din am- 
bundență — peste jumătate din 
suprafața Deltei e acoperită de 
stuf — nu mai este doar adăpos
tul surprizelor faunistice ale Del
tei ci a devenit astăzi materie 
primă de bază pentru una din in
dustriile importante ale țării : in
dustria celulozei și a hîrtiei. O” 
dată cu dezvoltarea acestei indus - 
trii se intensifică și viața Deltei.

La stația experimentală de la 
Maliuc, în inima Deltei, se cerce
tează posibilitățile de exploatare 
rațională și cît mai rentabilă a 
stufului. Acest aur al Deltei re
coltat de pe zeci de mii de hec
tare își ia drumul spre marele 
combinat de la Chișcani, cons
truit în anii puterii populare — 
și spre alte fabrici de celuloză.

Delta Dunării va rămîne me
reu, în totalitatea ei un original 
și îneîntător monument al naturii 
fiind în același timp o sursă ine
puizabilă de bogății. Astăzi bo
gățiile Deltei sînt valorificate in 
folosul tuturor, iar munca oame
nilor din aceste locuri se bucură 
de prețuirea cuvenită.

Fiecare pagină deschisă azi in 
istoria Deltei mărește farmecul 
acestui ținut ospitalier, care me
rită a fi vizitat și cunoscut-



Libretul de economii
cu dobîndă și cîștiguri

In scopul satisfacerii mai 
depline a preferințelor depu- 
nătorilor, cu începere din oc - 

■ tombrle 1961, Casa de econo
mii și consemnațiuni a intro
dus o nouă formă de primire 
spre păstrare a disponibilită
ților bănești ale populației. 
Aceasta este depunerea pe 
„librete de economii cu do - 
bindă și cîștiguri" Ia care, în 
afară de dobîndă, se acordă 
și cîștiguri în obiecte ce se 
atribuie prin trageri la sorți.

Emiterea libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștigurl 
precum și operațiunile ulte
rioare ale depunerii și restl - 
tuirii se pot face la oricare 
unitate operativă C.E.C. din 
tară, indiferent de domiciliul 
depunătorilor sau al titulari 
lor libretelor și indiferent de 
unitatea care a eliberat libre 
tul de economii. Restituirea 
depunerilor din aceste librete 
se face integral sau parțial, 
la cerere la oricare unitate o- 
perativă C.E.C.

Ciștigurile în obiecte se ă- 
tribuie pe bază de trageri ia 
sorți trimestriale, care au loc 

. în termen de cel mult 15 zile 
de la expirarea 
mestru. Astfel, 
de cîștiguri pe

fiecărui tri- 
ultimul plan 
trimestrul n

Cuprinsul revistei „Flacăra"
nr. 27 din 7 iulie

genda. Noutăți tehnico-științi
fice. De vorbă cu medicul. Cu
vinte încrucișate.

Cereți la toate chioșcurile 
revista „Flacăra" nr. 27.

apărut revista „Flacăra" 
al cărui număr desprin- 

următoarele materiale:

A 
din 
dem

•- Actorii din Dealul Spirei
— un fotoreportaj despre ac
tivitatea artiștilor amatori de 
la Uzinele de utilaj chimic și 
petrolifer din Capitală.

— Artistul decorator — pa
tru interviuri avînd ca temă 
pregătirea viitorilor decoratori, 
studenți la Facultatea de arte 
decorative a Institutului de 
arte plastice „N. Grigorescu" 
din București.

PE TEME EXTERNE:
— Pe ordinea de zi: Pacea

— un amplu reportaj despre 
lupta popoarelor pentru men 
ținerea păcii și pregătirile în 
vederea Congresului Mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova.

Cititorii ne scriu noi răspun 
d^k. O pagină de modă. A

t

Mina Vulcan se dezvoltă pe baze tehnice avansate

în

abataje, folosirii

An de an, mina Vulcan a 
cunoscut o dezvoltare tot mai 
mare. Au crescut din toate 
punctele de vedere factorii ca
re asigură extragerea unui vo
lum sporit de producție.

Să luăm de pildă creșterea 
vitezelor de avansare în aba
tajele frontale și cameră. Deși 
efectivul aproape nu a cres
cut deloc din anul 1960 și pină 
în prezent, vitezele de ’avan
sare au sporit considerabil. In 
abatajele frontale orizontale 
s-au obținut in 1960 viteze de 
avansare medii de 19,4 m. pe 
lună. In 1961 ele au crescut la 
27,8 m. pe lună, iar in acest 
an au ajuns la 29,5 m. pe lună. 
Acest lucru se datorește 
primul rînd mecanizării trans
portului in 
perforatoarelor rotative și a- 
plicării metodelor celor mai 
bune de lucru. In același timp, 
brigăzile de frontaliști au cîs- 
tlgat experiență în exploata
rea cărbunelui după metoda 
de abatare in frontal, și-au 
organizat mai bine lucrul, spo
rind astfel productivitatea 
muncii. Printre aceste brigăzi 
se numără cele conduse de 
Nicoară loan, Drob Gheorghe, 
Țărină Valerian și alții. Unele 
din ele obțin avansări de peste 
30 m. pe lună.

Un accent mare s-a pus și 
pe creșterea vitezelor de a- 
jWnsare în abataje cameră. 
■ există abataj cameră in 
mre transportul să nu se facă 
mecanizat. Găurile se bat in 
nare parte cu perforatoare 

1962 a fost stabilit după cum 
urmează: 6 cîștigurl a 10.000 
lei; 10 cîștiguri a 5.000 lei; 50 
cîștiguri a 2.000 lei; 200 cîști
guri a 1.000 lei; 600 cîștiguri 
a 500 iei. in total 866 cîști
guri în valoare de 710.000 lei.

La tragerea din 2 iulie a. c. 
Și în orașul Petroșani au ieșit 
cîștigătoare patru librete de 
economii cu dobîndă șl cîști
guri.

Au dreptul la ciștigurile In 
obiecte titularii libretelor de 
eeonomii cu dobîndă și cîști
guri ieșite la sorți care au un 
sold mediu trimestrial de cel 
puțin 50 lei pe trimestrul res - 
pectiv. Libretele de economii 
cu dobîndă și 
date 
care 
cum 
sold 
au dreptul numai la 
legală.

Pe măsura creșterii soldu
lui general al depunerilor pe 
librete de economii cu dobîn
dă și cîștigurl, numărul șl va
loarea ciștigurllor în obiecte 
vor fi sporite. Depunătorii ca
re posedă mai multe librete 
de economii cu dobîndă și ciș- 
tiguri participă la tragerile 
cîștiguri cu toate libretele 
economii.

cîștiguri lichi- 
trimestrulul la 
tragerea pre

care nu au un 
cel puțin 50 lei 

dobinda

în cursul 
se referă 
și acelea 
mediu de

de 
de

o

MAISTRU ȘI INOVATOR
(Urmare din 

pag. l-a)
mai în perioada 
scursă din acest 
an, colectivul con
dus de Maghiarii 
a dat peste plan 
mai bine de 20 
tone de oțel.

Pe lingă aplica
rea metodelor îna
intate studiate din 
cărți, el e un cău 
tător neobosit al 
noului, un Inova- 

tor priceput Prin
tre inovațiile sale 
se numără și con
fecționarea unui 
pulverizator cu aer 
comprimat. Cu a- 
jutorul acestuia se 
face pulverizarea 
formelor pentru 
turnat oțel și fon
tă într-un timp 
mult mai scurt, 
obținîndu-se tot
odată piese de ca
litate superioară.

pneumatice rotative, care 
scurtează timpul de perfora
re cu aproape 6 ori față de 
vechiul sistem de perforare. 
Buna organizare a lucrului, 
folosirea de noi metode de 
muncă, au permis brigăzilor 
miniere să obțină o avansare 
de 2 cimpuri pe schimb. Așa 
de exemplu, brigada condusă 
de comunistul ZOld Francisc, 
folosește de mai mult timp în 
abataj o nouă metodă de lu
cru. Lungirea craterului se 
face pînă în frontul de lucru, 
cu ajutorul unor scocuri de 
cite 1 m. Apoi se podește cra
terul și se trage un perete de 
scîndură la 2 m. de front. Ast
fel, după pușcătură cărbunele 
cade pe poditura de pe crațer, 
care după ce este îndepărta
tă, permite transportarea căr
bunelui direct în rol în canti
tate de peste 75 la sută fără 
lopătare. In acest fel brigada 
a reușit să realizeze anul a- 
cesta un randament mediu 
mai mare decît cel planificat 
cu o tonă de cărbune pe post 
și a sporit simțitor viteza de 
avansare. Asemenea rezultate 
au obținut și brigăzile condu
se de Domokoș Andrei, Moraru 
Nicolae și alții care realizea
ză în 
90 m.
ca în 
mină, 
viteză 
peste 
parație cu anul 1960 clnd a- 
vansarea medie în camere a

medie avansări de peste 
pe lună. Așa s-a ajuns 

acest an să se obțină pe 
în abataje cameră, o 
medie de avansare de

78 m. pe lună, în com-

dt la I. I
(Urmare din pag. l-a)

odată slaba calitate a unorDU 
preparate de carne, conducerea 
ei nu a găsit (pentru că nu a 
căutat suficient) pină in prezent 
căile de lichidare a lipsurilor exis
tente. Conducerea întreprinderii 
și comitetul sindicatului nu au 
trecut la organizarea controlului 
de calitate pe faze de lucru, nu 
au căutat să imprime in rândurile 
muncitorilor mezelari înțelegerea 
faptului că lupta pentru calitatea 
produselor trebuie să constituie o- 
biectivul principal al activității lor.

Din cauză că nu se asigură un 
control permanent asupra activi
tății fabricii de mezeluri, lucrătorii 
de aici nu respectă întotdeauna 
procesul tehnologic și nid normele 
prevăzute de STAS. Deseori se 
întâmplă că arunci când se pre
pară sortimentul Brandt calitatea 
întâia se pune sare și apă multă 
care influențează negativ calitatea 
produselor. De pildă, la prepa
ratul Brandt calitatea I-a, STAS- 
ul prevede 22 la sură apă, dar 
mezelarii de aici, in frunte cu 
maistrul de fabricație Moga Nico
lae, introduce 40 L apă la suta 
de kilograme iar la preparatul 
Brandt de calitatea n-a se in
troduce cu 15—20 litri mai multă 
apă dedt prevede STAS-uL Din 
cauză că se pune exagerat de mul
tă apă față de normele prevăzute 
nu se formează gelatina necesară 
pentru închegarea preparatului de 
carne (in mod deosebit la tobă', 
și este normal ca in asemenea si
tuații calitatea produselor să au 
fie corespunzătoare, iar uneori o 
parte din marfă să fie rebutată. 
Asupra calității mezelurilor mal 
influențează și hițul superficial

Clnd îl văd meș
terind la o nouă 
inovație, muncito
rii iși șoptesc la 
ureche :

— .Maistrul nos
tru iar coace la 
ceva să ne facă 
munca mai ușoară 
și mai spornică.

— Așa-i el, mai
stru și inovator — 
vine răspunsul.

— Să fie că-1 
bine.

fost de 56,5 m., iar in 1961 de 
74 m. pe lună.

Paralel cu sporirea vitezelor 
de avansare a crescut și lun
gimea medie a fronturilor de 
lucru active. Prin aceasta s-a 
asigurat continua creștere a 
volumului de producție. In 
1960 lungimea medie a fron
turilor era de 55,8 m. pe zi. A- 
cum mina are o lungime a 
fronturilor de lucru de 114 m. 
pe zi. La aceasta s-a ajuns 
datorită faptului că s-au extins 
lucrările de pregătiri pentru 
punerea în exploatare a noi 
strate și cimpuri de lucru. De 
remarcat că in lucrările mi
niere se extinde, pe zi ce tre
ce, susținerea modernă în sco
pul reducerii consumului de 
lemn. Armarea abatajelor fron
tale în fier, a galeriilor în bol- 
țari etc., cîștigă tot mai mult 
teren. In 1960, de exemplu, 
s-a susținut cu armături me
talice din șine — 7111 m. de 
galerii. în 1961 — 7212 m., iar 
In anul curent lungimea ga
leriilor armate metalic va creș
te și mai mult. Lungimea lu
crărilor miniere armate în fier 
T.H. a crescut din 1960 și pînă 
în prezent de aproape 5 ori.

Mina Vulcan se dezvoltă pe 
an ce trece. Se dezvoltă pe 
baza introducerii tehnicii noî, 
a folosirii celor mai avansate 
procedee de lucru, devenind 
pe această cale o mină mo
dernă cu productivitatea mun
cii și producția de cărbune în 
continuă creștere.

ȘT. EKART 

*

i

mai 
care 
care
Acs

de mai sus am căutat 
câteva aspecte care se 

fabrica de mezeluri și 
la un loc lămuresc pe 
ce mai sânt cazuri cind 

de carne

care se face preparatelor; precum 
ji igiena necorespunzătoare din 
unele zile.

O altă cauză care face ca me
zelurile întreprinderii „6 August" 
să nu se ridice la nivelul celo- 
de la Sibiu, Deva, sau alte fabrici 
din țară este aceea că conducerea 
întreprinderii nu a făcut totul 
pentru asigurarea fabricii de me
zeluri cu specialiști cu o bună pre
gătire profesională. Din cei 40 de 
salariați ai fabricii, numai 2—3 
cunosc procesul tehnologic de pre
parare a mezelurilor, restul sint 
oameni fără calificare. Dar dacă 
întreprinderea i-a angajat ea este 
datoare să ia măsuri pentru a-i 
instrui in așa fel incit să poată 
face față cerințelor din doseniul 
in care lucrează in prezent. Că nu 
s-a pus accent pe calificarea lucră
torilor de aici se poate vedea și 
din faptul că in fabrică nu s -a 
organizat un cur» de ridicare a ca
lificării.

Asupra calității mezelurilor 
influențează și indisciplina 
și-a făcut loc la fabrică și de 
a dat dovadă însuși tov.
Francisc, șeful fabricii care frec
ventează restaurantele in timpul 
lucrului și Moga Nicolae, maistru 
de fabricație, care nu de mult a 
lipsit două zile nemotivat de la 
lucru. Deseori se obișnuiește ca 
unii lucrători să consume băuturi 
alcoolice in orele de serviciu.

In cele 
să arătăm 
petrec la 
care toate 
deplin de 
calitatea preparatelor 
lasă de dorit. La fabrica de me
zeluri sint asigurate condiții care 
să permită buna desfășurare a pro
cesului tehnologic și colectivul de 
aid a dovedit că atunci cind exis
tă preocupare se pot produce me
zeluri de bună calitate, chiar foar
te bune. Acest lucru l-a dovedit 
atât tov. Moga Nicolae cit și Gre- 
cea Gheorghe, care a scos me
zeluri mult apreciate. Este nece
sar însă ca Grecea Gheorghe, 
Frunză Maria, Corpodeanu Ro
zalia și alți muncitori fruntași să 
fie sprijiniți mai mult de condu
cerea întreprinderii și comiteeul 
sindicatului atit în organizarea 
procesului de producție cit și în 
ridicarea calificării profesionale.

Este timpul să se facă mai mult 
pentru 
darea 
control 
dere igienico-sanitar și mai ales 
să existe exigență pentru respec
tarea normelor de fabricație pre
văzute de STAS. Conducerea în
treprinderii și comitetul sindica
tului, sub îndrumarea organiza
ției de partid trebuie să ia măsuri 
ca de la întreprindere spre maga
zine să plece numai produse de 
bună calitate.

i

calificarea cadrelor, lichi- 
fluctuației, efectuarea unui 
riguros din punct de ve-
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« Oferte de serviciu | 
i
I
i

*
*

Atelierul de zonă |
C.F.R. Petroșani anga- * 
jează cu dată imediata '

— tinichigiu și |
— electrician 2

♦1
Salariu între 900- X 

1000 lei.

A. G. V. P. S.
Filiala Petroșani

Oferă iubitorilor de drume
ții ți peisaje de munte condi’ 
ții bune de cazare fi hrană 

LA CABANA AUȘEL
Drumul spre cabană, pre

sărat cu peisaje de o frumu
sețe rară, poate fi parcurs 
pînă la punctul numit Valea 
Popii cu autocamionul, iar 
de aici mai departe pe jos — 
1—1 1/2 oră.

TAXE DE GĂZDUIRE 
AVANTAJOASE :

6 lei de persoană (pentru
24 de ore) în dormitoarele 
comune
10 lei de persoană (pentru 
24 ore) în camerele cu 1—3 
paturi.
Vînătorii și pescarii sportivi 

precum și 
ficiază de 
la sută la

Vizitați 
muntos Aușel.

familiile lor bene- 
o reducere de 50 
taxele de găzduire, 
cabana și masivul

ANU NT
ia

t

O. C. L. Produse 
dustriale Petroșani o 
feră spre vînzare a 
maiorilor un autotu* 
rism marca „Ford-Eî- 
fel" 27 C. P.

Prețul de vînzare 
este de 15.000 lei.

Doritorii pot vedea 
i; autoturismul zilnic în- 
ii tre orele 10-12 în loca
li Iul magazinului „Con- 
>i signafia" din cartierul 
ii Dimitrov.
ii ...................
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In întâmpinarea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

Crește numărul delegaților și oaspeților 
la Moscova

Printre cunoscuții luptători 
pentru pace și prietenie între 
popoare care au sosit la 5 iu
lie la Moscova se află Eugenie 
Cotton, președinta Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor, cunoscutul publicist 
și fruntaș pe tărîm obștesc 
Gordon Schaffer, reprezentan
tul Comitetului englez pentru 
apărarea păcii, savantul japo
nez Kaoru Yasui.

care sosesc
Culegere de 
referitoare 

externă a

documente 
la politica 
U.R.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Crește numărul delegaților 
șl oaspeților care sosesc ta 
Moscova 1a Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace.

La 5 
vei au 
xlmativ 200 de participanți 1a 
congres. Acesta este grupul 
delegaților din Ungaria, S.U.A., 
Anglia, Canada, Mexic, Japo
nia și alte țări.

iulie locuitorii Mosco- 
întîmpinat încă apro-

©

Cuvîntarea lui Raul Castro la postul 
din Moscovade televiziune

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In seara zilei de 5 iulie 1a 
postul de televiziune din Mos
cova a luat cuvîntul ministrul 
Forțelor Armate Revoluționare 
ale Republicii Cuba, Râul 
Castro.

„Anul trecut, a spus el, am 
respins agresiunea imperialiș
tilor americani și in prezent 
asupra vieții țării noastre își 
pune amprenta blocada orga
nizată de aceeași imperialiști". 
Raul Castro a subliniat că în 
prezent situația din Cuba nu 
este atît de grea cît ar fi fost 
fără ajutorul dezinteresat al 
poporului sovietic.

„Dacă nu ar fi existat aju
torul Uniunii Sovietice, a spus 
Raul Castro, imperialismul

ne-ar fi silit să vărsăm o mare 
de sînge pentru faptul că am 
ridicat steagul libertății".

„Revoluția noastră, a subli
niat el, este prima din Ame
rica Latină. De aceea este 
limpede că avem de suportat 
dificultăți, dar ele nu suferă 
comparații cu dificultățile ca
re au stat în calea poporului 
sovietic, primul în lume care 
a săvîrșît revoluția socialistă".

Raul Castro a subliniat că 
revoluția din Cuba a început 
într-un moment în care era 
deja limpede că lagărul socia
list este mai puternic decît 
lagărul capitalismului. „Revo
luția noastră', ă spus el, este 
revoluția a 200 de milioane 
de oameni din America Latină.

•©•

Putepnicâ mișcape gpevistă 
in Italia

ROMA 6. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Pentru a cincea oară în de
curs de o lună de zile cei 
1.200.000 de metalurgiști ita
lieni au hotărît să declare o 
nouă grevă generală. Și de 
astă dată greva generală de 
trei zile (7, 8 și 9 iulie) se 
desfășoară sub semnul unită
ții de acțiune realizată de or
ganizațiile sindicale ale meta- 
lurgiștilor afiliate ta cele trei 
centrale sindicale naționale — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.

Metalurgiștii au hotărît să 
reia greva întrucît „Confin
dustria" (Confederația* indus
triașilor italieni), a refuzat 
pînă acum să accepte cererile 
legitime ale greviștilor de 
muncă, încetarea concedierilor 
arbitrare și lărgirea drepturi
lor sindicatelor în 
deri.

Paralel cu greva 
giștilor are loc din

muncitorilor tipografi. Timp 
de șase zile în Italia nu vor 
apare ziare. Tipografii sînt 
hotărîți să nu reia lucrul pînă 
cînd 
mări 
lor.

De
100.000 de muncitori agricoli 
din provincia Bari, începută 
acum trei zile ia o amploare 
în sudul Italiei. Numărul mun
citorilor agricoli aflați acum 
în grevă depășește 300.000.

editorii de ziare nu vor 
cu 35 la sută salariile

asemenea greva celor

i

i

întreprin-

metalur- 
nou greva

Conferința de
WASHINGTON 6 (Agerpres).
La obișnuita sa conferință 

de presă săptămînală preșe
dintele S.U.A., Kennedy, a de
clarat că scopurile politicii 
S.U.A. față de Uniunea Sovie
tică și față de celelalte țări 
ale lagărului socialist constă 
în încercarea de a reduce ris
curile unui conflict, continu- 
îndu-se în același timp asigu
rarea securității s.U.A. și, du
pă cum s-a exprimat preșe
dintele, a celorlalte țări ale 
„lumii libere".

Răspunzînd 1a întrebarea 
unui corespondent care a ru
gat pe președinte să-și spună' 
în linii mari părerea cu pri
vire 1a ce se poate aștepta în 
viitoarele luni în relațiile so- 
vieto-americane, președintele 
Kennedy a declarat că el in-

(Agerpres). —MOSCOVA 6 
TASS transmite :

In preajma Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace, editura „Izvestiei" 
a tipărit „Culegerea principa
lelor acte și documente ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
în problemele de politică ex
ternă".

Culegerea cuprinde perioada 
1956—1962 dar este deschisă 
de primul Decret al Puterii 
Sovietice — „Decretul asupra 
păcii" care a fost semnat de 
Lenin si adoptat 1a 8 noiem
brie 1917.

Documentele incluse in cu
legere confirmă în mod eloc
vent că Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., aplică cu consecvență 
în viață o politică de pace.

TOKIO 6 (Agerpres).
Sub lozincile „Flota a 7-a 

americană afară din strîmtoa- 
rea Taivan", „Guvernul tre
buie să interzică S.U.A. să fo
losească bazele din Japonia". 
„Jos tratatul de securitate 
japono-american și tratatul 
Japoniei cu Cian Kai-și“ Aso
ciația de prietenie japono- 
chineză a organizat un miting 
de protest împotriva agresiu
nii față de China.

Participanții la miting ara - 
tă in rezoluția adoptată că 
intervenția militară a S.U.A. 
amenință pacea în Extremul 
Orient. Taivanul, se sublinia
ză în rezoluție, este o parte 
integrantă a R. P. Chineze și 
rezolvarea problemei Taivanu- 
iui este 
ternă a 
dreptul 
țară.

In rezoluție sînt condamna
te acțiunile guvernului japo
nez care colaborează cu cian- 
kaișiștii. Creditul de 10 mili
oane dolari pe care guvernul 
japonez a hotărît să-1 acorde 
ciankaișiștilor, se spune în a- 
cest document, constituie o 
finanțare a agresiunii ciankai- 
șiste împotriva Chinei. In re
zoluție se arată că măsurile 
întreprinse de guvernul japo
nez pentru înjghebarea alian
ței militare a Japoniei, .Coreei 
de sud și ciankaișiștilor do
vedesc existența unor planuri 
vizînd să atragă din nou Ja
ponia într-un război periculos.
----- -=©=-

•••«

o problemă strict in- 
Chinei în care nu are 

osă se amestece nici

Succesul expoziției „Baza energetică 
a R. P. Romîne" organizate la Dușanbe

Exponatele cuprind două 
săli ale Muzeului regional de 
stat din Tadjikistan.

„Sînt entuziasmat de succe
sele prietenilor noștri romîni", 
a scris în cartea de impresii 
Samad Iunusov, membru al 
prezidiului Consiliului studen
țesc al U.R.S.S.

DUȘANBE 6 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Expoziția „Baza energetică 
a Republicii Populare Romi
ne" care s-a deschis 1a Dușan- 
be capitala Tadjikistanului se 
bucură de un mare interes. 
Zilnic ea este vizitată de 500- 
600 de persoane.

©

Intîlnire G. M. Pușkin
GENEVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cei doi copreședinți ai Con

ferinței internaționale pentru 
reglementarea problemei lăo- 
țîene, G. M. gușkin și M. Mac-

M. Macdonald
donald au avut la 5 iulie o 
întrevedere la reședința dele
gației Angliei. Convorbirea s-a 
referit la probleme încă nere
zolvate de conferință.

©

CONGRESUL C. I. S. L
BERLINUL OCCIDENTAL 6 

(Agerpres).
La 5 iulie s-a deschis în Ber

linul occidental cel de-al VII- 
lea Congres al Confederației 
internaționale a sindicatelor 
libere (C.I.S.L.). Liderii reac
ționari ai acestei Uniuni sin
dicale internaționale scizionis-

Sporește numărul șomerilor în S. II. A
WASHINGTON 6 (Agerpres).
La 5 iulie Departamentul

Muncii al S.U.A. a anunțat că 
în cursul lunii iunie numărul 
șomerilor ămericani a crescut 
cu 744.800 ajungînd în pre
zent 1a 4.463.000 ceea ce re
prezintă 5,5 1a sută din în-

---- .......

presă a președintelui Kennedy

treaga forță de muncă a Sta
telor Unite.

Comunicatul precizează că 
sporirea numărului șomerilor 
se datorează în special faptu
lui că un mare număr de ti
neri și tinere care au termi
nat școala nu au reușit să gă
sească de lucru.

te au ales Berlinul occidental 
ca loc pentru desfășurarea lu
crărilor acestui congres numai 
pentru a organiza o demon
strație în spiritul politicii 
„războiului rece“ în sprijinul 
planurilor primejdioase ale 
militariștilor și revanșarzilor 
de la Bonn.

Cancelarul Adenauer a tri
mis congresului un mesaj de 
salut în care își exprimă sa
tisfacția pentru faptul că lu
crările congresului C.I.S.L. se 
desfășoară în Berlinul occi
dental.

Sesiunea Munării de stat 
a A. P. Ungare

BUDAPESTA 6 (Agerpres).
După cum anunță M.T.I., în ™ 

zilele de 3 și 4 iulie a avut loc 
la Budapesta sesiunea Adună
rii de stat a Republicii Popu
lare Ungare la care ministrul 
de finanțe, Nyers Rezso, a pre
zentat raportul cu privire 
îndeplinirea bugetului pe a- 
nul 1961.

Sesiunea a aprobat execu
tarea bugetului.

-=©=-

Eșecul conferinței 
Euro-africane de la Bruxelles

BRUXELLES 6 (Agerpres).
„Conferința Euro-africană 

pentru stabilirea de noi rela
ții între Piața comună și A- 
frica asociată și-a încheiat 
lucrările joi seara fără să‘ a- 
jungă 1a nici un rezultat con
cret. O nouă reuniune minis
terială va avea loc in septem
brie". Acesta este comunica
tul laconic, transmis de agen
ția France Presse, asupra lu
crărilor conferinței de ta 
Bruxelles care a avut ca scop 
să stabilească legături strînse 
între „cei șase" și statelaop- 
fricane care fac parte drjU- 
niunea franceză precum' și 
Congo, Ruanda și Burundi.

Eșecul conferinței de la^ 
Bruxelles subliniază o datări 
mai mult divergențele acute ” 
existente atât 
în problemele 
Africii cit și 
atît de acute 
mună și noile state africane 
independente care se mai află 
încă din punct de vedere e- 
conomic și politic legate de 
fostele puteri coloniale.

între „cei șase" 
economice ale 

divergențele tot 
intre Piața co-

tenționează să încerce să tră
iască mai departe în pace cu 
toate țările și îndeosebi cu a- 
cele ale căror potențial mili
tar este de așa natură înclt 
orice mare conflict ar afecta 
viitorul celor două țări și al 
întregii omeniri.

Totodată Kennedy a subli
niat că această sarcină nu 
poate fi îndeplinită rapîd. Noi 
încercăm acum, a spus printre 
altele Kennedy, să obținem 
reglementarea problemelor im
portante care provoacă încor
dare în relațiile dintre Sta
tele Unite și Uniunea Sovie
tică. Relevînd că un astfel de 
efort n-a fost întotdeauna 
fructuos, Kennedy a subliniat 
totuși intenția S.U.A. de a con
tinua acest efort.

Răspunzînd 1a întrebările 
corespondenților ce părere are 
despre mersul tratativelor so- 
vieto-americane în chestiunile 
legate de rezolvarea problemei 
germane, Kennedy a numit a- 
ceste tratative „foarte grele". 
Președintele a remarcat tot
odată că aceste tratative tre
buie să continue și vor con
tinua pentru a se sonda dacă 
„vom putea realiza o înțele
gere în această problemă care 
afectează puternicele noastre 
interese șl în legătură cu care 
nu există un acord". Kennedy 
a declarat, de asemenea, că în 
curînd va avea’ loc o nouă în
tâlnire între ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., A. F. Do- 
brînin, și secretarul de Stat, 
D. Rusk.
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PROGRAM DE RADIO
8 iulie

tigă, 15,15 Concert de muzică 
din operete, 17,25 Călătorie 
muzicală, 18,30 Almanah mu
zical (28) : Muzică populară 
din țările Americii Latine, 20,20 
Muzică de dans, 21,45 Lectu
ră-ghicitoare : Mari poeți con
temporani, 22,00 Muzică de 
dans.

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
si viața, 9,30 Teatru 1a micro
fon pentru copii, 10,30 For
mații artistice de amatori în 
studiourile noastre, 11,30 Vor
bește Moscova ! 12,00 Inter-
preți de muzică ușoară, 12,25 
Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,05 Pentru fie
care cîte o melodie, 16,25 
„Melodii, melodii" — emisiune 
de muzică ușoară rominească, 
20.00 Teatru la microfon. Pre
mieră ; „Balul florilor". Co 
medie de Vadim Korostiliov, 
21,22 Muzică. PROGRAMUL II. 
8,00 
tată 
8,30 
zică 
duete din opere interpretate 
de mari cîntăreți, 11,40 Noi 
înregistrări de muzică ușoară 
de compozitori din țări socia
liste, 13,00 Program muzical 
pentru oamenii muncii aflați 
1a odihnă în stațiunea Slănic- 
Moldova, 14,30 Cine știe cîș-

Muzică ușoară interpre
ta diferite instrumente, 
Clubul voioșiei, 9,30 Mu- 
de estradă, 10,00 Arii și

CINEMATOGRAFE
8 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poveste sentimentală; 

SAHIA: Bătrînul și ma- 
ISCRONI: Casa surprize- 
ANINOASA; Cerul Balti- 

— seria I—li; vulcan :

AL. 
rea; 
lor; 
cei
Spectatori in ofsaid; LUPENI;
Drum bun, autobuzelor; URI- 
CANI: Străzile au amintiri.! 
(Responsabilii cinematograf^ 
lor Petrila, Lonea, Livez-wb 
Crividia, Paroșeni, Bărbăt^B 
nu au trimis programarea fi” 
melor pe luna iulie).


