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Contribuția tinerilor 
1.420 tone fier vech

Pe acest
V
să expedieze oțelâriilor

an tinerii 
s-au ansz:

Z.W.M tone de fier vechi. 
Rod al entuziastelor ac 
țiuni de muncă volunta
ră întreprinse atit la gale
riile din subteran dt ți la 
suprafață, in incinta uzi
nelor și întreprinderilor 
pentru colectarea pieselor 
metalice degradate. in 
cursul semestrului I a_c. 
tinerii au realizat ma: 
bine de jumătate din an
gajamentul anual. Ei au 
colectat și predat 1.420 
tone de fier vechi. Re-

Muncitorii fruntași Dizmacsek Emil, Tradnic Rudolf 
și Stânci o iu Nicolae de la secția electrică a termo- 
tntralei Paroșeni s-au specializat in repararea trans- 

rmat oarelor de înaltă tensiune. Recent, ei s-au an
gajat să reducă cu 10 la sută termenele reparațiilor 
prevăzute pentru trimestrul IU.

IN C.L1SEU : Electricienii Dizmacsek Emil, Trad
nic Rudolf și Stăncioiu Nicolae în timpul lucrului.
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Cărbune
primele luni aic

de altfel in toate sec- 
exploatării, se duce o 
muncă pentru inde- 
sarcinilor de produc- 
angajamentelor de in- 
Cu citeva zile in ur- 

urmărit activitatea 
brigăzi după graficul

Interes și răspundere
față de îndeplinirea angajamentelor
In sectorul V al minei Lo-

nea, ca 
toarele 
intensă 
plinirea 
ție și a 
trecere.
mă, am 
fiecărei
de producție. De aici am tras 
concluzia că fiecare brigadă 
din sector are un spor însem
nat de producție dată peste 
plan. In sala de apei l-am in- 
tilnit pe tor. lancu Nicolae. 
președintele comitetului sec
ției sindicale. De la el am aflat

I Îmbucurătoare, 
că majoritatea 
mineri șl-au În
de pe acum an- 

dc Întrecere a-

Țărmure

plan în primul 
anului 350 tone 

de bună calitate, 
unei recente con-

Sporește numărul 
muncitorilor calificați•

In vedere» ridicării calificării muncitorilor, la pre
parația din Petrila funcționează în prezent un curs 
de calificare cu specialitatea preparatori de cărbune. 
Cursul are o durată de 6 luni și șste frecventat de 
34 muncitori dornici să se specializeze in această 
profesie.

Ia uzina noastră s-a redus în mod simțitor prețul 
de cost pe tona de cărbune preparat, dar în același 
timp se îmbunătățește mereu și calitatea cărbunelui. 
Dacă în luna ianuarie prețul de cost pe tona de 
cărbune preparat a fost redus cu 0,10 lei, apoi în 
lunile următoare prețul 
preparat a fost redus 
acestea se datoresc și 
riiai bine pregătiți din 
folosesc metode înaintate de muncă. La acest curs 
se predau și lecții de matematică, mecanică și teh- 
n^ă a securității. Printre cei ce dovedesc sîrguință 
l^învățătură se numără tovarășii Pletl loan, Lupa 
Lacislau, Rusan Iacob, Bercea loan și Marinescu 
Viorel

Conducerea uzinei împreună cu comitetul sindi
cal și U.T.M. pregătesc deschiderea a încă două 
cursuri de calificare care vor începe zilele acestea, 
un curs de sudori ce 
de 30 muncitori, iar 
și elevatoare.

de cost pe tona de cărbune 
cu 0,48 lei, 0,51 lei. Toate 
faptului că muncitorii sînt 

punct de vedere profesional,

va fi frecventat de un număr 
altul de conducători de benzi
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Muncitorul electrician Botjen 
Francisc se bucură de aprecie
re unanimă în colectivul ate
lierului de reparații de la mi
na Petrila. El repară utilajele 
electrice cu multă conștiin
ciozitate, dînd numai lucru de 
bună calitate. Iată-1, în clișeu, 
reparînd un motor electric de 
12 kW. pentru transportoare 
cu raclete.

In
anului, calitatea cărbu 
nelui livrat de minerii 
din Vulcan a fost co
respunzătoare. In ultima 
vreme ca urmare a 
unor măsuri luate de că
tre conducerea 
minei, calității 
cărbunelui extras 
i se acordă o grijă 
tot mai deosebită. 
Procentul de ce
nușă continuă să 
scadă simțitor. 
In prima deca
dă a lunii curen
te respectînd nor
mele stabilite la 
calitate, mineriî

pro-
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de calitate
vulcănenî au redus
centul admis de cenușă 
cu 1,6 la sută. Cele mai 
frumoase realizări in a- 
ceastn direcție le-au do- 
bîndit colectivele sectoa
relor HI ți IV.

Spectacol
Astă seară la 

Petroșani, Tea
trul de 
Valea
prezintă în 
teatrului 
spectacol 
piesa „Trei 
nerații" de
cia Demetrius 
în regia lui 
Marcel Șoma.

stat 
Jiului 

sala 
un 
cu 

ge-
Lu-

multe lucruri 
Ne-a arătat 
brigăzilor de 
deplinit încă 
gajamentele 
nuaie

— Comitetul de secție sin
dicală — spunea tov. Lancu — 
se preocupă cu răspundere de 
antrenarea unui număr cit 
mai mare de muncitori și teh
nicieni In întrecerea socialistă, 
la rezolvarea problemelor de 
producție. Dacă în anul tre- 

și 
ln- 
94. 
in

cut numărul muncitorilor 
tehnicienilor antrenați in 
trecerea socialistă era de 
in prezent sint antrenați
întrecere aproape 200 de mun
citori și tehnicieni. In abata
je, de pildă, numărul celor 
antrenați in întrecere a cres
cut anul acesta cu 13 la sută: 
nici una din brigăzile de mi-

Candidatul de partid Brindușe Dorel, absolvent al Școlii 
profesionale din Petroșani, a reușit să cîștige în scurt timp în
crederea maiștrilor de la atelie rul mecanic al minei Petrila. In 
prezent i se încredințează lucrări importante pentru executarea 
cărora se cere experiență și o foarte bună calificare.

IN CLIȘEU : Sudorul autogen Brindușe Dorel (în dreapta) 
ajutat de ucenicul Nikelski Rud olf în timpul lucrului.

La cabinetul tehnic al preparației Lupeni

Activitate rodnică, cu eficienfă în procesul
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Inginerul Voiculescu Vasile, 
șeful cabinetului tehnic al 
preparației era plecat in uzi
nă. Pînă s-a reîntors am spi
cuit citeva cifre din cele ex
puse la panoul inovatorilor, 
la un loc cu fotografiile lui 
Doicsar Francisc, Ciula Vasile, 
Wilk Emil, Dascălu Ștefan și 
ale altor inovatori.

La preparație s-au înregis
trat in primele 6 luni ale a- 
nului 52 de inovații (cu 18 
mai multe ca în aceeași peri
oadă a anului trecut) din care 
au fost aplicate 27 inovații 
(cu 11 mai multe ca în semes
trul I 1961) care au adus e- 
conomii post-calculate în va
loare de 274.000 lei (cu peste 
30 la sută mai mult ca în 
1961). A crescut și numărul 
muncitorilor care au contri
buit cu inovații de preț la îm
bunătățirea proceselor tehno
logice în prepararea cărbuni
lor.

— Am fost în uzină pentru 
verificarea practică a unor 
calcule, ne-a spus la întoar
cere șeful cabinetului tehnic. 
De curînd am aplicat o ino
vație realizată de muncitorii 
spălători Avasiloaie Dumitru

de producție
și Gyorgy Ștefan la silozuri. 
E vorba de „Majorarea capa
cității de insilozare la sortul 
0—10 mm. mixte", inovație 
care ne aduce mari foloase. 
De fapt ea completează o altă 
inovație realizată mai de mult 
tot de spălătorul Avasiloaie 
Dumitru și spălătorul Doicsar 
Francisc care au făcut „Mo
dificarea alimentării silozuri
lor de mixte și cărbune spe
cial pentru zețaj“. Acum ur
mărim zilnic parametri de ca
pacitate, debit și egutare din 
silozurile la care s-au adus 
modificări, pentru a stabili 
regimul optim de funcționare.

Una din preocupările cen
trale ale muncitorilor și teh
nicienilor preparației Lupeni 
este îmbunătățirea continuă a 
procesului de spălare și sortare 
al cărbunelui. In această di
recție inovatorii au adus și 
aduc o contribuție de preț. Ei 
au rezolvat o seamă de pro
bleme tehnice complicate. De 
pildă, colectivul de inovatori 
format din ing. Ene loan, 
maistrul Ciula Vasile și șefii 
de echipe Wilk Emil și Ma
zăre Grigore a propus și a- 
plicat două inovații de preț :

„Recuperarea baritei la plan- T 
șeul 15.500“ și „Evitarea p& 
trunderii șlamului de cărbu
ne în circuitul suspensiei de 
barită".

Inovații care contribuie din 
plin la creșterea nivelului teh
nic al producției au realizat 
în acest an și Dascălu Ștefan, 
șef de echipă de întreținere, 
Cziller Carol, șef de echipă lă
cătuși și alții.

Trebuie însă arătat că dacă 
in ce privește îmbunătățirea j 
procesului tehnologic la pre- £ 
parația Lupeni s-au obținut | 
realizări de seamă prin mun- « 
ca inovatorilor, în ce privește J 
automatizarea j
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crurile stau încă slab. In a- ♦ 
fără de introducerea aparate- I 
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fără de introducerea aparate-

de pe benzi, o adaptare și îm
bunătățire a celor existente 
la preparația Petrila făcută 
de ing. Hercsik Francisc, 
s-a realizat altceva, deși 
acest scop s-au constituit 
lective de muncă formate 
cei mai destoinici ingineri, 
tehnicieni și muncitori din u- 
zină.

nu 
în 

co- 
din
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ing. GH. DUMITRESCU

neri nu a rămas in afara în
trecerii socialiste.

încă de la începutul acestui 
an în sectorul R a pornit o 
pasionantă întrecere între cele 
6 brigăzi din abataje. Bună
oară, brigada din abatajul ca
meră 0506, condusă de Dan- 
ciu Moise, a chemat la între
cere brigada lui
Gheorghe, angajîndu-se să ex
tragă peste 
semestru al 
de cărbune

Cu ocazia
sfătuiri de producție, s-a sta
bilit că întrecerea socialistă 
intre cele două brigăzi a fost 
cîștigată de membrii brigăzii 
lui Danciu Moise care au ex
tras cu 162 tone mai mult 
cărbune decît angajamentul de 
întrecere. întrecerea pe sec
tor a fost cîștigată de brigada 
condusă de Petric Simion care 
In primul semestru al anului 
a realizat o productivitate me
die de 7 tone de cărbune pe 
post, cu 1,22 tone mai mult 
decît sarcina planificată. A- 
cești mineri, folosind așa cum 
se cuvine cele 8 ore de mun
că. organizîndu-și mai bine 
locul de producție au reușit 
să scoată cu regularitate cite 
două cimpuri pe zi, dînd ast
fel in fiecare schimb între 
60—100 tone de cărbune. In 
ziua de 3 iulie a. c„ de pildă, 
brigada a trimis la ziuă 212 
tone de cărbune. In felul a- 
cesta Petric Simion împreună 
cu tovarășii săi a dat în acest 
an 2170 tone de cărbune peste 
plan. La succesele brigăzii au 
contribuit toți cei 20 membri 
ai brigăzii și in mod deosebit 
Ciocan Avram. Rusu Gavrilă, 
Șelaru Nicolae, Blag Macovei, 
Drăgoescu Petru, Petric Am06, 
Voinic Ștefan, Boda Vasale.

Cu rezultate bune și-au în
cheiat 
nului
Toacă 
orghe.

primul semestru al a- 
și brigăzile tovarășilor 
Ștefan și Tărmure Ghe- 
Brlgada lui Toacă Ște-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

Secție de fruntași
Cînd am intrat în secția forjă 

a U.R..U.M.P., m-a întîmpinat 
Zâmbetul prietenos al secretaru
lui de partid Ghezu.

El mînuia cu pricepere ma
netele ciocanului electric, sub lo
viturile căruia fierul se modela 
cu ușurință.

A oprit mașina...
La întrebarea „Care sînt frun

tașii secție?1 tov. Ghezu a răs
puns :

— Muncitorii noștri sînt aproa
pe toți fruntași. Planul este de
pășit în fiecare lună pe întreaga 
secție.

Intr-adevăr clacă privești în ju
rul tău e greu să spui care mun
citor lucrează mai bine. Unii CU 
fețele luminate de vîlvătăile cup
toarelor introduc în flăcări pie
sele brute, alții modelează cu is
cusință fierul incandescent. To
tuși aș putea numi cîțiva dintre 
cei mai buni muncitori — conti
nuă el. Echipa comunistului Bo
ier Andrei, de exemplu, execută 
lucrări de calitate superioară și 
în același timp își depășește pla
nul lunar în medie cu 35 la sută. 
Tovarășii ti numesc pe drept cu- 
vînt pe membrii echipei „cei mai 
buni forjori". In secția presă, 
candidatul de partid Gaydoș An
drei își depășește în medie planul 
cu 25—35 la sută.

Ce ne puteți spune în legătură 
cu echipa care lucrează la armă
turi.

— Echipa utemistului Zagoicea 
Ștefan este o echipă fruntașă. 
Muncitorii acestei echipe au reu
șit să-și depășească mereu pla
nul, dînd minerilor armături mul
te și bune...

Realizările forjorilor sînt fru
moase. Ele aparțin întregului co
lectiv care merită laude.

PETRUȘ ANDREI
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Muncă politică susținută in sprijinul$

îndeplinirii sarcinilor de producție !
☆
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S-a încheiat prima jumă
tate a anului. In această pe
rioadă colectivele exploată
rilor miniere și celelalte u- 
nități economice din Valea 
Jiului au obținut înseninate 
succese pe calea îndeplinirii 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere 
luate pe anul 1962. Minerii 
bazinului nostru carbonifer 
au livrat în semestrul I eco
nomiei naționale peste 66.000 
tone de cărbune cocsificabil 
și energetic. Succesele obți
nute se datoresc în bună mă
sură muncii politice susți
nute desfășurate de organi
zațiile de partid pentru mo
bilizarea colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni la sporirea continuă a 
producției, a productivității 
muncii și îmbunătățirea ca
lității producției. Organiza
țiile de bază, în marea lor 
majoritate, se preocupă cu 
grijă de instruirea și îndru
marea agitatorilor pentru a 
desfășura o muncă politică 
susținută în legătură cu cele 
nr.ai importante probleme le-

gate de soarta producției. 
Pot fi evidențiate în aceas
tă privință organizațiile de 
bază de la sectorul I al mi
nei Uricani, sectoarele I A, 
II și III de la mina Lupeni, 
sectoarele III și IV de 
mina Vulcan, sectorul II 
la Petrila, sectorul I de 

Cimpa.
In cursul semestrului II 

fața colectivelor exploatări
lor miniere, a uzinelor și în
treprinderilor stau sarcini 
mari. In această perioada 
drept obiectiv 
muncii politice 
fie mobilizarea 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni la îndeplinirea inte
grală și înainte de termen a 
angajamentelor de întrecere. 
Organizațiile de bază au 
sarcina să îndrume colecti
vele de agitatori pentru a 
milita activ în vederea ridi
cării 
velul 
derii 
delor 
chidării tuturor neajunsurilor 
care frînează procesul dc 
producție.

central al 
trebuie să 
colectivelor

tuturor brigăzilor la ni- 
celor fruntașe, extin- 
tehnicii noi, a meto- 
avansate de muncă, li-

Calitate înseamnă și prestigiu
Convorbirea agitatorului Florescu loan

Agitatorul Florescu Petru în timpul convorbirii.

mai

colec- 
strada

Unde au fost agitatorii ?
In cursul acestui an 

tivul șantierului de pe
Constructorilor — Petroșani a 
desfășurat o muncă intensă 
pentru terminarea noului cvar
tal do blocuri. Constructorii 
au dat în folosință de la înce
putul anului 138 de aparta
mente frumoase, moderne. In 
ultimele două luni construc
torii șantierului au executat 
tencuieli exterioare pe o su
prafață de 9000 m.p., au mon
tat peste 8000 m.p. de par
chet. Iată doar cîteva din rea
lizările cu care constructorii 
se pot mîndri pe bună drep
tate.

Dar, mergînd pe urmele con
structorilor, de pe acest lot 
al șantierului 6 se pot con
stata și lucruri care în mai 
mică măsură pot servi drept 
motiv de mândrie pentru con
structorii noului cvartal de 
locuințe.

...O mică verificare a insta
lațiilor de iluminat, înaintea 
predării blocului C. Rotești un 
întrerupător și aștepți ca lu
mina să inunde încăperea. Be
cul nu se aprinde. Treci în 
altă încăpere, apoi în alt a- 
partament. Aceeași dezamăgi
re. Apoi o constatare: aici a 
lucrat electricianul
loan. Lucrînd superficial 
montat întrerupătoarele 
îectuos.

...Blocul D. Aici a lucrat 
tima dată echipa parchetato-
rului Lăpădătescu loan. Par
chetul e bun, dar... pereții fru
mos zugrăviți și vopsitoria de 
pe tîmplărie sînt stropiți cu 
elastobit folosit de parchetari.

...Cind intri intr-un aparta
ment nou privești în jur la 
pereți dacă sînt zugrăviți fru
mos, cu gust, dacă au o cu
loare plăcută. La blocul D, 
după ce echipa zugravului 
Sturza Grigore și-a adunat 
sculele și a predat lucrarea 
numai plăcere nu putea pro
voca vizitatorului zugrăveala 
făcută neglijent, cu un colo
rit supărător.

Deci, ca și în cazurile elec
tricienilor lucrarea se reface. 
Cu întrerupătoare care nu 
funcționează, cu pereți stro
piți, sau cu o zugrăveală fără 
gust apartamentul nu se poa
te preda.

Și asemenea deficiențe, do
vezi ale lipsei de grijă pentru 
calitate, pentru frumusețea 
viitorului apartament se pu
teau constata în ultimul timp 
la unele lucrări și după ten-

Toba

grijă 
sînt

cuitorii din echipa tov. Ciu- 
rlcă Stere, după dulgherii din 
echipa condusă de tov. 
Ioan și după alții.

De ce această lipsă de 
pentru calitate ? Unde
agitatorii care au menirea ca, 
la fața locului, să combată de 
îndată orice manifestare de 
neglijență față de calitatea 
unei lucrări ?

Organizația de bază a șan
tierului 6 construcții numără 
peste 70 agitatori. Mulți au 
făcut parte din echipele care 
au executat finisările din blo- 
durile acestui cvartal. Agita
tori deci au fost; a lipsit Insă 
îndrumarea biroului organiza
ției de bază, preocuparea sa 
ca agitatorii să fie la Înălți
mea menirii lor.

Intt-unul din birourile sectoru
lui I al minei Lonea, începută să 
se adune rînd pe rînd minerii, 
ajutorii de mineri și vagonetarii 
din brigada lui Iacob Petru. Co
munistul Florescu Petru, unul din
tre cei mai activi agitatori din 
sector începu o convorbire pe te
ma : Calitatea înseamnă și presti
giu.

In primele file ele unui caiet, 
agitatorul își notase cîteva din 
problemele ce urma să le discute 
cu ortacii din brigada din care 
face și el parte.

— Activitatea brigăzii noastre 
în perioada care s-a scurs din a- 
nul acesta a fost încununată de 
succes. Am dat patriei peste 800 
tone de cărbune peste plan și am 
realizat o productivitate medie 
de 4,62 tone de cărbune pe post, 
cu 0,830 tone mai mult decît sar
cina planificată. Nu atn neglijat 
nici calitatea cărbunelui. Iată, de 
pildă, în lunile ianuarie și martie 
a.c. nu am avut rebutat nici un 
vagonet de cărbune pentru șist vi
zibil, iar în lunile aprilie și iunie 
ni s-au șters în total 10 vagonete

de cărbune pentru piatră care s-a 
strecurat în vagonete.

Agitatorul vorbea ortacilor săi 
cu multă convingere despre hărni
cia întregii brigăzi în procesul de 
producție. Le-a înfățișat realiză
rile brigăzii din acest an, le-a 
vorbit despre felul în care fiecare 
schimb aplică pușcarea selectivă și 
alegerea manuală a sterilului. To
varășul Florescu Petru a îndemnat 
pe minerii mai tineri să urmăreas
că felul cum muncesc comunistul 
Șoit Avram, candidatul de partid 
Curtean Vasile și alții, care prin 
munca lor conștientă contribuie din 
plin la îmbunătățirea calității pro 
ducției. Pentru a le explica cît 
mai concret, mai convingător im
portanța alegerii sterilului din 
cărbune le-a dat un exemplu grăi
tor.

După ce agitatorul înfățișă as
pecte din activitatea brigăzii 
a sectorului au mai luat 
și alți mineri.

Nu toate brigăzile 
nostru dau cărbune
a intervenit în discuție mi- 
Dascăl Dumitru. Trebuie să

cuvîntul

Motroc 
a 

de-

ul-

torul 
ta te, 
nerul

din sec- 
de cali-
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Un obiectiv de seamă prinde viafă : 
trei fîșii la două zile

ritmică a planului de 
și a angajamentelor de 

Din abatajele aoestui 
fost expediate în prima 
a anului mai bine de

Organizația de bază, agitatorii 
comuniști din sectorul III al mi
nei Vulcan desfășoară o susținută 
activitate politică pentru mobili
zarea brigăzilor de mineri la în
deplinirea 
producție 
întrecere, 
sector au 
jumătate
3600 tone de cărbune cocsificabil. 
Succesele minerilor de aici sînt în 
bună măsură rodul preocupării 
continue a colectivului de a pro
mova noul, de a folosi procedeele 
avansate de muncă, utilajele mo
derne.

Un larg răsunet a găsit în rîn- 
durile brigăzilor obiectivul stabilit 
de Conferința orășenească de par
tid de a realiza în abatajele fron
tale ciclul de trei fîșii la două 
zile.

Pentru crearea condițiilor nece
sare realizării acestui obiectiv, în 
sectorul III al minei Vulcan s-au 
făcut pași însemnați. In abatajul 
frontal nr. 8 de pe stratul 3 au 
fost introduse utilaje moderne : 
stîlpi metalici cu grinzi în consolă 
și transportoare blindate, utilaje 
care asigură sporirea considerabi
lă a productivității muncii, a vi
tezei de avansare și reducerea sub
stanțială a consumului de material 
lemnos.

In acest abataj a fost repartizat 
de către organizația de bază și 
conducerea sectorului unul dintre 
agitatorii cei mai destoinici, co
munistul Munteanu Sabin, tehni
cian miner. El avea sarcina să 
desfășoare o activitate politică

rîndul minerilor dinsusținută în 
abataj pentru a le insufla încre
derea față de noile agregate, a le 
ajuta să însușească tehnica ma
nipulării lor și a obține rezultate 
cit mai însemnate în sporirea vi
tezei de avansare. Sarcina agita
torului nu era ușoară. Fiecare o- 
perație cu aceste utilaje a constituit 
un lucru nou pentru mineri. De 
aceea, conducerea sectorului a or
ganizat instruirea minerilor asupra 
felului cum trebuie lucrat cu noi
le agregate. După instructajul de 
la suprafață, agitatorul Munteanu 
Sabin s-a ocupat pe rînd de cîte 
un miner ajutîndu-1 să devină bun 
cunoscător al utilajelor moderne, 
să însușească fiecare operație ; îtn- 
pănarea stîlpilor cu ajutorul pom
pelor pneumatice, 
zilor, 
lui 
lor. Comunistul Mihăilescu Nico- 
lae, brigadierul Țărînă Valerian și 
minerii Marghitan Tiberiu și Mus
tață Constantin, șefi de schimb, 
au fost primii care au însușit teh
nica manipulării noilor agregate.

Totodată, comunistul Munteanu 
Sabin și ceilalți agitatori din bri
gadă au militat pentru educarea 
muncitorilor de a folosi rațional 
noile utilaje și cu maximă eficien
ță în vederea obținerii de viteze 
de avansare cît 
fost combătute 
grade.

Agitatorii au 
că folosind judicios utilajele, bri
gada va obține o productivitate 
înaltă, va da în timp scurt cărbune 
mai mult, deci membrii brigăzii 
vor realiza cîștiguri mai mari.
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Faptul că în prezent toți mi
nerii și ajutorii mineri din aba
tajul frontal nr. 8 de pe stratul 
3 au însușit tehnica manipulării 
noilor agregate moderne și le fo
losesc cu pricepere și deplină în
credere, este o dovadă grăitoare 
a eficacității muncii politice des
fășurate de comuniști. Dar princi
palul rezultat al activității agita
torilor este și mai concludent : în 
abataj se realizează o viteză de 
avansare sporită. In cursul lunii 
iunie, în 18 zile cît a lucrat bri
gada lui Țărînă Valerian cu aju
torul utilajelor moderne, abatajul 
a avansat 26 m., iar în luna 
în primele 5 zile, în abataj 
realizat 9 fîșii. Tot în acest 
productivitatea a sporit cu 
o tonă de cărbune pe post față 
de acea atinsă înainte de intro
ducerea noilor agregate, iar pro
ducția pe schimb a crescut de la 
70—80 tone, cît era înainte, la 
120—140 tone de cărbune.

Noul a învins ! Urmînd îndem
nul comuniștilor, prin folosirea u- 
tilajelor moderne și organizarea 
superioară a muncii, minerii din 
abatajul nr- 8 din sectorul III al 
minei Vulcan realizează în prezent 
cea mai mare viteză de avansare 
în frontale : trei fîșii la două 
zile. Și în curînd, pe măsură ce 
vor cîștiga experiență în organi
zarea lucrului, ei vor realiza, cu 
siguranță, ciclul de două fîșii pe 
zi. Acesta este obiectivul imediat 
pentru înfăptuirea căruia militează 
agitatorii comuniști.

muncim 
bine ca ,__
cum, să pușcăm de 
fiecare dată se* 
parat cărbunele 
și separat inter
calați» sterilă, să 
dăm numai pro
ducție de calitate 
deoarece numai 
astfel. ne putem 
menține în frun
tea întrecerii so* 
cialiste pe sector. 
Dacă neglijam 
calitatea producției 
cu siguranță că 
nu puteam deține 
de 3 luni de zi
le consecutiv dra
pelul de brigadă 
fruntașă pe sec
tor. Am făcut și 
eu un mic calcul. 

De cînd am îmbrățișat inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re
butat pentru șist“ parcă și întrec^ 
rea socialistă este mai vie. Cu . K 
alegem mai mult șist din cărburie 
și-l depozităm pe podea, cu atît 
ne putem da seama de preocuparea 
fiecărei brigăzi față de calitatea 
producției. Numai în acest an, de 
pildă, nouă ni s-au luat în pri
mire în abataj aproape 200 m.c. 
de piatră. N-a existat lună în care 
să nu alegem cel puțin 25 m.c. de 
steril. Mă bucură faptul că în bri
gada noastră fiecare tovarăș se 
străduiește să dea cărbune de ca
litate. Nu pot să nu-i amintesc 
aici pe vagonetarii Dascăl Dumi
tru, Grecea Nicolae II și alții care 
urmăresc cu atenție să nu pătrun
dă în vagonete șist vizibil. O preo
cupare deosebită, s-a observat in 
ultimul timp și din partea to
varășilor Bartoș Gheorghe, Șerban 
Emil, Suciu Samoilă și 
deosebit din 
schimb Niculiță 
mă pe fiecare 
cărbune curat.

Cei prezenți 
ascultat cu mult interes cele sr»- 
se de agitator și de alții care' iu 
luat cuvîntul. Convorbirea s-a ter
minat i 
MINER 
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TA DE
deoarece aceasta nu aduce pres
tigiu brigăzii.
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în mod 
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Pentru parametri 
cît mai buni

Ca agitator în secția turbine 
a U. E. Vulcan am urmărit ca 
muncitorii din schimbul ce-1 
conduc să exploateze turbo- 
generatoarele la parametri cît 
mai optimi. Am stat de vorbă 
cu muncitorii lămurindu-i ce 
înseamnă ridicarea tempera
turii la ieșirea din turbină cu 
un grad și la ce duce scăde
rea temperaturii aburului viu 
de la nominal pentru fiecare 
turbină în parte.

Printre muncitorii cu care 
am discutat și care au reușit 
să respecte prescripțiile de 
exploatare pentru fiecare parte 
a utilajului, fără abateri sînt 
comunistul Igoianu Ioan, Ni- 
colae Rodescu, Marin Petres
cu și alții.

La succesele obținute de co
lectivul 
mestru 
ritmică 
gie și 
400.000 
de cost 
seamă a adus-o și colectivul 
secției turbine prin lichidarea 
avariilor.

N. ROVENȚA 
agitator U. E. Vulcan

uzinei pe primul se
al anului — depășirea 
a producției de ener- 
realizarea de peste 

lei economii la prețul 
o contribuție de

1



interes și răspundere
fată de Îndeplinirea angajamentelor

Activitatea clubului poate ti 
și mai bună

(Urmare din pag. l-a)

fan, de exemplu, a dat peste 
plan 853 tone cărbune. Mun
cind cu toată puterea și pri
ceperea, minerii 
extras în această 
mai cărbune de

Aceste succese 
firească a faptului că comite
tul secției sindicale, îndrumat 
de organizația de partid, a 
desfășurat o muncă perma
nentă în rindul minerilor, an- 
trenîndu-i 
deplinirea 
cel de-al 
partidului.
tă organizată pe brigăzi și ur
mărită cu operativitate de co
mitetul de secție prin tova
rășa Borca Cornelia a făcut 
ca minerii să-și cunoască zil
nic realizările, să lupte pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan și a angajamen
telor de întrecere. Din anga
jamentul anual de 3100 tone 
cărbune, colectivul sectorului a 

, extras m 6 luni 1579 tone de 
cărbune.

In acest an comitetul de
;'Î......................
; Panou frumos, ♦
J După exemplul minerilor
♦ de la Uricani și-au făcut și
♦ cei de la Lupeni un panou 
2 cu rezultatele întrecerii so-
♦ cialiste. Panoul e de toată 
J frumusețea. Fiecare sector,
♦ fiecare brigadă își are locul
♦ său, minerii pot vedea ori-
♦ cînd cum stau 
J cît cărbune au
♦ mai au de dat 
X pînă la înde-
♦ plinirea inte-
♦ grală a anga-
♦ jamentului. 
t De la
♦ timp însă
♦ peni, care
♦ de cite ori 
J dea neapărat și pe la pa-
♦ noul de întrecere, acum îl
♦ ocolesc. De ce fac asta, am
♦ aflat de la un miner din bri- 
J gada lui Nagy Andrei :
♦ ’dS— Nu mai înțeleg nimic.
♦ Aviiț pe panou scrie în drep-
♦ tul brigăzii noastre că avem 
« angajamentul anual de 3000
♦ tone
♦ Asta 

m -crie
cînd

♦ fața

de aici, au 
perioadă nu- 
calitate.
sint urmarea

la lupta pentru în- 
sarcinilor trasate de 
III-lea Congres al 
întrecerea socialis

secție din care fac parte tov. 
Tif Eugen, Macovei Alexan
dru, Costinaș Alexandru și al
ții a orientat activitatea ce
lor 5 grupe sindicale spre pro
blemele cele mai importante 
ale producției, a stabilit cu 
mai multă claritate obiecti
vele In întrecerea socialistă, a 
popularizat prin diferite for
me atractive metodele inain- 
tate de muncă, inițiativele 
valoroase izvorite din rindul 
muncitorilor și tehnicienilor.

Comitetul de secție a cerut 
tehnicienilor să fie mai mult 
in mijlocul minerilor din a- 
bataje, să-i ajute concret in 
folosirea întregii capacități a 
utilajelor, in obținerea unei 
producții de o tot 
calitate.

Comitetul secției 
întreg colectivul 
este hotărit ca ia 
nului să raporteze 
mentele luate au
plinite, că s-au obținut noi și 
importante succese in înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al III-lea al parti
dului.

mal bună

sindicale, 
sectorului 

sfirșitul a- 
că ang3ja- 
fost inde-

♦
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extras și cit

dar evidență...
oraș, scrie că avem extrase 
încă Ia 1 Mai mai bine de ju
mătate din angajamentul a- 
nual. Cred că undeva-î ceva 
in neregulă !

— In neregulă trebuie să 
fie ceva, spunea și un 
miner de la frontalul 
Ghioancă Sabin. La

scrie eă avem angajament a- 
nual 9000 to
ne de cărbune 
peste 

cînd, 
știu 
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minerii din Lu- 
aveau obiceiul ca 
intrau in mină să

cărbune peste plan, 
așa-i. Dar ca realizat 
că avem 510 tone, pe 
la alt panou, cel din 
sfatului popular din

plan pe 
după cit 
eu. bri- 
noastră 

un astfelîncă nu și-a 
de angajament majorat.

Cu alte cuvinte, panou 
frumos, dar evidență... sla
bă. La consfătuirea ținută in 
iunie la Petroșani pentru îm
bunătățirea organizării în
trecerii socialiste, comitetul 
sindicatului de la mina Lu- 
peni a fost criticat pentru 
evidența lipsită de operati
vitate. Lipsurile nici acum 
nu s-au remediat. De ce ? 
Se consideră oare că ținerea 
acestei evidențe la zi este un 
lucru care poate fi neglijat ?

D. CRETU
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Activitatea clubului 
toresc din Petrila s-a 
nătățit 
timp. In 
ționează 
artistice 
chestră 
una de 
formație 
găzi artistice de agit 
fără și o orchestră semisim- 
fonică. Nu de mult a luat fi
ință o formație de operetă 
Primul spectacol pus in see 
nă cu opereta „Silvia" a fost 
Încununată de succes, lucru 
ce dovedește că clubul dispu
ne de multe elemente tinere 
talentate, care pun mult su 
flet 
gată 
tică. 
tice 
și ele mai 
care au fost apreciate.

O activitate mai bună s-a 
desfășurat in ultimul timp și 
tn munca cu cartea. Bibliote
ca numără 2000 de cititori ca
re au citit peste 22.000 volu
me. La sectoarele minei s-au 
tinut mai multe recenzii la di
ferite cărți tehnice si de lite
ratură la care au participat 
un număr mare de mineri, teh
nicieni și ingineri. De aseme
nea. s-au ținut mai multe seri 
literare, de poezii și ghicitori.

Ținlnd seama de posibilită
țile de care dispune clubuL nu 
se poate spune că actiritatea 
este la nivelul cerințelor, că 
s-a făcut totul pentru ca mun
citorii petrileni să se declare 
mulțumiți pe deplin.

Ne referim in primul rind 
la activitatea unor formații 
artistice. Deși clubul dispune

muneî- 
imbu- 

simțitor in ultimul 
cadrul clubului func- 
mai multe formații 
printre care: o or- 
de muzică ușoară, 

muzică populară, o 
de dansuri, două bri- 

ie, fan-

pentru a desfășura o bc 
activitate cultural-artis- 
Celelalte formații artls- 

ale clubului au prezenta*, 
multe spectacole

-=©=-

In excursii
Tot mai mulți oameni ai mun

cii din Valea Jiului îndrăgesc tu
rismul. Ei își petrec zilele de o- 
dihnă vizitind diferite orașe sau 
fădnd diferite excursii în locuri 
pitorești din țară. In primele 6 
luni ale anului prin filiala O.N.T. 
Carpați Petroșani au fost organi ■ 
zate 52 excursii la care au parti
cipat 1607 oameni ai muncii din 
Valea Jiului. Excursioniștii au vi
zitat, printre altele, orașele Bu
curești, Cluj, Timișoara, Craiova, 
Bacău și Arad. Tot în acest timp 
41 salariați din Valea Jiului au 
plecat prin O.N.T. Carpați să vi
ziteze Uniunea Sovietică, R.P. 
Ungară, R.P. Bulgaria, R. P. Po- 

I lonă și alte țări socialiste.

aproape de toate genurile de 
formații, spectacolele acestora 
sint destul de sporadice. E 
drept ci repetițiile acestora 
se țin cu regularitate sau a- 
proape cu regularitate, dar a- 
cestea uneori durează timp 
îndelungat. Formațiile artisti
ce de amatori sint cele care 
in general trebuie să prezinte 
spectacole mai scurte, apro
piate de preocupările de zi cu . 
zi ale minerilor, deci ele tre- <; 
buie să fie mai operative.

Să luăm citeva exemple. Co- ( 
rul prezintă spectacole destul £ 
de rar. In aceeași situație se ? 
aDă uneori și cele două brî- > 
gâzi artistice de agitație.

Se mai intimplă insă și un ' 
alt fenomen, care se repetă < 
la majoritatea cluburilor: du- > 
pă lungi repetiții sosește și 5 
ziua primului spectacol. A- < 
ceasta se intimplă de fapt să \ 
fie de multe ori și ultimul. A- ? 
cest obicei de a prezenta un 5 
spectacol o singură dată, cel H 
mult de două ori, este cit se ( 
poate de dăunător. Este un 
lucru știut că in două spec
tacole nu poți cuprinde pe 
toți spectatorii care ar dori 
să-I vizioneze. Este necesar ca 
fiecare spectacol să fie pre
zentat de mai multe ori. ;

De asemenea, dat fiind fap- > 
tul că intre localitățile noas
tre sint distanțe relativ mici, 
se pot organiza spectacole re
ciproce intre cluburi. Acestea 
ar da rezultate bune și ar 
constitui totodată un stimu
lent pentru artiștii amatori. 
Experiența căpătată în aceas
tă direcție de clubul minier 
din Petrila cu opereta „Sil
via1* este edificatoare.

Nu s-a făcut totul nici in 
ceea ce privește munca 
cartea. Se țin încă puține re
cenzii, se încearcă in mică 
măsură să se întrebuințeze 
forme mai variate de atrage
re de noi cititori. In tot oraT 
șui Petrila nu se găsesc decît 
3 biblioteci de casă, număr 
mic față de posibilitățile pe 
care le are biblioteca.

Conducerea clubului va 
bui să ia toate măsurile 
tru ca acțiunile care se 
fășoară aici să fie cit 
multe, mai variate, mai 
rative și atractive.
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Unele aspecte ale aprovizionării în halele
Datorită condițiilor create (spa

ții comerciale pentru unitățile co
merțului de stat și cooperatist, 
mese pentru desfacerea produselor 
de către G.A.C. și producători 
particulari, asigurarea depozitării 
pe timpul nopții a produselor, cîn- 
tare suficiente, asigurarea odih
nei în timpul nopții 
toarele halei) fac ca 
șului Petroșani să fie 
G.A.C. și producători 
din mai multe regiuni

Ca urmare a terminării colecti
vizării agriculturii în întreaga țară, 
în ultimul timp în piața orașului 
Petroșani au venit cu produsele 
lor tot mai multe gospodării a- 
gricole colective din regiunile Ol
tenia, Banat, Hunedoara, Bucu
rești, Argeș. Ele au avut și au, 
alături de unitățile O.A.D.L.F., 
un rol important în reducerea pre
țurilor.

Unitățile comerciale de desfa
cere a legumelor și fructelor tre
buie să îndeplinească 
gulator al prețurilor 
neorganizată. Acest 

îndeplinit în anumite

■tste

în dormi- 
piața ora- 
vizitată de 
particulari 

ale țării.

din Petroșani
unele produse au fost de calitate 
slabă. Lipsa unor zarzavaturi și 
fructe ca : ceapă, varză, castraveți, 
mazăre verde, fasole, cireșe și al
tele din unitățile O.A.D.L.F. a 
dus la ridicarea prețurilor pe piața 
neorganizată.

De asemenea, de multe ori a- 
provizionarea unităților O.A.D.L.F. 
din cadrul halei se face tîrziu, 
după ora 10, dînd astfel posibili
tate producătorilor particulari să 
vîndă produsele lor mult peste 
prețurile O.A.D.L.F. Așa s-au pe
trecut lucrurile și în ziua de 30 
iunie din cauza inventarierilor. 
Care au fost urmările ? Lipsa de 
cartofi, varză, ceapă din unitățile 
O.A.D.L.F. a făcut ca pe 
neorganizată cartofii să se 
cu 4 lei kg., varza cu 3 lei, 
cu 6—8 lei, adică aproape 
față de prețurile oficiale.

In această situație s-a luat le
gătura cu tovarășul Penciu de la 
depozitul O.A.D.L.F., explicîn* 
du-i-se situația creată pe piață. 
El a răspuns însă prompt : Depo
zitul este în inventar și nu se dă 
nici o marfă pînă la ora 14.

Unele lipsuri se mai manifestă 
și în aprovizionarea altor unități 
comerciale din cadrul halelor. De 
exemplu, la bufetul „Dunărea" nu

piața 
vîndă 
ceapa 
dublu

rolul de re* 
de pe piața 
rol a fost) 
perioade în 

: a existat o abundență de
frfuri de bună calitate. Insă a-

:ste unități nu au în permanență 
tot felul de produse, iar alteori

se găsește întotdeauna apă mine
rală, berea se aduce de multe ori 
tîrziu sau de loc, iar gheață există 
rar.

Problema ambalajelor, în special 
la unitățile O.A.D.L.F., mai lasă 
de dorit. De multe ori se găsesc 
numeroase lăzi și butoaie goale. 
Lipsuri manifestă și I.C.R.A. în 
ridicarea sticlelor și butoaielor de 
bere goale.

Față 
halelor 
nătățit, 
bună, 
nou a unității O.A.D.L.F. din in
teriorul halei, mărirea măcelăriei, 
deservirea oamenilor muncii se face 
in condiții optime și într-un mod 
civilizat.

In vederea înfrumusețării hale
lor. în cursul acestui an sînt pre
văzute reparații generale în va
loare de 139.000 lei. Deci halele 
vor deveni și mai frumoase. Co
lectivul de muncă de aici se va 
strădui să gospodărească mai bine 
acest bun obștesc, să asigure des
fășurarea comerțului în piață la 
un nivel din ce în ce mai înalt, 
spre mulțumirea celor ce muncesc.

de anii trecuți, în cadrul 
aprovizionarea s-a îmbu- 
deservirea a devenit mai 

Prin dotarea cu mobilier

D. GHITAN 
setul halelor — Petroșani

Consfătuirea de producție a fătr 
tierului 9 a fost animată- Od", 
menii discutaseră despre proble* 
mele de muncă : aprovizionarea 
cu materiale, organizarea raționa
lă, au dezbătut activitatea meca
nicilor. A reieșit clar faptul că u- 
nele brigăzi lucrează mai bine, 
obțin rezultate frumoase, iar al

tele dau un randament mai mic.
Mergtnd spre casă, comunistul 

Roșu Dumitru se gîndea la pro
blema discutată : ce~i de făcut 
pentru lichidarea rămînerii în ur
mă la unele brigăzi ? A doua zi, 
pe șantier, el a discutat cu ortacii 
pînă s-a concretizat hotârîrsa;

J

Exemplu 
pentru colectiv

> să se preia conducerea unei bri- 
< găzi mat slabe pentru a o ridice 
( la nivelul celor fruntașe.
I ...Zidarul Roșu Dumitru lucrea-
> Zâ de 11 ani pe șantierele din 
$ Valea Jiului. A participat 1st

I
coustiucția Institutului de mine, 
a Școlii profesionale din LupefU, 
la înălțarea noilor blocuri din

• Vulcan. Petroșani. Acum, lucrea- 
( Zi pe șantierul Livezfini la blo~ 
\ ad A zero cu 32 apartamente, un- 

</c a preluat conducerea fostei 
brigăzi de zidari- tencuitori a
lui Pop Francisc.

De cînd este la conducerea 
brigăzii, zidarul comunist Roșu 
Dumitru a îmbunătățit mult acti
vitatea acesteia. Pentru întărirea 
colectivului în care lucrează, din 
vechea brigadă au venit aici zida- l 
rii Cioarcă loan, Ștefan loan, La- $ 
zăr Florea și Ardeleanu Petre- S 
Aceștia, împreună cu ucenicii Ne- < 
lega Alexandru, Crișan Leontin 1 
fi alții, au alcătuit echipe puttr- ? 
râce, omogene. S

Organizarea muncii, ridicarea < 
calificării membrilor din brigadă ? 
— iată preocupările principale > 
ale tovarășului Roșu Dumitru. In | 
cursul anilor, el a calificat mulți < 
muncitori de nădejde, învățindu-i 5 
metode înaintate, rapide de zi~ 5 
darie. De obicei, împreună cu bri- ș 
gada lui, ia construcția unui bloc ( 
de la fundație și pînă la acoperiș, 5 
tenctiirea interioară și exterioară. )

Constructorul Roșu Dumitru S 
de pe șantierul Livezeni, prin $ 
toată activitatea lui, constituie un < 
exemplu pentru colectivul unde Ș 
lucrează.

>

tre- > 
pen- ( 
des- ? 
mai ? 

ope-

es cițiva ani în urmă, pe locul unde se află azi cartie
rul Gh. Dimitrov era un maidan și cîteva case mici, igrasioase. 
Astăzi, maidanul s-a transformat într-un adevărat orășel de 
blocuri. Copiii ce se văd în cli seu sînt cam de vîrsta aparta
mentelor in care locuiesc.

>W'''
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Lucrările Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

U '«!) «i (■*■) G*s) G*) G*==^G*-Tb*9

Proteste în întreaga lume împotriva 
experiențelor nucleare americane

MOSCOVA 11 (Agerpres)
După cum anunță agenția TASS 

în cadrul comisiei Congresului 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace care discută aspectele 
economice ale dezarmării a fost 
ales ca președinte Oskar T-ange 
(Polonia).

Discuția a început cu cuvintul 
rostit de economistul sovietic 
prof. Modest Rubinstein. El a 
numit drept „denaturare intențio
nată a faptelor14 declarațiile 
panicarde despre nenorocirile ca
re ar putea, chipurile, să se abată 
asupra economiei țărilor capitalis
te ca urmare a dezarmării. Vor
bitorul s-a referit în această or
dine de idei la ampla analiză e- 
conomică făcută de experții 
O.N.U. care a dovedit posibili
tățile largi pe care le-ar deschide 
dezarmarea.

Prof. Rubinstein a înfățișat a- 
mănunțit perspectivele pe care le 
deschide dezarmarea în fața țări
lor slab dezvoltate din punct de 
vedere economic, în care popu
lația se subalimentează, suferă de 
pe urma bolilor epidemice și a 
lipsei unor condiții bune de trai.

In afară de aceasta, după de
zarmare statele industriale dezvol
tate ar putea să aloce pentru a- 
jutorarea țărilor care se dezvoltă 
resurse considerabile.

Sybill Gorson (Anglia) a spus 
că problema plasării în câmpul 
muncii a sute de milioane de oa
meni care în prezent sînt ocupați 
cu producția de armament, trebuie 
studiată cu toată seriozitatea.

Arturo Orona (Mexic) a criti
cat cu asprime programul „Ali
anța pentru progres", „atît de 
mult lăudat de guvernul S.U.A.". 
El a numit acest program „pură 
propagandă". Reprezentantul Me
xicului a spus că fondurile alo
cate potrivit acestui program intră 
în cele din urmă în posesia mo
nopolurilor și dispar din țările 
respective. Acest lucru este vala
bil. de asemenea, și pentru țările 
Asiei șî Africii.

Delegatul japonez Hamalarași a 
fost întrutotul de acord cu păre
rile reprezentantului Mexicului.

Dr. Pistoleze (Italia) și-a con
sacrat cuvintarea problemei rezer
velor de energie atomică din punc
tul de vedere al problemelor e- 
coaomice.

Leonid Soloviov, secretar al 
Consiliului Central al Sindicate

NEW YORK. — Agenția Reu
ter anunță că dr- Martin Lutber 
King, cunoscut conducător al miș
cării negrilor din S.U.A. împo
triva segregației rasiale, a fost 
condamnat la 45 de zile închi
soare. King este acuzat de parti
ciparea la o demonstrație împo
triva segregației, care a avut loc 
la Albany în luna decembrie anul 
trecut.

SAIGON. — Patrioții din Viet
namul de sud obțin tot mai multe 
succese în lupta împotriva dicta
turii ngodinhdiemiste și a agresiu 
nii americane. Intr-un comunicat 
militar publicat la Saigon se re
cunoaște că unitățile de partizani 
sud-vietnamezi au lansat în ulti
mele zile trei atacuri importante 
în regiunea platourilor înalte, sco- 
țînd din luptă 42 de membri ai 
trupelor ngodinhdiemiste și captu- 
rind importante cantități de ar
mament.

MADRID. — La Madrid a fost 
comunicată marți seara remanie
rea de guvern anunțată de Fran
co încă de acum câteva luni. După 
cum subliniază observatorii din 
capitala spaniolă, această „reor
ganizare" a guvernului franebist 
nu afectează în esență structura re
gimului și nu urmărește altceva 
deât Măturarea unor membri ai 
guvernului compromiși în urma 

lor din U.R.S.S- a citat fapte 
concrete referitoare la influența 
binefăcătoare a dezarmării asu
pra creșterii nivelului de trai al 
popoarelor.

Paulo Alos Pinto, reprezentan
tul Braziliei, a comunicat că de
legația braziliană a pregătit pen
tru congres un raport intitulat 
„Bazele dezarmării și menținerii 
păcii". El a analizat în mod deo
sebit problemele dezvoltării co
merțului internațional, tratate in 
acest raport, condamnînd expan
siunea efectuată de Statele Unite 
în țările Americii Latin*

Santiago Oquedo, membru al 
delegației chiliene, a subliniat că 
dacă s-ar reuși să se treacă pe 
făgașul concret dezarmarea gene
rală și totală, aceasta ar permite 
să se ridice considerabil nivelul 
de trai al popoarelor țărilor la
tino- americane.

Simalu, delegat al Indoneziei, 
a declarat că colaborarea econo
mică internațională, care trebuie 
să se dezvolte pe scară largă ca 
urmare a dezarmării generale și 
totale^ va duce la organizarea 
justă a comerțului dintre țările 
cu nivel înalt și cu nivel scăzut 
de dezvoltare.

Referindu-se la situația din e- 
conomia țării sale, Martin Hali, 
delegat al S.U.A., a subliniat că 
nicăieri problemele reprofilării in
dustriei de război pe făgașul paș
nic nu sînt atît de importante și 
dificile ca în S.U.A. In același 
timp economiștii din S.U.A. au 
demonstrat că o asemenea repro
filare este întrutotul posibilă și 
aă ea nu va fi însoțită de o pră
bușire economică, așa cum o a- 
firmă unii.

In numele partizanilor păcii 
din R.F. Germană, a luat cuvintul 
Sesermann, reprezentant al mun
citorilor unei mari uzine. El a 
citat cifre referitoare la uriașele 
cheltuieli militare care ating în
R. F. Germană 15 miliarde de 
mărci. Alte 15 miliarde se chel
tuiesc în aceleași scopuri în ca
drul altor capitole ale bugetului.

Luind cuvintul în numele dele
gației R P. Chineze, Gju Țzî-ți a 
arătat că exploatarea imperialistă 
constituie cauza existenței țărilor 
slab dezvoltate sub raport econo
mia Inperialismul aservește po
poarele. Pînă în 1949 guvernul
S. U.A. a pus la dispoziția vechii 
Chine șase miliarde de dolari.

______ ț

marilor manifestații revendicative 
din primăvara aceasta. Au fost 
înlocuiți astfel miniștri muncii, in
formațiilor, industriei și educației, 
însă înlocuitorii lor sînt, de ase
menea, cunoscuți ca persoane le- : 
gate de cercurile franchiste sau 
clericale.

GENEVA. — La 10 iulie, prin
țul Suvanna Fumma, șeful guver
nului laoțian, a. acordat un inter
viu trimisului special al agenției 
France Presse în care a arătat că 
după semnarea acordului de la 
Geneva una din sarcinile imediate 
va fi realizarea unificării armatei 
și apoi demobilizarea" celei mai 
mari părți a ei.

HONOLULU. — Un reprezen
tant al Comisiei pentru energia 
atomică a S.U.A. a declarat la 
Honolulu că înainte de a încheia 
seria actualelor explozii nucleare. 
Statele Unite vor efectua, proba
bil, încă două sau trei explozii 
nucleare la mare altitudine în re
giunea insulelor Johnston.

PARIS. — La 10 iulie în Adu
narea Națională Franceză au în
ceput dezbaterile în legătură cu 
alocațiile bugetare suplimentare 
pe 1962.

Este vorba de 239 miliarde 
frână vechi alocați pentru noi 
cheltuieli la articolele bugetului 
militar.

Pentru aceasta China a fost ne
voită să renunțe la suveranitatea 
sa.

In numele delegațiilor, africane, 
Sako Mamadou, a subliniat că 
dezarmarea va aduce mari avan
taje țărilor africane care sînt ne
voite să cheltuiască o parte din 
alocațiile bugetare pentru apăra
rea frontierelor lor.

La propunerea prezidiului au 
fost constituite subcomisii. Tema 
discuției uneia dintre ele o con
stituie dezarmarea și ridicarea ni
velului de trai al popoarelor; a 
tlteia — dezarmarea și dezvol
tarea comerțului internațional. In 
afară de aceasta, în prima sub
comisie un grup de delegați va 
examina separat problemele legate 
de reprofilarea producției de răz
boi.

☆
MOSCOVA 11 (Agerpres) —•' 

TASS transmite:
In sala Coloanelor a Casei 

Sindicatelor și-a început lucrările 
Comisia „Dezarmarea și indepen
dența națională14, creată de Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace.

Președinte al comisiei a fost a- 
les cunoscutul fruntaș al vieții 
publice din Liban, laureat al 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare", Antoine Tabet.

Peste 40 de vorbitori au luat 
cuvintul la 11 iulie în cadrul 
discuției generale.

☆

MOSCOVA 11 (Agerpres — 
TASS transmite :

La Casa Centrală a Arhitec
tului din Moscova au început lu
crările comisiei care se ocupă de 
aspectele morale, culturale, medi
cale și juridice ale problemă de
zarmării. La lucrări partiăpă pes
te 400 de persoane, printre care 
parlamentari, activiști sindicali, 
juriști, oameni de știință, scrii
tori, ziariști, sameni de artă și 
de cultură, pceou. conducători 
ai organizațiilor de tineret.

Comisia a ales prezidiul alcă
tuit din reprezentanți ai S.U-A., 
Canadei, Cehoslovaăei, Japoniă, 
Franței, R.F.G., Indiă.

☆
MOSCOVA 11 (Agerpres) — 

TASS transmite :
In Palatul Congreselor din 

Kremlin își desfășoară lucrările 
Comisia nr. 1 a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace : „Dezarmarea și problemele 
ă politice și tehnice44.

Prof. Pierre Biquard (Franța) 
a fost ales ca președinte al co
misiei.

In numeroase țări ale lumii ău loc demonstrații pentru 
pace și dezarmare generală, împotriva experiențelor nucleare 
americane.

IN CLIȘEU : Aspect de la demonstrația studenților din 
Oslo, capitala Norvegiei, în fața ambasadei americane.

Rezoluția prezentată de un grup 
de deputați laburiști

LONDRA 11 (Agerpres).
Patru parlamentari englezi

Michael Foot, Emrys Hughes, S. 
O. Davies și William Baxter - 
au prezentat în seara zilei de 9 
iulie Camerei Comunelor urmă
toarea rezoluție: „Camera Co
munelor condamnă ca o acțiune 
barbară hotărîrea guvernului 

j S.U.A. de a continua, ignorînd pă
rerea oamenilor de știință, expe
riențele nucleare la mare altitudi
ne și cere guvernului englez să 
facă uz de întreaga sa influență 
asupra guvernului S.U.A. pentru 
încetarea imediată a actualei se
rii de experiențe nucleare14.

„Ploaie radioactivă în Mexic'4
MEXICO 11 (Agerpres).
Sub titlul „Ploaie radioactivă 

în Mexic44, săptămînalul „Mana
na" publică un articol în care 
protestează împotriva exploziilor 
nucleare efectuate de S.U.A. în O- 
ceanul Paăfia Ziarul arată cd 
vînturile care bat din zona expe
riențelor atomice efectuate în O- 
ceanul Paăfic „aduc pe teritoriul 
Mexicului mari cantități de depu
neri radioactive".

Demonstrație de protest 
la Copenhaga

COPENHAGA 11 (Agerpres).
In fața ambasadei americane din 

Copenhaga a avut loc o demons
trație de protest împotriva explo
ziei nucleare americane în Cos
mos.

_=©=_

[nlotarea iui S?o Kbeflda
ALGER 11 (Agerpres).
La 9 iulie pe stadionul de sport 

din orașul Alger a avut loc un 
mare miting la care au luat cuvin
tul șeful G.P.R.A., Ben Yussef Ben 
Khedda, precum și Krim Bellkas- 
sem și Ait Ahmedn miniștri ai 
G P.R.A. In cuvintarea sa Ben 
Khedda, după cum transmite a- 
genția France Presse, a subliniat 
necesitatea asigurării unității și a; 
respectării ună discipline și ordinii 
stricte. El a dat o apreăere înaltă' 
activității armată de eliberare na
țională, care, a declarat el, „v^ 
sta de straje cu vigilență unității".

Ben Khedda a scos în evidență 
creșterea autorității guvernului pro
vizoriu al Republidi Algeria a- 
mintind că el a fost recunsocut 
deja de 33 de state.

Demonstranții au remis amba
sadorului S.U.A. o scrisoare de 
protest adresată președintelui Ken 
nedy în care se exprimă regretul 
profund în legătură cu acțiunile 
guvernului S.U.A. care a efectuat 
o explozie nucleară la mare alti
tudine.

0 gravă primejdie
CANBERRA 11 (Agerpres).
Cunoscutul specialist australian 

n domeniul fizicii nuclare prof. 
Green, protestînd împotriva ex
ploziei nucleare efectuată de Sta
tele Unite a declarat că depunerile 
radioactive provocate de aceste 
experiențe vor prezenta mulți an» 
o gravă primejdie. Știința nu are 
nimic de cîștigat din aceste expe
riențe americane, a relevat prof. 
Green.

Crimă împotriva omenirii
TOKIO 11 (Agerpres).
Ziarul „Yomiuri" publică arti 

colul lui Masasi Miadzi, doctf^în 
științe astronomice, directeit al 
Observatorului din Tokio. în care 
acesta califică recenta explozie a- 
mericană ca o crimă împotriva o- 
menirii.

Tosioki Toyota, profesor la U- 
niversttatea din Rikkyo, arată în 
protestul său împotriva experien
țelor americane publicat în ziarul 
„Akahata41 că acestea urmăresc nu
mai scopuri militare și politice.

PROGRAM DE RADIO
13 iulie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.15 Muzică de estradă, 8,30 Concert 
de dimineață, 9,20 Muzică din o- 
pere, 10,08 Melodii populare ro- 
mînești 11,03 Muzică de estradă 
de compozitori sovietid, 12,00 
Program distractiv susținut de 
Fanfara reprezentativă a Armatei, 
13,10 Concert de prînz, 1400 
Fantezii simfonice, 14,30 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 15,20 Muzică 
ușoară de compozitori romîni,
16.15 Vorbește Moscova !, 17,15 
Soliști și formații artistice par-, 
ticipante la diferite Festivaluri in
ternaționale de tineret, 18,40 Mu
zică de estradă interpretată de 
orchestre de coarde, 19,00 Seri 
dobrogene, 19,45 Muzică, 20,15 
Cîntă corul Radioteleviziunii, 
20,40 Muzică de dans, 21,40 „Bi- 
ne-i în gospodărie" program de 
cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 22,33 Seară de balet. PRO
GRAMUL II. 12,15 Poeme simfo
nice, 13,25 Muzică din opere, 
14,03 Ansambluri romînești de 
cântece, 15,00 Din folclorul po
poarelor, 16,15 Tineri interpreți 
de muzică ușoară, 17,00 Muzică 
instrumentală și vocală de compo
zitori romîni, 18,05 Cîntece ale 
compozitorilor noștri inspirate din 
lupta popoarelor pentru pace, 19,00 
Muzică de estradă din țări socia
liste, 19,30 Teatru la microfon : 
„Nevestele vesele din Windsor", 
comedie de W. Shakespeare. 21,45 
Muzică de dans, 22,35 Cîntă Clau
dio Villa.

CINEMATOGRAFE
13 iulie

PETROȘANI - 7 Noiembrie! 
Intoarce-te ; Al. Sabia : Anii fe
cioriei : PETRILA : Doctorul din 
Bethenow ; ISCRONI : Expresul 
de seară ; ANINOASA : Prologul 
rezistenței ; VULCAN : Nu te lăsa 

I niciodată ; LUPENI : Intre di 
i iubiri ; URICANI : Rapsodia 
I craineană.
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