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ACȚIUNI I1NEBEȘI1
Pentru oțelăriile Hunedoarei
In secția de transport 

a preparaț'.ei Petrila or
ganizația U.T.M. acordă 
o atenție deosebită ac
tivității pentru colecta
rea și depozitarea fie
rului vechi. De exem
plu, în trimestrul II a.c. 
utemiștii din acest sec
tor au participat la 7 ac- 
trrtnti voluntare. colec 
tind 14.500 kg. de fier 
vechi și piese de metal 
casate.

S-au remarcat tinerii 

își îndeplinesc angajamentele 
midt decît jumătatea 
angajamentului.

Organizațiile U-T.M. 
care și-au adus o mai 
mare contribuție la co
lectarea acestei cantități 
de fier vechi sînt cele 
de la sectoarele 111, VI, 
VIII și IX. Angajamen
tul tinerilor din secto
rul VIII este de 46 to
ne din care pirtă în pre
zent ei au colectat 34 
tone. Și tinerii din sec
torul VI au predat deja 
25 de tone fier vechi din 
cele 30 cit este angaja
mentul.

Marcu loan, Florea Ni- 
colae, Cărămizaru loan, 
Vărgatu Petru, Vitoși Io
sif, Berzan Vasile ș: 
Cleambă Eleonora.

însuflețiți de rezulta
tele obținu'e, utemiștii 
din organizația sectoru
lui de transport s-au 
angajat să colecteze în 
trimestrul III o cantita
te și mai mare de fier 
vechi-

I. SIMONDI 
corespondent

Agitatorii sectorului fruntaș
In fruntea întrecerii socialiste 

ce se desfășoară la mina Uricani 
se situează de mai mult timp 
colectivul sectorului I. De la în
ceputul anului, minerii din acest 
sector au obținut însemnate suc
cese in sporirea producției de căr
bune. Depășindu-și in fiecare lună 
planul de producție, colectivul sec
torului I a încheiat primul se - 
rnestru cu cantitatea de 8341 to
ne de cărbune dată peste plan.

îndrumați îndeaproape de bi
roul organizației de bază cei a- 
proape 100 de agitatori, comu
niști și tovarăși din activul fără 
de partid, desfășoară o muncă 
politică susținută pentru mobili
zarea întregului colectiv la spori
rea ritmică

Agitatorii 
pe brigăzi, 
concrete în 
fiecărui loc 
sarcinile de 
zilor în care lucrează, agitatorii 
au urmărit zi de zi realizările ob
ținute de brigăzile lor, au anali
zat împreună cu ceilalți munci - 
tori, la locul de muncă, posibili
tățile concrete pentru a-și spori 
realizările. Ei au popularizat me
todele înaintate de muncă, ară- 
tind prin exemple concrete succe
sele ce se pot obține imbrățișînd 
diferite metode și inițiative- In 
prezent toate brigăzile sectorului 
se preocupă să aplice regimul de

a producției.
au fost repartizaț; 

trasindu-li-se sarcini 
raport cu specificul 

de muncă. Cunosciad 
producție ale brigă-

lucru de „două cîmpuri avansare, 
în fiecare schimb în abatajele ca- 
meră“, inițiativă datorită căreia în, 
iuna iunie sectorul și-a depășit 
planul cu 1932 tone de cărbune, 
iar unele brigăzi ca cele conduse 
de Nicolaie loan, Burtea Niță și 
Teodorescu Stancu au obținut a- 
• ansări de 100 tn.1., atingînd ran
damente de peste 8 tone de căr
bune pe post.

O susținută muncă politică în 
scopul obținerii de economii la 
material lemnos și a unor viteze 
sporite de avansare au desfășurat 
și agitatorii din brigăzile de pre
gătiri. Aplicînd metoda de ar
mare cu plasă metalică, brigada 
agitatorului Drăghici Aurel obți
ne, lună de lună, pe galeriile de 
pe stratul 9 avansări mari și eco
nomii de peste 30 m.c. material 
lemnos. In prezent la toate bri
găzile de la pregătiri din sectorul 
I se aplică perforajul umed.

Obținerea de randamente tot 
mai înalte, de viteze de avansări 
mari, îmbunătățirea calității căr
bunelui, realizarea de economii iată 
obiectivele activității agitatorilor 
din sectorul I, fruntaș pe mină. 
Printre agitatorii cei mai activi 
se numără tov. Ciobănescu Gri- 
gore, Tirizică Alexandru, Cîrciu- 
maru Constantin, Lefter loan și 
Pinzaru Alexandru.
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In urma angajamente
lor luate de organizațiile 
U.T.M. pe sectoare, ti
neretului de la mina A~ 
ninoasa i-a revenit pen
tru acest an sarcina să 
colecteze și să trimită o- 
țelăriilor patriei cantita
tea de 260 tone fier 
vechi.

Acordînd importanța 
cuvenită acestei acțiuni, 
tinerii aninoseni au pre
dat la I.C.M. pînă la 1 
iulie a.c. cantitatea de 
139-840 kg. fier vechi 
ceea ce reprezintă mai

Un nou obiectiv
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La Viscoza Lupeni activitatea tovarășilor 
Gcorgi Vasile și Rădulescu loan, care lucrează 
în laboratorul chimic al întreprinderii, este 
mult apreciată. Executind analize corecte ei 
contribuie la îmbunătățirea continuă a cali
tății firelor de mătase artificială.

IN CLIȘEU : La bora nț ii Georg i Vasile și Ră
dulescu loan la masa de lucru.

-----------------©-----------------

Realizări la preparafia Lupeni

Hotărîrea tineretului 
de a transforma terenul 
din jurul puțului auxi
liar de la Uricani in
tr-un parc a prins viață. 
Primii care au ieșit la 
muncă voluntari au fost 
tinerii de la sectorul de 
transport al minei. Ast
fel, într-una din dimi
neți, după ieșirea din 
șut, tinerii din schimbul 
maistrului de transport 
Răgan Constantin. îm
preună cu cei din schim
bul maistrului Zahares- 
cu loan au prestat pri
mele zeci de ore

muncă patriotică ruve- 
lînd peste 50 m.p. de 
teren. La realizările ob
ținute de organizația 
U.T.M. din sectorul de 
transport s-au mai adău
gat încă 150 de ore de 
muncă patriotică efec
tuate de tineri din alte 
organizații.

Printre cei peste 50 
de tineri au fost și ute
miștii Lazăr Mihai, 
Frunză Vasile, Rizea 
Constantin, 
Gheorghei
Gheorgbe care răspund 
întotdeauna la chemări
le organizației.

Lazăr
Vasile,

Nicbițelea
Mărășescu

♦

Intensificind întrecerea 
pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de 
plan, colectivul de mun- l 
că al preparației Lu
peni a reușit să încheie 
luna iunie cu rezultate 
bune- La producția mar-

—-------------- 0

La căminul cultural 
din Coroiești

fă, de exemplu, planul a 
fost depășit cu 8 la sută; 
cenușa a fost redusă cu 
0,2 puncte, iar recupera
rea a fost îmbunătățită 
cu 2,1 puncte.

T. SIPOȘ 
corespondent

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

Pentru ridicarea nive
lului politico-cultural al 
țăranilor muncitori, in 
luna iunie s-au organizat 
cinci conferințe pe teme 
social-culturale și 
zootehnice. La a- 
ceste conferințe, 
care s-au ținut 
la căminul cul
tural din Coro
iești, au partici
pat peste 900 de

To-mârescu Dumitru și 
ma Lucia, învățători și 
de tovarășa Popa Ana, 
responsabila căminului 
cultural .

»
Fruntași în lupta pentru calitate și sporirea continuă a 1 

producției de cărbune — așa sînt cunoscuți la Cimpa I mi- , 
nerii din brigada comunistului Farkaș loan. Minerii din bri-! 
gadă își depășesc în fiecare lună cu 10—20 la sută sarci
nile de producție.

IN CLIȘEU : Minerii David Gheorghe, Colaci Vaier, Dioane 
Marcu și Grădinara Nicolae discutînd despre sarcinile ce le 
revin în viitor.

Toată atenția îndeplinirii planului de pregătiri 
în sectoarele minei Vulcan
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i țărani muncitori.
* Conferințele
i au fost expuse 
ț de tovarășii Dij-

Kore 
este frun-

Brigada de descărcători și stivmton condusă 
Ludovic de la depozitul de lemn al minei Lupeni 
tașă în muncă.

Organizîndu-și bine lucrul în schimburi, lunar 
depășiri de normă cuprinse între 20—30 la sută.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii lucrînd la sti- 
vuirea cherestelei.

ea obține

Colectivul minei Vulcan, 
una dintre exploatările furni
zoare de cărbune cocsificabil 
din Valea Jiului, a obținut 
succese pe calea îndeplinirii 
angajamentelor luate in între
cerea socialistă. Din abatajele 
cameră și frontale au fost ex
trase peste plan in luna tre
cută 4360 tone de cărbune. 
Procentul de cenușă din căr
bunele extras a scăzut în a- 
cest timp cu peste 2 la sută 
față de norma admisă. De a- 
semenea, s-au realizat econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de cîteva sute 
de mii lei.

Dacă in privința îndeplini
rii planului de producție, a 
îmbunătățirii calității cărbu
nelui și realizării de economii 
suplimentare la mina Vulcan 
s-au obținut rezultate fru
moase, nu același lucru se 
poate spune despre realizarea 
planului la pregătiri. In luna 
iunie, de exemplu, planul la 
lucrările de pregătiri în ste
ril și cărbune 
în proporție 
sută, iar în 
lunii curente 
nere în urmă 
cente.

O serioasă 
mă a planului de pregătiri e- 
xistă în marea majoritate a 
sectoarelor productive. Minerii

a fost îndeplinit 
de numai 80 la 
prima decada a 
există o rămî- 

cu peste 30 pro-

rămînere în ur

I.

din sectoarele I și IV, bună
oară, figurează cu un minus 
în luna trecută la lucrările de 
pregătiri de peste 50 la sută 
față de planul fixat. O situa
ție asemănătoare există aici 
și pe prima decadă a lunii 
iulie. La sectorul in, deși lu
crează mineri cu o bogată ex
periență in lucrările de pre
gătiri, viteza medie de avan
sare în galerii nu depășește 
33 m. lunar, se poate numi 
oare satisfăcătoare viteza de 
avansare realizată de brigada 
minerului Topală Constantin 
din acest sector care în luna 
trecută a atins doar... 16 m. 
de galerie, sau cea realizată 
de brigada condusă de Azâm- 
firei Dumitru care in aceeași 
perioadă a obținut doar 26,5 
m. galerie ?

Una din cauzele care fac ca 
brigăzile miniere de la lucră
rile de pregătiri să obțină a- 
vansări mici este slaba lor a- 
provizionare cu vagonete goa
le și materiale necesare pre
cum și controlul insuficient al 
muncii acestor brigăzi din 
partea personalului tehnico- 
ingineresc. Dacă conducerile 
sectoarelor ar sprijini în a- 
ceeași măsură brigăzile de la 
pregătiri cum le sprijină pe 
cele de la cărbune rezultatele 
desigur ar fi altele. Un bun 
exemplu în această direcție 11

constituie sectorul II. Aici bri-, 
găzile de la pregătiri, primind! 
un real sprijin din partea con
ducerii sectorului, reușesc săi 
obțină realizări însemnate^ 
Așa de pildă, brigada mine-: 
ruiui Micloș Laurențiu, lucrînd 
la o galerie direcțională pe 
stratul 18, a obținut o viteză! 
de avansare de aproape 70 m. 
pe lună. Pe întregul sector a- 
vansarea medie obținută la 
lucrările în steril în luna tre- 
cută și în primele 10 zile de. 
muncă din luna iulie se ridi-j 
că Ia peste 42 m„ iar la lucră-.' 
rile în cărbune la 55 m. Mî-i| 
nerii din acest sector își rea-l, 
lizează ritmic planul la pre-i 
gătiri, ocupînd un loc frun-i 
taș pe exploatare în această 
privință.

Volumul producției de căr-i 
bune la mina Vulcan este înij 
continuă creștere. Cu atît măii 
mult se cere din partea Hii-ț 
nerilor și tehnicienilor vulcă-' 
neni să-și realizeze ritmic pla-j 
nul lucrărilor de pregătiri ca
re au ca scop deschiderea de 
noi fronturi din care se va 
exploata cărbunele.

Să se acorde toată atenția 
îndeplinirii planului lucrărilor, 
de pregătiri 
ductive ale 
re Vulcan !

în sectoarele pro- 
exploatării minie-1

C. MATEESCU



STEAGUL ROȘU
.iTUrr

Manuscris inedit 
a lui Beethowen

Editura de stat muzicală din 
Moscova a pregătit pentru 
publicare un manuscris inedit 
a lui Beethowen. După cum 
s-a comunicat, povestea aces
tui manuscris este foarte in
teresantă.

După moartea lui Beethowen 
scrisorile și ciornele lucrărilor 
lui muzicale au fost vîndute 
la licitație. Acum mai bine de 
100 de ani, muzicologul rus 
M. yielgorski a cumpărat unul 
din caiete. Moștenitorii lui 
Vielgorski au arătat manuscri
sul cunoscutului compozitor I. 
Taneev, care și-a dat seama 
imediat de marea valoare a 
acestui rar document și a în
ceput să lupte pentru publi
carea lui. Dar intervențiile 
sale au fost zadarnice. Rămas 
în proprietate particulară, ma
nuscrisul a dispărut șl a fost 
descoperit abia în 1939, într-o 
arhivă din Moscova.

Muzicologul sovietic H. Fiș- 
man a studiat cîțiva ani ma
nuscrisul și a descifrat notele 
muzicale ale lui Beethowen. 
S-a constatat că acest caiet 
cuprinde schițe ale simfoniei 
„Eroica", ale „Sonatei Kreu- 
zer“, ale „Sonatei a 18-a pen
tru pian" și ale altor opere 
ale marelui compozitor ger
man.

Deosebit de valoroase sînt 
schițele unor compoziții încă , 
necunoscute ale lui Beetho
wen.

NAVE ZBURĂTOARE
Inginerul Vla

dimir Kulga din 
Riga a proiectat o 
navă zburătoare — 
pe o pernă de aer 
— cu o capacitate 
de 250 de călători. 
Viteza navei este 
de aproape 180 de 
km. pe oră, ceea 
ce depășește de 5 
ori viteza medie a 
motonavelor obiș
nuite.

Șase ventilatoare 
speciale debitează 
prin niște orificii 
pe fundul vasului, 
curenți de aer ca
re ridică nava la 
suprafața apel. 
„Perna" creată
astfel, avînd înăl
țimea de un me
tru, reduce supra

fața de freciare. 
Deplasarea in linie 
----------- O----------

orizontală a navei 
se realizează cu a- 
jutorul a două e- 
lice de avion. Noua 
navă se poate de
plasa pe apă și în 
mod obișnuit.

Specialiștii con
sideră că este mai 
rațional ca o ast
fel de navă să fie 
folosită pe liniile 
maritime lungi.

Dpepapatul
Specialiștii cunosc bine ghib- 

berelinul — substanța pe care 
o degajă ciuperca parazită fu- 
zarium și care accelerează de 
citeva ori dezvoltarea plante
lor. Dar stimulînd creșterea, 
ghibberelinul face de obicei să 
scadă recolta la hectar. De 
curînd cîțiva oameni de ști
ință sovietici, sub conducerea 
lui N. Krasilnikov, au creat un 
stimulator nou, preparatul 
„D“. Sub influența Iul, plan
tele se lungesc mai puțin, dar 

—©------
lini

viguroase 
Mazărea, 

cu 10—12

devin mai 
productive, 
dă, răsare 
devreme decît in culturile o- 
blșnulte, iar recolta la hectar 
sporește cu 60 la sută. Morco
vul și varza Înfloresc din pri
mul an. Se mărește cu 30—50 
la sută recolta de porumb. 
Potrivit unei hotărlri a Mi
nisterului Agriculturii al 
U.R.S.S. s-a trecut la produc
ția pe scară industrială a pre
paratului „D“.

Șl 
de 

zile

mai 
pil- 
mal

DE PRETUTINDENI
• Arheologii care efectuează 

săpături in apropierea dealu
lui Harnka din regiunea Sur- 
han-Daria (Uzbekistan) au fă
cut descoperiri interesante. S-au 
găsit acolo fragmente de sta
tui din argilă nearsă: capul 
unui Apollo de tip clasic grec, 
capul și o parte a torsului zei
ței Afrodita stilizat într-un. 
mod original, precum și un cap 
al zeiței Palas-Atena purtînd 
un coif de tip local, bakrian. 
Oamenii de știință consideră 
că strămoșii uzbecilor care încă 
în secolele I î.e.n. aveau un 
înalt nivel de cultură întreți
neau legături cu cele mai ci
vilizate țări din acea epocă. 
Acest punct de vedere este con
firmat și de „Istoria artei po
poarelor din Uzbekistan".

• O expediție a universității 
din Lvov a descoperit într-o 
surpătură pe malul riului Prut, 
In apropiere de stațiunea bal
neară Vorohta, un ou depus în 
urmă cu 10—15 milioane de 
ani. Oul cîntărește 600 de gra
me și este acoperit cu o coajă 
tare de calcar.

• 350 de ingineri, tehnicieni 
și muncitori de Ia uzina din 
Novokramotorsk, una din cele 
mai mari întreprinderi con
structoare de mașini grele din 
Ucraina, au devenit studenți ai 
facultății de cibernetică ce s-a 
deschis recent in cadrul uzinei.

S-a hotărît, de asemenea, să 
se organizeze un centru propriu 
de calcul.

• T. V. Samuilova, cercetă
toare științifică la o stațiune 
experimentală din Extremul O- 
rient, a izbutit să obțină fragi 
neobișnuit de rezistenți la ger. 
Greutatea medie a fructului 
este de 70—80 de grame, iar 
recolta medie la hectar 140— 
150 chintale. Pepiniera stațiu
nii a vîndut pînă in prezent 
colhoznicilor și horticultorilor 
din regiune aproximativ 100.000 
de tufe din acești fragi neo- 
bișnuiți.

■ --= 0=S—»

Zgura 
împotriva radiațiilor
Cercetătoarea Zelnah Ali

zade din Azerbaidjan a creat 
un beton cu capacitate supe
rioară de protecție împotriva 
radiațiilor radioactive. Pentru 
fabricarea lui s-a folosit zgu
ra de la cuptoarele Martin ale 
uzinei de laminat țevi din 
Șumgait. După cum au arătat 
experiențele, acest beton de 
zgură lasă să treacă de 1.5—2 
ori mai puține radiații decît 
cel obișnuit. Acum pereți^#de 
protecție ai reactorilor ato,.rici 
vor putea avea o grosime de 
numai doi metri în loc de trei.

LA JOACA
Oraș
Deși nu înfățișează nimic 

special vizitatorilor săi, oră
șelul Collins din statul Tennes- 
se (S.U.A.) este foarte căutat de

Care

INSTANTANEE LUPENENE
Să nu se mai întîmple

— Măi, da’ chițibușari mai sini 
unii oameni. Mereu găsesc l.C.O.. 
lui nostru lipsuri. Ce sîntem noi, 
cal de bătaie ? Că sînt lipsuri o 
recunosc, dar ce să-i fac ? Fără 
să ai necazuri, nu fii ce-s bucu
riile. Așa filozofa intr~una din 
Zile un tovarăș din conducerea 
l.C.O. Lupeni. Fu trezit din me
ditație de o voce.

— Trec cam rar mașinile dum
neavoastră prin cartierul Viscoza 
să ia gunoiul menajer — se auzi 
glasul.

— Rar zici ? Se mai întîmplă. 
Doar nu veți fi vrînd si vă uruie 
motoarele la cap cit e ziulica ?

— Dar de întreruperile de cu
rent din cartierele Viscoza și 80

de case cine-i vinovat ? — se 
auzi o altă voce.

— Ah! Sînteți de nesuportat 
— se oțări cel vizat. Strămoșii 
noștri au trăit sute de ani cu 
opaiț, și nu s-au văicărit, iar voi 
pentru o oră-două de întrerupe
re de curent faceți atita caz. Se 
întîmplă... Cum?! Ați stai aproa
pe 4 ore să vedeți piesa cu Șvejk 
tot din cauza întreruperii de cu
rent ? Dar ce, parcă eu n-am 
stat. Ce să-i faci ? Defecțiuni ne
prevăzute. Se întîmplă și din a- 
cestea.

Necazu-i că se întîmplă cam 
des și tare bine ar fi să nu se mai 
întîmple de loc.

Ș f i f
turiști, 
este explicația ?
Autoritățile din 
Collins au in
terzis cu stric
tețe zgomotul : 
aci nu circulă 
automobile sau 
altfel de vehi
cule, nu există 
cinematografe, 

televizoare, a- 
parate de radio 
șl nici măcar... 
telefoane. Oră
șelul este con
siderat deci o 
„oază a liniștii" 
și nu-i de mi
rare cum în 
mult prea zgo
motoasa Ame
rică unii aface
riști au început 
să scoată în
semnate bene-
ficii din aceas-
tă... atracție tu
ristică I Tinerețe, grație și desigur îndemînare la cusutul rochițelor pentru păpuși.

Din cauza vitezei
Mașina cu numărul 51.754 HD. 

se opri în fața magazinului nr. 
76 Lupeni. Operativi, cei doi în
soțitori au început să arunce pli
nea în coșuri cu o dexteritate 
demnă de admirat. Cind te gră
bești însă, mai arunci și pe ală
turi. Ce să-i faci. Mai trag pe 
lingă coș chiar și baschetbaliștii 
de la Harlem care-s profesioniști, 
dormite noi. Necazu-i că atunci

Cu iuțeala
S~au apucat, în primăvară, mi

nerii ce locuiesc în cartierul 80 
de case din Lupeni să-și sape 
și să însămînțeze grădinile. Acum 
legumele și zarzavaturile sînt mari 
și frumoase- A venit însă l.L.L.-ul 
cu o propunere.

— Oameni buni. Ne-am gîndit 
să vă facem dependințe noi din 
cărămidă în locul celor de lemn, 
să schimbăm aspectul coloniei. E 
drept că o să cam stricăm o par
te din grădini cu săpături, dar 
ce să-i faci.

— N-are nimic tovarăși. Nu ne 
văităm noi pentru un petic de 
grădină, mai ales că știm că fa
ceți o treabă bună — au spus lo
catarii mulțumiți.

Au început lucrările de săpare 
a fundațiilor într-un ritm vioi.

cînd este aruncată din cauza vi
tezei lingă coș, pîinea cade In 
plină stradă spre nemulțumirea 
consumatorilor.

Se vede treaba că tot din cau
za vitezei au uitat s-o pună în 
lăzi așa cum se obișnuiește la Pe
troșani. Trăim în secolul vitezei, 
dar asta nu înseamnă că trebuie 
lucrat cu viteză în detrimentul 
igienei 1

... melcului
— De-ar merge tot așa, în cu- 

rînd sînt gata — își spuneau 
mulțumiți locatarii.

După săparea fundațiilor, lu 
crurile s-au oprit ca prin farmec. 
Trece o săptămînă, trecură două, 
ba la unele dependințe chiar șa
se, și lucrările au rămas tot la 
stadiul de fundație.

— Ce aveți, fraților, de mun
ciți cu viteza melcului ? — îi în
treabă minerii pe muncitorii de la 
I.L.L.

Ei tac și dau din umeri. Cică 
nu-i material. Dar cînd au pla
nificat acest lucru, tovarășii din 
conducerea I.L.L. n-au știut ? Sau 
poate în virtutea obișnuinței lu
crează cu iuțeala melcului...

C. DUMITRU

----------------------------------------------------------.....................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------------

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
Motivul unor neajunsuri

Lunar, cantina T.R.C.H. din 
Petroșani înregistrează aproxi
mativ 400 abonați. Lucru bun. 
De citeva săptămlni insă unii 
dintre aceștia rămîn nemln- 
cați, deși prezintă bonurile de 
masă la timp și în toată re
gula. (Exemplu: cazul tova
rășilor Gherman I. șl Pop V. 
in ziua de 26 iunie a. c.).

Recent tovarășii Luncan ste- 
lică, Ciurea Eugen și Anghel 
Marin au constatat că ospă
tarii cantinei servesc la masă 
contra cost, dar fără chitanță 
și pe unii cetățeni neabonați. 
Lucru intolerabil care explică 
pe deplin cauza neajunsului a- 
rătat.

Se naște întrebarea : Pînă 
cînd cei care împart își vor 
face parte ?

Cu aprobare și totuși..
Pentru iarnă, gospodarul 

bun se pregătește din timp. 
Așa a încercat să facă șl Pa
vel Florea din comuna Iscroni, 
strada Gării nr. 79.

Avînd în locuință ușile și 
tocurile la geamuri stricate și 
instalația electrică defectă, el 
a solicitat sectoarelor I.L.L. și 
l.C.O. Aninoasa să efectueze 
lucrări de reparații.

Prompt, conducerile celor 
două' sectoare au trimis la 
fața locului cite o comisie de 
constatare. Reparațiile solici
tate au fost aprobate.

Mai mult decît atît. Pe col
țul cererii tovarășului Pavel 
Florian (înregistrată la I.L.L.

Aninoasa cu nr. 739/1961) una 
din cele două comisii a făcut 
următoarea mențiune: „Lucra
re de întreținere. A se rezolva 
urgent".

De atunci au trecut exact 
opt luni și trei săptămîni, dar 
reparațiile tot nu au fost e- 
fectuate. Gurile rele spun că 
fără aprobare reparațiile ne
cesare la locuința tovarășului 
Pavel Florian s-ar fi făcut 
mai repede. — Să le credem 
oare ? \

Cerinfâ îndrepfăfifă
De cîtva timp în cartierul 

Livezeni a fost deschis un nou 
magazin pentru desfacerea le
gumelor și fructelor.

Amenajat într-un local co
respunzător, aspectuos și a- 
provizionat în unele perioade 
din abundentă cu diferite 
mărfuri, magazinul este mult 
solicitat de cumpărători. Ser
virea clienților nu se dovedeș
te însă la nivelul cerințelor șl 
se desfășoară tot timpul cu 
discuții, apostrofări și alte a- 
semenea „amabilități" din 
partea vînzătoarei Mano’escu

Elena. De asemenea, nu este 
respectat orarul de închidere 
și deschidere a magazinului.

Pentru a acoperi aceste ne
ajunsuri, responsabila magazi
nului născocește cu imagina
ția unui adevărat Miinchausen 
diferite motivări. Acestea Insă 
nu încălzesc și nici nu mul
țumesc pe cumpărătorii din 
cartier. Doleanța lor este ca 
magazinul să funcționeze după 
orarul stabilit, iar servirea să 
se facă în mod civilizat. E atît 
de greu ?

A. NICULESCU



STEAGUL ROȘU

Prestigiul turnătoriei

care
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Adunat în mormane mari, 
fierul vechi așteaptă în curtea 
Uzinei să-i vină rîndul să in
tre în cuptor spre a se trans
forma în oțel nou. Printre gră
mezile de fier trebăluiesc fără 
încetare tinerii din brigada 
sudorului Brean Anton. încar
că mereu cărucioarele cu fier 
vechi. Cînd bucățile de metal 
sînt prea mari, Intră în func
țiune aparatul autogen 
le taie pe mă
sura gurii cup
torului, 
încărcate, 
rucioarele 
îndreaptă 
hala mare 
turnătoriei. Aici 
cuptoarele veș
nic flămînde își 
așteaptă hrana

O apăsare pe 
gura cuptorului 
așteptîndu-și tainul. Topitorii, 
cu ochelari de protecție, în
carcă 
ritor. 
roaie 
n-au
CIștigarea unui minut înseam
nă elaborarea mai rapidă a 
șarjei și deci oțel mai mult 
care este atît de necesar nu- 

toarnă 
minele

de fiecare zi. 
manivelă și 
se deschide,

în grabă cuptorul dogo- 
Pe tlmple li se scurg și- 
de sudoare. Acum insă 
timp să și le șteargă.

o voce.

oneroaselor piese ce se 
1Ț U.R.U.M.P. pentru 
din Valea Jiului.

— Gata — se aude
Cuptorul se închide și elec
trozii încep să coboare, ema- 
nlnd temperatura necesară to
pirii fierului. Șeful de briga
dă urmărește
de topire... Șarja 
hate.

- Trăier.e, ai 
tul ulcica ? — îl
ful de brigadă pe 
motor Ivan Traian.

Ulcica-i așa cam cit două 
cazane 
oasă 
spre 
pînă

atent procesul 
e pe termi-

incălzit des- 
intreabă șe- 

olarul șa-

Și
a 
se

E

f

de la o cantină seri- 
este încălzită la alb 

menflne metalul fluid 
termină turnarea.

tocmai bună — veni
răspunsul.

Intre timp se Iau probe pen
tru laborator. Ușa cuptorului 
se deschide din nou. In cuptor 
4e Introduce o „linguriță" așa 
ca de vreo 3 kilograme, Oțe
lul fluid se toarnă într-o co- 
chilă de fontă. Analiza se face 
repede, iar verdictul vine 
prompt.

— Bun de elaborat, sau — 
Mai trebuie siliciu, mangan 
carbon.

Oțelul 
calitatea 
urmează
nu, șarja se refuză. Pentru asta 
Insă se mai face o probă. E 
hițul. Se ia o nouă lingură de 
metal dintre electrozi și se 
toarnă pe o placă de fontă. 
Să faci asemenea probe tre-

ori

de
ce

trebuie să fie doar 
cerută de piesele 

a fi turnate, că unde

=O
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AUTOPORTRET
de Gr. Hagiu

„Ceea ce surprinde din ca
pul locului, în viziunea lirică, 
a lui Grigore Hagiu e perma
nența elementului dinamic; 
pare că o puternică sursă de 
energie internă, care se cere 
neîncetat cheltuită, dăruită, 
interzice poetului contempla
ția, făcîndu-1 în schimb recep
tiv la o imagine a universului 
în mișcare, cu dimensiuni me
reu altele... Necesitatea mari
lor spații, tendința de a des
chide particularul spre gene
ral, de a înălța faptul cotidian 
printre astre, țin de structura 
romantică a poetului, care și-a 
asimilat intim ideile revolu

te!-ei
” MATEI CALINESCU

Din prefața volumului aflat 
te curs de apariție la Editura 
pentru literatură.

5FW

In 
cupl unguri 

piese nece- 
muncii In 

timp, încep 
o nouă sar

buie să fl specialist, să știi să 
apreciezi după jocul de arti
ficii calitatea și temperatura 
metalului fluid. S-au obișnuit 
insă topitorii și cu hițul’ așa 
că Oțelul iese de calitatea ce
rută.

Se dă semnalul de elaborare 
a șarjei. Macaraua prinde oala, 
o ridică, apoi o coboară lin 
pînă sub rină. Cuptorul se în
clină încet, iar metalul începe 

să curgă pe 
• jgheab în oală. 

Odată umplută, 
oala o porneș
te agale pe pis
ta de turnare. 
Aici, ea este 
luată in primire 
de turnătorii- 
formatori. Oțelul 

lichid se scurge în formele de 
pămînt transformindu-se 
roți de vagonete. 
de crater ori alte 
sare mecanizării 
subteran. Intre 
pregătirile pentru 
jă. Cînd totul merge bine, in
tr-un șut se elaborează 2—3 
șarje. In ritm susținut se des
fășoară munca și la cubitoul 
de fontă.

De o vreme încoace, munca 
la turnătorie este mai grea, 
întreaga secție pare un șan
tier. Se repară zidurile, se 
Înalță coperișul. Dar munca 
nu-și scade ritmul. Cele trei 
brigăzi de topitori, turnătorii 
șl formatorii muncesc cu hăr
nicie. Aici lucrează membri de 
partid, cum sînt topitorii Pan
ta loan, Păhescu Constantin, 
Dănescu loan, Duță Petre. Bo- 
tică Ștefan, turnătorii Pulbere 
Teodor, Scurtu Gheorgbe. Ia- 
noși Zoitan Neobosit muncesc 
șl turnătorii formatori de Ia 
fontă Severin Nicolae, Ionel 
Romulus. Eghed Adalbert și 
ceilalți care în frunte cu se
cretarul organizației de bază 
de partid, tovarășul Rus Ga- 
vrilă, se străduiesc să ridice 
tot mai sus prestigiul turnă
toriei.

D. CRIȘAN

Seri atractive
comitetul U.T.M. 
conducerea clu- 

duminicile

Organizate de 
în colaborare cu 
bului minier, joile și 
rinerotului din Aninoasa devin 

tot mai atractive și mai frumoase. 
Ținute cu regularitate ți avînd 
programe bogate și variate, aces
te seri ale tineretului sînt apre
ciate, numărul patticipanților fiind 
din ce în ce mai

In seara zilei de 
drul duminicii de 
au participat peste 
s-a ținut un frumos concurs Cine 
știe dșrigă pe tema „Festivalul

mare.
8 iulie, in ca- 
tineret la care
160 de tineri,

In zaua de 10 
iulie, pe lingă fap
tele pozitive din 
viața cotidiană a 
Lupeniului difuzoarele au anun
țat că a doua zi, la Palatul cul
tural din localitate, va avea loc 
un proces public. Inculpați : tine
rii Tomșa Aurel și Szabo Gheor- 
ghe. E rușine pentru oricine să 
apară ca inculpat în fața instan
ței, dar mai ales pentru doi tineri 
care în loc să muncească s-au de 
dat la furturi și tîlhării.

Iată cum s-au petrecut faptele. 
Leneși de „profesie** și puși pe 
furtișaguri, cei doi au cerut găz
duire bătrînului miner pensionar 
Gheber Iosif, 
să locuiască la 
gîndit omul la 
sită, trăită pe 
lor. Timpul însă trecea și cei doi 
tineri 
deva.
Jucau cărți, dispăreau nopțile în 
mod 
spre ziuă.

— Păi, voi nu lucrați nici unde, 
dragii moșului ? îi întreba din 
cînd în cînd Gheber baci-

— Să lucrăm ? Avem noi „me
toda" noastră de a munci — 
spuneau ei îâ zeflemea.

Gheber i-a primit 
el fără plată. S-a 
tinerețea lui orop- 
vremea capitaliști-

nici vorbă să muncească un- 
Aveau alte „peocupări".

misterios, întoroîndu-se

cele mai noi 
tehnică apă-

Vești de la 
preparația Petrila

Muncă permanentă 
cu cartea

In vederea popularizării cărții, 
recent în incinta preparației din 
Petrila a fost amenajată o expo
ziție cu vînzare. In această expo
ziție sînt prezentate 
cărți de literatură și 
rute în librării.

De vinzarea cărții 
oameni harnici. Utemittul Ivașcu 
Constantin și membrul de partid 
Boldura Ștefan, doi difuzori neo
bosiți ai cărții la preparația Pe
trila. Numai în ultimele patru 
luni, ei au vindut în uzină peste 
600 cărți în valoare 
Printre tinerii care 
biblioteci personale 
Verdeț Gheorghe, 
Olteanu Octavian, 
nia, loniță Ioan, Molnar Hie, Ko
vacs Alexandru și Evi Vladimir.

se ocupă doi

de 3.500 lei. 
și-au format 
se numără 
Kacso Elena, 
Bobar Euge-

Sporește numărul 
depunătorilor la C.E.C.

In uzina noastră funcționează 
un ghișeu C.E.C. cu gestiune 
proprie care efectuează depuneri 
ți restituiri direct la locul de 
muncă. înființarea chioșcului este 
• măsură care contribuie din plin 
la sporirea numărului depunători
lor la GE.C.

In ultimele 5 luni, numărul de
punătorilor la GE.G din prepa- 
rație a crescut cu 18 la sută față 
de cel existent in cursul lunii ia
nuarie, iar in iunie s-a dublat și 
valoarea depusă în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

In scopul creșterii in permanență 
a numărului de depunători, există 
o comisie de sprijin care popu
larizează in rîndul muncitorilor 
marile avantaje ce se obțin in 
tna depunerilor la C.E C.

Printre membrii comisiei 
sprijin care depun o rodnică 
tivitate se numără 
Aurica. Maior Iosif 
tru.

ur-

de 
ac 

tov. Mihăilâ 
și Găină Pe-

C. BADUȚA 
corespondent

pentru tinere t
tine

ta a- 
pregă- 
corect

mondial, tradiție scumpă 
retului**. Toți concurenții 
cea stă temă au fost bine 
tiți. După ce au răspuns 
la cele 26 de întrebări punctajul 
era egal. Epuizîndu-se apoi și în
trebările de baraj din nou cei 
cinci concurenți se găseau la ega
litate de puncte, premierea făcân- 
du-se prin tragere la sorți. Dintre 
concurenți, cele mai frumoase răs
punsuri le-au dat tinerii Beserman 
loan, Șteț Gheorgbe și Grîu Emil.

Drept răsplată pentru răspun
surile bune au fost distribuite pre
mii in obiecte.
r1 .... SMMMS ' - 1 . i.

Uscăturile sînt tot mai rare
A încercat bătrîoul să-i aducă 

pe calea cea bună, vorbindu-le 
de tinerețea lui grea, cînd mun
cea din răsputeri pentru o buca
tă de pline. Le-a vorbit și de ti* 
nerii de azi care prin muncă cins-

ÎNSEMNARE

tită duc o viață fericită. Totul a 
fost însă zadarnic. In loc să în
vețe din sfaturile lui părintești, cei 
doi i-au pus gînd rău.

Intr-o seară, în timp ce Ghe- 
ber baci dormea, cei doi s-au în
țeles să-l jefuiască. Asta drept 
„răsplată*' pentru găzduire ! Ca 
niște tîlhari de drumul mare, s-au 
furișat tiptil spre patul bătrînului, 
i-au aruncat ceva pe cap și l-au 
jefuit de 2.800 lei. Bănuia bătrî
nul pe răufăcători, dar ei nici 
vorbă să recunoască. Jucau mai 
departe cărți și făceau pe naivii. 
Organele de miliție locale însă 
n-au cunoscut ce-i odihna și după

Cu doi-trei ani în urmă, tinerii energeticieni de la termo
centrala Paroțeni au amenajat in incinta uzinei un parc cu 
sălcii plingătoare. Pentru eei care au dat permanent o prețioasă 
mină de ajutor se numără și Ispas Constantin, Popescu Ve
ronica. Bilă Magdalena. Iată-i azi bucurindu-se din plin în 
timpul repausului de mireasma parfumată a florilor cultivate 
ți de umbra plăcută a arborilor plantați de ei.

INFORMAȚII DE PARTID
lifiriarti ptliliti 

a miitittiilti tiuietliitil
Informarea politică a muncito

rilor enetgericieni preocupă in 
mod deosebit organizația de bază 
de la termocentrala Paroșeni. In 
acest scop agitatorii din secțiile 

an
din

a 
folosesc

dnd citesc in 
de muncă di* 
ziare, țin con
tente ale si* 
internaționale. 

agitatorii Du -

uzinei sînt instrui ți periodic 
pra principalelor evenimente 
țară și de peste hotare.

Pentru informarea politică 
muncitorilor, agitatorii 
pauzele de dimineață, de dte o 
jumătate de oră, 
fața tovarășilor lor 
ferite materiale din 
vorbiri pe diferite 
tuației interne și 
In ultima vreme 
țescu loan, Bușu Gheorghe, Dina 
Maria, Voia Viorel au ținut con
vorbiri cu muncitorii in legătură 
cu însemnătatea Congresului mon
dial pentru pace ți dezarmare, 
proclamarea independenței Alge
riei etc.

Fiiti frunțile ii pradatlle 
primite In partiil

Organizațiile de bază din ora
șul Vulcan și-au întărit rîndurile 
în cursul lunii trecute prin primi
rea în partid a unui număr de a- 
proape 50 de membri și candi
dați de partid.

In ultimul timp, 
de bază au acordat o 
mare întăririi muncii 

organizațiile 
atenție mai 
de primire

i străduință 
doi hoți au

multă 
cei < 
fost descoperiți și 
și-au recunos-

11 iulie, așa cumde
cu o zi înainte difuzoa-

cut vina.
In ziua 

au anunțat 
rele, a avut loc procesul public. 
Sala Palatului cultural din Lu- 
peni devenise neîncăpătoare. Su
te de oameni ai muncii ascultau 
ți la difuzoarele din centru și a* 
casă procesul. Cei ptezenți au în
fierat tîlhâriile lui Tomșa Aurel 
și Szabo Gheorghe. Cu capul ple
cat, cei doi inculpați își aștep
tau sentința.

Președintele completului de ju
decată a rostit sentința. Șase ani 
închisoare corecțională și 4 ani 
interdicție corecțională cu pierde
rea drepturilor civile.

Sala a primit cu satisfacție a- 
ceastă sentință dreaptă dată de 
tribunalul popular.

— Nu-i pădure fără uscături — 
vor spune unii „miloși** reluînd 
vechiul proverb din popor. Orân
duirea noastră socialistă 
împacă insă cu asemenea 
turi“ și de aceea 
în ce mai rare și 
dispare cu totul. 

nu se 
„ulei

ele sînt din ce 
în curfnd vor

1). CRISTEA

femeilor muncitoare, in
și din mediul rural, pre- 
gospodinelor la diferite 

obștești, gospodărești și

in partid din rîndul femeilor 
fruntașe în producție și în actr* 
vitatea obștească. In acest scop 
ele au atras în rîndurile activului 
fără de partid un mare numât 
de femei muncitoare, au întărit 
munca politico-educativă în rîn
durile femeilor. Organizațiile de 
bază au sprijinit, de asemenea, 
munca comisiilor de femei pentru 
atragerea 
telectuale 
cum și a 
activități
politico-educative.

In cursul lunii trecute din cei 
37 candidați primiți de organiza
țiile de bază din orașul Vulcan 
7 au fost femei muncitoare, frun
tașe in producție și în activitatea 
obștească. Așa sînt, de pildă, tov. 
Czimbalmos Elena și Bercea Ma
ria, bobinatoare la U.E.V., Bușu 
Ioana, Munteanu Maria ți Teslav 
Valeria, de la termocentrala Pa
roșeni, Solomon Stanica, munci
toare pe șantierul T.C.M.C.

Actiiul ile pârtii — 
sprijin prejiii

In munca pe care o desfășoară 
pentru conducerea activității eco
nomice și politice din localitate, 
comitetul orășenesc de partid Vul
can primește un sprijin prețios din 
partea activului de partid. Acti
vul comitetului orășemesc de partid 
numără peste 150 de comuniști 
cu experiență în munca de partid.

Pentru a putea aduce o contri-' 
buție cît mai mare la rezolvarea 
sarcinilor ce stau în fața comi
tetului orășenesc de partid, mem
brii activului de partid au fost 
împărțiți pe trei resoarte de acti
vitate : resortul organizatoric, pro
pagandă și agitație și un resort 
care se ocupă de problemele eco
nomice și gospodărești. Din re-' 
sortul organizatoric fac parte to
varășii Boldor Paula, Vințan 
Alexandru, Muntean Romul, Ke- 
lemen Francisc; în resortul pro
pagandă și agitație activează to
varășii Firczak Eugen, Traistă 
Eugen, Căpățînă Vasile, Vulpe 
Victor, iar din resortul economic 
tovarășii Măieran Gheorghe, Plâ- 
vicheanu Dumitru, Borza Eugen, 
Biro Nicolae, Moise Ioan, Ricza 
Iuliu, Pozsonyi Ștefan, Tecuș Mi
hai și alții.

Membrii activului de partid stu
diază diferite aspecte ale muncii 
de partid, participă la ședințele 
comitetului orășenesc, vin cu pro
puneri pentru îmbunătățirea mun
cii.
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Lucrările Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

MOSCOVA 13 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 13 iulie, delegații la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace, au continuat dis
cuții libere la întîlnîrile pe pro
fesii.

In palatul Kremlinului a avut 
loc o întîlnire 
pe membri ai 
țările Europei, 
Africii. Ei au 
dezarmării și 
prin prisma activității parlamen
telor.

In cuvîntarea sa, Isamu Akama- 
țu (Japonia) a subliniat că mem
brii parlamentului din partea 
Partidului Socialist din Japonia, 
din care face parte și el, se pro
nunță cu hotărîre împotriva tra
tatului militar americano-japonez.

Iustas Palețkis, vicepreședinte 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., a făcut propunerea 
deputății tuturor parlamentelor 
depună 
preme 
adopte 
zicerea 
ducerea bugetelor militare, să cea
ră încheierea unui tratat de nea
gresiune între țările N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul de 
la Varșovia, să lupte pentru 
făptuirea declarației O.N.U. 
privire la lichidarea totală a 
ternului colonial.

Au mai luat cuvîntul Arno 
risch (R.F.G.), N. A. Welberca 
(Ghana) și Gheorghi Iukov 
(U.R.S.S.).

In sala Okteabrski a Casei Sin
dicatelor a avut loc o 
conducătorilor sindicali 
roase țări.

Ei au fost salutați 
Grișin, conducătorul 
sovietice.

Au mai luat cuvîntul Percy 
Belcher, secretar general al sin
dicatului muncitorilor din indus
tria tutunului din Anglia- Ger
manie Guille, secretar al Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța, precum și Președintele 
Congresului Național al Sindica
telor din India, Miradjakar.

In cadrul ședinței de dimineață 
au luat cuvîntul Gudlak, repre
zentantul sindicatelor din Nigeria 
si Ibrahim Zakaria, secretat al 
F.S.M.

Menținerea păcii, preîntîmpina- 
rea războiului — a fost principala 
idee a cuvîntărilor rostite la în- 
tîlnirea oamenilor de litere — de
legați la Congres. La Clubul Scri-

—_____o.

a unui mare grup 
parlamentelor din 
Ămericii, Asiei și 

discutat problemele 
consolidării păcii

al 
al 
ca 
să 

su- 
să

eforturi ca organele 
de stat din țările lor 
legea cu privire la inter- 
propagandei de război, re-

în- 
cu 

sis

Be

întîlnire a 
dia nume-

de Viktor 
sindicatelor

itorilor din Moscova unde a avut 
loc această întîlnire, au fost re
prezentate literaturile tuturor con
tinentelor.

Scriitorul francez Jean Paul — 
Sartre a expus ideea unificării 
culturii mondiale pe calea elibe
rării ei de sub influența „războiu
lui rece".

Au mai luat cuvîntul scriitorii 
Ilya Ehrenburg (U.R.S.S.), Gian
carlo Vigorelli, secretar general al 
Comunității europene a scriitori
lor, Konstantin Fedin (U.R.S S.).

Răspunderea ce revine oame
nilor de știință pentru viitorul o- 
menirii a constituit problema prin
cipală a întîlnirii de vineri între 
oamenii de știință din multe țări.

Președinte 
care a avut 
greselor din 
Sahib Singh

Oamenii de știință din Uniu
nea Sovietică, Indonezia, R.P. Un
gară, India, Japonia au subliniat 
că este necesar să se informeze 
pe scară mai largă opinia publică 
asupra pericolului pe care îl im
plică arma nucleară și experiențele 
cu aceasta, ei au prezentat pro
puneri referitoare la interzicerea 
acestor experiențe. Au luat, de 
asemenea, cuvîntul Friedrich Ten
nis (R.F. Germană), prof. Kuzin 
(U.R.S.S-), Kaoru Yasui (Japonia), 
Brook Cheasholm (Canada), pro
fesorul John Bernal (Anglia), a- 
cademicianul Horia Hulubei (R- 
P. Romînă) care a subliniat în
deosebi necesitatea de a găsi căi 
concrete spre înfăptuirea dezar
mării generale. Subliniind marea 
răspundere a oamenilor de știin
ță de pretutindeni, vorbitorul a 
arătat că ei trebuie să-și unească 
eforturile ia direcția elaborării v 
nor mijloace care să înlesnească 
realizarea dezarmării.

La intilnirea lor oamenii de 
știință au hotărit să elaboreze un 
document care să le 
poziția în problemele 
generale și totale.

Intr-una din sălile 
dicatelor s-au întilnit 
membri ai Consiliilor 
din Italia, Japonia, Franța, Uniu
nea Sovietică, Anglia și din alte 
țări — participant la congres, 
pentru a discuta sarcinile vitale 
ale luptei pentru pace.

Au luat cuvîntul Giovanni Bot- 
tonelli, primarul orașului Marza- 
botto (Italia), Peggy Middleton, 
ajutor de primar al orașului Gre
enwich (Anglia). La discuții au 
luat cuvîntul reprezentanții Fran-

al acestei întîlniri, 
loc la Palatul Con- 
Kremlin, a fost ales 
Sokhey (India).

oglindească 
dezarmării

Casei Sin- 
primari ți 
municipale

ței, Japoniei și Uniunii Sovietice.
Pacea trebuie să devină un ideal 

pentru eroii operelor noastre, a 
declarat cunoscutul regizor de film 
sovietic Grigori Alexandrov, luînd 
cuvîntul la Casa Uniunii cineaști
lor. Aici s-au întîlnit 
oameni de teatru, artiști plastici, 
compozitori și muzicieni — dele
gați la congres.

Aceeași idee a fost exprimată 
de cunoscutul scenarist John Ho
ward Lawson (S.U.A.).

Au luat cuvîntul în continuare 
pictorul Barli (Indonezia). Akiko 
Seki (Japonia), laureată a Premiu
lui internațional Lenin „Pentru. 
întărirea păcii între popoare", 
pictorul Pedro Noel Gomez (Co
lumbia).

Medicii din multe țări ale lu
mii, întruniți la Casa arhitectului, 
au salutat propunerea făcută de 
prof. Zoltan Zsebek (Ungaria) de 
a se recomanda Uniunii interna
ționale a medicilor să organizeze 
în anul 1963 un congres mondial 
al medicilor împotriva înarmării 
atomice și de a se declara anul 
1963 — an al medicinei. an al 
păcii.

Au luat cuvîntul dr. Vidalnague 
(Franța), dr1. Salvador Martinez 
Cardens și dr. Montano (Mexic).

La congres participă reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
din peste 40 de țări. Ei s-au în
tîlnit astăzi la școala centrală a 
Comsomolului din Vieșniaki, unde 
au fost salutați cu căldură de re
prezentanții tineretului sovietic.

Discuții. însuflețite au avut loc 
în Sala Coloanelor a Casei Sin
dicatelor unde s-au întrunit spe
cialiști în dreptul internațional; 
juriști teoreticieni, avocați. Aceas
tă întîlnire a fost prezidată 
prof. Pierre Cot (Franța).

La discuțiile juriștilor au 
pane reprezentanții U.R.S.S., 
diei. Norvegiei, Indoneziei, Viet' 
namului, R.D.G., Italiei, Irakului, 
Franței, Columbiei

☆

cineaști,

de

luat 
In-

și altor țări.

(Agerpres) —MOSCOVA 13 
TASS transmite :

La 13 iulie, ora 
covei), Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace s-a în
trunit din nou într-o ședință ple
nară la Palatul Congreselor din 
Kremlin.

20 (ora Mos-
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popoarele 
american 
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SAM-NEUA. — După cum a 
anunțat postul de radio al unită
ților de luptă Patet Lao, peste 
6.000 de locuitori ai orașului Sam- 
Neua au ținut un miting în spri
jinul politicii interne și externe a 
guvernului de coaliție din Laos. 
Participanții la miting au aprobat 
poziția delegației laoțiene la con
ferința de la Geneva care se pro
nunță pentru crearea unui stat 
laoțian neutru.

GENEVA. — Conferința pentru 
fizica marilor energii și-a 
prima etapă a lucrărilor, 
mele trei zile participanții 
ferință au ascultat referate 
teză, în care s-a făcut

încheiat 
In ulti- 
la con- 
de sin- 
bilanțpl 

activității desfășurate în decurs de 
doi ani de fizicienii din diferite 
țări.

ROMA. — Uniunea italiană a 
lucrătorilor de la telefoane a bo- 
tărît declararea unei greve gene
rale de 24 de ore. Această botă- 
rîre a fost sprijinită și de alte 
sindicate naționale ale lucrătorilor 
din rețeaua telefonică.

MOSCOVA. — Potrivit hotă
rârii adoptate la sfîrșitul anului 
1961 de către Adunarea Generală

a Uniunii Internaționale a Asocia
țiilor Tehnice Cinematografice 
(UNIATEC), la începutul lunii 
octombrie va avea loc la Moscova 
cel de-al V-lea Congres al 
UNIATEC. La Congres participă 
reprezentanți din 43 de țări.

LONDRA. Agenția United Press 
International relatează 
lunii iunie producția 
Angliei a fost cu 10 
mică decît acum un 
la sută mai mică decît în luna 
mai. 25 la sută din capacitățile 
de producție din industria oțelului 
rămîn nefolosite.

ATENA. — Cu voturile majo
rității guvernamentale, Comisia le
gislativă provizorie a parlamentu
lui grec a aprobat la 11 iulie 
proiect de lege cu privire la 
numitele măsuri de securitate, 
nit să intensifice represiunile 
potriva forțelor democratice 
țară.

TOKIO. — La 12 iulie Sigheru 
Yosida, fost prim-ministru al Ja
poniei a cbemat la înarmarea nu
cleară fățișă a Japoniei și la în
cheierea cit mai grabnică a alianței 
militare cu autoritățile sud-core- 
ene.

că în cursul 
de oțel a 

la sută mai 
an și cu 6

noul 
așa- 
me- 
îm- 
din

„Fie ca între 
sovietic și 

să domnească
MOSCOVA 13 

TASS transmite :
In seara de 12 iulie a avut 

în Palatul Congreselor din Krem
lin o întîlnire între delegațiile so
vietică și cea americană la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace, la care scriitorul 
sovietic A. Korneiciuk a lansat 
chemarea înflăcărată : „Fie ca în
tre popoarele sovietic și american 
să domnească prietenia, prietenia 
în lupta pentru pace, în lupta îm
potriva războaielor 1“

I

MOSCOVA 13 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Intre 10 și 12 iulie 1962 la 
Moscova a avut loc prima ședință 
a Comitetului executiv al 
liului de Ajutor Economic 
proc.

La ședință au participat 
zentanții în Comitetul executiv ai 
țărilor membre ale Consiliului : 
S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, O. Si- 
munek, vicepreședinte al guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace, B. Leuschner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germa
ne, D. Molomjamț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Al. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, A. Apro, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, V 
Novikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii Re 
publicilor Sovietice Socialiste.

Ședința Comitetului executiv a 
fost nreâdată de O. Simunek.

Călăuzindu-se după hotărîrile 
Consfătuirii din iunie 1962 a re 
prezentanților partidelor comunis
te și muncitorești ale țărilor par 
ticipante la C.Â.E.R. și ale celei 
de-a XVI-a sesiuni (extraordinare) 
a Consiliului, Comitetul executiv 
a aprobat planul său de lucru pen
tru perioada următoare. Planul

Consi- 
Reci-

rep re

0

prevede înfăptuirea unor măsuri 
concrete în domeniul coordonării 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale a țărilor mem
bre ale Consiliului, specializării «I 
cooperării în producție, lărgirii 
schimbului de mărfuri și în dome
niul altor probleme privind cola* 
borarea economică și tehnico-șuin- 
tifică.

Pornind de la principiile fun
damentale ale diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, apro
bate de Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești ale țărilor participante la 
C.A.E.R., Comitetul executiv a a- 
probat „Principiile specializării șt 
cooperării internaționale în pro
ducție în domeniul construcției de 
mașini a țărilor membre ale Con
siliului", elaborate de Comisia 
permanentă a C.A.E.R. de cola
borare economică și tehnico-știin- 
tifică în domeniul construcției de 
mașini, „care vor contribui la 
lărgirea continuă a specializării și 
cooperării în producția indusele: 
constructoare de mașini". *

Comitetul executiv a examinat 
problemele colaborării economice 
și tchnico-științifice în unele ra
muri ale economiei naționale a 
țărilor membre ale C-A.E.R. și a 
luat o serie de hotărîri în dome
niul 
menite să asigure îndeplinirea de 
către organele Consiliului a sar
cinilor sporite.

Ședința Comitetului executiv a 
decurs într-o atmosferă de prie
tenie frățească și colaborare.

problemelor organizatorice

al

Congresul C. I. S. L. — 
tribună a propagandei războinice

BERLINUL OCCIDENTAL 13 
(Agerpres). — Corespondentul 
TASS, M. Panșin transmite :

Tribuna actualului congres
Confederației Internaționale a Sin
dicatelor Libere (C.I.S.L.), ale că
rui lucrări au loc în Berlinul oc
cidental, este folosită pe larg de 
organizatorii lui pentru „războiul 
rece". Liderii sindicali reacționari 
prezintă rapoarte și rostesc cuvîn- 
tări în care încearcă să se întrea
că unul pe altul în calomnii la 
adresa țărilor lagărului socialist și 
în declarații demagogice despre 
pretinsele „binefaceri" ale lumii 
capitaliste.

Prin aceste calomnii și declara
ții demagogice liderii C.I.S.L. în
cearcă să-și consolideze pozițiile 
zdruncinate în urma creșterii se
rioase a forțelor păcii și democra
ției, dezvoltării vertiginoase a 
mișcării de eliberare națională in 
țările Asiei, Africii și Ămericii 
Latine și a luptei de clasă a oa
menilor muncii tot mai intense în 
țările capitalului. Nu întâmplător 
secretarul general al C.I.S.L. a 
fost nevoit să recunoască la Con
gres că această centrală sindicală 
trăiește „o epocă grea". După cum i

a declarat el, în țările capitaliste 
industrializate activitatea C.I.S.L. 
cunoaște, de asemenea, „o tendin
ță de coborîre".

Potrivit raportului oficial al 
C.I.S.L. în perioada anilor 1960- 
1962, numărul membrilor s-a reV 
dus cu 300.000. „Tendința de co
borîre" despre care vorbește pre
ședintele C.I.S.L. este în 
rezultat al nemulțumirii 
a oamenilor muncii față 
tica trădării intereselor 
muncitorești internaționale, practi
cată de liderii reacționari ai 
C.I.S.L. în favoarea forțelor mi
litariste din țările N.A.T.O.

Intensa propagandă în spiritul 
„războiului rece" de care se ocupă 
la congresul din Berlinul occiden
tal liderii reacționari ai C.I.S.L. 
stîrnește proteste în rîndurile par- 
ticipanților la congres.

FRANȚA

fond un 
crescînde 
de poli- 

mișcării

HAGA ; Demonsfrafii de protest 
împotriva războiului în Irianul de vest

HA GA 13 (Agerpres)
Cîteva sute de tineri și ti

nere olandeze au organizat la 
Amsterdam o demonstrație de 
protest împotriva condamnării 
la închisoare a unui grup de 
militari olandezi, a căror vină 
constă în faptul că nu au vrut 
să participe la aventura co
lonialistă din Irianul de vest 
refuzînd categoric să plece a- 
colo pentru a apăra interesele 
colonialiștilor. Demonstranții au 
străbătut străzile Amsterdamu
lui purtînd panouri cu lozinci

tn care se cerea punerea în 
libertate a celor arestați. Du
pă demonstrație a avut loc un 
miting. „Tinerii noștri trebuie 
să fie puși în libertate, a de
clarat în cadrul mitingului ta 
tăi unui tînăr arestat, deoa
rece ei au refuzat să apere o 
cauză nedreaptă".

Participanții la miting au a- 
dresat ministrului de război 
al Olandei o telegramă în care 
se cere punerea în libertate a 
celor arestați și evacuarea cit 
mai urgentă a trupelor olan
deze din Irianul de vest.

Cereri de amnistie pentru 
persoanele care au susținut 

lupta de eliberare a poporului 
algerian

PARIS 13 (Agerpres)
O delegație a Asociației A- 

jutorul Popular Francez a vi
zitat palatul Elysee —- reșe
dința președintelui republicii 
— și a remis o petiție în care 
se cere amnistierea tuturor 
persoanelor condamnate pentru 
participare la lupta pentru 
pace în Algeria. Delegația a 
remis, de asemenea, o scrisoa
re adresată șefului statului în 
care se spune că Asociația A- 
jutorul Popular Francez „cere 
din nou, în ajunul sărbătorii 
naționale 14 iulie, amnistierea 
tuturor persoanelor civile și a i 
militarilor care au fost con
damnați pentru că au lupt» 
în apărarea păcii și prietenie/ 
între popoarele francez și al
gerian".
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