
SARCINILE MARI
ALE CONSTRUCTORILOR
Zilele trefute, Biroul Comi

tetului orășenesc de partid Pe
troșani a analizat activitatea 
desfășurată de sindicate și co
lectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri de pe șantie
rele de construcții social-cul- 
turale din Valea Jiului pentru 
îndeplinirea planului și a an
gajamentelor luate pe trimes 
trul II.

In perioada care s-a scurs de 
Ia prima analiză făcută de Bi
roul Comitetului orășenesc de 
partid, adică din luna aprilie, 
activitatea colectivelor șantie
relor de construcții social-cul- 
turale s-a îmbunătățit simți
tor. In trimestrul II, pentru 
prima dată după o lungă pe
rioadă de timp, constructorii 
din Valea Jiului au reușit să-și 
îndeplinească integral planul 
de predări de locuințe, dind 
în folosința oamenilor muncii 
264 de apartamente. Mobili
zați de organizațiile de partid 
și de masă, muncitorii con
structori au scurtat termenele 
de execuție la unele lucrări, 
cum este blocul C de la Lu
peni și au dat o seamă de lu
crări de mai bună calitate (cele 
două complexe ale cooperației 
meșteșugărești, unele 
din Lupeni și 
(Constructorilor Petroșani etc.). 
I Îmbunătățirea activității 
constructorilor în trimestrul II 
este strîns legată de organiza
rea mai temeinică a întrecerii 
socialiste și a consfătuirilor de 
producție, precum și de creș
terea preocupării pentru for
marea de cadre calificate de 
muncitori constructori. Prin a- 
cordarea de către Consiliul lo
cal al sindicatelor a unei a- 
tenții mai mari organizării în
trecerii socialiste pe șantiere 
s-a reușit ca sarcinile de plan 
să fie defalcate și înmînate 
brigăzilor și echipelor de mun
citori constructori înainte de 
începerea lunii, astfel că s-a 
trecut la organizarea consfă
tuirilor de producție pe șan
tiere conform instrucțiunilor 
C.C.S. Aceasta a dat pe de o 
parte posibilitatea muncitori
lor constructori să-și ia anga
jamente concrete de întrecere, 
iar pe de altă parte conduce
rilor de șantiere să extindă 

x munca în acord global. Ince- 
/^-/nd din trim.estrul II, pe șan- 
X aere s-a făcut un pas înainte 

și în ce privește calificarea 
muncitorilor constructori prin 
înființarea unor cursuri de ca
lificare, în care sînt cuprinși 
aproape 200 muncitori necali
ficați.

Rezultatele mai bune obți
nute de colectivele șantierelor 
de construcții social-culturale 
din Valea Jiului în cursul tri
mestrului II n-au putut însă 
asigura recuperarea în între
gime a serioasei rămîneri în 
urmă din primele luni ale a-

blocuri 
de pe strada

nului. Astfel, în prima jumă
tate a anului n-a fost îndepli
nită productivitatea valorică 
de nici un șantier, ceea ce a 
atras după sine nerealizarea 
planului valoric și a cîștigu- 
lui mediu planificat, precum 
și depășirea costurilor de de
viz, depășire care se ridica la 
• iunie la peste 
Aceste lipsuri se 
parte unor cauze 
ar fi golurile în 
rea cu m.ateriale 
în privința documentației, dar 
au totodată la bază și cauze 
subiective ca slaba preocupare 
a personalului tehnico-ingine- 
resc pentru organizarea mun
cii pe șantiere și folosirea din 
plin a timpului de lucru. Nu
mai prin lipsa de interes pen
tru organizarea rațională a 
muncii pot fi justificate întâr
zierile în predarea unor apar
tamente de către șantierul 6 
construcții (șef de șantier tov. 
ing. Badea Victor) pentru care 
a existat documentație, întâr
zierea nepermisă a terminării 
lucrărilor de captare a apei 
potabile la Aninoasa de către 
șantierul 7 (șef de șantier ing. 
Sitescu 
slabă a 
16 săli 
(șef de 
verle Eugen).

In a doua jumătate a anu
lui, în fața colectivelor de pe 
șantierele de construcții social- 
culturale din Valea Jiului stau 
sarcini foarte mari. Ele tre
buie să construiască și să pre
dea pînă la sfîrșitul anului încă 
960 de apartamente, să dea în 
folosință în luna august școala 
cea nouă de la Vulcan, iar 
pînă la 15 septembrie corpul B 
de la Institutul de m.ine și să 
execute un volum sporit de lu
crări edilitare. îndeplinirea a- 
cestor sarcini cere organiza
rea temeinică a muncii pe 
șantiere, folosirea din plin a 
timpului optim de construcții 
pentru accelerarea lucrărilor în 
roșu, îmbunătățirea de către 
T.R.C.H. și O.R.A.D.-Deva a a- 
provizionării șantierelor și pre
gătirea din timp a obiective
lor pentru lucrările de finisaj 
care se vor desfășura în lunile 
de toamnă și iarnă. In semes
trul II se impune deosebit de 
acut necesitatea de a scurta 
termenele de execuție și dare 
in folosință a blocurilor la 4-5 
luni, din care finisajele să du
reze cel mult două luni.

Realizarea volumului sporit 
de construcții — cite 7—8 a- 
partamente pe zi — ridică rn 
fața organizațiilor de partid, 
sindicale și U.TJ4., a conduce
rilor tehnico-administrative, a 
conducerii T.R.C.H. și a bene
ficiarului cîteva probleme de 
bază, care trebuie rezolvate
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Printre laborantele fruntașe 
de la Viscoza Lupeni se numă
ră și Balint Viorica.

Insușindu-șî cele mai noi 
procedee de lucru pentru de
terminarea în laborator a fi
neții firelor, ea ajută textlliș- 
tii să îmbunătățească continuu 
calitatea firelor de mătase.

_=©=_

Hei suttese la miorul III 
al minei Lonea

Brigada 
la sectorul 
avut 
gerea 
peste 
și în 
gadă 
2400 
creșterii randamentului în abataj 
cu circa 2,24 tone pe post față 
de plan.

In cadrul sectorului III printre 
brigăzile de frunte se numără și 
brigăzile conduse de Păscălău 
loan, Zorilă Anghel, Vasiu Aron 
și Frumosu Eu
gen. La toate a- 
ceste brigăzi 
randamentul în 
abataje este cu 
1,4—1,8 tone de 
cărbune pe post 
mai mare decît 
cel planificat. 
Este demn de 
remarcat faptul 
că minerii din 
abatajele acestui 
sector obțin ran
damente sporite.

lui Solovan Ioan de
IU al minei Lonea a 

ca angajament anual extra - 
a 1500 tone de cărbune 
plan. In primul semestru 

iulie minerii din această bri- 
au dat peste plan aproape 
tone de cărbune, pe seama
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Minerii Văii Jiului își sporesc realizările 
in întrecerea socialistă

Se îafâptuiesc 
angajamentele anuale
In adincurile minei Lupeni se 

duce o luptă însuflețită pentru 
traducerea în viață a sarcinilor pe 
care Congresul al III-lea al parti
dului le-a pus în fața industriei 
carbonifere.

Este cunoscut faptul că odată 
cu prelucrarea cifrelor de plan pe 
1962 fiecare brigadă de mineri ți-a 
luat angajamente mobilizatoare 
privind asigurarea 'ndustriei noas
tre siderurgice cu cantități spo
rite de cărbune cocsificabil. Bri
gada cunoscutului miner, Marton 
Dionisie, din sectorul I B, s-a 
angajat să extragă în acest an, 
3500 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan, cea a comunistului 
Ghioancă Sabin, din sectorul III. 
4000 tone cărbune cocsificabil.

Angajamentul anual al mineri
lor din aceste brigăzi s-a înfăp
tuit de pe acum. Fiecare din cele

două brigăzi frontaliste au extras 
în cursul acestui an peste 5.000 
tone cărbune cocsificabil peste 
plan, îndeplinindu-și astfel, cu 
mult înainte de vreme, angaja
mentul de întrecere. Merită a fi 
scoasă în relief și activitatea bri
găzii conduse de Kooș Ladislau, 
care și-a depășit cu 25 la sută an
gajamentul anual de întrecere. Mi
nerii din aceste brigăzi s-au an-‘ 
gaj at ca printr-o bună organizare 
a muncii, folosirea metodelor a- 
vansate 
pînă la 
tați de 
plan.

de lucru să mai extragă 
finele anului alte canti- 
cărbune cocsificabil peste

Brigada fruntașă 
a sectorului

O bună parte din producția de 
cărbune ce se extrage la mina Lo
nea provine din sectorul I. Spoti-
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PRIN MAGAZINELE DIN VULCAN

Realizări ale tinerilor
In ultimii ani, rețea

ua comercială în Valea 
Jiului a fost extinsă; 
s-au deschis noi unități, 
înzestrate cu mobilier 
nou și modern, avînd 
personal calificat care 
deservește conștiincios 
pe cumpărători.

Vulcanul, care întine
rește pe zi ce trece, are 
magazine spațioase unde 
îți este 
dragul să 
părături. 
gazinele 
au 
mestrial, dar cele mai 
bune realizări au fost 
obținute de magazinul 
tineretului, metalo-chi-

maremai 
faci cum-

Toate 
vulcănene și- 

realizat planul se-

ma-

Deservire

Brigada minerului Cosma Remus lucrează într-un abataj figuri din secto
rul II al minei Aninoasa. De la începutul anului și pînă în prezent această 
brigadă a extras peste plan mai mult de 4000 tone de cărbune. Randamentul 
mediu realizat atinge aproape 6 tone de cărbune pe post.

IN CLIȘEU : Cîțiva ortaci din brigada lui Cosma Remus privesc graficul 
fle întrecere pe care sînt trecute și rezultatele dobîndite de brigada lor.

wzc, unde în 6 luni din 
acest an au fost desfă
cute 150 mașini de spă
lat, 39 de motociclete, 
23 frigidere, 110 apă
rate de radio, 130 ara- 
gaze și altele- Planul 
pe semestrul 1 a fost 
realizat în proporție de ț 
142 la sută. Față de 
perioada corespunză
toare a anului trecut 
au fost desfăcute cu 35 
la sută mai multe 
furi.

Printre cei care 
evidențiat in mod 
sebit sînt. tinerii Bara- 
bas Irina, Avram Gri- 
gore și Rada Alexan
dra.

măr-
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Mergînd spre mina 
Vulcan, pe una din fir
me poți citi : „Textile- 
încălțăminte“, unitatea 
nr. 24 Vtdcan. Intri în 
magazin. Nu e prea 
mare, dar uitîndu-te pe 
rafturi constați că e 
bine aprovizionat cu 
mărfuri de tot felul.

O tînără vinzătoare 
se adresează:

— Ce doriți ?
Rămîi impresionat dc 

felul cum vorbește. Și 
spunindu-i că ai vrea 
să cumperi o pereche de 
șosete într-o clipă, în 
fața ta, pe tejghea au a- 
părut mai multe pe
rechi de diferite modele.

ti

exemplară
— Cumpărați mode

lul acesta, e frumos...
In sfîrșit te-ai hotă~ 

rît și ai cumpărat...
— Cu ce să vă mai 

servim ?
Felul cum ți se vor

bește parcă te îmbie să 
mai cumperi ceva. 
servit imediat cu 
cerute. Ieșind apoi 
magazin îți spui 
gînd: Ce bine ar 
dacă prin toate unită
țile ai fi servit la fel 
ca de tînăra Raportea- 
nu Maria, și de cele
lalte vinzătoare din ma
gazinul textil nr. 24 din 
Vulcan.
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 MINERI FRUNTAȘI !;

Brigada condusă de Bun- 
duc Dumitru de la secto

rul de investiții al minei ' > 
Petrila a depășit cu 10 la ' J 
sută planul pe prima de- > 

cadă a lunii iulie a.c. Prin - [

tre minerii care au contri- ' > 
huit la obținerea acestui '; 
rezultat se numără și Bă|- '1 
loi Constantin și Arcu Ste- ;

, lian din schimbul II cârti ; 
' au lucrat tot timpul cu '! 
' multă hărnicie. '

IN CLIȘEU : O discuție ;, 
;, între minerii fruntași Bă- ’ 

' loi Constantin și Arcu Ste- . 
i lian înainte de a intra In j 
j subteran. !;

ÎN EXCURSIE
Pentru organizarea cît mai plă-. 

cută a timpului liber al tineretului 
din orașul Vulcan, organizațiile 
U.T.M. sub îndrumarea comitetu
lui orășenesc U.T.M., întreprind 
numeroase acțiuni cultural educa
tive și sportive.

Incepînd din această primăvară; 
comitetul orășenesc U.T.M. a or
ganizat cu tinerii fruntași în co
lectarea fierului vechi din locali
tate, alături de alte acțiuni edu
cative și recreative, excursii la 
cabanele Rusu, Parîngul, Vulcan 
și Straja. La aceste excursii colec
tive au participat peste 200 de ti
neri mineri, energeticieni de la 
termocentrala Paroșeni și U. E. 
Vulcan, constructori. Printre ei se 
numără lăcătușul Dărăuș loan; 
muncitorii Chetroiu Aurel și Che- 
troiu Nica, mecanicul Moldovan 
Macedon și alții.

In cursul acestei luni se vor or
ganiza asemenea excursii la caba
nele Voevodu și Cîmpu lui Neag.

N. ROVENȚA 
corespondent
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I Demonitratii practice ; 
despre perfvajil meci ț î •

ț In condițiile tind introducerea * 
j perforajului umed la minele Văii • 
! Jiului se află de abia la început * 
| este util să se arate practic mi- ; 
I nerilor de la înaintările în pia *
♦ tră modul corect de folosire a a- * 
î cestui procedeu și avantajele a- * 
ț duse de el. Cercetătorii de la la- ’
♦ boratorul de protecția muncii a ț 
î S.C.S.Af. au organizat în ultimul » 
o timp astfel de demonstrații prac- > 
u tice la minele Lonea, Petrila, * , > •> 

' Vulcan, Uricani și mai recent la '•
■ Aninoasa. La Aninoasa demons- * 
; trația a avut loc în galeria direc- * 
j țională în culcușul stratului 3 J 

jj orizontul Vili mediu și a scos | 
", în evidență același avantaj: s 
‘' creșterea vitezei de perforare cu •

■ 3--10 la sută față de perfora- * 
' jul uscat, și ceea ce-i mai im- J
• portant pentru sănătatea mineri- j
• lor, reducerea concentrației de j 
f praf pînă la valoarea a 200 par- , 
j ticule per cmc, de aer, față de *
• concentrația de praf la perfo~ •
4 ♦4 rajul uscat care poate ajunge *
* pînă la 60.000 de particule per •
♦ fwt. și chiar mai mult. *
î *

La toate abatajele din nunele Văii Jiului in care au fost introduse transportoarele mo
derne s-au obținut randamente mari și pe această bază a sporit considerabil producția de 
cărbune. Aceste utilaje au căpă tat o mare extindere în abatajele cameră. Clișeul nostru e 
semnificativ în această direcție: Ia U.R.U.M.P. se fac ultimele retușări la un nou lot de trans
portoare de acest fel înainte de a fi expediat: la exploatările miniere.

Controlul medical periodic — este 
în interesul sânâfâfii muncitorilor
Starea sănătății muncitorilor 

constituie un factor hotărîtor 
pentru producție, pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. De 
sănătatea muncitorului depin
de rodul muncii lui, randa
mentul său la locul de pro
ducție. Un om sănătos este 
vioi, bine dispus, dornic de a 
munci cu spor. Munda pres
tată în condiții igienice face 
organismul mai rezistent. Mun
ca în sine nu este un izvor de 
boală ci, dimpotrivă, printr-o 
muncă rațională organismul 
omului se antrenează, devine 
rezistent la boli și capabil de 
eforturi mari. Numai munca 
dusă nerațional uzează îna
inte de vreme organismul, la 
fel ca și viața necumpătată.

Starea de boală, de cele mai 
multe ori, vine treptat. Fie
care dintre noi sîntem datori 
să ne analizăm starea sănă
tății, să ne observăm și să a- 
cordăm importanța cuvenită 
oricărui deranjament. Multi se 
neglijează ignorînd durerea cu 
nepăsare, alții dimpotrivă e- 
xagerează cel mai neînsemnat 
semn de boală.

Controlul medical periodic 
este obligatoriu pentru mun
citorii care lucrează în locuri 
de muncă cu procese tehno
logice ce cauzează vătămarea 
sănătății. Astfel, minerii care 

lucrează în piatră stat obli
gați să treacă de două ori pe 
an la aceste controale. Scopul 
acestor examene medicale este 
de a surprinde îmbolnăvirea 
într-o fază inițială, pentru că 
orice boală se vindecă mai 
ușor la început; chiar și sili
coza descoperită in faza l-a 
este vindecabilă. Fiecare dintre 
noi este dator ca, în intere
sul sănătății sale, să dea a- 
tenția cuvenită regulilor de 
igienă a muncii, să le aplice 
riguros la locul de producție, 
iar atunci cînd este chemat 
la controlul medical periodic 
să se prezinte fără întîrziere.

La exploatările miniere din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui iși desfășoară în prezent 
activitatea o caravană medi
cală pentru depistarea bolilor 
pulmonare cu ajutorul micro- 
radiofotografiei. Este de dato
ria fiecărui muncitor să se 
prezinte la control la data 
cind este programat. Doctorii 
și celelalte cadre medico-sa- 
nitare din întreprinderi, orga
nele sindicale ce se ocupă cu 
problemele asigurărilor socia
le, au sarcina de a sprijini 
desfășurarea acestor controale 
stînd de vorbă cu muncitorii 
și mobilizîndu-i cînd stat che
mați la controlul medical.

dr. GEORGE D1RLEA

Folosirea 
tehnicii noi cere 

nivel înaintat 
de cunoștințe tehnice

înzestrarea tehnică cu mașini și 
utilaje din cele mai moderne a 
luat un mare avînt la mina Ani
noasa. In abatajele minei noastre 
și la lucrările de pregătire, la 
transport, rambleu și celelalte sec
toare auxiliare se fac noi și noi 
pași pe calea progresului tehnic. 
Anul acesta, de pildă, s-a extins 
metoda de abataj cu front lung 
folosindu-se ca mijloc de susți
nere armarea metalică, în abata
jele cameră este în curs de intro
ducere susținerea combinată cu 
stilpi metalici, care asigură redu
cerea consumului de lemn cu 15— 
20 la sută. Minerii aninoseni din 
cărbune folosesc perforajul pneu
matic rotativ, iar cei de la lucră
rile din piatră mecanizarea opera
țiilor grele de lucru, ca încărcarea 
sterilului, utilizînd la săparea pu- 

i țurilor greifere, iar în galerii mașini 
' electrice de încărcat cu cupă și reîn- 
: cărcătoare cu bandă. Sectorul de 
i rambleu a fost dotat cu mașini 
’ de rambleiat „Brieden” de marc 
j randament.

Toate aceste mijloace tehnice 
i moderne ne asigură largi posibi- 
i lități de creștere a productivității,
■ de ușurare a muncii și de cîști- 
ț guri sporite. Folosindu-le cu pri- 
I cepere ortacii din brigăzile con- 
, duse de tov. Kibedi Francisc, 
! Cosma Remus, Cristea Aurel, Da

vid Ioan, Moisiu Remus, Iancu 
Victor și alții realizează lună de 
lună randamente de 5,5—6,5 tone 
cărbune pe post și depășiri mari 
de plan. Dar oare tehnica nouă 
este folosită cum trebuie și cu re ■ 
zultate bune în toate brigăzile de

■ la Aninoasa ? Nu. Mai sînt bri
găzi, și nu puține la număr, ca 
cele conduse de minerii Asmaran- 
dei Augustin, Codrea Gavrilă II, 
Dragotă Eugen, Răduca Florea, 
Similevski Anton și Plăviță Ghe- 
orghe, care obțin realizări slabe 
în producție deși la locurile lor 
de muncă își spun din plin cuvîn- 
tul tehnica nouă, mecanizarea. 
Cauza ? Tehnica nouă se cere fo
losită de muncitori cu o bună ca
lificare avînd un nivel ridicat de 
cunoștințe tehnice. Or, mulți mi
neri din brigăzile amintite și din 
altele de la mina Aninoasa nu se 
ridică la acest nivel cu calificarea 
și cunoștințele tehnice și de cul
tură generală pe care le posedă.

Ce s-ar putea face pentru a-i 

înarma cu bagajul de cunoștințe 
tehnico științifice necesare folosi
rii în producție a mașinilor mo
derne și procedeelor avansate de 
lucru ? In această direcție condu
cerea exploatării Aninoasa a por
nit, ce-i drept, cu o măsură pro
mițătoare. Pe la începutul lunii 
mai a.c. a organizat un curs de 
reinprospătare și ridicare a cu
noștințelor profesionale pentru mi
neri. Ne-am bucurat cu toții de 
această perspectivă, mai ales să 
tematica cursului cuprindea un nu
măr de 10 lecții ce ne interesau 
în mod direct pe fiecare dintre 
noi. Erau prevăzute să se țină lec
ții despre săparea galeriilor, sui
torilor, puțurilor, despre exploa
tarea cărbunelui prin abataje fron
tale cu susținere metalică, armarea 
lucrărilor miniere cu înlocuitori ai 
lemnului, mașini și utilaje migiere 
moderne, noutăți în minerit, orga
nizarea muncii și N.T.S. La în
ceperea cursului au participat un 
mare număr de mineri. Prima ex
punere din ciclul de lecții, cuprin- 
zînd noțiuni generale din minerit, 
a făcut-o tov. ing. Avramescu. El 
ne-a explicat totodată însemnăta
tea acestui curs și foloasele ce le 
vor culege minerii frecventîndu-1. 
Dar aceasta a fost și prima lecție 
și ultima. De atunci nu s-a mai 
ținut nici una. După cum se vede 
totul a fost doar un... foc de paie. 
Ce părere are despre aceasta con
ducerea exploatării ? Noi, minerii 
le amintim tovarășilor din con
ducerea minei, care au avut sar
cina de a organiza și conduce 
cursul de ridicare a calificării, că 
ne este absolut necesar acest curs 
și insistăm să fie reluată ținerea 
lecțiilor. Cerem în această direcție 
sprijinul comitetului de partid și 
al comitetului sindicatului în sen
sul de a trage ia răspundere și a- 
juta pe cei care au sarcina în do
meniul ridicării nivelului de cali
ficare al cadrelor — sarcini'Tr’J 
sată de partid și guvern. -UryZ 
de ridicare a calificării să fie cit 
mai curînd reînceput ! Tehnica 
nouă pătrunde tot mai mult in a- 
batajele noastre. Folosirea ei ne 
cere un nivel înaintat de cunoștințe 
tehnice, pe care noi sîntem hotă- 
rîți să-l dobîndim neapărat

Un grup de mineri șefi de brigadă 
de la mina Aninoasa

Realizări de
111

seamă 
introducerea tehnicii noi

In creșterea continuă a ex
tracției de cărbune cocsifica- 
bil și energetic, în obținerea 
de indici tot mai înalți, folo
sirea deplină a mijloacelor 
tehnice se afirmă tot mai mult 
ca unul din principalele aju
toare ale muncii minerilor. 
Cele 66.600 tone de cărbune 
date peste plan în primul se
mestru, cele peste 5.120.000 lei 
economii obținute in această 
perioadă sînt în cea mai mare 
măsură rodul aplicării pe sca
ră largă a tehnicii noi. Recent, 
un redactor al ziarului nostru 
a avut o convorbire cu tov. 
ing. Popescu Ioan, șeful ser
viciului tehnic al C.C.V.J. pe 
tema : Cum se reflectă în pro
ducție introducerea tehnicii 
noi în primul semestru al a • 
oului. Iată mai jos răspunsa 
rile primite :

ÎNTREBARE : Ce este nou 
in tehnica minieră a Văii Jiu
lui în această perioadă ?

RĂSPUNS : In prima jumă
tate a anului in ajutorul mi
nerilor noștri s-au primit o 
seamă de noi utilaje. Mențio
nez în primul rînd lotul de 
transportoare moderne reparti

zat la aproape toate minele, 
Iotul de perforatoare rotoper- 
cutante pneumatice etc. De a- 
semenea, în această perioadă 
s-a extins havarea la fronta
lele minei Vulcan, susținerea 
abatajelor cameră la Petrila, 
Aninoasa, Lupeni și Lonea cu
©©©cooooooooeeooooooeooooeoGooocoo&oc

Progresul tehnic — 
la ordinea zilei

stilpi de lemn și de metal ta
bulari. Trebuie, de asemenea, 
arătat că s-au introdus co- 
frajele metalice la susținerea 
puțului principal la mina 
Dîlja.

ÎNTREBARE: Care sînt re
zultatele concrete ale creșterii 
gradului de mecanizare a ex
tracției de cărbune ?

RĂSPUNS : La nivelul com
binatului, principalii indici ai 
planului tehnic pentru pri
mul semestru au fost îndepli
niți și depășiți. Așa de pildă, 
la încărcarea mecanică a ste
rilului ta galerii ne-am depă
șit planul cu aproape 4.000 
m. c. steril, Ia încărcarea me

canică în abataje cu 3.600 to
ne, din abatajele cameră șl 
frontale susținute cu metal 
am extras peste plan circa 
42.000 tone de cărbune; mai 
bine de 20.460 m. galerie au 
fost susținute cu armături 
metalice. Corespunzător au 
fost sporite vitezele de avan
sare. Astfel, la frontale me
dia lunară este de aproape 26 
m. pe lună, la camere de 73,40 
m. pe lună, iar în galerii ta 
medie de 48,90 m. pe lună. 
Creșterea vitezei medii de a- 
vansare stă la baza sporirii 
productivității muncii în aba
taje și pe exploatări. Stat nu
meroase abataje la Uricani, 
Vulcan, Petrila unde produc
tivitatea medie depășește 
6,500—7,200 tone de cărbune 
pe post. La mina Vulcan în- 
tr-un frontal de pe stratul 3 
introducerea transportorului de 
mare capacitate a dus la creș
terea extracției pe schimb cu 
circa 25—30 la sută, la mina 
Lonea II în sectorul III bri
gada lui Solovan loan folo
sind susținerea combinată — 
lemn și metal — obține ran
damente cu peste 1.200 tone 

de cărbune pe post mai mari 
decît cele planificate. Folo
sind deplin mijloacele tehni
ce de care dispun, numeroase 
brigăzi au putut păși spre rea
lizarea unor noi programe de 
muncă de înaltă productivi
tate. Așa de exemplu, în fron
talele din sectoarele III Lu
peni și III Vulcan s-a reali
zat în perioade destul de lungi 
programul de muncă cu 3 fîșil 
de cărbune la două zile, ta a- 
batajele cameră ale brigăzilor 
lui Nicolae Ioan din sectorul 
I Uricani, Domokoș Andrei din 
sectorul III Vulcan și în alte 
abataje s-au obținut viteze de 
avansare de 145—182 m. pe 
lună ceea ce va corespunde 
parțial programului de lucru 
cu două cimpuri de cărbune 
pe schimb și aripă de abataj. 
Prin folosirea deplină a ma
șinii de încărcat și o mai bu
nă organizare a muncii pe 
schimburi la mina Dîlja, bri
gada lui Demeter Augustin 
obține viteze medii de avan
sare de peste 100 m. pe lună 
în galerie dublă. Cam acestea 
ar fi pe scurt rezultatele ob
ținute in urma introducerii 
tehnicii noi ta primul semes
tru și ale folosirii el.

ÎNTREBARE : In ce direcție 
își propune combinatul să ac
ționeze mal puternic în peri

oada actuală pentru promova
rea progresului tehnic ?

RĂSPUNS : Realizările de 
pînă acum sint bune, dar nu 
exprimă folosirea deplină a 
capacităților tehnicii de care 
dispunem. De aceea un prin, 
obiectiv pe care îl vom ur
mări cu insistență este creș
terea randamentului utilaje
lor. Avem încă multe mașini 
de încărcat care nu sint fo
losite la Întreaga lor capaci
tate; brigăzile care le utilizea
ză neobținind avansări pe mă
sura posibilităților. Stăm încă 
sub nivelul posibil și cu folo
sirea havezelor (la Vulcan 
n-am realizat decît ceva mai 
mult de 15 la sută din pla
nul de havare), a mijloacelor 
de încărcat mecanic în aba
taje, a susținerii combinate 
lemn plus metal în abatajele 
cameră.

Pentru al doilea semestru 
ne-am fixat drept un obiectiv 
de seamă studierea și îmbu
nătățirea organizării muncii 
in abataje, pentru extinderea 
programelor de muncă de ma
re productivitate. Un loc de 
seamă in preocupările noastre 
îi formează creșterea vitezelqB 
de avansare în galeriile de des’ 
chidere și pregătiri pentru a- 
sigurarea la timp a noilor lo
curi de muncă.
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Sarcinile mari ale constructorilor:*.......................
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♦

♦
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♦ 
♦ ♦ 
♦ 

iar curățenia în unele din a- ♦ 
ceste cămine și la cantine lasă ♦ 
încă de dorit. *

Sarcinile mari de plan care ț 
stau în fața constructorilor în J 
semestrul II ridică și problema ♦ 
sprijinirii lor de către ceilalți • 
oam.eni ai muncii din Valea * 
Jiului prin muncă patriotică. ♦----- - ■ ♦

♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ • care ♦ 
eer muncă necalificată. Nece- ♦ 
sitatea organizării unor largi * 
acțiuni de munnS patriotică ♦ 
se ridică în special la Lupeni. «

♦

♦
♦

*
♦

♦
♦
♦

(Urmare din pag. l-a)

Z timp și cu toată răspunderea. H J In primul rînd — așa după cum 
s-a subliniat în concluziile a- Vh nai iței făcute de Biroul Comi
tetului orășenesc de partid — 
trebuie luate măsuri pentru a- 
sigurarea cazării efectivelor su
plimentare de muncitori con
structori. In al doilea rînd este 
necesar ca T.R.C.H., conduce
rile șantierelor și sindicatele 
să încadreze un număr mai 
mare de muncitori construc
tori în școlile de calificare și 
să organizeze cursuri privind 
dobîndirea de minimum de cu
noștințe profesionale și de ri
dicare a calificării în care să 
fie cuprinși 800—1000 de mun
citori și maiștri constructori. 
In al treilea rînd, trebuie ca 
munca în acord să fie extinsă 
la 85—90 la sută din formațiile 
de lucru, din care la lucrările 
noi în acord global și să se 
treacă la lucrul în două și trei 
schimburi. In cadrul analizei 
au mai fost recomandate con
structorilor și alte măsuri cum 
ar fi ținerea, după terminarea 
lucrului, a ședințelor operati
ve cu maiștrii și șefii de bri
găzi și echipe pentru stabili- 
rea sarcinilor curente pentru a 
doua zi și necesităților de a- 
ufrovizionare, urmărirea săptă- 
nVnală de către organizațiile 
de bază, sindicale și conduce
rile șantierelor a îndeplinirii

liber în mod plăcut și educa
tiv, trebuie îmbunătățite în 
permanență condițiile lor de 
trai. In căminele constructo
rilor se desfășoară încă o slabă 
activitate cultural-educativă,

Organizațiile U.T.M., deputății 
sfaturilor populare au datoria 
de a mobiliza tineretul, pe vii
torii locatari ai noilor blocuri 
la muncă patriotică pentru e- 
xecutarea demolărilor de pe 
noile șantiere, a lucrărilor de 
săpături și alte lucrări

In fața constructorilor de pe 
șantierele social-culturale din 
Valea Jiului stau în prezent 
sarcini mai mari, care cer e- 
forturi deosebite, cer o orga
nizare temeinică a muncii, fo
losirea intensivă a timpului op
tim de construcții. Nu încape $ 
îndoială că organizațiile de J 
partid și de masă, harnicii ♦ 
muncitori constructori își vor» 
face datoria așa după cum șl-oț 
fac muncitorii mineri pentru* 
care construiesc. ♦

— Da ce ești așa de bucu
roasă ?

— Am de ce. La salariul tre
cut ne-am cumpărat mașina de 
spălat, acum 
gaz, că asta 
gospodărie.

— Eu am 
luni de zile,
te-aș sfătui să... mai aștepți-

ne cumpărăm ara- 
ne mai lipsea din

♦ 
«
♦
♦
♦
♦
♦

aragaz dex citeva 
e foarte bun, dar

Si la Aninoasa»

sînt aragaze!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

— Cum vine asta ? Tu sin
gură spui că-i folositor și tot tu 
îmi spui să mai aștept. Și cam 
pînă cînd să aștept ?

— Pînă cînd cei de la deser
virea cu butelii își vor face con
știincios datoria și vor regle
menta aprovizionarea cu butelii 
și în comuna Ani no as a. Eu, spre 
exemplu, m-am folosit de aragaz 
în prima 
cumpărat, 
losit.

♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦ 
♦lună după ce l-am ♦

De atunci stă nejo-«
*
♦

— Și oare cînd își vor face • 
conștiincios datoria cei de la de- J

♦

La această •
♦vor putea • 

cei de laZ 
Competrolului din J

♦ 
♦ 
♦
♦

servirea cu butelii ?
— Asta nu știu, 

întrebare cred că-ți 
răspunde mai precis 
administrația Compecroiuuti am 
Petroșani, care trebuie să afle că 
și la Aninoasa sînt aragaze l

Minerii Văii Jiului își sporesc 
realizările în întrecerea socialistă

(Urmare din pag, l-a) 
rea continuă a producției de căr
bune în acest sector se face pe 
baza creșterii productivității mun
cii, ca urmare a introducerii teh
nicii noi și perfecționării procesu
lui de producție. Dacă in urmă 
cu cițiva ani în abatajele de la 
Cimpa I cărbunele era transpor
tat cu vagonetui, in prezent acest 
lucru se face mecanizat, cu trans
portoare cu radete. Aceasta a fă
cut ca munca minerilor din aba
taje să fie mai ușoară, mai spor
nică.

Deși sarcinile de plan pe acest 
an sint sporite față de 1961. mi
nerii sectorului extrag lună de lu
nă tot mai mult cărbune. De la 
începutul acestui an și pînă acum, 
de exemplu, brigăzile din abatajele 
sectorului au trimis preparației 
din Petrila cu peste 3500 tone 
mai mult cărbune decit sarcina 
planificată. In această perioadă 
productivitatea muncii pe sector 
a crescut in fiecare lună cu 0,030 
—0,500 tone cărbune pe post.

La succesele obținute în mod 
deosebit a oontribuit brigada lui 
Iacob Petru, care din luna apri
lie a.c. deține consecutiv drapelul 
de brigadă fruntașă pe sector. In 
acest an ortacii lui Iacob Petru 
au trimis la ziuă peste 800 tone
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cărbune de calitate peste plan ți 
au realizat importante economii de 
materiale.

Economii de lemn 
și exploziv

Reducerea continuă a consumu
lui de lemn de mină și exploziv 
constituie un obiectiv de seamă al 
întrecerii socialiste desfășurate de 
minerii sectorului IV al minei A- 
ninoasa. Despre acest lucru s-a 
s orbit nu odată în consfătuirile de 
producție ale grupelor sindicale 
și ale sectorului. Aici, minerii Un- 
gureanu Vasile, Iancu Victor, Moi- 
siu Remus și alții s-au angajat ca 
împreună cu brigăzile pe care le 
conduc să economisească în fie
care lună cite 2—8 m.c. lemn de 
mină și 20—40 kg. de exploziv.

Angajamentele minerilor fruntași 
prind viață. In cursul acestui an, 
de pildă, brigada lui Iancu Vic
tor a economisit peste 20 m.c. de 
lemn de mină și 239 kg. exploziv. 
Valoarea economiilor realizate 
prin reducerea consumurilor spe- 
ci fi ce de materiale însumează a- 
proape 5000 lei. Și minerii din 
brigăzile lui Moisiu Remus și 
Ungurean u Vasile au făcut eco
nomii de material lemnos și ex
ploziv în valoare totală de 4.484 
lei.

graficelor de execuție și altele. 
Alături de aceste măsuri teh- 
nico-organizatorice, trebuie pus 
un accent deosebit pe munca 
cu oamenii, trebuie intensifi
cată munca cultural-educativă 
in rîndul muncitorilor con
structori, organizat timpul lor
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Preoțime IaH Ie activul 
firi lit Janie

Organizațiile de bază din sec
toarele minei Vulcan se îngrijesc 
în continuu de lărgirea activelor 
fără de partid- Rândurile active
lor fără de partid sînt completate 
în fiecare lună cu numeroși mi - 
neri, muncitori și tehnicieni frun-

l?rn producție și activitatea ob- 
oameni care pentru me

ritele lor în muncă se bucură de 
aprecierea colectivelor din care 
fac parte. Activele fără de partid 
ale organizațiilor de bază numără 
în prezent 630 de tovarăși. Ca 

l muncii politico-educative 
cu activele 

tovarăși din 
primiți în 
de partid.
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Organizarea brigăzii — factor important 

în sporirea productivității muncii

rod al
susținute desfășurate 
fără de partid 118 
aceste active au fost 
rîndurile candid aților

Organizațiile U.T.M. din o- 
rașul Vulcan au obținut în a- 
cest an o seamă de rezultate 
în munca de mobilizare a ti
nerilor la îndeplinirea sarci
nilor de producție, la acțiu
nile de folos obștesc și în 
munca politico-educativă.

Rezultatele obținute se da- 
toresc în bună măsură spriji
nului acordat organizațiilor de 
bază de către membrii comi
tetului orășenesc U.T.M. Vul
can. Majoritatea membrilor 
comitetului participă cu re
gularitate la ședințele plenare 
ale comitetului, contribuie la 
elaborarea de măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii in dife
rite ramuri de activitate și 
muncesc cu răspundere pentru 
îndrumarea activității organi
zațiilor de bază de care răs
pund.

îndrumate cu răspundere de 
către tov. Rovența Nicolae, 
responsabilul cu învățămîntul 
politic U.T.M. în cadrul co
mitetului orășenesc, cele 43 
cercuri de învățămînt politic 
U.T.M., care au funcționat în 
anul școlar 1961—1962 în raza 
orașului Vulcan, au reușit să 

^jbțină rezultate frumoase in 
"nunea de educare comunistă 
a tineretului și să-și închidă 
activitatea in bune condițiuni. 
Cu mult simț de răspundere se

Brigada de descărcători-stivuitori cândusă de comunistul 
Radu loan de la depozitul de lemn al minei Petrila este frun
tașă in muncă. Folosind din plin cele 8 ore de lucru și or- 
ganizîndu-și bine activitatea la locul de muncă, ea realizează 
lunar depășiri de normă cuprinse între 25—35 la sută.

IN CLIȘEU: O parte din membru brigăzii in timpul lu
crului.

Constructorul Svarț loan este 
cunoscut pe toate șantierele din 
Valea Jiului. In cei 11 ani de cînd 
lucrează pe aid, el a zugrăvit sute 
de apartamente la Uricani și Lo- 
nea, Petrila și Petroșani. Bogata 
experiență de muncă U ajută să-și 
organizeze brigada de 8 oameni 
in așa fel, incit obține o produc
tivitate înaltă a muncii — un a- 
partament pe zi zugrăvit și vop
sit complet!

Care-i „secretul-* acestui suc
ces, in ce fel își organizează bri
gada pentru a obține un randa
ment mediu de 1 apartament pe 
zi ? Iată întrebarea pe care i-am 
pus-o tovarășului Svarț. La aceas
ta, el ne-a făcut următoarea rela
tare, vorbindu-ne despre experien
ța lui organizatorioă.

— Opt oameni sînt puțini în- 
tr-o brigadă. Dar dacă ii împărți 
bine pe fiecare la munca unde 
poate să producă cel mai mult, 
atunci rezultatele sînt frumoase. 
Cum lucrăm ? Organiând fiecare 
operație conform procesului teh
nologic Prima dată începem lu
crul la tavanele camerelor : Tănase 
Dionisie și Svarț Iuliu execută 
cunățirea, șlaifuirea, ghipsuirea lor, 
dau două straturi cu bidineaua și

de două ori cu mașina. Paralel cu 
aceasta, Cristof Victor, Negoiță 
Nicolae și Marcel Marin execută 
curățitul pereților apoi șlaifuitul, 
săpunitul și ghipsuitul, dau o față 
oarbă și două straturi de văruire 
cu mașina.

Tîmplăria apartamentelor este 
lucrată cu mare atenție de către 
Cristof Zoltan și Dîrnea loan. 
Lemnul este șlaifuit, șpacluit cu 
chit de lac ; apoi vopsitorii dau 
cu grund de vopsea și iar cu chit 
apoi îl vopsesc de două ori cu 
vopsea. La radiatoarele de calori
fer, oamenii brigăzii curăță întîi 
rugina cu o perie de sîrmă, apoi 
vopsesc cu miniu de plumb, de 
două ori cu vopsea obișnuită și, 
la ultima mînă, cu lac. Tot așa, 
in camerele de baie : peretele este 
gletuit cu ipsos, șlaifuit, dat cu 
grund de ulei, șpacluit cu chit de 
lac și dat de 3 ori cu vopsea.

Urmând la fiecare din aceste 
lucrări procesul tehnologic, fiecare 
om știind ce. să facă din opera
țiuni fără a se încurca unul cu al
tul, brigada noastră obține un ran
dament ridicat, realizînd un bloc 
de 24 apartamente în 24 zile 
lucrătoare — în medie un apar
tament complet pe zi.

M. ȘTWAN

Munca colectiva — chezășia îmbunătățirii 
activității comitetului orășenesc ULM. Vulcan

achită de sarcinile ce-i revin 
și tov. Bădiță Miron, respon
sabilul cu producția și califi
carea tinerilor, care se preo
cupă în mod sistematic de ri
dicarea calificării tineretului, 
de organizarea cursurilor de 
calificare profesională. In or
ganizațiile U.T.M. de la U. E. 
Vulcan, termocentrala Paro- 
șeni, A.C.R.E.V., I.L.L. și mina 
Vulcan au fost create 37 de 
cercuri de ridicare a califică
rii tineretului.

Brigăzile de muncă patrio
tică existente în cadrul orga
nizațiilor U.T.M. au colectat 
de la începutul anului și pînă 
acum peste 130.000 kg. fier 
vechi, au luat parte la acțiu
nile de înfrumusețare a ora
șului Vulcan. Cele mai bune 
rezultate în antrenarea tine
rilor la acțiuni obștești au 
fost obținute de organizațiile 
U.T.M. de la mina Vulcan, ter
mocentrala Paroșeni și Uzina 
electrică Vulcan.

O rodnică activitate desfă
șoară si organizațiile U.T.M. 
de la I.L.L., T.C.M.C., I.C.O.,
Școala medie mixtă Vulcan. 
Rezultatele se datoresc spri

jinului efectiv primit din par
tea tov. Iacob Iosif, Vlad Pe
tru, Popa Alexandru, Bușcan 
Petru, membri ai comitetului 
orășenesc U.T.M., care au con 
trolat și îndrumat îndeaproa
pe activitatea organizațiilor 
U.T.M. respective. Bine mun
cesc în cadrul comitetului și 
tov. Chetroiu Aurel și Ciocea 
Elena care mobilizează tine
retul la diferite competiții 
sportive, îndrumă birourile or
ganizațiilor U.T.M. de a atra
ge tot mai mulți tineri la ac
tivitățile sportive.

Rezultatele obținute in mun
ca de îndrumare a organiza
țiilor U.T.M. puteau fi și mai 
bune dacă toți membrii comi
tetului orășenesc U.T.M. pu
neau efectiv umărul la rezol
varea sarcinilor. De pildă, or
ganizațiile U. T. M. de la 
I.C.M.M., cartier nr. 1 și 2, de 
care răspund tov. Rața loan, 
Iosif Maria, Pardos Ioan, mun
cesc încă sub posibilități. In 
raza de activitate a acestor 
organizații se găsesc încă mulți 
tineri neorganizați. Dar din 
cauza slabei activități a birou
rilor organizației U.T.M., cît

și a tovarășilor care răspund 
din partea comitetului orășe
nesc U.T.M. de organizațiile 
respective, munca de întărire 
a organizațiilor se desfășoară 
defectuos. O situație asemă
nătoare există și la unele or
ganizații din sectoarele minei.

Neajunsuri in munca orga
nizațiilor U.T.M. există și în 
domeniul cultural-educativ. 
Dacă în ultimul timp conți
nutul joilor de tineret a fost 
îmbunătățit, iar organizarea 
timpului liber al tinerilor se 
face mai judicios, trebuie a- 
rătat că în ceea ce privește 
atragerea tinerilor la activi
tățile cultural-artistice, la con
cursul „Iubiți cartea" nu s-au 
obținut încă rezultate satisfă
cătoare, situație pentru care 
se face vinovat și tov. Bîldea 
Nicolae. responsabilul cu mun
ca cultural-educativă în co
mitetul orășenesc.

O parte din membrii comi
tetului pe lingă faptul că nu 
sprijină activitatea organiza
țiilor de bază de care răspund, 
nu participă la ședințele co
mitetului, sînt rupți de viața 
de organizație. Așa sînt tova

rășii Benkovici Margareta, Io- 
Bif Maria, Bădescu Teodor șl 
alții, o vină în aeeastă direc
ție o are și tov. Buciu Anton, 
secretarul comitetului orășe
nesc U.T.M. care nu a anaîi-i 
zat în cadrul biroului comite
tului lipsurile pe care le ma
nifestă unii membri ai comi
tetului, nu i-a tras la răspun
dere.

Este necesar ca inactivita
tea unora din membrii comi
tetului să preocupe în mod 
deosebit comitetul orășenesc 
U.T.M. Vulcan și biroul sălu. 
In fața organizațiilor U.T.M. 
din orașul Vulcan stau sarcini 
Însemnate. Pentru a fi lă 
înălțimea sarcinilor, ele au 
nevoie de un sprijin continuu 
din partea comitetului orășe
nesc U.T.M. și a membrilor săi. 
Iată de ce este necesar ca fie
care membru al comitetului 
să participe la rezolvare^ sar
cinilor, să muncească cu răs
pundere pentru îndrumarea 
organizațiilor de bază, asiguJ 
rînd ca în cadrul comitetului 
orășenesc U.T.M. să fie promo
vat cu perseverență principiul 
muncii colective.

D. ALBESCU 
membru al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani



Interviul acordai de N. S. Hrușciov 
ziariști americaniunor

MOSCOVA 17 (Agerpres) — 
. După cum transmite TASS la 13 
; iulie, N. S. Hrușciov a primit un 
;grup de ziariști americani în frun- 
■ te cu Lee Hills, președintele so- 
> cietății americane a redactorilor 
de ziare, redactor responsabil al 
companiei de presă „Knight Ne
ws-papers11.

In interviul acordat ziariștilor 
americani, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a con
firmat din nou că Uniunea So
vietică este gata să semneze ori- 
cînd un acord cu privire la dezar
mare, la distrugerea armamentu
lui nuclear și la încetarea pentru 
totdeauna a tuturor genurilor de 
experiențe nucleare.

El a declarat: „Considerăm
că mijloacele naționale asigură în 
prezent controlul asupra interzi
cerii experiențelor nucleare11.

„Dacă în prezent, a spus N. S. 
Hrușciov, americanii ar înceta ex
periențele cu arma nucleară și am 
ajunge la o înțelegere cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
și la distrugerea armei nucleare, 
ar dispare necesitatea ca noi să 
efectuăm experiențe proprii11. El a 
adăugat că dacă America va con
tinua politica experiențelor, „a- 
ceasta desigur ne va sili să facem 
același lucru11.

In cursul interviului, N. S. 
Hrușciov a subliniat că explozia 
nucleară americană la mare alti
tudine „nu va împiedica cîtuși de 
puțin acțiunea rachetelor noastre 
globale11. „Noi dispunem — 
devăr de racheta globală, 
poate fi distrusă de nici 
de mijloace anti-rachetă. Se poate 
spune că racheta noastră nimereș
te și musca în Cosmos11.

N. S. Hrușciov a declarat că, 
de fapt, el nu vede nici un fel 
de piedici de neînlăturat pentru 
dezvoltarea colaborării sovieto-a- 
mericane. „Nu avem nici un fel 
de pretenții față de Statele Unite 
ale Americii, nici teritoriale și nici 
de alt gen. Cred că nici America 
nu are față de noi nici un fel de 
pretenții. Nu sîntem un concurent 
al S.U.A.11.

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat din nou necesitatea coexis
tenței pașnice. In ce privește orîn- 
duirea social-politică, a declarat: 
„Această problemă trebuie rezol
vată nu pe calea războiului, ci pe 
calea întrecerii pașnice. Popoarele 
trebuie să aleagă singure siste
mul social care li se potrivește cel 
mai bine11.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a spus că S.U.A. 
„își provoacă ele însele daune11; 
renunțînd la comerțul cu U.R.S.S. 
El și-a exprimat regretul că în
tre U.R.S.S. și S.U.A. nu există 
relații comerciale normale.

Referindu-se la problema Ber
linului occidental, N. S. Hrușciov 
a declarat că argumentele S.U.A. 
în sprijinul continuării regimului 
de ocupație în Berlinul occidental 
nu sînt întemeiate. El a reafirmat 
poziția U.R.S.S. : ;,Trupele de o- 
cupație ale S.U.A.-, Angliei și 
Franței trebuie să fie evacuate din 
Berlinul occidental11.

-„Cât timp în Berlinul occiden
tal vor 
ocupație 
Franței;

de excitant care va face să crească 
temperatura în relațiile dintre 
state11.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou că Uniunea Sovietică va sem
na tratatul de pace german îm
preună cu statele care vor dori 
acest lucru. „Sîntem amenințați, 
se fac încercări de a ne intimida 
cu mobilizarea. Dar noi, oricum 
vom semna tratatul de pace11.

Șeful guvernului sovietic a a- 
rătat: „Noi nu ne vom grăbi, 
dar nici nu vom tărăgăna. Nu 
fixez un termen, noi nu ne pier
dem încă speranța că guvernul 
S.U.A. și aliații săi vor da dova
dă de o înțelegere rezonabilă, nu 
ne pierdem speranța în soluționa
rea rezonabilă a acestei proble
me11.

Șeful 
lutat 
S.U.A., Kennedy făcută la confe
rința de presă din 5 iulie potri- 

căreia intenția sa este de a 
în pace cu toate țările. Dar 

S. Hrușciov a arătat în ace- 
timp că „politica promovată 

un guvern este apreciată de

guvernului 
declarația

sovietic a sa- 
președintelui

a-
N-
A-

puși să dezvoltăm și pe viitor 
semenea contacte, a subliniat 
S. Hrușciov, adăugind că „în 

lucruri inte-

într-a-
care nu 
un fel

fi menținute trupele de 
ale S.U.A.; Angliei și 

ele vor juca mereu rolul

vit 
trăi 
N.
lași 
de 
popoare nu după cuvinte, ci după 
fapte concrete**.

„Iar faptele, 
confirmă 
vorbește 
dintele 
Hrușciov 
cest sens poziția Statelor 
în problema germană și în alte 
cîteva probleme.

Nikita Hrușciov a 
în Uniunea Sovietică 
tă satisfacție pentru 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în do
meniul agriculturii. In U.R.S.S., 
a spus el, au venit mulți fermieri, 
specialiști ai agriculturii america
ne, iar delegații de specialiști so
vietici au fost în S.U.A.

„Sîntem mulțumiți de rezulta
tele acestor vizite și sîntem dis

din 
năzuința despre 
în declarația sa 
S.U.A.11, a spus 
dînd ca exemplu

păcate, nu 
care 

prese- 
N. S. 
în a- 
Unite

declarat că 
se manifes- 
colaborarea

merica există multe 
resante**.

El a remarcat că 
de probleme, legate 
agricolă, U.R.S.S. nu numai 
au este în urma Statelor Unite, 
dar se află la un nivel mai înalt.

Ca exemplu N. S. Hrușciov a 
citat activitatea de selecționare, 
mai ales, alegerea soiurilor de po
rumb hibrid, floarea soarelui, grîu 
si sfeclă de zahăr, creșterea vite
lor de rasă de lapte și grăsimi, 
sub conducerea academicianului 
Trofim Lîsenko.

Punînd o întrebare cu privire 
la planurile de viitor în ce pri
vește producția mărfurilor de larg 
consum și a produselor alimentare 
în U.R.S.S.. unul din ziariștii a- 
mericani. a remarcat că după cum 
au constatat membrii delegației, 
„în magazinele sovietice au apă
rut mai multe mărfuri de consum 
popular11, „oamenii sovietici au 
început să trăiască mai bine**, „în 
magazine există într-adevăr. mul
te mărfuri**.

N. S. Hrușciov i-a mulțumit 
ziaristului pentru obiectivitate. El 
a subliniat că „sarcina noastră 
este de a dezvolta economia pen
tru a satisface tot mai deplin ce
rințele materiale și spirituale ale 
poporului nbstru. In centrul aten
ției noastre se află omul, nevoile 
lui, cerințele lui*-.

Șeful guvernului sovietic a de
clarat : „Nivelul de dezvoltare a 
producției în America nu consti - 
tuie o limită pentru noi. Statele 
Unite ale Americii ocupă cea mai 
înaltă poziție printre țările lumii 
capitaliste. De aceea, prima etapă 
pentru noi este de a ajunge din 
urmă America, 
gîndim să ne 
Noi vom păși

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

într-o serie 
de producția 

că

i
I

Dar noi nu ne 
oprim la aceasta, 
mai departe1*.

MOSCOVA 17 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Ivan Spiridonov, președintele 
Sovietului Uniunii și Ian Peive, 
președintele Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au trimis președintelui 
Adunării Populare Supreme a R. 
P. D. Coreene, Țoi Von Thiak 
răspunsul la mesajul Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Core
ene adresat parlamentelor tuturor 
țărilor lumii.

In răspunsul sovietic se spune 
că Uniunea Sovietică își alătură

Victoria greviștilor 
din Marsilia

PARIS 17 (Agerpres)
La 16 iulie a reînceput acti

vitatea în portul Marsilia. După 
o luptă grevistă de patru zile, ma
rinarii 
obținut satisfacerea revendicărilor 
lor de bază : li s-au majorat sa
lariile cu 8 la sută : în perioada 
în care încetează navigația li se 
garantează că vor avea de lucru.

din flota comercială au

-------- - ------------

Cel de-al VlII-lea Congres 
internațional

MOSCOVA 17 (Agerpres) —
TASS transmite:

Duminică 22 iulie, în Palatul 
Congreselor din Kremlin, se va 
deschide cel de-al 8-lea Congres 
internațional de oncologie.

Prof. Leon Șabad (U.R.S.S.), 
secretar general al Comitetului de 
organizate al congresului, a de
clarat că se așteaptă sosirea a 
peste 5000 de oameni de știință 
din 67 de țări. Printre ei se vor

i i

de oncologie
afla medici, biologi, fiziologia bio- 
chimiști, farmacologi, radiologi și 
persoane de alte specialități care 
se ocupă de problemele originii 
cancerului, dezvoltării tumorilor, 
care caută noi metode de profi
laxie și de tratare a neoforma- 
țiilor maligne. In legătură cu toate 
aceste probleme, în cele 20 de 
secții ale congresului și în cadrul 
discuțiilor pe specialități vor fi 
ascultate aproximativ 800 de co
municări.

Forumul de la moscova 
de importanță

„UHuman'tte“ : O mare 
victorie

PARIS 17 (Agerpres)
Niciodată încă pînă acum 

un alt Congres pentru pace și de
zarmare nu a fost atît de repre
zentativ ca cel de la Moscova, 
niciodată încă pînă acum nu s-au 
adunat la un loc un număr atît 
de mare de delegați din atîtea 
țări, delegați aparținînd unor gru
pări 
dar 
rință 
ziarul 
col consacrat rezultatelor Congre
sului pentru dezarmare 
și pace .

Se poate spune încă 
cum că congresul a 
mare victorie torpilînd 
ția tăcerii și pregătind 
necesare pentru unitatea 
ne a partizanilor păcii 
din țările lumii. Subliniind 
portanța politică excepțională11

eveniment
internaționala

se pro* 
pentru 
arunce

glasul său cererii ca trupele străi
ne să fie retrase din Coreea de 
sud și își exprimă speranța că no
ua inițiativă a Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene 
va găsi o înaltă apreciere și va fi 
sprijinită activ de 
turor țărilor.

Sovietul Suprem 
spune în răspunsul 
mă S.U.A. și celelalte state ale 
căror trupe mai continuă să rămîn,ă 
în Coreea de sud, să răspundă la 
chemarea Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene și să-și 
retragă trupele de pe teritoriul 
Coreei dînd astfel posibilitate po
porului coreean să hotărască sin
gur asupra treburilor sale interne.

nici

sociate atât de diferite, 
animați de aceeași do- 
de pace, scrie la 16 iulie 
„L’Humanite1* într-un arti-

generală

de pe a- 
repurtat o 

conspira- 
condițiile 
de acțiu- 
în fiecare 

„im- 
a 

forumului de la Moscova, ziarul 
menționează că ,,Congresul a re
liefat rolul crescînd al opiniei pu
blice în elaborarea 
care privesc sute de 
oameni, și nu numai 
tilor în diplomație**.
împotriva persecutării 

partizanilor păcii 
din R.F.G.

MOSCOVA 17 (Agerpres) 
Aproximativ 200 de participan- 

ți la Congresul mondial pentru de
zarmare 
avut loc 
iulie au 
secutării 
din Germania occidentală-

„Noi, participanții la Congre
sul mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace, se spune într-o de
clarație pentru presă, am aflat cu 
indignare că tocmai în aceste zile 
tribunalul federal a confirmat 
sentința pronunțată împotriva a 
șase membri ai ;,Comitetului lup
tătorilor pentru pace1* din R.F.G.

In Germania occidentală sînt

hotărîrilor 
milioane de 
al speciali?”

generală și pace care a 
la Moscova între 9 
protestat împotriva 
luptătorilor pentru

și 14 
per- 
pace

persecutați oameni care 
nunță cu toată hotărîrea 
ca Germania să nu mai 
pentru a treia oară omenirea în
tr-o catastrofă11.

Confirmarea sentinței împotri
va a șase partizani ai păcii, sub
liniază autorii declarației, „dove
dește intenția autorităților din 
R.F.G. de a reduce la tăcere pe 
aceia care își ridică tot mai mult 
glasul împotriva orientării falimen
tare a guvernului de la Bonn. îm
potriva politicii nefaste care as
cunde în sine o primejdie la adre
sa păcii11.

Declarația 
lui Antoine Peti

MOSCOVA 17 (Agerpres) — 
Unul din principalele rezultate 

ale Congresului Mondial pentru 
dezarmare generală și pace a de
clarat reprezentantul Republicii 
Haiti, Antoine Peti este „reali
zarea unității depline de păreri în V 
ce privește problema cardinală : ™ 
dezarmarea generală și totală 
este necesară pentru asiguratei 
nei păci trainice pe pămînt'11

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent TASS. Antoine Peti 
a subliniat că s-a realizat o uni
tate de păreri în ciuda unor deo
sebiri în ce privește punctele de 
vedere asupra anumitor probleme.

Congresul 
cel mai reprezentativ 
HELSINKI 17 (Agerpres) 
„Omenirea poate și trebuie să 

uite diferentele de opinie atunci 
aînd este vorba despre existența 
sa. despre viitorul său11. Acest a- 
devăr, scrie ziarul „Kansan Uuti- 
set“, l-a confirmat Congresul pen
tru dezarmare generală și pace. 
Congresul de la Moscova s-a în
cheiat cu succes. El a fost locul 
unde s-au adunat toate forțele ca
re năzuiesc spre pace. Congresul 
cel mai reprezentativ din istorie 
și-a demonstrat posibilitatea de a 
deveni locul de unde să se ini
țieze o mișcare pentru pace și 
mai puternică.

0-----------------
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Lupta dîpză
a metalupgiștilop belgieni continuă

BRUXELLES 17 (Agerpres)
De șapte săptămîni sînt în 

grevă metalurgiștii din orașul 
Haelen (provincia Limbourg) care 
luptă pentru îmbunătățirea condi
țiilor lor de viață.

Dîrza luptă grevistă a munci
torilor flamanzi care revendică 
majorarea salariilor se bucură de 
un sprijin călduros din partea tu
turor oamenilor muncii din Bel
gia.

Metalurgiștii din Borinage,
....................................~ =

Cheia spre pace este lărgirea comerțului mondial"

popoarele tu-

al U.R.S.S., se 
sovietic, chea-

LONDRA 17 (Agerpres).
La 16 iulie s-a deschis în 

clădirea parlamentului confe
rința reprezentanților Angliei, 
ai Commonwealthului și ai 
țărilor membre ale Asociației 
europene a comerțului liber 
(E.F.T.A.). Conferința se des
fășoară sub lozinca „cheia 
spre pace este lărgirea comer
țului mondial**. Această con
ferință a fost organizată de 
Asociația „Anglia, înainte!“ 
ai cărei membri sînt adversari 
ai aderării Angliei la piața co
mună.

Președintele Asociației „An
glia, înainte !“, R. Brigginshaw 
deschizînd conferința a decla
rat că Anglia nu trebuie să 
adere la piața comună deoa
rece aceasta este dușmana An
gliei. Noi opunem acestei a- 
deziuni dezvoltarea prin toa
te mijloacele a relațiilor co
merciale cu toate țările lumii. 
Acestui țel urmează să-i ser
vească conferința internațio-

nală în problemele comerțului, 
pentru convocarea căreia s-a 
pronunțat și Consiliul de A- 
jutor Economic Reciproc al 
țărilor socialiste. Comerțul, a 
spus Brigginshaw, trebuie să 
devină temelia coexistenței 
pașnice a tuturor țărilor — 
fie ele mari sau mici, capita
liste sau socialiste. Realizarea 
acestui țel presupune nu nu
mai un acord cu privire la 
dezarmare, ci și lichidarea blo
curilor militare rivale. In co
merțul mondial, și nu în pia
ța comună, care constituie un 
instrument al războiului rece, 
vedem noi viitorul nostru.

O serie de personalități de 
frunte ai vieții publice au a- 
dresat conferinței mesaje de 
salut. Printre acestea se află 
și fostul prim-ministru labu
rist Attlee și lordul Boyd Orr, 
președintele Consiliului brita
nic pentru dezvoltarea comer
țului internațional și fost di
rector general al Organizației

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșanii Str. Republicii nr 56 Tel. interurban 322, automat 269.

scrie la 16 iulie ziarul „Drapeau 
Rouge11, colectează bani pentru ja 
acorda ajutor muncitorilor grW’ 
viști din Haelen. Greviștii pri
mesc ajutor financiar din partea 
Confederației Generale a Muncii 
din Belgia — cea mai mare u- 
niune sindicală din țară. Confe
derația sindicatelor creștine a ho- 
tărît, de asemenea, să acorde a- 
jutor material metalurgiștilor gre
viști.

Germaniei de a-și ins- 
dominația asupra An

se spune în mesajul lui 
Orr. Acum, după această

„într-un satelit a 
politice europene can 

sub dominația Ger- 
occidentale. Sînten 
în piața comună d(

Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură. „Am 
zădărnicit de două ori încer
cările 
taura 
gliei, 
Boyd
luptă, care ne-a costat mili
oane de vieți, guvernul inten
ționează să ne atragă în pia
ța comună uhde Anglia se va 
transforma 
Uniunii 
se află 
maniei 
împinși
S.U.A. și de un grup de con 
cerne care poate că vor ave; 
de cîștigat de pe urma acestu 
lucru. Anglia însă va avea d- 
suferit de pe urma pieței co 
mune. Nivelul de trai al ma 
selor muncitoare va scădea ș 
țara noastră care a fost p 
vremuri o putere monagP 
își va pierde independența^

Lucrările conferinței vo
dura patru zile.


