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• Rezultatele îndepliniri: planului de stat al U.R.S.S. pe 
primul semestru 1962.

• Zdrobirea unei grupări contrarevoluționare în Cuba.
• Situația din Congo a dev enit din nou explozivă.
• S.U.A. vor efectua o nouă explozie nucleară In mare 

înălțime.
• O nouă depresiune economică în S.U.A. este iminentă.

CEI DIN JURUL TAU
De atunci s-au scurs mai 

multe luni. Și totuși parcă 
ieri s-ar fi petrecut atît de 
bine țin în minte oamenii toa
tă întîmplarea.

— E ușor să fii fruntaș cînd 
ai presiune, cind ai la’-nde- 

mînă tot ce-ți trebuie—au vo
ciferat unii, între care și șe
ful de schimb Floca Gheorghe.

— Greutăți îs întotdeauna, 
important e să le învingi, iar 
dacă ai sau nu la-ndemînă 

tot ce-ți trebuie, asta depinde, 
vorba ceea, cum își așterne 
fiecare... a răspuns calm’și e- 
nergic Zaharia Vasile, noul 
șef de brigadă.

Pe vremea aceea brigada 
din abatajul figuri de pe stra
tul 9/A, abataj cu mare pon
dere în producția sectorului, 
era mereu criticată în consfă
tuiri de producție. Brigada ră- 
mînea sub plan, trăgînd îna- 

* ''"poi întregul colectiv.
\ Situația brigăzii din abata

jul de pe stratul 9/A a fost 
analizată și de către organi
zația de partid. Zaharia Va
sile, responsabilul unei bri
găzi fruntașe de pregătiri, du
pă o discuție cu secretarul or
ganizației de bază a cerut să 
i se încredințeze lui conduce
rea brigăzii, de la figuri. Ce
rerea i-a fost satisfăcută. Ve
nind în noua brigadă, Zaha
ria Vasile a avut de luptat cu 
multe lacune. Indisciplina, 
lipsa de organizare își făcuse 
în această brigadă casă bună. 
Fostul brigadier,, Boca iuliu 
manifesta dezinteres față de 
treburile brigăzii. Frontul îna
inta încet, abatajul intra în 
presiune. Și cînd se iveau a- 
semenea greutăți, de cele mai 
multe ori, brigadierul era ab
sent. își scotea foaie de boală. 
Lipsa de interes și chiar o oa
recare descurajare îi caracte-

al briga- 
cuvîntul: 
viteza de 
intrat in

cîș- 
cu- 
su-

Pe-

Drum bun

riza și pe alți membri ai bri
găzii. Dar comunistul Zaharia 
Vasile a adus un suflu nou in 
rindurile minerilor din briga
dă. Organizarea judicioasă, în
grijirea și folosirea rațională 
a utilajeior și, îndeosebi, e- 
xemplul însuflețitor 
dierului și-au spus 
abatajul și-a sporit 
avansare, n-a mai
presiune. In prima lună după 
ce Zaharia a trecut in noua 
brigadă, șî aceasta era în mar
tie, ea a ocupat primul loc în 
întrecere pe sector. Ca urma
re a randamentelor mari rea
lizate, minerii au obținut 
tiguri frumoase, au prins 
raj, au devenit un colectiv 
dat, fruntaș în întrecere.

In sectorul II al minei
trila, exemplul lui Zaharia 
Vasile nu este unicul. In rin
durile colectivului din acest 
sector — colectiv care deține 
drapelul roșu de sector frun
taș pe-bazin — lucrează mulți 
comuniști destoinici, inimoși 
care prin munca lor însufle
țită constituie exemple vii de 
oameni înaintați, plini de băr
băție în lupta cu stratele din 
adîncuri. Așa sînt minerii Bu- 
duroiu loan, Crac Gheorghe, 
Cîrnaru Constantin, Firoiu 
loan, Ropota Mihai, maistrul 
miner Galoș Traian, artificie
rul Șenk Iosif și mulți alții. 
Dar pe comuniști nu-i satisface 
numai faptul că ei sînt frun
tași. Pe comuniști îi caracte
rizează dorința de a-i ajuta 
și pe cei din jurul lor, de a-i 
ridica pe toți cei rămași în 
urmă la nivelul fruntașilor. 
Iată sentimentele care l-au 
determinat pe comunistul Za
haria Vasile să-și lase vechii 
săi ortaci, vechea brigadă și 
să treacă într-un alt colectiv, 
între oameni noi, cu alte firi 
și obiceiuri. Pe comuniști nu-i

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)
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• Minerii din brigada con- 
I dusă de comunistul Bîrluț 
I Clement aduc o mare con- 
; tribuție la realizarea sar

cinilor de plan ale secto
rului IV al minei Lonea. Ei 
au extras în perioada 1-18 
iulie din abatajul frontal 
de pe stratul 3 blocul III 
est o cantitate de 360 tone 
de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU : Frontaîiștii 
dintr-un schimb al brigă
zii lui Bîrluț.
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♦

o

Astăzi s-a sculat mult mai de 
dimineață ca de obicei. A des
chis fereastra și lumina soarelui 
a năvălit puternic în odaie. Li
viu dormea încă. Trebuia să-l 
scoale, l-a pus degetul pe nă
suc. Așa se trezesc ei din somn 
unul pe altul. Copilul l-a prins 
cu mînuța lui de deget și s-a 
uitat la el, cu ochi rugători, -par
că ar fi vrut să spună: „Mai 
lasă-mă tăticule". îmi parc rău 
— își zise tatăl în sine — dar 
trebuie să-l trezesc. Astăzi plea
că în tabără. Cum o să fie fără 
el ? Casa o să pară goală. Nu-i 
nimic- Nu pleacă pentru multă 
vreme. Și apoi sînt atîția oa
meni care-i vor purta de grifă 
lui Liviu. Peste puțin timp el 
vedea marea.

— Scoală puiule, plecăm 
gară. Uite vine și mămica-

Liviu e gata de plecare, 
furiș maaă-sa își șterse ochii 
batista. Au ajuns la gară,
multă lume e la ora asta în ga- ? 
ră ! Ce forfotă ! Oameni mari, ( 
grijulii, cu bagaje. Și o puzderie ( 
de omuleți ca Liviu al lui. E o ( 
zi mare. Responsabila grupului \ 
care pleacă cu copiii la mare îi S 
cheamă după nume. )

Copiii se așează cuminți in ? 
rînd. E și Liviu printre ei. Pâ- \ 
rinții simt o mare siguranță. ) 
Da, da, o mare siguranță. Copi- \ 
Iul lor se va întoarce de la mare ) 
sănătos, vioi și călit. Trenul a < 
șuerat scurt, apoi s-a pus încet, ) 
încet în mișcare. Zeci de mînuțe ) 
trandafirii flutură palmele lor la \ 
ferestre. >

— Drum bun voinicilor! <
I. CIOCLEI )

A 7-a promoție 
de tineri muncitori
O nouă promoție de 111 elevi 

au absolvit recent cursurile școlii 
profesionale din cadrul Grupului 
școlar minier din Petroșani. A- 
ceasta este a 7-a promoție de ti
neri muncitori care au fost cali
ficați aici.

De pe băncile acestui grup șco
lar au ieșit în total peste 1500 de 
muncitori și maiștri care pot fi 
întîlniți astăzi la uzinele și ex
ploatările miniere din bazinul Văii 
Jiului precum și în alte centre 
miniere din țară.
— - ------------ - ,-r-

Din preocupările 
cefăfenilor și depuiatilor
Acțiunea de combatere 

a gîndacului de Colorado
Cartoful, ca șî celelalte culturi 

prășitoare, se află în plină vege
tație. In această perioadă acțio
nează cei mai numeroși dăunători 
ai acestor culturi. La cartofi cel 
mai de temut dăunător—care și-a 
făcut apariția în ultimii ani în 
Valea Jiului —este gîndacul de 
Colorado. Pentru combaterea lui 
se desfășoară în prezent o susți
nută acțiune în satele din raza 
sfatului popular Petrila. Pînă în , 
prezent s-au aplicat 200 litri an- 
tidăunători Detox pentru comba
terea gîndacului de Colorado pe 
o suprafață de 25 ha. însămînțată 
cu cartofi.

Acțiunea de combatere a gîn
dacului de Colorado continuă, pî
nă la distrugerea 
toate locurile unde 
lat, în care scop 
întreaga cantitate
antidăunători primită la 
popular. Deputății sfatului desfă
șoară o neobosită muncă de lă-

murire și mobilizare a cetățenilor 
care posedă culturi de cartofi în 
grădini să participe la această ac
țiune. Bine au muncit în această 
direcție deputății Jura Petru în 
satul Lunga, Mogoș Simion în 
Birăoni, Satmari Petru în Jieț, 
Munteanu Gheorghe în Taia și 
alții.

va

la

Pe 
cu 
Ce

lui totală în 
a fost semna - 
va fi folosită 
de 240 litri 

sfatul

Avaniajele predării 
la timp a cotelor și a 
produselor contractate
Tot mai mulți producători din 

satele; aparținând sfatului Petrila 
se conving de avantajele îndepli
nirii îndatoririlor cetățenești de a 
preda la timp cantitățile de carne 
și lînă prevăzute în 
gatorii și contractele 
statul. Ei au predat 
trecută din acest an 
carne din planul anual de 33.700 
kg., iar la lînă au predat 6.500 
kg- din planul de 8.300 kg. Intre 
țăranii fruntași la predarea cote
lor și respectarea contractelor în
cheiate 
răși ca Mirci Nicolae 
Avram Petru lui Pătru 
coala, Birău Ioan a lui 
Birăoni, Negoi Ilie lui 
din Cimpa, Grunță Vasia din 
Jieț, Moșie Dumitru Văicar și al
ții.

cotele obli- 
încheiate cu 
în perioada 
23.000 kg.

cu statul se numără tova- 
din Jieț, 
din Răs- 
Ana din 

Gheorghe

_=©=_
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Cu bucuria în drum spre casa

Echipa de electricieni condusă de Filipini Ioan de la preparația Petrila și-a cîștigat 
binemeritat renume datorită calității lucrărilor ce le efectuiază.

Clișeul nostru înfățișează pe membrii echipei Iui Filipini loan.
----------------------- . ■ '=8—■■■■• =------------------------

Zi de salariu la Aninoasa. In 
fața ghișeelor, la rînd cîte unul, 
muncitorii așteaptă să-și primeas
că răsplata muncii. Pe fețele lot 
se citește bucuria. Toți sînt 
biți, stăpîniți de nerăbdare, 
cerci să le ghicești motivul 
răbdării. Nu e greu. Dar 
bine să-i însoțim în drum 

care așteaptă 
a

gră- 
In- 
ne- 
tnai 
spre

Vînzătorui pune pe tejghea în 
fața clientului un aparat cu marca 
cerută, îi introduce antena și pune 
aparatul la curent. Cumpărătorul 
așteaptă emoționat. O melodie 
umple magazinul atrăgînd atenție 
Și

casă, spre familia 
obișnuita satisfacție 
lariu.

Sîntem în fața 
„Fero-chimic". Iată-1 
tarul Hegedus loan. Intră în ma
gazin. Să-1 urmărim. Se vede că 
are o veche dorință întrucât se 
duce direct la raionul cu aparate 
de radio.

— Ce doriți r
— Aș vrea să-mi arătați un a- 

radio „Enescu".

zilei de sa-

magazinului 
pe vagone-

parat de

a altor cumpărători.
— Vă fac bonul ?
— Faceți-1.
— Numele și adresa...
— Știi — îi spuse Hegedus so

ției la sosirea acasă cu aparatul 
— mi-am adus aminte că odată 
cînd ne-am uitat în vitrină, din
tre toate tipurile, ăsta ți-a plăcut 
mai mult.

Soția nu-i răspunse. Privea cu 
nesaț aparatul și din ând în cînd 
mai cerea cîte o explicație soțu
lui.

— Bucureștiul unde se poate 
prinde ?

—■' Uite aici, la dreapta, pe

unda lungă și chiar și aici. Și 
loan își plimba degetul pe scală.

Privirile lor se întîlniră pentru 
o clipă, apoi se îndreptară din 
nou spre aparatul care le va face 
viața și mai plăcută. Hegedus era 
mulțumit. Ca vagonetar, cîștigul 
de 2129 lei a răsplătit pe deplin 
cele 26 de posturi prestate în luna 
iunie. Nerăbdarea cu care aștepta 
la ghișeu a fost justificată.

Tot astfel și-au justificat gra
ba șî minerul Bembea Nicolae 
care a cumpărat un aparat de ra
dio „Orizont", minerul Prața Pe
tru care a făcut cadou soției o 
mașină de spălat și mulți alții. 
In drum spre casă au poposit prin 
magazine de unde au cumpărat 
soțiilor și copiilor frumoase ca
douri, ducînd în casele lor bucu
ria și bunăstarea.

In activitatea' de zi cu zi, 
personalul1 medico-sanitar 
de la policlinica din Ani- 
noasa dă dovadă de grijă 
și atenție față de toți paj 
cienții. Această face ca lo
cuitorii comunei să se pre
zinte cu încredere la con
sultații

IN CLIȘEU: Medicul 
Văcaru Nicolae, consulttrid 
pe muncitorul PatrOlea 
Nicolae.

y. oros
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Pantomim a
începutul stagiunii 

teatrale dc vană s-a re
marcat la Moscova prin 
apariția unui teatru ex
perimental de pantomi- 
raă. Așa cum se întîm- 
plă adesea în artă, ini
țiatorul acestui gen de 
spectacole, nou pentru 
Moscova, a fost tinere
tul — studenții Institu
tului de cinematografie, 
elevi ai regizorilor Gri
gori Kozințev și Mihail 
Romm.

In urmă cu un an și 
jumătate, ei s-au adresat 
profesorului Aleksandr 
Rummev, care le ținea 
cursul de cultură plastică 
a actorului, cu rugămin
tea de a-i ajuta să pre
gătească un program des
tinat unui auditoriu larg. 
Munca lor perseverentă 
a fost încununată de suc
ces. Chiar de la primele 
spectacole au fost risi
pite toate îndoielile. 
Spectatorii din Moscova 
au fost unanimi în apre
cierea muncii tinerilor 
actori.

Primul program de 
pantomimă este alcătuit 
din 12 scene,. nelegate 
între ele printr-un su
biect unic, variate ca te
matică și stil artistic. 
Programul începe cu o 
scenă inspirată de nuvela 
„Matteo Falleone“ de 
P. Metime. Pline de u-

sovietică
I 

mor și fantezie în inter- i 
pretate sînt scenele rea- [ 
lizate după povestirile lui 
Cehov „Roman cu un 
contrabas" și „Chirurgia" 
și vodevilul „Mireasa 
pretențioasă", după un 
basm a lui Krilov.

Ca un protest plin de 
mînie împotriva ororilor 
războiului și ca o fier
binte chemare la pace 
a fost concepută panto - 
mima „Soldatul necunos
cut", în care este evocat 
destinul unui tînăr muti
lat de război.

Printre cele mai inte
resante numere ale spec
tacolului figurează și pan- 
tomima „1962 — anul 
Africii", reportajul liric 
i,Renul și vînătorul", cu 
acompaniament de muzică 
de Liszt, studiul pantor 
mimic „Turiștii", pe mu
zică de Șostakovici ș.a.

La succesul spectacolu
lui au contribuit în mare 
măsură decorurile laco
nice, pline de expresivi
tate, realizate de picto
rii Evgheni Kovalenko 
și Valentina Krivoscena.

Atît regizorul Alexan- 
dr Rummev, cit și acto
rii au dat dovadă de 
mult gust artistic și in
ventivitate realizînd un 
spectacol care a prile
juit moscoviților bucuria 
cunoștinței cu o artă a- 
devărată.

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

Un „turist" la înălțime.

Mexîme
Ești dator să spui a- 

devărul, nu să vor
bești mult (Democrit).

Vorbirea adevărată 
este simplă (Seneca).

Adevărul așteaptă. 
Numai minciuna e 
grăbită (A. Vlahuță).

Nimic nu e mare da
că nu e adevărat (G. 
Lessing).

Amenințările sînt ar
me pentru cel ame
nințat (Leonardo Da 
Vinci).

Amintirile — o mu
sic# ce ne vine de un-

celebpe
deva de dincolo de o- 
rizont (G. Ibrăileanu).

Numai o limbă și 
două urechi ți-a dat 
natura, pentru ca să 
asculți de două ori 
mai mult decît vor
bești (Epictet, sec. I 
î.e.n.).

Nu poate fi drept o- 
mul care se Iasă stă- 
pînit de bani (Demo
crit).

Oamenii dobîndesc o 
calitate anumită ac- 
ționînd constant in a- 
celași mod (Aristotel).

La E. M. Uric ani, portarul Costea Tudor are 
obiceiul să doarmă în timpul serviciului.

Pe aripile cîntuiui 
și veseliei

Clădirea feeric luminată te

« 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
X trage ca un magnet. De cum in- 
J rri, garderobiera te întîmpină
* ospitalieră, numai că în perioa-
• da de vară cam șomează, ex- 
X ceptînd bineînțeles zilele ploioa-
* se. Intr-o firidă săpată în perete
♦ o sculptură înfățișează un cin- 
« tăreț, iar leul și cerbul îi as- 
X cultă lira-i fermecată. Melodii
* suave se aud intr-adevăr, dar
• ele vin de undeva de sus. Urci 
9 scara monumentală călcînd fără 
X Zgomot pe covor. In față îți a~
• pare o sală mare îneîntătoare. 
« Lămpile de neon răspîrtdesc o
• lumină de zi. La mesele cu 
X scaune tapisate, lume multă, tare
• multă. De jur împrejur pereții
♦

a-

să desprindă cu grijă piatra din 
jur. Pata creștea mereu ajun- 
gînd la dimensiunea unui ciutac 
voinic. La drept vorbind era 
chiar ciutac insă un ciutac puțin 
obișnuit. Greu ca piatra fi ne
gru cum e cărbunele. L-au scos 
minerii cu grijă și l-au dus la 
biroul sectorului. Mina Petrila 
s-a îmbogățit cu o nouă dovadă, 
cum că cu milioane de ani în

* 
♦
*

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦

♦
♦

tapisași intr-o stofă de culoare 
odihnitoare. Deasupra tapiserie: 
peste tot numai oglinzi. intbră' 
câți în halate de un alb 
cui at, ospătarii umblă ca 
spiriduși. Barul și bufetul 
creț ascunse de draperii 
de catifea sînt pline cu tot fe
lul de bunătăți.

Prrnse în virtejid dansului, 
perechile zimbesc fericite- Pri
vind în jur ai impresia că te

imtr 
niște 
dis

crete
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Un model original 
al turnului Spaski

In scuarul din așezarea petroliștilor, situată 
nu departe de cătunul Adagum din Kuban, a 
fost construit un turn înalt de 10,5 metri. Pe 
cele patru fațete ale turnului au fost instalate 
cadrane, iar în interiorul lui — un uriaș me- 
canisrr de ceasornic. Numai una din pendu
lele sale cîntărește 400 de kg. La fiecare oră, 
bătăile melodioase ale ciocanului indică tim
pul, la fel ca orologiul Kremlinului. In vîrful 
turnului, în jurul unei machete a globului pă- 
mîntesc, zboară fără întrerupere o machetă a 
primului satelit artificial al Pămîntului.

Ceasornicul este întors la 4 zile cu ajutorul 
unui troliu special. EI a fost construit din e- 
conomiile personale ale cunoscutului meșter 
cuban — lăcătușul Stanislav Krutogolovenko, 
de la exploatarea petroliferă din localitate. La 
construirea acestui ceasornic unical, el a fost 
ajutat de soția sa și de cițiva tineri entuziaști.

Pe ușile de la intrare se poate citi inscripția : 
„Bine ați venit I", iar 
noastră începe o epocă 
ne vor binecuvlnta".

Scuarul unde se află
transformat lntr-o originală filială a Muzeu
lui istorico-etnografic din Krasnodar. Numai 
în ultimele luni, turnul a fost vizitat de mii 
de persoane, 
venite din di
ferite raioa
ne ale Kuba- 
nului.

pe fațadă — „Planeta 
nouă și urmașii noștri

turnul cu orologiul s-a

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
•
X afli intr-unui din luxoasele lo-
♦ caluri, din capitală sau de pe
♦ litoral. Dar nu. Localul se află 
X la Petrila și a fost dat de curînd 
X în folosința minerilor de aici.
♦ Pe aripile ciutului și veseliei
♦ seara de odihnă după șut e tare 
X plăcut.
♦

♦
♦
♦

Un ciutac puțin 
obișnuit

In galeria direcțională de 
orizontul 10 B din sectorul III,
pichamerul își cîntă melodia-i 
cunoscută. Și prin cîntecul lui, 

mereu fiind

la

♦
♦
J galeria se lărgea
• pregătită pentru betonare. Deo-
• dată el își
X Minerul Căluț
J privească atent
• roca de steril.
• — Ce să fie
X trebau minerii.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
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tirmă, pe aceste meleaguri exis- ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
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din nou sef
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tau păduri uriașe. V ir stă nu
glumă.

Lipsuri cu repetiție
Dimineața zilei de 17 iulie, 

in gara Lupeni lume multă, ca 
de obicei. La casierie coadă lun
gă. Deși mal erau doar clteva 
minute 'pînă la plecarea trenu
lui de 6,47oblonul casieriei 
continua să rămînă închis. Că
lătorii erau alarmați.

— Ce facem că pleacă trenul 
p noi n-avem bilete.

Salvarea a venit din partea 
impiegatului de mișcare.

—Tovarăși! nu mai stați de
geaba la rînd că tot nu-i casier. 
Urcați-vă în 
problema 
torid.

Nici nu 
lătorii în 
auzi glasul

tren și rezolvați 
biletelor cu conduc-

încetă cîntecul. 
Petru începu să 
pata neagră din

oare ? — se ur
Apoi au început

s-au urcat bine ci- 
tren șt 
impiegatului :

— A venit casierul, 
la bilete-

Din nou alergătură și 
dar pe casierul Fttfezan 
gbe ia-l de unde nu-i. Au urcat 
oamenii din nou jără bilete. 
Conductorul a început să-și fa
că datoria. Incasa bortii dar ui
ta să elibereze bilete. A doua 
zi, culmea culmilor, figura Se 
repetă. Prevăzător, casierul Fu~ 
fezan a dat însă un telefon.

— Sînt bolnav mort, așa că 
nu pot să vin la serviciu.

Pe ici pe colo se auzeau însă 
șoapte că boala ar fi din sticlă 
și că lipsurile cu repetiție așiș
derea. Dacă-i așa, nu i-ar stri
ca nici casierului Fttfezan o 
sancțiune tot cu... repetiție.

D. C.

coadă, 
Gheor-

♦ 
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♦ 
♦
*
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FANFARA PENTRU VACI
în City 

finan- 
Londrei) 
acordu- 
fanfare 
vacilor.

Nu a fost prima 
dată clnd 
(cartierul 
ciar al 
s-au auzit 
rile unei 
în cinstea
A fost însă prima 
oară clnd un lider 

al opoziției le-a ridi
cat în 
suri 
bursei

slăvi in ver- 
pe treptele 
din Londra.

D-l
(despre 
vorba) a 
in acest fel festi
valul produselor 
lactaite pe luna 
iunie. El nu se aș
tepta să găsească 
mulți adepți poli
tici printre locui
torii City-ului, dar 
festivalul nu era 
o Întrunire politi
că, iar ospitalita-

Galtskeil 
el este 

deschis

tea dty-ului este 
nedezmințită, sin
gurele îndoieli cu S 
privire la calitățile 
binefăcătoare ale 
laptelui erau în
scrise pe pancar
tele partizanilor 
dezarmării nuclea
re care au amintit 
că laptele poate fi 
contaminat de că
derile radioactive. 
(„The Guardian")

In loc să

Că doarme-n exercițiul funcțiunii
E lucru vechi, nu-î pentru prima oară 
Dar să nu facă ochii mari de se trezește 
Zburat cu pat cu tot din slujbă afară.

Cu cîtva timp în urmă la 
gazeta de perete „Minerul" de 
la E. M. Aninoasa a apărut un 
articol critic la adresa brigă
zilor conduse de Cosma Re
mus (sect. II), Bulgaru Gheor- 
ghe (sect, III), David Nicolae 
și Codrea Gheorghe (sect. IV) 
care au extras în luna iunie 
a. c. cărbune cu mult șist. 
Conducerile sectoarelor din ca
re fac parte aceste brigăzi au 
luat imediat o serie de mă
suri tehnice și organizatorice, 
iar minerii criticați s-au an-

Un colectiv de

In incinta sectorului I. F. 
Lupeni există o frumoasă ga
zetă de perete intitulată „Fo
restierul". Pînă mai acum cî- 
teva luni gazeta de perete 
„Forestierul" populariza cu 
regularitate realizările brigă
zilor complexe fruntașe din 

| parchetele forestiere, cele mai 
bune metode de lucru, lua a- 
titudine față de neajunsuri și 
indiscipiinați. Acum însă lu
crurile s-au schimbat. Artico- 

; lele vorbesc de cerințe de mult 
'] depășite, iar unele rubrici stau 
i pur și simplu goale de multă

gajat să acorde o atenție mai 
mare sarcinii de a Îmbunătăți 
calitatea cărbunelui extras. 
Iată însă că a trecut o lună 
și procentul de șist în produc
ția extrasă de brigăzile con
duse de Cosma Remus, Bul
garu Gheorghe, David Nico
lae și Codrea Gheorghe în loc 
să scadă, crește. Oare tehni
cienii și inginerii care au pri
mit sarcina de a ajuta direct 
brigăzile mai sus menționate 
nu ar putea explica pricina a- 
cestui fenomen curios ?

redacție z,mucalit^

vreme. La întrebările munci
torilor de ce nu se mai schim
bă vechea ediție la gazetă, 
colectivul de redacție are un 
singur răspuns : „După bilanț, 
acum nu cunoaștem rezulta
tele întrecerii". Bilanțul pen
tru trimestrul II s-a făcut în
să de mult, totuși colectivul 
de redacție nu a dat nici un 
semn de viață. Trebuie oare 
muncitorii forestieri să înțe
leagă că publicarea unei noi 
ediții la gazetă se va face 
numai după bilanțul de acti
vitate pe trimestrul UI î

Muncitorii de la E. M. Pe
trila care lucrează la descăr
carea vagoanelor cu lemn șl 
materiale venite pentru mină 
au de un timp multe neca
zuri. Ba nu pot descărca la 
timp lemnul și balastul, ba 
trebuie să execute de cîte două 
ori un lucru, ba uneori chiar 
trebuie să descarce materiale 
peste gardul ce imprejmuieș- 
te incinta exploatării (cum e 
cazul sutelor de tone de nisip 
depozitate lîngă intrarea prin
cipală a minei). Au tot sesi
zat aceste lucruri conducerii 
minei, documentînd negru pe 
alb că actualele rampe pentru 
descărcări nu mai sînt cores
punzătoare, au sesizat și 
C.C.V.J., dar măsuri nu s-au 
luat. Acum unele materiale se 
descarcă cu întîrziere șl con
trar regulilor N.T.S.. lucru ca
re în viitor ar putea duce la 
neplăceri serioase.

Unii oameni competențl de 
la E. M. Petrila afirmă că lăr
girea rampelor de descărcare 
s-ar fi putut executa de mult 1 
dacă C.C.V.J. ajuta mina cît 
de cît în această chestiune. Să 
aibă oare dreptate ?

A. NICULESCU



La preparajia Luperti

Prevederi ie contractului colectiv 
se înfăptuiesc

In contractul colectiv din acest 
an al preparației Lupeni sint pre
văzute o scamă de obligații reci
proce privind sporirea producției 
și productivității muncii, îmbună
tățirea calității cărbunelui, ridica
rea nivelului de trai material și 
cultural al muncitorilor ce lucrea
ză aici. Recent, 
în care au fost 
ma jumătate a 
asumate.

Cărbune

s-a analizat felul 
respectate în pri- 
anului, obligațiile

cărbunelui și reducerea 
de cost. Cenușa la căr- 

special, spre exemplu, a 
0,4 puncte sub cantitatea 
Calculele pe 5 luni arată 

cost al cărbune- 
economii în va- 
lei.
acestor succese, 
înfăptuirea tnă-

mult, bun 
și ieftin

Muncind cu hărnicie și simț 
de răspundere, colectivul prepara
ției Lupeni a încheiat prima ju
mătate a anului cu frumoase suc
cese. Producția netă planificată a 
fost depășită cu 3,9 la sută, iar 
recuperarea globală cu 1,5 puncte. 
In atenția întregului colectiv a 
stat, de asemenea, îmbunătățirea 
calității 
prețului 
bunele 
fost cu 
admisă.

|f că la prețul de 
R lui s-au realizat

loare de 315.000 
Xt obținerea 

au Contribuit și 
surilor tehnico-organizatorice pre
văzute în contractul colectiv. 
Mărirea ecartamentului lanțului 
intermediar nr. 1 și nr. 2 de la 
600 la 800 mm., punerea în func
țiune a dispozitivelor de decuplare 
automată la 6 lanțuri, a automa
tului de colectare a probelor la 
banda Wiper 3 și multe alte o- 
blective au fost deja traduse în 
viață, contribuind la sporirea pro
ductivității ți ușurarea muncii.

Conducerea preparației nu s-a 
limitat însă numai la traducerea 
în fapt a măsurilor tehnico-orga
nizatorice prevăzute prin contrac
tul colectiv. Preocupată mereu de

Volumul 8 al Operelor com
plete ale lui V. i. Lenln cu
prinde lucrările acrise de el 
în perioada septembrie 1903- 
iulîe 1904, caracterizată prîn- 
tr-un puternic avlnt al miș
cării muncitorești și al luptei 
țărănimii pentru pămînt. Ma
joritatea lucrărilor și docu
mentelor cuprinse in acest 
volum sint consacrate elabo
rării principiilor organizatori
ce ale partidului marxist-re- 
voluțlonar și combaterii opor
tunismului organizatoric al 
menșevicilor.

a Ii-a, revăzută 
pag., 1,10 lei 
redă aspectele prin- 
organizării consilii-

M. Moldoveana, A. Zamfir 
Despre consiliile 

de judecată
Ediția

30
Lucrarea 

cipale ale 
lor de judecată și modul in 
care își duc activitatea, pu- 
hînd accentul pe rolul acesto
ra in educarea celor ce mun
cesc, in spiritul disciplinei so
cialiste a muncii și al grijii 
față de avutul obștesc. Sînt 
«murite o serie de probleme 

iicate de practica activită
ții consiliilor de judecată, in- 
slstîndu-se asupra delimitării 
atribuțiilor lor față de acelea 
ale organelor de stat.

ușurarea muncii și sporirea randa
mentelor, ea a pus in aplicare și 
măsuri suplimentare cum ar fi, 
spre exemplu, montarea a patru 
lămpi la colțurile podului de be
ton de lingă poarta nr. 1, taluza - 
rea terenului din spatele triajuluL

Proiecția muncii — 
în centrul atenției

Îmbunătățirea condițiilor 
muncă, măsurile de apărare a 
nătății muncitorilor au stat

traduse ia 
obiectivele 
colectiv la 
electric a

cultural al preparatorilor.

locuiesc acum iu apar- 
confortabile construite in

semestru

noi, trei familii ale rnun- 
pceparatori. Tinerii ne- 
stnt găzduiți in căminele 
unde au create condiții 

de locuit. Bineînțeles că

de 
să- 
tot 

timpul în centrul atenției condu
cerii preparației. In prima jumă
tate a anului, au fost 
viață 51 la sută din 
ptevăzute în contractul 
acest capitol. Atelierul 
fost înzestrat cu un aspirator de 
praf, telefon, instalație de ae
risire prin nișe ți ventila
tor, iar distribuirea materialului de 
protecție și a antidoturilor s-a fă
cut conform nomenclatorului in 
vigoare. Acestea sint doar citeva 
din măsurile luate în domeniul 
protecției mnocii.

Condiții de viată toi 
mai bune

Concomitent cu creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
s-a ridicat și oiveiol de trai ma
terial și
O bună parte din muncitorii pre
parației
tamente 
ultimii ani. In primul 
din acest an, s-au mutat in apar
tamente 
ci tocilor 
familiști 
5 și 9, 
optime
problema locuințelor nu este re
zolvată in intregieje. Atenția con
ducerii preparației, a comitetului 
sindicatului, io frunte cu organi
zația de paztid, este îndreptată 
mereu în această direcție.

In vederea folosirii timpului li
ber în mod plăcut, la dispoziția 
salariaților stă clubul sindicatelor 
din Lupeni cu bogata-i bibliotecă 
înzestrată cu mii de volume, cer
curile de artă plastică, muzică, 
balet, foco-amatori, ansamblurile 
artistice etc. Salariaților prepara 
ției li s-au asigurat condiții ma
teriale să practice diferite disci
pline sportive ca : fotbal, turism, 
schi, popice, șah, patinaj, hochei 
și altele.

Răsfoind contractul colectiv al 
preparatorilor din Lupeni se vede 
intr-adevăr că el cuprinde multe 
obiective importance. Pozitiv es
te faptei că o bană parte din ele 
au fost deja traduse în viață. Ră- 
mîne oa în perioada care urmează 
să fie îndeplinite și celelalte o- 
biective.

Cei din
(Urmare din pag. 1-a)

i

i

i

sperie greutățile, potecile ne
bătătorite.

Nu i-a fost ușor nici comu
nistului Moldovan Iosif, șef 
de schimb în brigada frun
tașă a lui Kibedi Adalbert — 
vestită de ani in șir pentru 
realizările și ciștigurile mari 
pe care le realizează — să 
preia conducerea brigăzii lui 
Hajducsi Iosif, codașă de luni 
de zile. Dar preluarea brigă
zii de către Moldovan Iosif a 
stimulat energia celorlalți, a 
pus in valoare ceea ce era 
mai bun in flecare membru al 
colectivului, ajutind brigada 
să pășească în cadență cu în
tregul colectiv al sectorului.

Comunistul Stănceanu Ghe
orghe a lucrat, de asemenea, 
într-o brigadă fruntașă. A fost 
șef de schimb în brigada Iul 
Roibu Gheorghe. Dar i s-a 
propus la sfîrșitul lunii tre
cute să preia conducerea bri
găzii lui Avram Vaier care ră- 
mînea în urmă în medie cu 
c’te 15 la sută sub plan. Stăn
ceanu Gheorghe n-a stat pe 
gînduri nici o clipă. „In ulti-

Activitatea constructorilor, la nivelul sarcinilor și angajamentelor • PUBLICITATE

toa- 
pla-

este 
s-au

parterului

mai slnt 
— in spe- 
de dome-

Pentru anul acesta obiecti
vul principal al șantierului 6 
Petroșani U constituie darea in 
folosință pînă la 15 septem
brie a noului amfiteatru al in
stitutului de mine. Timpul 
scurt, de numai două luni ca
re a mai rămas pînă la terme
nul fixat și volumul mare de 
lucrări — îndeosebi finisaje — 
pune in fața constructorilor de 
pe acest șantier necesitatea 
concentrării eforturilor pentru 
organizarea muncii în așa fel 
incit să se poată executa 
te lucrările în termenul 
nificat.

In prezent, noua clădire 
aproape gata la roșu — 
executat peste 60 la sută din 
tencuieli le interioare. 80 la 
sută din mozaicuri (au mai 
rămas numai casele de scări), 
s-au zidit aproape jumătate 
din placajele cu piatră de cal
car de la exteriorul
«te.

Cu toate acestea. 
Încă multe de făcut 
cial lucrări care țin 
niul finisajului. Colectivul lo
tului de aici, condus de ing. 
Barmes Helmut șl maistrul 
Albu Constantin, depune stră
danii pentru executarea in bu
ne condiția ni a construcției. 
Totuși, el are nevoie de un 
sprijin serios din partea con
ducerii TJtC.H. și grupului de 
construcții. Astfel, de citeva 
săptămini, inginerul șef al 
trustului, tov. ing. Ionescu Va
ier tot promite constructorilor 
de aici că le trimite plăci 
P.F.L. (plăci fibro-lemnoase) 
pentru lucrările de acoperire 
a clădirii. Dar, promisiunile 
s-au dovedit vorbă goală, căci 
plnă la 18 iulie plăcile n-au 
sosit, iar clădirea stă neaco
perită. Tot așa nu au sosit 
iacă 1800 m. p. parchet de ste
jar, 300 m. p. faianță. 12 tone 
ipsos, 10 tone ciment alb, ne
cesare lucrărilor.

O altă problemă acută pe 
șantier o constituie piatra 
pentru placaje exterioare. La 
Peștera Bolii lucrează in pre
zent numai doi muncitori — 
Manea loan și Teacă Gheorghe 
— care nu 
pKtul, mai 
vrea (nici 
Bănița) să 

; nonă. Șl, mai trebuie incă 200 

pot dovedi cu cio- 
ales că nimeni nu 
sectorul de cariere 
le Împuște piatră

jurul tău
ma instanță, și-a spus el, 
vorba despre bunul mers 
întregului nostru sector".

e 
al 
A 

trecut în noua brigadă. Și ur- 
mindu-i Îndemnul șl exem
plul personal, noii săi ortaci 
au lichidat cu rămînerea in 
urmă. Brigada lor a atins în 
prima decadă a lunii cea mai 
mare depășire pe sector : pes
te 90 tone de cărbune. Sem
nificativ este și sprijinul a- 
cordat noului brigadier de că
tre biroul organizației de ba
ză. Tehnicianul miner Cenaru 
Gheorghe, secretarul organiza
ției de bază, care răspundea 
de îndrumarea unei brigăzi 
fruntașe a cerut să i se re
partizeze brigada pe care a 
preluat-o Stănceanu. Zi de zi 
a venit in abatajul brigăzii, a 
lucrat cot la cot cu minerii, 
ajutindu-i în învingerea greu
tăților, sfătuindu-i asupra or
ganizării cit mai judicioase a 
muncii. Asemănător a proce
dat și maistrul miner Galoș 
Traian.

Zaharia Vasile, 
Iosif, Stănceanu 
Cenaru Gheorghe 
diferiți, de virStă i 
care lucrează la

Moldovan 
Gheorghe, 

slnt oameni 
diferită, fie- 

locuri de

plăcilor de piatră, 
lucrările de finisaje, in 
ce la etaje brigada lui 
Ștefan execută tencuieli

ai Mimului de mine
m. c. piatră cioplită ! Tot așa, 
brigada de zidari în piatră a 
lui Marka Nicolae care lucrea
ză la clădire cuprinde doar 6 
oameni — din care numai șe
ful de brigadă este calificat ! 
Din această cauză lucrarea 
merge Încet, fără spor... Este 
necesar ca de urgență să fie 
angajată incă o brigadă de 
pietrari, la carieră să se puste 
piatră nouă și să fie reparti
zați mai mulți oameni la cio
plirea

La 
timp 
Froșt 
interioare, la parter Drelcău 
Constantin freacă mozaicul cu 
mașina, iar sus, la ultimul ni
vel, dulgherii conduși de Gre- 
ner Matei fac cofrajele la ca
sa scării principale. Maistrul 
Albu. caută să treacă pe Ia 
toate echipele, să îndrume 
desfășurarea diferitelor faze de 
lucru. Dar. cite nu sint de fă
cut; mozaicuri, turnarea ca
sei scării principale, tencuieli 
interioare, placaje și tencuieli 
exterioare, degajamente și ta- 
luzări — unde ochiul priceput 
al maistrului trebuie să fie 
prezent. De aceea, ținind cont 
ele urgența lucrării, timpul 
scurt rămas și specificul deo
sebit al clădirii — un amfi
teatru cu anexe de invăță- 
mînt — este absolut necesar 
ca aici să fie repartizat incă 
un maistru constructor; un 
maistru să se ocupe de zidării, 
acoperiș, betonarea casei scă
rilor. tencuielile exterioare, ta- 
iuzări. iar altul numai cu fi
nisajele interioare — foarte 
migăloase — ca tencuieli pe 
rablț, parchet, mozaic, faian
ță, ipsoserii etc. Acest lucru 
este absolut necesar și s-ar 
putea repartiza Ia clădirea 
amfiteatrului maistrul de pe 
lotul din strada Constructori
lor, unde obiectivele au 
deja terminate.

Luind măsuri hotărite 
sprijinire cu materiale șl 
meni, a acestui șantier, con
ducerea T.R.C.H. și a grupului 
de construcții Petroșani vor 
crea condiții pentru ca noul 
amfiteatru al Institutului de 
mine «ă poată fi terminat în 
bune condițiuni la timpul fi
xat 

fost

de 
oa-

M1HAI ȘTEFAN

muncă diferite. Și totuși cit 
de mult se aseamănă 1 Ii asea
mănă, îi apropie o trăsătură 
comună: atitudinea înaintată, 
față de muncă, identificarea 
cu interesele colective, hotă- 
rîrea de a-și consacra toate 
forțele mersului înainte — 
trăsături, în spiritul căreia îl 
educă organizația de bază pe 
toți comuniștii, pe toți mun
citorii din sector.

Preluarea de către fruntași 
a brigăzilor rămase în urmă 
este o expresie vie a relațiilor 
noi ce s-au statornicit intre 
mineri în întrecerea pe care 
el o desfășoară pentru reali
zarea planului de producție, o 
fbrmă concretă a întrajutoră
rii tovărășești.

In sectorul H al minei Pe- 
trlla, ca de altfel în toate col
țurile Văii noastre, se pot în- 
tilni numeroase exemple, fap
te care dovedesc cu prisosință 
că pretutindeni comuniștii, 
printr-o adevărată pildă de 
rtvnă neobosită, de dăruire de 
sine și pasiune pășesc în pri
mele rlnduri ale luptei pentru 
învingerea greutăților, însufle
țind pe cei din jurul lor la 
fapte tot mai mărețe pe ca
lea înfăptuirii sarcinilor tra
sate de partid.

ANUNȚ
T.C.M.C
grupul de șantiere 
Coroiești- Vulcan

< r 

I
angajează imediat
ȘOFERI

CU PRACTICA

T. A. P. L.
Petroșani anunță

Recrutează elevi absol
venți ai școlii medii de cul
tură generală cu examen 
de maturitate pentru școa
la tehnică comercială, în 
vederea pregătirii de con
tabili pentru comerț. Du
rata de școlarizare este de 
2 ani, în orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să 
aibă vîrsta între 17—25 ani 
împliniți la 1 octombrie 
1962; să corespundă din 
punct de vedere medical.

Solicitanții care doresc 
a se înscrie se vor prezenta 
la serviciul de cadre al 
T.A.P.L. Petroșani, avînd 
asupra lor următoarele ac
te : diploma de maturitate 
in original, certificatul de 
naștere (copie legalizată), 
buletinul de identitate.

☆

GOSPODINE
Cumpărați de la bufetul 

„Gospodina" din halele 
Petroșani diferite sortimen
te de semipreparate cu pre
țuri avantajoase.

De exemplu: cîrnați de 
porc — 20 lei kg.; carne 
tocată pentru chiftele — 
14,20 lei kg.; carne tocată 
pentru mici — 17,50 lei kg: 
sărmăluțe în foi de viță 
cu came — 15,30 lei kg.

Vizitați cu încredere noul 
nostru magazin !

☆

La restaurantul nr. 23 
„TRANSILVANIA14 

din Petrila servim zil
nic, pe bază de abo
namente săpiămînale 
și lunare, meniu fix sau 
meniu pensiune la pre

turi convenabile
Abonamentele se fac la' 

responsabilul unității.
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șl 
la sediul ex- 
concurs pen- 
următ oarelor

MINERI

*•

Exploatarea 
minieră Lupeni
Ține în zilele de 39 

31 iulie a. c. 
ploatării un 
tru ocuparea 
posturi:
— MAIȘTRI
— PRIM-MAIȘTRI MINERI
— MAIȘTRI MECANICI

Se pot prezenta la con
curs absolvenți ai școlilor 
tehnice de maiștri sau ai 
școlilor echivalate șiț 
maiștri care la data de 1 
iulie 1956 au avut o vechi
me de 12 ani în această 
funcție.

Cererile de înscriere îm
preună cu actele, precum 
și orice informație se pri- ii 
mese la biroul personal al > 
exploatării pînă la 20 iu
lie a. c.

{«: ins:::: :c:
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|SA. I. Mikoian a sosit la Djakarta...

DJAKARTA 20 (Agerpres). 
TASS transmite:

Răspunzind invitației preșe
dintelui Sukarno, la 20 iulie 
A. L Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului 
niștri al U.R.S.S., a 
Djakarta intr-o vizită 
năvoință.

Pe aeroport înaltul 
sovietic a fost întîmpinat de 
Djuanda, ministru-prim al In
doneziei, de membri ai guver
nului, reprezentanți diploma
tici acreditați la Djakarta. In 
cinstea oaspetelui a fost ali
niată o gardă de onoare 
s-au tras salve de tun.

A. I. Mikoian și Djuanda 
rostit cuvîntări.

de Mi- 
sosit la 
de bu-

oaspete

Și

au...iar A. Gromîko la Geneva
GENEVA 20 (Agerpres). — 
La 20 iulie A. A. Gromîko, 

ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a sosit la Geneva, pen
tru a participa la ședința fi
nală a Conferinței pentru Laos 
și pentru semnarea acordului.

Rezultatele îndeplinirii planului de stat 
al U.R.S.S. pe primul semestru 1962
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| ȘTIRI DIN R. P. POLONĂ
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Direcția Centrală de statis

tică de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al UJR.S.S. a dat pu
blicității comunicatul cu pri
vire la rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe primul semestru al 
anului 1962.

Industria sovietică, se spu
ne în comunicat, a îndeplinit 
planul pe primul semestru al 
anului 1962 în proporție de 
103 la sută. In comparație cu 
primul semestru al anului 1961, 
producția industrială a sporit 
cu aproape 10 la sută. Pro
ductivitatea muncii în indus
trie a crescut cu 6 la sută.

In primul semestru al anu
lui 1962 în U.R.S.S. s-au pro
dus 27,1 milioane tone de fon
tă, 37,6 milioane tone de oțel; 
29,1 milioane tone de lamina
te, 89,3 milioane tone de pe
trol, 180 miliarde kWh ener
gie electrică.

S-a pus la punct producția

foarte

Zdrobirea unei grupări 
contrarevoluționare în Cuba

a cca. 300 tipuri noi 
importante de mașini, aparate 
și utilaje.

In comunicatul Direcției 
centrale de statistică se spu
ne : în semestrul care ă trecut 
populația a primit din fondu-, 
rile sociale de consum pentru 
învățămîntul public, asistența 
medicală, asigurările sociale, 
plata concediilor, precum și 
sub formă de alte plăți și în- 
lesniri, 14 miliarde de nible, 
adică aproape cu 1 miliard de 
ruble mai mult decît în pri
mul semestru 1961.

In comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut circulația mărfurilor a 
crescut în prețuri compara
bile cu 7,7 la sută.

In primul semestru volumul 
schimburilor comerciale exter
ne ale Uniunii Sovietice a 
crescut cu 13 la sută și a atins 
5,3 miliarde de ruble.

Populația U.R.S.S. a sporit 
in primui semestru cu 1.720.000 
de locuitori și a totalizat la data 
de 1 iulie a. c., potrivit unor 
date provizorii, 221.465.000 lo
cuitori (populația urbană este 
de peste 113 milioane locui
tori).

Succese remarcabile
VARȘOVIA 20. (Corespon

dentul Agerpres transmite)
Datorită eforturilor neprecu

pețite ale oamenilor muncii a 
fost posibilă darea în exploata
re cu peste două luni mai de
vreme decît prevederile planului 
a minei de lignit -,,Patnow“ din 
bazinul central carbonifer de la 
Ronin, care va alimenta ter
mocentrala din Ronin.

Un alt succes al oamenilor 
muncii îl constituie terminarea 
reconstrucției primei etape a fa
bricii de tranzistori „Tewa“ din 
Sluzewec, căreia i s-a adăugat 
o nouă clădire cu trei etaje, do
tată cu utilaj modern, ceea ce 
va permite ca în anul 1963 pro
ducția să crească cu peste 50 la 
sută.

La termocentrala de la Tu- 
roszow va avea loc zilele aces
tea punerea în funcțiune, a pri
mei turbine 
200.000 kW.

Muncitorii, 
ginerii de la 
lurgic „V. 1. 
Huța, care au obținut anul tre
cut un deosebit succes prin pu-

nerea în funcțiune a celui de-al 
patrulea furnal cu o capacitate 
de 1.700 metri cubi, obțin as
tăzi un nou succes — ei au pro
dus un 
la rece.

milion tone de laminate

Rafinăria
Ia Czechowice

8
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cu o -putere de

tehnicienii și in- 
combinatul meta~ 
Lenin“ din Nowa

de
VARȘOVIA 20 (Agerpres). §
In cinstea celei de-a 18-a a- 8 

niversări a eliberării Poloniei va 8 
fi dată in exploatare rafinăria 8 
de la Czechowice complet mo~ ~ 
dernizată și lărgită, cel mai ma
re obiectiv al industriei petro
liere pînă în prezent. Prin da
rea în exploatare a acestei ra
finării se va îmbunătăți consi
derabil aprovizionarea economie: 
naționale cu produse petroliere 
finite.

Noua rafinărie, utilată cu in
stalații de înaltă tehnicitate va 
da o producție de 8 ori mai 
mare față de vechea rafinărie.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8.

havana 20 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In Cuba a fost zdrobită 
complet una din cele mai mari 
grupări contrarevoluționare 
„Mișcarea insurecțională pen
tru reluarea revoluției". Ea a 
fost creată la sfîrșitul anului 
1959 de Manuel Artime și un 
grup al simpatizanților săi ca
re au participat la agresiunea 
imperialistă de la Playa Giron 
în aprilie anul trecut. Pentru 

’crima sa, Manuel Artime a 
fost condamnat de un tribunal 
revoluționar la 30 de ani în
chisoare. In prezent, întreaga 
conducere și aproape toți 
membrii „mișcării" au fost a- 
restați.

La postul de radio și tele
viziune Havana a luat cuvîn- 
tul conducătorul „mișcării", 
Juan Falcon, care se află1 în 
stare de arest. Răspunzind 
întrebările ziariștilor el a vor
bit ’despre activitatea contra
revoluționară a acestei orga
nizații.

Din planurile „mișcării", e- 
laborate de Direcția centrală 
de investigații a S.U.A., a spus 
bl, făceau parte asasinarea 
lui Fidel. Castro, Raul Castro, 
Blas Roca’, Carlos Rafael Ro- 
driguez, Ernesto Guevara' și a 
altor conducători ai revolu-

ției, precum și organizarea 
provocări și efectuarea 
acte de sabotaj în scopul sub
minării economiei.

întreaga activitate subver
sivă a organizației, a subli
niat Falcon, a fost înfăptuită 
sub conducerea Direcției cen
trale de spionai a S.U.A. La 
ordinul C.I.A., a declarat el, 
au fost suprimați toți mem
brii nesiguri ai organizației. 
C.I.Ă. ne-a aprovizionat cu 
bani, arme și aparate „pe ca
re le folosesc agenții C.I.A. în 
activitatea lor de spionaj în 
alte țări".

In încheiere, șeful organi
zației contrarevoluționare zdro
bite a chemat pe ceilalți con
trarevoluționari „sa renunțe la 
planurile de a-și continua ac
tivitatea".

=o=

Noi untfăfi c?e partizani 
inc’or.ezîani au debarcat 

în Irianul de Vest
HOLL'ANDIA 20 (Agerpres).
Noi unități rde partizani in-, 

donezieni au debarcat în Iria
nul de Vest în regiunea loca
lităților Sausapor și Mega. Co-, 
mandămentul 
niale olandeze din 
Vest a anunțat că 
țiile prin radio cu 
au fost întrerupte.

Lupte înverșunate continuă 
în localitatea Merauke. Auto
ritățile olandeze au decretat 
starea excepțională 
oraș. Ele 
partizanii 
sprijiniți

trupelor colo- 
Irianul de 
comunica- 

Sausapor

în acest 
au recunoscut că 

indonezieni sînt 
de populația locală.

☆
WASHINGTON 20 (Agerpres).
La 19 iulie dr. Subandrio, 

ministrul afacerilor externe al 
indoneziei, a sosit la Washing
ton pentru a duce tratative 
cu reprezentanții Olandei în 
problema Irianului de Vest,

de 
de Situația din Congo a devenit din 

explozivă
LEOPOLDVILLE 20 (Ager

pres).
Provocarea organizată marți 

de secesioniștii katanghezi 
împotriva forțelor O.N.U. a 
readus în actualitate cu deo
sebită vigoare necesitatea în
treprinderii unor acțiuni ho
tărî te pentru restabilirea uni
tății Congoului. După cum se 
știe, forțele O.N.U. din aceas
tă țară au mandatul necesar 
în această privință. Cu toate 
acestea, Departamentul de 
stat ăl S.U.A. s-a grăbii joi 
să împiedice orice acțiune ho- 
tărîtă a forțelor O.N.U. împo
triva secesioniștilor.
rul de cuvînt
tului de stat
S.U.A. doresc

nou

forței 
unității

la Bru-

Dezvoltarea industriei 
constructoare de turbine

VARȘOVIA 20 (Agerpres).
La Libiag, centrul industriei 

poloneze constructoare de tur- 
8 bine, printre numeroasele stea- 
8 guri, afișe, diagrame care au 
g dat orașului un aspect sărbăto- 
® resc cu prilejul celei de~a 18~a 
” aniversări a zilei de 22 iulie — 
p Zâua eliberării Poloniei — se 
o pot vedea machetele a două 
£ turbine însoțite de următoarele 
S cifre : „400“ și „400.000“. A- 
o ceste machete caracterizează is- 
o toria dezvoltării industriei polo- 
g raeze constructoare de turbine. 
o I» anul 1950, la uzina de utilaj 
g energetic „K. Swiercziewski“ din

8
8

NEW YORK 20 (Agerpres).
Comisia pentru energia ato

mică a anunțat că în noaptea 
de 23 spre 24 iulie (ora Ha-

al 
a 

să

Purtăto- 
Departamen- 
declarat că 
se excludă

way) S.U.A. vor efectua dea
supra insulei Johnston din O- 
ceanul Pacific a doua explo
zie nucleară la mare înălțime.

■■ -........—=

posibilitatea folosirii 
pentru restabilirea 
Congoului.

In prezent, se află 
xelles Mennen Williams, secre
tar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele africane, 
cu scopul de a coordona poli- o -
tica celor două țări în proble- 8 ziblag a fost produsă Pr'^ 
ma congoleză. Ziarul „New g turbină cu o putere de 400 kW. 
York Times" relevă că guver- ftAmd cfccjstag _ c~lcct:vul accct— 
nul belgian 
S.U.A.
ceea 
doială 
tiv.

Este
tătOr de cuvînt al O.N.U. s-a 8 rnătorîi ani a unei turbine cu 
Străduit joi să dezmintă că 
forțele O.N.U. din Congo ar 
avea intenția de a folosi for
ța împotriva secesioniștilor 
katanghezi. Pe de altă parte, 
șeful operațiunilor O.N.U. în 
Congo, Robert Gardiner, a 
plecat de urgență în Katanga 
și a avut mai multe întîlniri 
cu Chombe. Ca urmare, blin
datele forțelor O.N.U. au 
retrase din Elisabethville.

8W..W.X w '• colectivul acestei g
sprijină" poziția 8 întreprinderi industriale va pro- g

această problemă, Zdtlce ° ^utere 8
constituie fără în- 8 totală de 400 000 kW- 8
element semnifica- 8 In prezent constructorii de 8

8 turbine rezolvă o nouă sarcină 8 
Simptomatic Că un pur- 8 importantă : construirea în ur- 8

J 8 
8 putere de 300.000 kW. după | 
g documentație sovietică. g
oooooo oooaoooo oooo oo oooo oooooo oo

în 
ce 
un

fost

O nouă depresiune economică în S.U.A

NEW; YORK 20 (Agerpres).
Depresiunea economică în 

S.U.A. este iminentă. Despre 
aceasta scrie din ce în ce mai 
des presa americană. Comen
tatori economici de frunte a- 
rată că înviorarea activită
ții economice, care s-a înre
gistrat acum mai puțin de un 
an și jumătate, s-a sfîrșit. A- 
ceastă părere este confirmată 
și de statistica guvernamen
tală. P.otrivit datelor oficiului 
federal de rezerve, în luna iu
nie a continuat să se reducă 
producția de fier și oțel. Pro
ducția de automobile a fost 
cu 8 la sută mai mică decît 
în luna mai. Luna trecută s-a 
micșorat producția de televi
zoare, mobilă, și unele măr
furi de consum, precum și ăr- 
ticole de uz casnic. In com
parație cu luna mai, în luna 
iunie, a scăzut volumul co
merțului cu amănuntul. S-a 
redus simțitor gradul de uti
lizare a brațelor de muncă, 
precum și salariile în indus
tria metalurgică.

Presa burgheză americană

este iminentă
nu pune la îndoială faptul că 
în economia țării au apărut 
simptome de criză. Ea discu
tă numai data cînd se va pro
duce o nouă depresiune eco
nomică.

Revista „United states News 
and World Report" conside
ră că depresiunea, va începe 
în anul 1963. Totuși referin- 
du-se la părerile unor experți 
economici din S.U.A., ea men
ționează că depresiunea „poa
te începe și în ultimul trimes
tru al anului curent". Revista 
arată' că volumul producției 
va începe să scadă treptat și 
se vă’ reduce într-un an cu 
5—6 ia sută.

„O reducere economică mai 
considerabilă poate avea loc, 
probabil, în producția mărfu
rilor de folosire îndelungată 
— oțel, mașini, automobile, 
mobilă', aparate electrice de 
uz casnic".

Cunoscutul ziarist american 
Walter Lippmann 
,,New York Herald
că în urma crizei de la bursa 
din New York, de la sfîrșitul

scrie în 
Tribune"

lunii 
bare 
punctului de vedere al specia
liștilor și cercurilor compe
tente. „Optimismul neînte
meiat s-a evaporat în cîteva 
zile". După cum arată Lipp- 
mann, Statele Unite se află 
„în pragul" depresiunii eco
nomice.

Potrivit calculelor ziarului 
„United States News and 
World Report", numărul șo
merilor, care reprezintă acum 
5,4 Ia sută din întreaga forță 
'de muncă, ținîridu-se seama 
de fluctuațiile sezoniere, va 
crește probabil pînă la 5,9 la 
sută' în cel de-al treilea tri
mestru ăl anului curent, pînă 
la 6,5 la sută — în trimestrul 
patru și pînă la 6,8 la sută 
— peste un an.

Bazîndu-se pe diferite date, 
ziarul „'Journal of Comerce" 
subliniază' că' „viitoarea depre
siune a activității economice, 
care, după părerea multora 
s-ar putea să fi început deja, 
poate fi mai gravă decît toate 
depresiunile de pînă acum".

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petroșanii Stt. Repabliâi nr. 56 TeL interurban 322; automat 269.

mai, a avut loc o schim- 
considerabilă și rapidă a

PROGRAM DE RADIO
22 iulie ’

PROGRAMUL i. 8,00 Școala 
și viața, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii, 10,30 Cîntă 
corul de copii al Radiotelevi- 
ziunii, 11,30 Vorbește Mosco
va ! 12,00 Interpreți de muzi
că ușoară, 12,25 Programe mu
zicale alcătuite de ascultători, 
13,10 De toate pentru toți, 
14,05 Pentru fiecare cîte o me
lodie, 15,00 Muzică populară 
rominească, 16,25 Pagini alese 
din muzica ușoară, 17,15 Arii 
celebre, interpreți celebri, 18,00 
Melodii nemuritoare, 19,00 Con
cert distractiv interpretat de 
fanfară, 19,35 „Melodii... melo
dii" — emisiune de muzică u- 
șoară rominească, 20,00 Tea
tru la microfon. Premiera: 
„Răzbunarea". Comedie de 
Al. Fredro, 21,14 Muzică din 
operete. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Muzică populară 
rominească, 10,00 Arii și duete 
din opere, 10,30 Muzică ușoa
ră de Nicolae Kirculescu, 12,15 
Din comoara folclorului nos
tru, 13,00 Program muzical 
pentru oamenii muncii aflați 
în stațiuni de odihnă. 14,30 
Cine știe cîștigă! 16,30 Con
cert distractiv, 17,25 Răsfoind 
albumul cu muzică ușoară, 
19,30 Program de romanțe, 
20,25 Muzică de dans, 21.45JI- 
misiune literară consacr^ă 
sărbătorii naționale a R. P. 
Polone, 22,00 Muzică de dans.

Tiparul : „6 August’’ — Poligrafie


