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meca- 
în ce

meca- 
Emil 
multe

Trenuri 
cu tonaj sporit

Remorcarea trenurilor cu to-naj 
sporit constituie una dintre preo
cupările de seamă ale mecanicilor 
și fochiștilor Depoului C.F.R. 
Petroșani. In prima jumătate a 
lunii iulie, de exemplu, ei au re
morcat 170 trenuri cu 22.577 tone 
peste norma planificată. S-au evi
dențiat în mod deosebit echipele 
de locomotivă conduse de 
nicii Costea Emil și Popa 
care au remorcat cele mai 
trenuri cu tonaj sporit.

Succese frumoase înscriu 
nicii și fochiștii depoului și 
privește realizarea de economii la 

^combustibil. In intervalul 1—16 
Iulie ei au economisit peste 350 
tone de combustibil convențional.
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Brigăzi fruntașe 

în realizarea de economii

tot 
sporesc 

I experiența 
comunistul 

sectorul III

i.ună de lună, sectoarele minei 
Aninoasa înregistrează tot mai 
multe brigăzi care sporesc eco
nomiile. General izînd 
brigăzii conduse de 
Lidu Vaier de la 
care militează perseverent pentru 
refolosirea unor materiale, brigă
zile conduse de Matei loan. He- 
gedus Dănilă, Asmarandei Cons
tantin, Schneider Francisc, Stan 
Gheorghe. Iancu Victor au recupe
rat în două luni o cantitate im
portantă de lemn de mină, ban
daje, tuburi de aeraj și linii de 
cale ferată îngustă a căror valoare 
se ridică la peste 140.000 lei.
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£
bucură de încrederea 

comuniștilor
era pe băncile 

Guia Mircea do~

r

Încă de cînd 
școlii elementare 
rea să se facă strungar. Auzise de 
la profesori, de la muncitori mai 
vîrstnici că strungăria e o mese
rie frumoasă care cere omului 
multă îndemânare și pricepere. 
După ce terminase școala elemen
tară, s-a înscris la școala profe
sională de ucenici. Ca elev al 
școlii profesionale, Mircea a făcut 
prima dată cunoștință cu strungul, 
pe care îl îndrăgise. In atelierul 
școală, Mircea era numai ochi și 
urechi. Urmărea orice mișcare a 
instructorului se străduia să-și 
însușească cit mai temeinic tai
nele acestei meserii.

Anii s-au scurs unul după al
tul. Mircea și-a împlinit dorința; 
a devenit strungar. El mânuiește cu 
pricepere un strung universal 
„losif Rangheț" in hala spațioasă 
a secției mecanice de la U.R.U.M. 
Petroșani. La venirea lui în sec
ție a fost repartizat să lucreze sub 
directa supraveghere a maistrului 
Oravetz Victor.

— Trebuie să te obișnuiești — 
ii zise intr-o zi maistrul — să-ți 
organizezi in așa fel munca in
cit cele 480 de minute să fie cit 
mai productive. Este necesar ca la 
venirea în șut să-ți ascuți cuțitele 
de strung, apoi să studiezi dese
nul pe care trebuie să~l ai mereu 
în fața ta. In felul acesta lucrul 
îți va fi mai organizat.

Sfatul maistrului Oravetz Vic
tor i-a prins bine. Gui 
început să lucreze mai 
Acum este un strungar 
dejde. Lună de lună își 
cu 10—30 la sută sarcinile de pro
ducție, iar lucrările executate sini 
de bună calitate, așa cum au fost 
pinioanele conice confecționate 
pentru angrenajul transportoarelor 
cu raclete, sau șuruburile cu două 
începuturi pentru aparatul de cu
plare de la funicular. Avind o

b-

Mircea a 
cu spor.
de nă~ 
depășește
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c.. FeIn luna iunie a. c„ echipa de tinichigii condusă de 
nyodi Zoltan de la U.R.U.M.P. a obținut la confecționarea tu
burilor de aeraj pentru mine o depășire de 28 la sută.

Acest rezultat nu mulțumește insă pe membrii echipei, 
cent, in cadrul unei consfătuiri ei au discutat măsurile care 
trebuie 
plan.

IN

Re

luate pentru ca și in luna iulie să obțină depășiri de

CLIȘEU : Aspect din timpul consfătuirii. 
---------------©---------------

La Viscoza Lupeni

activitatea 
concursuri

Intensificindu-și 
prin organizarea de 
Intre secții, expoziții de pro
totipuri realizate, panouri ca
re ilustrează eficacitatea e- 
conomică a inovațiilor, confe
rințe tehnice, colectivul cabi
netului tehnic de la viscoza 
Lupeni a reușit să atragă un 
număr sporit de muncitori și 
ingineri la înfăptuirea planu-

înaltă calificare profesională, Guia 
lucrează uneori și la mașinile de 
rectificat urtde se cere multă pre
cizie în executarea operațiunilor.

In urmă cu aproape 2 ani, Mir
cea s~a dus la organizația de bază. 
Și-a povestit viața, și-a spus gin- 
dul ce-l frămînta; dorea să intre 
in partid. Fiul minerului Guia 
Iosif s-a apropiat de organizația 
de bază pentru că a văzut în ea 
un părinte, însujlețitorul și mobi
lizatorul muncitorilor pentru o 
viață mai bună, că țelul pentru 
care militează comuniștii este 
propriul său țel.

In adunarea generală comuniș
tii au vorbit cu dragoste tovără
șească despre realizările t'tnărului, 
l-au primit în rîndurile cartdida- 
ților, apoi mai tîrziu în rîndurile 
membrilor de partid. Organiza
ția de bază i-a încredințat sar
cini concrete. Acum nu se mai în
grijește doar ca el să-și îndepli
nească norma sau să nu rebuteze 
vreo piesă, ci răspunde de modul 
cum și cei din jurul său își în
deplinesc sarcinile de producție.

Din caietul de sarcini al orga
nizației de bază reiese că Guia 
Mircea se ocupă de educarea și 
pregătirea utemistului Haring 
Francisc, care se pregătește să 
devină candidat de partid. Lu
crând alături de tînărul strungar 
Andrei loan, l-a ajutat și pe aces
ta să muncească mai bine, iar pe 
tînărul Haring Ioan l-a în vățat să 
citească mai bine desertul.

T ovarășul Guia Mircea mun
cește cu însuflețire atît în produc
ție cit și în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de biroul organizației 
de bază- Dl merită încrederea acor
dată de comuniști, exprimîndu-și 
astfel recunoștința sa pentru 
partid, care l-a crescut și educat, 
i-a arătat drumul pe care trebuie 
să meargă în viață.

Z. ȘUȘTAC
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c. se numără : „Matriță 
confecționarea montu- 
șuruburilor de ebonită

pentru strunjirea cilin-

lui tematic de inovații elabo
rat la începutul anului 1962.

Printre inovațiile valoroase 
care au fost acceptate și a- 
plicate Ia Viscoza In semestrul 
1 a.
pentru 
rilor și 
pentru băile de filaj" și „Dis
pozitiv
drilor de carton la secția ră
sucit" (autor Nagy Augustin), 
„Metoda de recondiționare a 
pompetelor la mașinile de fi
laj" și „Dispozitiv pentru cu
rățirea conductelor de viscozi" 
(autor Foldeși Francisc), „In
stalație pentru ușurarea ma
nevrării retortelor la secția 
chimică" (autor Ciontoș Pe
tru), „Recircularea viscoeei la 
mașinile de filaj" și „Automa
tizarea alimentării cu apă a 
spălătoriei de bobine" (autori 
ing. Leonte Valerian, Krakov- 
ski Ludovic), „Foarfece pen
tru tăiat tabla" (autor Țura 
Carol), „Modificare la 
de reglare a mașinilor 
binat" (autori Bojin 
Graef Carol).

Pe lîngă economii, 
inovații ușurează munca 
contribuie la ridicarea calită
ții produselor.

brațul 
de bo-
Aurel,

aceste
Și

se
și brigada de

i«
4CONSTRUCTORI HARNICI

Pe șantierul Livezeni se află în plină construcție 8 blo
curi noi care vor fi date în folosință încă în acest an. 
Alături de zidari, la ridicarea noilor construcții un aport 
însemnat îl aduc și instalatorii și zugravii-vopsitori.

IN CLIȘEU : Printre fruntașii de pe șantier 
numără și instalatorul Rus Petru (stingă) 
zugravi-vopsitori condusă de Jenei Dionisie (dreapta).
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Eficâciiaicti muncii politice
: iu om la om

minei

ca a-
disci-

desfășurate de
Biroul organizației de bază 

mi-a încredințat sarcina de a- 
gitator in brigada Iui Cișlaru 
loan din sectorul II! al 
Petrila.

Iată cum am muncit 
gitator pentru întărirea 
plinei, pentru organizarea mai 
bună a muncii la frontul de 
lucru. Cînd a venit în brigadă 
tînărul Gavrea Andrei, acesta 
nu prea punea umărul, nu dă
dea ascultare șefului de schimb 
Șișu Virgil și altor mineri mai 
vîrstnici care munceau cu tra
gere de inimă. Pentru a-1 a- 
juta am stat în repetate rîn- 
dun de vorbă cu eL Pentru ca 
cele ce aveam să-i spun să fie 
cit m3i convingătoare, i-am 
dat exemplu de felul cum mun
cesc ceilalți membri din bri
gadă. I-am. explicat cum au 
crescut frații Rotaru Ioan și 
Nicolae. De asemenea, î-am 
vorbit despre munca însufle
țită a utemistului Cîrstea Du
mitru. care a devenit un mi
ner priceput. Vagonetarul Ga
vrea Andrei s-a îndreptat. El 
se străduiește acum să lucre
ze mai bine și a cerut organi
zației de partid să fie primit 
în rîndurile candidaților de 
partid.

M-am preocupat și de îm
bunătățirea organizării mun
cii. în așa fel îneît muncito
rii să folosească cît m.ai pro
ductiv timpul de lucru. In bri
gadă fiecare om își are sarci
nile stabilite. Intr-una din 
convorbirile avute cu membrii 
brigăzii am explicat muncito
rilor avantajele pe care le are 
buna organizare a muncii. Mi
nerii Șișu Virgil. Cîrstea Du
mitru și alții perforează gău
rile de mină, ajutorul de mi
ner Pană Ioan, împreună cu 
vagonetarul Gavrea Andrei 
pregătesc materialul lemnos pe 
dimensiuni, vagonetarul Lăcă
tuș Gheorghe anunță artificie
rul pentru pușcare și se îngri
jește să aibă vagonete goale, 
iar ajutorul de miner Prise- 
caru Nicolae se îngrijește de 
podirea și bandajarea frontu
lui de lucru

O sarcină 
re mă ocup 
cărbune de 
vreme brigada nu 
îndeplinească această condiție 
din cauza procentajului mare 
de steril care se strecura în 
cărbune. De aceea am adunat 
brigada și am discutat despre

etc.
principală de ca- 
este de a scoate 
calitate. înainte 

reușea să

le avem 
calitatea

posibilitățile pe care 
pentru a îmbunătăți 
cărbunelui. Am arătat că a- 
tunci cînd frontul de lucru este 
mai moale să nu se mai bată 
găuri, să fie scos cărbunele 
numai din ciocan de abataj. In 
acest fel, pe lîngă faptul că se 
poate alege mai bine șistul vi
zibil, se îmbunătățește simți
tor granulația cărbunelui și se 
fac economii însemnate de ex
ploziv. Acum piatra se elimină 
odată cu tăierea stratului de 
cărbune și se depozitează în a- 
bataj. In anul curent, brigada 
nu a avut rebutat nici un va- 
gonet de cărbune pentru șist. 
Un merit deosebit în îmbună
tățirea calității producției îl 
au tov. Șișu Virgil, Pană loan, 
Rotaru Gheorghe, Cinstea Du
mitru, Vesa Nicolae, Ioniță 
Ioan și alții care au mobilizat 
întreaga brigadă pentru apli
carea inițiativei „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pen
tru șist".

In convorbirile avute am 
mai discutat cu minerii și des
pre necesitatea reducerii con
sumului specific de lemn, de 
energie, le-am vorbit despre 
Directivele C.C. al P.M.K. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, despre 
folosirea timpului liber în sco
pul ridicării nivelului 
noștințe profesionale 
turale.

Rezultatele pe care 
ținut brigada în acest an sînt 
urmare a faptului că membrii 
brigăzii au înțeles mai bine sar
cinile pe care le au și au mun
cit cu entuziasm pentru înde
plinirea lor. Planul de produc
ție a fost depășit la toți indi
cii. De la 
pînă acum 
1.581 tone 
In această 
brigăzii au răpit nu mai pu
țin de 10 cărucioare de lemn 
de m.ină și scîndură înainte de 
prăbușirea abatajului; produc
tivitatea muncii a crescut cu 
29 la sută față de plan.

In aceste zile mi-am propus 
să organizez o convorbire cu 
brigada în care să discutăm 
despre posibilitățile pe care le 
avem pentru reînnoirea anga
jamentelor de întrecere pe aJ 
cest an.

de cu- 
și cul-

le-a ob-

începutul anului șl 
brigada a extras 

cărbune peste plan, 
perioadă membrii

NICOLAE BUCIUMAN 
agitator — mină Petrila
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Păstram in minți ca pe un ochi deschis. 
Neîndoielnic comunismul — vis.

Și iată astăzi izbucni-nainte
Din așteptări, din visuri, din cuvinte.

Din nesfirșite lupte cu dușmani
Din trecerea atitor ani.

Țărmul gîndit se-ntinde-n față, 'nalt, 
Tremură zori de-asupra-i, roșu fald. 
Și inimile bat mai plin, mai tare, 
începe vasta debarcare !

Am coborît și-ntorși din nou spre ape 
Ne-om bucura privind, tot mai aproape, 
Cum ies din zări și năzuiesc spre noi 
Corăbii noi, 

corăbii noi, 
corăbii noi I

CĂRBUNI
Sub pămînt, în adine 
Maluri se frîng detunînd, 
Și prin piatră, prin lut 

Trecem spre-al vremii-nceput.

In adîncuri de virste și st încă 
Arde-n neguri apa adîncă 
A cărbunelui de peste ere, 
Neagră, oprită-n cădere.

Timpul nu moare !
Din adîncuri minerii îl fură
Ca pe-o flacără neagră-n cuptoare 
In mișcare spre-nalt și căldură.

Început de șentiep
Sosirăm ieri și noaptea asta toată 
O vom petrece lingă foc, strfnși roată.

Jur-împrejur, ca-n niște nopți de-a rîndul, 
In mari păduri se rătăcește gîndul.

Privim la focul tînăr, nesu pus, 
Cum stăruie cutremurat în sus.

Orașul alb care va fi se-arată 
In flacăra prin vreascuri spintecată,

Uzine sună-n ramura ce arde
Și poduri se-arcuiesc și bulevarde...

ZIDAR
Ca faurul mătăsii însorit 
încerci mereu să te-nvelești în zid. 
Ci ftrăși te ridici, ca dintr-o vale, 
Stăfliitor de-asupra trudei tale 1

Și zidul, peste plopii cei mai -nalți 
Pînă la briu înir-una ți-1 înalți.

II,IE CONSTANTIN
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schiță ] n TREN
Trenul aleargă pe liniile de fier, 

întreeîndu-se parcă cu viatul. Bu- 
cureftiul scăldat in lumina lăp
toasă a tuburilor de neon a rămas 
in urmă. In compartimentul în 
care m-am instalat n-a mai in
trat nimeni in afară de necunos
cutul cu față măslinie care in a- 
fără de un burtă seara n-a mai 
scos nici un cuvint. Privesc afară. 
Cerul e vînăt, iar norii cu cara
ghioase contururi de cămilă alu
necă tăcuți ca o turmă în toam
nele tirzii fi cu multă ploaie. To
varășul meu de drum tace. Se 
scoală, scoate din geamantan o 
carte voluminoasă fi se cufundă 
in lectură. Poartă un costum de 
cangarm, cămașă albă, cravată al
bastră. Pe rever o mică insignă 
cu licăriri purpurii. Îmi cumpă
rasem de la pavilionul de mostre 
din București o brichetă pe care nu 
mă mai săturam să o privesc. 
Scot pachetul de „Mărășești", dar 
nu scot fi bricheta, li cer veci
nului un chibrit. Mă servește. Ifi 
aprinde și el o țigară. Fumează 
„Favorit".

— Vă plac țigările „Favorit" ( 
Mă privește o clipă. Poate că 

întrebarea mea i se pare cara
ghioasă.

— Nu fumez de mult. Și de 
altfel acesta e primul pachet 
cumpărat din București.

, — Bucureștean ?
— Da de unde.
— Și la dumneavoastră acasă 

de care fumați ?
* — „Kuban".

— Al Cetățean sovietic î
— Nu — spune el zimbind. 

Romîn. Am făcut numai studiile 
în Uniune. Sînt din Valea Jiului. 
Fiu de miner. Acum mă întorc 
acasă. Adică nu chiar acasă. Ci 
la uzina unde am fost repartizat 
de minister. Ați văzut vreodată 
Moscova ?

— Nu. N-am văzut-o.
— Păcat. Cel mai frumos oraș 

din lume. Kremlinul, Mausoleul 
lui Lenin. Atitea amintiri mă 
leagă de acest oraș. Și Bucureș- 
tiul este frumos. Nu l-am mai re
cunoscut. Cum se schimbă fața 
locurilor. Dar Valea Jiului, In 
fiecare scrisoare mama îmi spu
nea dte ceva nou despre Valea 
noastră. Fratele meu îmi scria în 
una din scrisori că fi-a cumpărat 
un IJ grozav.

— Și tatăl unde lucrează ?
Pe fața tînărului inginer trecu 

o umbră de amărăciune. Ochii lui 
de culoarea adîncului căpătată 
o licărire stranie.

— Tata ? A lucrat la Lupeni 
pînă în '43 apoi...

Am deschis fereastra. Aerul rece 
pătrunde în compartiment învio- 
rîndu-ne.

— Fumezi f
— Mulțumesc.
Trenul aleargă neobosit. Ta-ta- 

ta-ta. Refrenul acesta al roților 
te face uneori să tresari dureros. 
Dar trenul nu știe nimic. Povestea 
lui e una singuri fi el fi-o dea
pănă neîncetat...

Toropeala pune stăpîmre pg noi.

Din preocupările tinerilor 
aninoseni în

viitor, 
prezin- 
munci- 
ședințe 

gene-

Francisc, 
Iosîf și

Brigadă artistică 
de agitație din sector 
Din inițiativa organizației 

de bază U.T.M. nr. 7 de la 
mina Aninoasa, recent a luat 
ființă o brigadă artistică de 
agitație. După citeva repeti
ții, cei opt membrii ai brigă
zii au reușit să prezinte un 
frumos program, în care au 
relevat aspecte din activita
tea muncitorilor din sector.

Primul program a fost dat 
in cadrul unei adunări gene
rale a organizației de bază 
U.T.M., străduința artiștilor a- 
matori fiind apreciată de ute- 
miștii din organizație. S-au 
remarcat îndeosebi tinerii Mă- 
gădan loan, Drăgan Maria, 
Șanta Csaba și Poenar Nico- 
lae care au dovedit reale ta
lente artistice. Pentru 
brigada și-a propus să 
te programe în fața 
torilor din sector, la 
de producție, adunări 
rale U.T.M. etc.
Cartea alături de strung

Din colectivul de muncitori 
ai sectorului VIII, un număr 
însemnat citește cu regulari
tate cărți din biblioteca sin
dicatului. In scopul antrenă
rii tuturor muncitorilor spre 
citirea literaturii, organizația 
de bază U.T.M., in colaborare 
cu comitetul de secție sindi
cală, a înființat în cele 4 sec
ții ale sectorului cite o biblio
tecă volantă. Astfel, primele 
75 de volume au și luat loc în 
rafturile bibliotecii volante, 
frumos amenajate, din atelie
rul mecanic. Primul lot de 
cărți nu a întîrziat să aducă 
șl primii cititori, printre care 
se numără Ccsma ~ 
Coteț Vasile, Puncs 
Jitcu loan.

Sînt în curs de 
și celelalte 3 biblioteci pentru 
care sînt deja aduse cărțile 
Această acțiune va îmbunătăți 
simțitor munca cu cartea, va 
ridica pe o treaptă superioa
ră nivelul de cunoștințe al 
muncitorilor din sector.

La muncă patrotică
In acest an, tineretul de la 

mina Aninoasa a efectuat pes
te 4000 ore de muncă patrio
tică. La colectarea de fier 
vechi, curățirea galeriilor din 
sectorare, ajutorarea brigăzi
lor de producție, înfrumuseța
rea comunei, încărcarea stocu-

amenajare

de drum.
uitat să te întreb 
— mi se adresează

am de mers, sînt

Mă sprijin de peretele de pluș 
albastru și ațipesc. O mînă puter
nică mă scutură zdravăn. In fața 
mea, pregătit de coborîre, se află 
tovarășul meu

— Am și 
unde cobori ? 
el.

— Eu mai 
bunedorean. Oțelar.

S~a făcut ziuă de-a binelea. 
La orizont o pată de cer sîngerie 
vestește apariția soarelui. Calea 
ferată merge paralel cu Jiul și 
trenul în legănarea lui molatică 
salută parcă apa. Inginerul se 
uită lacom pe fereastră. Nu vor
bește. Numai ctle o exclamație 
sau cite un gest din cînd in cînd. 
Altceva nimic- Apare un cartier 
nou de blocuri.

— Pe aici acum cițiva 
timp — spune el uimit.

— A fost. Acum vezi 
neata un adevărat oraș.

Trenul își încetinește 
Sîntem aproape de stația 
trebuie să coboare tovarășul meu 
de drum, inginerul.

— Și unde sînteți repartizat 
dvs. ?

— La uzina metalurgică de aici, 
din oraș — răspunde el grăbit.

— Știți unde vine ? — în par
tea de sus a orașului aproape de 
gara mică.

-— Mulțumesc — îmi răspunde 
el Zimbind. O cunosc bine. Doar 
de acolo am plecat la studii...

M. CALIN

sînt organi- 
concursuri 
pe diferi- 

sînt: „Eroii
„Cunoașterea 

aceste con - 
tot mai

tâmpul Ober
rilor de cărbuni și la alte 
munci, tinerii, în frunte cu u- 
temiștii, au răspuns întot
deauna la chemările comite
telor U.T.M. pe sectoare. Prin 
aceste munci patriotice s-au 
realizat importante economii. 
Organizațiile fruntașe în an
trenarea tinerilor la acțiuni 
obștești sînt cele din sectoa
rele II, VI. VII, VIII și IX.

Concursuri
„Cine știe cîștigă“

In cadrul joilor și dumini
cilor de tineret i 
zate tot mai des 
„Cine știe cîștigă 
te teme cum 
U. T. C.-iști", 
N.T.S." etc. La 
cursuri sînt atrași 
mulți tineri. Astfel, de la în
ceputul anului s-au ținut 11 
concursuri „Cine știe cîștigă" 
și numeroase concursuri ful
ger. Printre tinerii care au dat 
răspunsuri bune sînt utemiștii 
Steț Gheorghe, Grîu Emil, Be- 
serman loan, Sandu Marin și 
Moraru Gheorghe. Pentru răs
punsurile bune, cîștigătorilor 
concursurilor le-au fost atri
buite premii în obiecte în va
loare de
Echipa

peste 3000 de lei. 
de tir cu arcul 
se af’rmă
sporturile îndrăgitePrintre

de tinerii aninoseni este și ti
rul cu arcul. In anii trecuți, în 
cadrul asociației sportive a 
luat ființă o echipă de tir cu 
arcul. Antrenîndu-se temeinic, 
această echipă a obținut re
zultate frumoase la diferite 
Întreceri, participînd anul tre
cut chiar la faza republicană 
și clasîndu-se printre echipele 
fruntașe.

Echipa a fost invitată să 
participe între 9—12 august la 
un concurs organizat de aso
ciația sportivă a regiunii Mu
reș Autonomă Maghiară, ală
turi de echipe din București, 
Cluj și Tg. Mureș.

Printre tinerii care 
trenează în 
concurs sînt 
maș Vasile, 
lies ludita. Olvedy Magdale
na, Cădere Petru. Concursul se 
va ține în frumoasa stațiune 
balneo-climaterică Tușnad.

se an- 
vederea acestui 

muncitorii Tă- 
Bolunduț Petru,

citi in reportajul 
de la în- 

„Electroaparataj

și dum-

mers-l. 
unde

Sumarul revistei „Flacăra“ nr. 29
A APĂRUT NR. 29 AL RE

VISTEI „FLACĂRA" DIN SU
MARUL CĂREIA VĂ RECO
MANDĂM URMĂTOARELE 
MATERIALE :

• Un amplu reportaj de pe li
toral, intitulat „Cînd vrei să fo
tografiezi litoralul" de Bazil Du- 
năreanu.

• Despre activitatea unei sec
ții a controlului tehnic de calita
te, puteți
„C.T.C. are cuvîntuV 
treprinderea

In curînd artiștii amatori de teatru în limba magbiară din 
Vulcan vor prezenta în fața spectatorilor o nouă piesă. 
Deocamdată se fac numai repetiții și pregătiri intense. IN 
CLIȘEU: InstmeWvee hlyea Ida și interpreta Straitferd Mar
gareta în plină activitate.

NOTE

Un cămin 
slab gospodărit

Autobaza I.R.T.A. Petroșani 
are un cămin pentru condu
cători și mecanici auto necă
sătoriți. Cînd intri insă în clă
direa aceasta, de la ușă încă 
îți dai seama că ea nu e bine 
gospodărită. La parter insta
lația sanitară e defectă. Cu
rățenia lasă de dorit. Peste tot 
se vede lipsa unei mîini de 
gospodar, 
turile sînt 
agățate la 
reții sînt
vreme. Serviciul de adminis
trație al I.R.T.A. deși cunoaș
te această stare de lucruri nu 
a luat încă nici o măsură. De 
ce ? Iată o întrebare la care 
conducerea I.R.T.A. trebuie să 
reflecteze si să ia măsuri. Șl 
SANEPID-ul Petroșani
buie să viziteze mai des 
menea ,.gospodării" și să 
gă la răspundere pe cei care 
se fac vinovați de nepăsare.

I. CIOCLEI 
corespondent

I
i

In dormitoare pa- 
nefăcute, hainele 

întîmplare, iar pe- 
nevăruiți de multă

tre- 
ase- 
tra-

tre- 
fe-

de

Cine montează 
la loc nasarela ?
Cu vreo 3 ani 

catarii din cartierul 
orașului Petroșani, 
parte de o surpriză 
în dreptul U.R.U.M.P.-ului, a 
fost montată o pasarelă peste 
liniile ferate. Prin aceasta s-a 
adus o mare ușurare oameni
lor de aici, care nu mai 
buia să traverseze liniile 
rate.

Bucuria le-a fost însă 
scurtă durată ; din cauza unor 
lucrări de modernizare a li
niilor ferate, pasarela a fost 
demontată și așezată alături. 
De atunci, lucrările respective 
au fost terminate, dar pasa
rela tot n-a fost montată la 
Ioc. Din această cauză, circu
lația locuitorilor din cartierul 
Steaua s-a îngreunat din nou.

Organele C.F.R. — direcția 
regională Timișoara și L 5-Pe- 
troșani — au datoria să mon
teze la loc pasarela pe care 
au demontat-o 1

4
în urmă, Io-^

Steaua ăl 
au avut 
plăcută:

semnat de Magda Mihăilescu.
• Pe scurt despre ultimele cer

cetări privind originea fi trata
mentul cancerului informează re
portajul „Vom birui și cancerul" î 
de Teofil Roll.

• Victor Nămolaru ifi împăr- 
tășește impresiile sale de călă
torie în R P. Polonă în reporta
jul „lntîlmre cu Trojmiastro".

• Curiozități. — De vorbă cu 
medicul- — Cartea. Agenda.

Cuvinte încrucifate.



DIN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

CantltâH sporite dc masă lemnoasă, 
superior valorificată!

Rfiinca, politică poate fi 
îmbunătățită

9 
f
9
9
9
9
9

O preocupare de căpetenie 
a conducerii I, F. Petroșani 
o constituie problema meca 
nizării lucrărilor forestiere. 
In acest scop în parchetele

Noua cabană de Ia Tăul Talienilor se înalță mindră. In ul
timii ani, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale munci
torilor forestieri din Valea Jiu lui au fost construite 45 cabane 
dotate cu 1.039 paturi, 9 aparate de radio, 4 acordeoane, 21 
biblioteci volante și 6 biblioteci fixe.

---------- --------©-------------------

SPRE INIMA PĂDURI!
^Ștîncile 
n&dătoare, 
taie. Prin 
necoasă, unde nici soarele nu răz
bate, spumegă vijelios Gîrbovu 
clocotitor. El iși înfiripă apele 
tocmai de pe sub stîna Ursula, 
și Cuiul Popei. Din pirîurile de 
munte Gîrbovu, Nedeufa, Pris- 
loape, Cimpușel iși încheagă iz
voarele Jiul de vest.

Liniștea seculară a codrilor de 
pe aici a fost însă gonită. Anul 
acesta, sule de muncitori de Ia 
l.C.F. au pornit asaltul st iacilor, 
pentru a deschide noi drumuri 
spre inima pădurilor.

...Brigada lui Lepădatu Cons
tantin numără peste 50 de mun • 
ci tori. Ea lucrează pe pîrîul Gîr
bovu Șalavîrte loan, Nicolescu 
Marin. Grigoriu Gheorghe, dis
locă cu răngi fi tirnăcoape stîn- 
cile slăbite de explozie; Diaconii 
Florea, Lepădatu loan, Diat Ște
fan și elfii clădesc ziduri de spri
jin, execută taluzări, terasamente. 
Pînă acum a fost executată cea 

imai mare parte a lucrărilor, ca și 
o seamă de poduri și podefe — 
de la cele mici de 0,50 m. des
chidere pînă la cele de 8 m. des
chidere.

Pe alte văi lucrează Ciurciulică 
Ștefan, Garaiman Marin, Gărăi-

abrupte se înalță a me- 
ca niște ziduri de ce
tatea îngustă și întu-

Matei Izidor, Dăneasă Petru, M:~ 
clăuș Adam, Co man Iosif insta
lează funiculare W'tssem 
scos materialul lemnos din 
parchete ce se vor exploata, 
truiesc rampe de încărcare 
ape și prăpăstii etc.

Și pe măsură ce 
înaintează tot mai mult 
pădurilor, șoferi ca 
Răduică Mărgărit,
urmează pe forestieri, 
materialul exploatat.

pentru 
noile

cont
peste
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Noi funiculare 
de corhănit

drumurile 
în edinad 

Cocota Aurel, 
Matei Buciu 

transporting!

de exploatare Valea Seacă 
Gîrbovu, Polatiște și Valea 
de Pești au fost instalate p? 
tru noi funiculare de corbă 
nit. Cu ajutorul acestora 
bușteni de peste 150 kg. pot 
străbate In cîteva minute pe 
cale aeriană multi kilometri 
peste văgăunile cele mai a- 
dinci și apoi așezați exact 
pe rampa de încărcare în ca
mioane.

Concomitent cu aceasta, u- 
tîlizarea funicularelor evită 
degradarea buștenilor, se re
duc pierderile prin scoatere 
și apropiat, crește procenta
jul de utilizare a masei lem
noase și paralel cu aceasta 
se reduce simțitor efortul fi
zic al forestierilor.
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neanu Petru, lonescu F. Marin, 
Stroe Ioan, Orac Marin, Scarlat 
loan. Radu loan și mulți alții- 
In urma lor, muncitorii forestieri 
ca Todea Ioan, Roba Nicolae,

Pe rampa gării Lupeni se adună tot lemnul exploatat in 
sectoarele Lupeni și Cîmpu lui Neag. Zi și noapte, muncitorii 
Benches Crăciun. Popa Gligor, Pirva Marin. Niehituș loan, 
Mircea Gligor și alții încarcă în vagoane lemnul adus de 
autocamioane de la exploatările forestiere.

Sarcinile economice și politice 
ce stau în fața organizației de 
partid de la sectorul forestier Ro
șia cer ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a muncii de partid. E- 
forturile organizației de bază, ale 
întregului colectiv, sînt îndreptate 
spre realizarea sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor luate în 
vederea creșterii indicilor de u- 
tilizare și gospodărire mai judi
cioasă a masei lemnoase.

Organizația de partid a reușit, 
prin activitatea politică și orga
nizatorică ce a desfășurat-o, să 
sporească exigența forestierilor, 
răspunderea lor personală, pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, să-i atragă la o activitate 
creatoare. In urma eeperienței câș
tigate in ultimii ani, organizația 
de partid, conduce cu mai multă 
competență activitatea economică 
și politică, sprijină mai concret ini
țiativele valoroase care se nasc 
din rindul forestierilor, menite să 
ducă la valorificarea superioară a 
masei lemnoase.

Cu toate că față de acum un an 
se produce mai mult și mai bine, 
totuși forestierii sectorului Roșia 
nu au reușit încă să-și îndepli
nească sarcinile de plan pe sor
timente, ritmic și la toți indicii. 
De pildă, în prima jumătate a a- 
nului, planul de producție nu a 
fost realizat la 8 sortimente. In 
această perioadă forestierii au ră
mas datori economiei naționale cu 
1558 mc. bușteni de fag, 578 mc. 
bușteni de rulaj, 112 mc. celu
loză de fag, 100 mc. lemn de 
mină fag, 88 mc material pentru 
construcții rurale etc Și in cursul 
acestei luni la unele sortimente 
realizările obținute la zi sînt mai 
mici de dt sarcinile de plan.

Cauzele neindeplinirii unor sar
cini de plan pe sortimente sînt 
multiple. In primul rind sectorul 
nu a putut să exploateze in se • 
mestrul I cei 4400 m.c material 
lemnos planificat de la Polatiște, 
deoarece aici s-au intirziat lucră
rile de montare a funicularelor. 
Totodată s-a simțit lipsa de ma
șini, muncitori permanenți, fapt 
care se răsfrânge negativ asupra 
productivității muncii. Pe de altă 
parte s-a neglijat luarea unor mă
suri tehnico-organizatorice care, 
in parte, ar fi ajutat sectorul să 
nu rămioă in urmă cu sarcinile 
prevăzute in planul semestrial de 
producție la un număr aut de ma* 
re de sortimente.

Dacă sectorul a avut numeroa
se greutăți din cauză că nu s-au 
făcut la timp unde instalații, că 
s-a simțit lipsa de autocamioane, 
etc, apoi tot adt de adevărat este 
că nici organizația de bază cu a

desfășurat a susținută muncă po
litică în rîndurile forestierilor pen
tru mobilizarea acestora la înde
plinirea ritmică a sarcinilor dc 
plan. Spunînd aceasta ne referim 
la slaba activitate a organizației 
de bază cu agitatorii, cu activul 
fără de partid, la organizația de 
bază nu există o evidență cu agi
tatorii, cu tovarășii din activul fă
ră de partid. Tov. Negoi loan, 
secretarul organizației de bază, a 
neglijat instruirea agitatorilor, a- 
ceștia nu au fost îndrumați să or
ganizeze convorbiri în fața fores
tierilor îndemnîndu-i să-și reali
zeze ritmic sarcinile de producție, 
să gospodărească mai bine patri
moniul forestier, să dea patriei 
mai multe produse lemnoase, mai 
ieftine, de calitate. Că organizația 
de bază n-a muncit așa cum tre
buie, reiese și din faptul că aici 
nu există un caiet de sarcini 
pentru membrii și candidații de 
partid, pentru tovarășii din activul 
fără de partid. De asemenea, la 
nici una din cele patru exploa
tări forestiere și două depozite fi
nale din cadrul sectorului nu e* 
xistă grafice de întrecere, panouri 
ale fruntașilor, gazete de perete 
la care să se scrie articole legate 
de munca și viața forestierilor 
In sectorul Roșia există muncitori 
de frunte cum sînt cei din brigă
zile complexe conduse de tov. Ti
tian Vasile, Urda Grigore, care 
în ultimele trei luni au dat cu 
400 mc. și, respectiv, 250 mc. mai 
mult lemn de lucru decît planul și 
ale căror fotografii trebuie să fie 
la loc de cinste pe panoul frun
tașilor. Sînt cunoscute în întreg 
sectorul și realizările forestierilor 
Todea Nistor, Grecu Nipolae, Ni* 
ca Romiro, Jitea Petru, Niculescu 
Stelian și alții care au devenit 
muncitori de bază în parchetele 
din care fac parte, exemple de 
urmat în ceea ce privește organi
zarea și desfășurarea muncii.

Nu se poate trece cu vederea 
nici faptul că în acest an în adu
nările generale ale organizației de 
bază nu au fost adoptate hotărîri 
cu prilejul analizelor economice 
care s-au făcut, cu toate că s-a 
analizat activitatea exploatărilor 
forestiere, Polatiște, Dosul M aleii 
și Purcaru.

Organizația de bază îndrumată 
de comitetul de partid al I. F. 
trebuie să-și îndrepte în viitor ac
tivitatea spre o muncă mai temei
nică, mai perseverentă atît în di
recția îmbunătățirii muncii politice 
cit și luării unor măsuri care să 
contribuie la recuperarea rămînerii 
in urmă.

♦
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Patrimoniul forestier consti
tuie una din marile bogății 
ale țării noastre. Directivele 
celui de-al Ml-lea Congres al 
P.M.R. trasează ca sarcină 
muncitorilor și tehnicienilor 
forestieri să se preocupe con
tinuu de refacerea și valori
ficarea multilaterală a patri
moniului forestier, prin spori
rea masei lemnoase aduse în 
circuitul economic, creșterea 
productivității pădurilor, re
ducerea pierderilor de exploa
tare, introducerea tehnicii noi 
și valorificarea superioară a 
masei lemnoase exploatate, 
pentru a se obține produse 
multe și de bună calitate.

In îndeplinirea acestei sar
cini, muncitorii și tehnicienii 
I. F. Petroșani iși îndreaptă 
eforturile spre gospodărirea 
cit mai rațională a masei lem
noase, sortarea judicioasă a 
lemnului, folosirea rațională a 
utilajelor și instalațiilor de 
scos-apropiat și transport pen
tru a se obține reducerea pier
derilor de exploatare, crește
rea producției și productivi
tății muncii și ridicarea indi- 

c celui de utilizare.
^Ifagul — arborele dominant 

în nădurile bazinului nostru
Specia preponderentă in ex

ploatările forestiere din Valea 
Jiului este fagul. In trecut, el

Valorificarea superioară a masei lemnoase — 
preocupare importantă a muncitorilor forestieri

era folosit numai ca lemn de 
foc. In anii noștri însă lem
nul de fag este tot mai pre
țuit, din el obținîndu-se o va
rietate largă de sortimente de 
lemn de lucru. Fagului i se a- 
cordă astăzi o importanță deo
sebită valorificîndu-se in buș
teni pentru cherestea, deru- 
laj, traverse, doage etc. și ca 
lemn despicat cu valorificare 
superioară (în afară de lemn 
de foc) ca : celuloză fag, lob
de industriale, lobde de dis
tilare, lobde PFL și PAL etc. 
Contribuția fagului la renta
bilizarea sectorului forestier 
este tot mai mare.

Iată in procente creșterea 
ponderii lemnului de fag scos 
în 1962 din exploatările noas
tre forestiere față de 1961 : 
Bușteni gater 8 la sută; deru
la j 131 la sută; lemn de con
strucții 105 la sută; celuloză 
190 la sută; lobde industriale 
110 la sută: lobde distilare 5 
la sută.

Valorificarea superioară a 
fagului la I. F. Petroșani în 
anii 1961—1962 la sortimen
tul derulaj, de exemplu, este 
ilustrată de cifrele de mai jos ; 
derulaj. din total masă lem
noasă fag — 3,75 la sută în

1961 și 5,80 la sută in 1962; 
total lemn lucru sub formă 
rotundă fag — 7,70 la sută în 
1961 și 12,40 la sută in 1962; 
total bușteni gater plus deru
laj fag — 9,50 la sută în 1961 
și 16,10 la sută în 1962.

Mecanizarea—factor hotărî tor 
pentru creșterea randamentului

Statul nostru acordă o a- 
tenție deosebită creșterii indi
celui de utilizare a lemnului 
exploatat. In acest scop se a- 
sigură cele mai bune condiții 
de exploatare șl valorificare a 
arboretelor din bazinele con
siderate greu accesibile, prin 
acordarea de fonduri pentru 
construirea de drumuri auto 
șl funiculare semipermanente. 
Astfel, în perioada anilor 1959- 
1962, s-au deschis masive pă- 
duroase ca Bilugu, Areanu, 
Gîrbovul, Valea de Brazi, So- 
hodol, Tusu, Mierleasa, Răs
coala, Polatiște etc. iar în pre
zent, se lucrează la drumurile 
auto care vor deschide noi 
masive păduroase ca Jieț, Ne- 
deuță, Valea Boului, Obîrșia 
Jiului Romînesc, Pîrîul Stîn- 
conilor etc.

In 1960 indicele de utiliza

re a fost de 46,64, In 1961— 
65,05, iar în semestrul I 1962 
— 70,23.

Un rol important in crește
rea indicelui de utilizare ii 
are mecanizarea procesului de 
producție, de la fasonat plnă 
la încărcat in vagoane C.F.R. 
Acesta s-a dezvoltat și el fa 
vorabil obținindu-se următoa
rele succese: fasonat mecanic 
37,12, în 1961 șl 47,46 în se
mestrul I 1962; scos-apropiat 
mecanic 40,57, In 1961 și 42,80 
in semestrul I 1962

Măsuri tehnico-organizatorice 
eficiente

Pentru valorificarea cit mai 
deplină a masei lemnoase ex
ploatate conducerea între
prinderii forestiere din Petro
șani a luat la exploatările și 
sectoarele forestiere o seamă 
de măsuri tehnico-organizato
rice care șl-au dovedit deja 
eficacitatea. Printre acestea se 
numără amplasarea parchete
lor la rînd de exploatare cu 
cel puțin 2 ani înainte, con
strucția instalațiilor de scos- 
apropiat șl a cabanelor pentru 
muncitori din timp, cu cel 
puțin două luni mai repede; 

construcția drumurilor auto 
pină în parchet sau cit mai 
aproape de parchet; reduce
rea distanței de corhănit prin 
construirea de drumuri de 
coastă și pe văi, pentru trac
toare și atelaje. De asemenea, 
s-a introdus presortarea ma
terialului lemnos din parchete 
In lungimi multiple pentru 
sortimentele de bușteni gater 
și derulaj, iar sortarea defi
nitivă a materialului se face 
in depozitele intermediare sau 
finale ca și scoaterea din par
chet a lemnului despicat in 
timpul cel mai scurt de la fa
sonare sau înainte de a se su
foca.

Sarcina actuală a muncito
rilor și tehnicienilor din sec
torul forestier este de a valo-1 
rifica la un nivel cît mai su- 
perlor patrimoniul forestier, 
in lumina acestei sarcini co
lectivul I. F. Petroșani va 
lupta pentru ca nici o bucată 
de material lemnos să nu fie 
risipită sau declasată’ în sor
timente inferioare. în scopul 
creșterii productivității pădu
rilor și valorificarea superioa
ră a acestora, la un preț de 
cost cît mai redus, pentru sa
tisfacerea pe deplin a nevoi
lor economiei noastre națio
nale.

ing. GHEORGHE ORVAS 
șeful serviciului de producție 

I. F. Petroșani



al O.N.U
Prezente romînești 

peste hotare
LENINGRAD 21 (Agerpres) 

>- TASS transmite:
La 20 iulie la Leningrad și-a 

■friceput turneul orchestra „Elec- 
trecord", sub conducerea lui Gelu 
Solomonescu.

Artiștii romini vor da 
roncerte la Leningrad, 
ror pleca la Tallin.

Lucrările Consiliului economic 
și social

(Agerpres).
Consiliul econo-
al O.N.U., care 

lucrările la Ge-

trecerii economice pașnice 
interesul tuturor țărilor.

Reprezentantul U.R.S.S. 
spus că situația economică

—=©=—

încă cinci 
iar apoi

6. M.

— TASS

conserve

UN SUCCES AL C.
DIN ITALIA

ROMA 21 (Agerpres) 
transmite :

La marea uzină de
„Cirio" (Neapole) organizația lo
cală a Confederației Generale a 
Mundi din Italia a obținut un 
mare succes în alegerile pentru 
Comisia interioară (organ menit 
să apere drepturile oamenilor 
muncii). Din cei 2.389 de votanți, 
1.940 muncitori au votat pentru 
lista Confederației Generale a 
Muncii din Italia, care a obținut 
opt locuri din nouă.

f
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unui co- 
„Libera- 

secreta-

Declarația lui 1. Soaquiere
PARIS 21 (Agerpres)
Intr-o declarație făcută 

respondent al ziarului 
tion", Andre Souquiere,
ruî general al Consiliului Națio
nal al Păcii din Franța a decla
rat că Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, la 
care au participat oameni de con
vingeri extrem de diferite, a pus 
la dispoziția oamenilor din în
treaga lume o adevărată cartă a 
luptei pentru dezarmare generală 
și totală.

Acest congres, a declarat An
dre Souquiere, a constituit o de
monstrație a forțelor păcii din în
treaga lume. Participanții lui au 
înțeles pericolul pe care îl pre
zintă cursa continuă a înarmări
lor și și-au dat seama că singurul 
mijloc eficient de a garanta 
cea este distrugerea armelor-

pa-

—=©=— »

Pe urmele 
unor noi crime fasciste I

ȘTIRI DIN R. P. POLONA
O importanta .ntreprinden 

a industriei chimice

<

GENEVA 21 
La 19 iulie 

mic și social 
își desfășoară 
neva, a început discutarea pro
blemei „Tendințele economice 
mondiale". Conducătorul dele
gației sovietice. G. P. Arka- 
diev, a analizat temeinic si
tuația economică din lume, a- 
rătind necesitatea găsirii de 
căi și mijloace în vederea dez
voltării colaborării economice 
internaționale, în vederea în-

a 
lumii capitaliste se caracteri
zează prin reducerea produc
ției și restrîngerea comerțului 
internațional.

Conducătorul delegației so
vietice a cerut sprijnirea pă
rerii unui număr considerabil 
de țări, care au propus convo
carea unei conferințe interna
ționale pentru problemele co
merțului.

------------------ 0-------------------

in Danemarca: Creșterea chiriilor și lipsa 
de locuințe provoacă nemulțumiri

COPENHAGA 21 (Agerpres).
Creșterea chiriilor și lipsa 

de locuințe stîrnesc neliniște 
în rindurile danezilor simpli. 
Ziarul „Ekstrabladet" arată 
de pildă că la Copenhaga mul
te familii sînt nevoite în pre
zent să se adăpostească în ba
răci și locuințe pe jumătate 
dărîmate, destinate demolării.

Presa publică date statists 
ce din care rezultă creșterea 
sistematică a chiriilor. Ziarul 
relatează că proprietarii case 
lor vechi s-au înțeles între ei 
să urce chiriile cu mai mult 
decit două ori sub pretextul

cărei venit a- 
aproximativ 

scrie ziarul 
plătește o

introducerii unor lucrări de 
„modernizare".

O familie al 
nual este de 
11.000 coroane,
„Lang Og Folk" 
chirie anuală de aproximativ 
3.000—3.500 coroane. Dacă la 
această sumă se adaugă chel
tuielile pentru lumină și în
călzit rezultă că din bugetul 
fiecărei familii 40 la sută’ re
vine pentru plata chiriei.

La o consfătuire recentă a 
împuterniciților celor 160.000 
de chiriași, a fost adoptată o 
rezoluție de protest împotriva 
creșterii continue a chiriilor.

o
Anchetă disciplinară in cazul Frankel*

Alături de oțel, energie elec
trică, ciment, țesături, acidul sul
furic ocupă un loc însemnat în 
economia Poloniei, deoarece el 
reprezintă principala materie pri
mă pentru producția de îngrășă
minte chimice, coloranți și altele.

In urma distrugerilor cauzate 
de război, abia în 1953 a fost 
atins în Polonia nivelul produc
ției de acid sulfuric dinainte de 
război. In anii următori însă 
producția a crescut, depășind de 
patru ori nivelul anteb\?ic.

La sporirea producției de < 
sulfuric a contribuit în mare i 
sură fabrica din Wizow, i 
și-a sărbătorit recent 10 ani 
existență. Colectivul fabricii 
depășit de mult producția 
100.000 de tone. In afară de 
cid sulfuric, fabrica din Wizow 
a produs și însemnate cantități 
de klinker și,. ciment, circa 
300.000 de tone numai între a- 
râi 1956—1960.

Datorită bogățiilor 
bile ale Tarnobrzeg-ului, 
minereului de sulf polonez • 
1965 se vor produce 
1.300-000 de tone de acid 
furie, aproape exclusiv din sulf 
indigen. Fabrica de la Wizou 
va deveni un combinat chimic, 
în care acidul sulfuric și acidul 
fosforic se vor transforma în 

( sare fosforică necesară, între al 
( tele, producției de aluminiu. 
) cidul fosforic va fi folosit și 
( îngrășământ chimic.

In afară de camerele de lo
cuit, în căminul studenților var- 
șovieni vor funcționa o cantină, 
două braserii, o sală de lectură, 
o sală de spectacole cu ecran lat 
și scenă mare, o sală de sport 
cu dușuri și vestiare.

Clădirea se înalță la margi
nea celui mai marc masiv de 
verdeață din centrul capitalei 
poloneze — cîmpul Mokotow — 
în jurul căruia se află majori
tatea instituțiilor de învățămînt 
superior din Varșovia.

Mica enciclopedie poloneză 
în mai multe limbi

acid 
mă- 
care 

i de
a 

de
a-

inepuizâ' 
baza 
— în 

cca. 
sul-

A-
ca

efectua 
pentru 
cumva 

îndato-

teamă 
va fi 
se va 

>c<

vădită 
pus pe 
ivi un 
pentru

se manifestă o 
că dacă Frankel 
banca acuzaților 
precedent „periculos' 
anchetarea trecutului murdar 
al multor alți criminali hitle- 
rîști care dețin astăzi posturi 
de conducere în aparatul de 
stat si militar al R.F. Germa-

Pentru studenfi
La Varșovia se construiește 

clădire cu 22 de etaje 
după Palatul culturii 
a doua clădire înaltă 
tala polonează. Aid 
cite 2—3 în cameră, 
studenți.

o
fi,care va 

și științei 
din capi- 
vor locui 
1.200 de

Editura științifică de stat din 
Polonia pregătește pentru tipar 
Mica enciclopedie poloneză în 
limbile rusă, engleză, franceză și 
germană. Cele 1.000 de pagini 
ale enciclopediei vor cuprinde 
4.500 de articole. Enciclopedia 
va fi dată la tipar la sfîrșitid a- 
mdui curent, iar la dispoziție 
publicului va fi pusă în 1963— 
1964.

Teatrul de operă $i balet 
din Varșovia

Inaugurarea Teatrului de 
operă și balet din Varșovia,^ 
care în prezent se afiă îrr 
curs de construire, va cons
titui un important eveni
ment în viața culturală a 
Poloniei. Teatrul va fi un 
adevărat combinat al cultu
rii. Aici va funcționa o școa
lă de balet cu internat, un 
muzeu teatral, singur de a- 
cest fel din Polonia.

In afară de cunoscutele 
opere „Rigoletto", „Car
men", „Traviața", „Bărbie

rul din Sevilla", în reperto
riul teatrului vor fi incluse 
și alte opere ale muzicii cla
sice. Pe scena teatrului vor 
fi prezentate, de asemenea, 
spectacole de balet și opere 
ale compozitorilor contem
porani.

1

VARȘOVIA 21 (Agerpres)
După cum anunță agenția PAP, 

în partea de sud a orașului Lodz, 
unde potrivit informațiilor locui
torilor acestui oraș, se afla în a- 
nii 1942—1943 un lagăr pentru 
prizonierii de război sovietici, au 
fost descoperite oseminte omene
ști îngropate în pămînt.

Pentru anchetarea crimelor să- 
virșite de hitleriști a fost creată 
o 
să 
ți

comisie specială care încearcă 
stabilească împrejurările morții 

numele deținuților.

din

I

BOUN 21 (Agerpres).
In cazul fostului procuror 

general vest-german Frankel 
a fost adoptată o nouă hotă- 
rire. stammberger, ministrul 
justiției al R.F. Germane, și-a 
anunțat intenția de a 
o anchetă disciplinară 
a stabili dacă nu 
„Frankel și-a încălcat
ririle de serviciu", prin fap
tul că și-a ascuns în mod 
conștient trecutul atunci cînd 
se discuta problema numirii 
lui în funcția 
neral.

Hotărîrea a 
sub presiunea 
publice, indignată 
că un fost jurist hitlerist, care 
are pe conștiință zeci de vieți 
omenești, nu numai că va ieși 
basma curată, ci și va primi 
o pensie substanțială.

Totuși, concesia făcută o- 
piniei publice nu schimbă cu 
nimic faptul că cercurile gu
vernante vest-germane nu 
doresc să pronunțe împotriva 
lui Frankel o sentință bine 
meritată pentru crimele lui. 
Sancțiunea maximă de care 
este pasibil ăr fi reducerea 
cuantumului pensiei. La Bonn

de procuror ge-

fost adoptată 
cererilor opiniei 

de faptul

PROGRAM DE RADIO

DJAKARTA. In seara de 
iulie președintele Sukarno a ofe
rit în palatul său din Bogor un 
dineu în cinstea lui A. I. Miko- 
ian. La dineu au participat mi
nistrul prim Djuanda și o serie 
de alți miniștri ai cabinetului- 
După dejun. în sălile palatului a 
avut loc o mare recepție la care 
au fost prezentate dansuri națio
nale indoneziene.

La experiențele care s-au desfă
șurat cu succes a asistat președin
tele Nasser. Racheta a parcurs în 
zbor aproximativ 600 km.

Lupta de rezistență 
Vietnamul de

HANOI 
Crește

sud-vietnamez față de regi
mul antipopular ngodinhdie- 
mist și față de ocupanții a- 
mericani. Drept răspuns la re
presalii, patrioții își intensifi- 

_ că lupta. După cum relatează 
agenția Vietnameză de Infor
mații, în primele șase luni 
ale acestui an, patrioții au 
ucis și rănit aproximativ 
15.000 de soldați și ofițeri 
ngodinhdiemiști și americani, 
făcînd mulți prizonieri. In a- 
fară de aceasta, peste 8.000 de 
militari ngodinhdiemiști ău 
trecut de bună voie de par
tea poporului.

Patrioții din Vietnamul 
sud au capturat în timp 
șase luni mari cantități 
arme, au doborît 12 avioane

21 (Agerpres). 
rezistența poporului

sud sa amploare
și au avariat alte 22, au scu
fundat 
distrus
te, au

BONN. După cum anunță A- 
genția DPA la Bonn a fost pri
mită „cu regret" 
toare la demisia 
suprem al forțelor armate 
N.A.T.O. în Europa, 
Norstad. Politidenii de la Bonn 
arată că Norstad a manifestat tot
deauna „multă înțelegere" pentru 
rolul Germaniei occidentale în 
N.A.T.O.

NEW YORK. După cum tran
smite agenția UPI, la 20 iulie 
forțele aeriene militare ale S.U.A. 
au lansat de la baza aeriană 
Vandenberg (statul California) un 
nou satelit spion. Satelitul lansat 
cu ajutorul unei rachete Thor- 
Agena-V, s-a plasat pe o orbită 
polară.

9 șalupe cu motor, au 
64 automobile blinda - 

avariat 269 de pbduri.

de 
de 
de

vestea referi- 
comandantului 

ale 
generalul

PHENIAN. La 20 iulie a avut 
loc la Panmunjon o ședință a Co
misiei militare de armistițiu in 
Coreea, in cadrul căreia reprezen
tanții R.P.D. Coreene au cerut să 
fie repatriați pescarii nord-core
eni deținuți în Coreea de Sud.

CAIRO. Potrivii agenției MEN. 
in dimineața zilei de 21 
R.A.U. a fost lansată o 
■,,A1-Kaher' construită tn

iulie în 
rachetă 
RA.U.
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Deficitul bugetap al S.U.A 
continuusporește

WASHINGTON 21 (Ager
pres).

Biroul bugetului din Minis
terul Finanțelor al S.U.A. a 
anunțat că deficitul bugetar 
al Statelor Unite pe anul fis- 
cal terminat la 30 iunie 
se ridică la 6.300.000.000 
dolari.

Comunicatul precizează 
veniturile și cheltuielile 
vernului nu au corespuns 
vederilor președintelui 
nedy din mesajul său la bu-

1962 
de

că 
gu- 
pre- 

Ken-

in 
ve-

get prezentat Congresului 
ianuarie. Astfel, de pildă, 
niturile au fost cu 700.000.000 
de dolari mai mici decît aceste 
prevederi. Cu excepția anului 
1959 acest deficit, specifică 
agenția France Presse, este 
„cel mai ridicat deficit cunos
cut de bugetul S.U.A. în timp< 
de pace".

Potrivit agenției France 
Presse, „pentru anul fiscal in - 
ceput la 1 iulie pare probabil 
un nou deficit".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr 56 Tel. interurban 322, automat 269.

VIENA. Agenția France Presse 
relatează că Institutul de cerce
tări economice din Austria a în
tocmit la cererea cancelarului Al- 
fons Gorbach un raport privind 
situația economică a Austriei din 
care reiese că această țară se a- 
flă in cea mai gravă criză a pre
țurilor și a salariilor din 1951.

LONDRA. Președintele Consi
liului Central al partidului conser
vator din Anglia. Macleod a a~ 
dresat o scrisoare președinților or
ganizațiilor locale ale partidului. 
In scrisoarea sa Macleod recu
noaște că conservatorilor nu le va 
fi ușor să obțină victoria in vii
toarele alegeri parlamentare. Mac
leod face cunoscut organizațiilor 
locale că remanierea guvernului 
englez „constituie doar o parte 
din planurile primului ministru". 
In legătură cu aceasta el propune 
organizațiilor locale să procedeze 
la o „epurare" în rindurile lor.

23 iulie [
PROGRAMUL I. 7,10 Muzica 

de estradă, 8,30 Mici formații. 
de muzică ușoară, 9,00 Tinere
țea ne e dragă „Itinerar de ex
cursie", 11,03 Pagini din muzica 
de operetă, 12,00 Din albumul 
melodiilor de muziaă ușoară ro-”^| 
mînească, 13,10 Concert de prînz, 
14.00 Muzică de estradă, 15,05 
Interpreți sovietici de muzică u- 
șoară, 16,15 Vorbește Moscova l 
17,30 „Prietena noastră cartea" : 
Din ■ creația clasicilor literaturii 
universale : Mark Twain, 19,00 
Almanah științific — Din cuprins 
— Institutul de biochimie ; Pro
fil doctor Pasteur ; Prin stațiunile 
balneoclimaterice : Sovata, 
Muzică ușoară, 20,30 
nă copii : „Albinuța 
de Nina Stănculescu, 
buna Radio : Impasul 
terne occidentale, 23,15 
de valsuri.
13,22 Concert pentru 
muncii aflați la odihnă, 
Muzică din opere, 15,31 Muzică 
populară din Muntenia, 16,30 Pa
gini orchestrale din opere, 18,05 
Iluziei simfonică cerută de as
cultători, 19,00 Din folclorul 
popoarelor sovietice, 19,30 Din 
activitatea sfaturilor populare, 
20,40 Muzică populară, 21,30 Sea
ră literară dedicată unor oameni 
ai muncii din agricultură, 22,30 
Muzică distractivă.

19,40 
Noapte bu
și soarele" 
21,13 Tti- 
politicii ex- 

Concert 
PROGRAMUL II. 

Concert pentru oamenii 
aflați la odihnă, 14,03

CINEMATOGRAFE
23 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : învierea (seria I—II) ; 
AL. SAHLA : Mai tare ca ura
ganul ; PETRILA : S-a furat «â 
bombă : ANINOASA : Post rS 
tant ; VULCAN : Strada Seiller 
nr. 8 ; CRIVIDIA : Poveste nor
dică ; URICANT : Valea mindră.
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