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In creștere 
cu productivitatea

Minerii de Ia Petrila au pă
șit în al doilea semestru cu 
hotărirea de a-și dezvolta suc
cesele repurtate în producție 
în prima jumătate a acestui 
an. Ei au trecut la fapte din 
prima lună a semestrului II 
creînd o bază sigură pentru 
sporirea producției: creșterea 
productivității muncii. In pe
rioada 1—24 iulie, minerii Pe- 
trilei au realizat o productivi
tate pe exploatare de 1,293 
tone pe post, întrecînd pe cea 
planificată cu 33 kg. cărbune 
pe post. Acest lucru a permis 
minerilor petrileni să extragă 
pînă la 24 iulie 1.155 tone de 
cărbune.

Merite deosebite la obținerea 
acestor succese în producție au 
colectivele sectoarelor III și IV 
care au depășit planul în pe

rioada amintită din luna a- 
Masta cu 1.327 și, respectiv, 
896 tone de cărbune.

----

întăresc intoiirăilrilt 
zootehnite

Țăranii întovărășiți din Jieț 
fac anul acesta pași importanți 
pe calea întăririi economice și 
organizatorice a întovărășirii zo
otehnice „Minerul”. Ei depun e- 
forturi pentru dezvoltarea averii 
obștești a întovărășirii, mărind 
fondul de bază. Pe baza hotărî- 
rii luate în adunarea generală a 
întovărășiților din primăvara a- 
cestui an s-a comasat nu de mult 
suprafața de 20 ha înscrisă în 
întovărășire, urmînd ca strînge- 
rea nutrețului să se facă în . co
mun-

Paralel cu asigurarea hranei 
pentru animalele fond de bază, 
întovărășiții se îngrijesc ca a- 
cestea să aibă adăpost corespun
zător pentru iarnă. întovărășiții 
au început recent construcția u- 
nui saivan pentțu oi cu o capa
citate de 200 capete. Cu ajuto
rul topografului dat de sfatul 
popular Petrila. Întovărășiții au 
trasat terenul construcției în lo
cul denumit Băni de pe dealul 
Maleia, au scos din terenul pie
tros din apropiere 20 m.c. pia
tră de construcție pentru ridica
rea zidurilor.
procurarea 
de construcție 
din resurse 
întovărășiții 
construiască 
ieli cît mai 
lucrările prin muncă voluntară 
excluzînd cheltuielile 
peră. In zilele de 15 
de exemplu, 
mare număr 
patriotică la 
construcție.

Un saivan 
cesta și întovărășiții din Taia.

pietrii șiScosul 
celorlalte materiale 

în majoritate 
proprii — continuă 

străduindu-se să 
saivanul cu cheltu- 
mici. Ei fac toate

de mano- 
și 16 iulie, 
prestate un 
de muncă 
pietrei de

au fost 
de ore 
scosul

construiesc anul a-

Proletari din toate țările, tmiți-vă !

Anul XIV 
XIX Nr. 3977

P E I S A
Aici vor fi laboratoarele, aici, 

sala cazanelor, iar in partea a- 
ceasta se vor construi cele două 
galerii...

Oprinescu llie. cel care s-a o 
ferit să-mi arate noul șantier, 
descria cu degetul lui mare „am
plasarea^ viitoarelor clădiri.

— Lucrarea e urgentă- La sfîr
șitul acestui an trebuie s-o predăm 
beneficiarului. Lucrăm in două 
schimburi.

Și conturul viitoarelor clădir: 
prinde zi de zi viață. Dar uneon 
ploaia mai pune stavilă avîntidui 
muncitorilor noului șantier. Dar 
s-a rezolvat și acest „mic" incon
venient. Toată lumea a primit 
echipament de protecție.

—— Știi dumneata ce facem 
aici ?

Ochii „negriciosului" se aprind. 
I Rid de bucurie. Se oprește sub 
I coama dealului și continuă.

— Aici vom săpa în stîncă o 
| galerie de 125 metri.

Muncitorii forestieri din Valea— 
Jiului valorifică multilateral lem
nul. Din el scot bușteni de deru- 
laj, lemn de mină și de construc
ții rurale, traverse, lobde pentru 
celuloză, lemn de foc și multe 
alte sortimente.

La Cîmpul lui Neag, funcțio
nează și o secție de mangalizare 
unde lemnul necorespunzător pen
tru lucru, este transformat în 
mangal.

Zi' și noapte, la Gîmpu lui 
Neag, fumegă bocșele de mangal !

Brigada condusă de minerul Gantz Ștefan se bucură de stimă în cadrul colectivului 
sectorului III al minei Vulcan. Ea realizează lună de lună randamente mari și depășiri de plan. 
Membrii brigăzii își organizează judicios lucru și păstrează cu grijă uneltele de muncă. IN 
CLIȘEU: Minerul șef de schimb Burlan Nicolae din brigada lui Gantz vorbind ortacilor săi des
pre felul cum trebuie ascuțit și îngrijit joagărul.

Vineri
27 iulie
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J N O U
De la început nu prea îmi dă

deam seama ce va fi aid. Acum 
am înțeles. O stație de încercări 
numere cu un modern complex de 
laboratoare, cu galerii unde vor 
face practică viitorii inginer: 
de mină. Se vor folosi pe scara 
largă masele plastice. Iar ilumi
natul va fi fluorescent.

Ne apropiem de un grup de 
oameni. Nu-ți trebuie prea multe 
cunoștințe profesionale să-ți dai 
seama că sînt dulgheri, li distingi 
după șorțurile albastre.

— Acesta este șeful de bri
gadă, îmi arată Oprinescu un om 
scund adus puțin de spate.

— Ciucă Constantin — se re
comandă el simplu. — Și lucrează 
mai departe. E-ste oare cazul să 
rețin un om cind este așa de o- 
cupat ? 11 părăsim pe Ciucă, nu 
înainte însă de a-i ura un călduros 
spor la lucru. Peste tot se lu
crează. Oameni de diferite pro
fesii contribuie cu priceperea lor, 
la schimbarea rapidă a decorului. 
Șantierul își schimbă mereu fața. 
Însoțitorul meu, privește din cind 
în cind la ceas. îmi dau seama 
că se grăbește. Am ajuns lingă 
un alt grup de oameni.

. — Aceștia sînt fierarii beto-
I miști — spune el.

— Care le este șeful de bri
gadă ?

— Tovarășul Oprinescu.
— Vă e frate i
— Da de unde...
— Atunci ?...
— Nea Oprinescule — strigă 

un tînăr către însoțitorul meu — 
ajută-mă puțin.

Oprinescu se îndrepta grăbit 
spre cel care l-a strigat. Folosesc 
prilejul și mă adresez unui om din 
echipă.

— Cine vă e șef de brigadă ?
— Tovarășul Oprinescu. Cel 

care a plecat adineaori.
M-ant lămurit. Am părăsit șan

tierul îndreptîndu-mă spre poartă.
— La revedere, tovarășe Opri

nescu am strigat eu la plecare și 
vezi transmite-i salutări și șefului 
de brigadă de la fierari-betoniști...

— Vreți să știți cine sînt toți 
acești oameni ?

Muncitori de la l.C.M.M. Pe
troșani.

M. CALIN

Brigada de zidari condusă de comunistul Bologăn Dincă 
| de pe șantierul Petrila lucrează după metoda zidarului sovietic 
I Orlov. Acest lucru permite brigăzii să depășească lunar sarcina 
: de plan cu 14 Ia sută.

IN CLIȘEU: Zidarul Bologan Dincă cu doi tineri din brigadă 
' In timpul lucrului.

-------------- ©---------------

Brigadieri constructori mai vechi.
împărtășesc celor noi experiența lor

Monta io aioiii global —
Lucrez de 13 ani pe șantie

rele de construcții din Valea 
Jiului. Am participat la clă
direa noilor blocuri din Petri
la, Lonea, Vulcan, Lupeni a- 
cumulînd o bogată experien
ță de muncă. Aceasta mă a- 
jută să găsesc formele cele mai 
bune de muncă si de organi
zare a brigăzii pentru a obți
ne succese în activitatea noas 
tră de construcții. Una din a- 
ceste forme de organizare a 
brigăzii o constituie munca în 
acord global.

In prezent, conduc o briga
dă de 10 zidari care lucrează 
la tencuirea exterioară a blo
curilor din cartierul Viscozr- 
Lupeni. Cum ne-am organizat 
noi munca ?

Din cei 10 oameni numai 
eu, fiul meu, Ghebedi Iosif II, 
și Avram Nicolae sîntem zi
dari. Szakacs Martin are ca
tegoria IV-a de încadrare, Si
bișan Maria categoria HI, iar 
Bușea Natașa, Leoveanu Du
mitru, Harangozo loan, Pop 
Andrei sînt ucenici și Jo Dio
nisie, muncitor necalificat.

Ținînd cont de cunoștințele 
profesionale ale fiecărui om. 
in brigadă ne-am organizat 
activitatea în așa fel îneît fie
care să dea randamentul cel 
mai bun. De pildă la tencuieli 
exterioare, eu instalez drepta
rele și execut umplerea pere
ților cu mortar, Ghebedi Iosif 
ii și Avram Nicolae trag șa
bloanele ajutați de 1-2 uce
nici, Szakacs Martin și Leo- 

izvorul iurtesolor noastre
veanu Dumitru grunduiesc 
înainte peretele, iar Sibișan 
Maria și Bușea Natașa driș- 
cuiesc. Ucenicii, bineînțeles, e- 
xecută prin rotație diferite 
munci pentru a se obișnui cu 
fazele lucrului.

Datorită faptului că lucrăm 
in acord global, fiecare dintre 
noi este interesat să depună 
maximum de efort pentru ca 
toată brigada să obțină un 
randament cît mai bun. In a- 
celași timp, în cadrul brigăzii 
noi ținem un pontaj zilnic al 
orelor lucrate de fiecare, pen
tru ca strădania oamenilor să 
fie recompensată după: munca 
depusă. Cunoscînd categoria, 
de încadrare — și salarizare — 
a fiecărui om noi putem cal
cula just, la sfîrșitul fiecărei 
zile de lucru, cît a cîștigat fie
care dintre noi și chiar cît tre
buie să lucrăm într-o săptă- 
mînă și lună pentru a obține 
un anumit cîștig global pe bri
gadă pe fiecare om.

Pînă acum rezultatele obți
nute datorită lucrului în a- 
cord global sînt frumoase. Pel 
luna curentă am obținut pe 
două decade o depășire a in
dicelui de plan cu 25 la sută, 
iar a normei cu 45 la sută. La 
sfîrșitul lunii, prin realizarea 
a 1100 m.p. tencuieli exteri
oare la blocul 2 Viscoza eu ca! 
brigadier -voi realiza un sala
riu de 2016 lei, zidarii Ghe- 
bedi Iosif II și Avram Nicola© 
cite 1916 lei, szakacs Martin 
cu categoria IV-a 1143 lei, Si
bișan Maria cu categoria III-a 
913 lei (avînd lucrate ore mat 
puține), ucenicul Bușea Na
tașa 989 lei, iar ceilați ucenici 
Leoveanu Dumitru, Harangozo 
Ioan, Pop Andrei ca și mun
citorul necalificat Jo Dionisie 
salarii de cite 863 lei.

Acestea sînt roadele muncii 
în acord global obținute .de 
brigada noastră de tencuieli 
exterioare.

GHEBEDI IOSIF 
șef de brigadă tencuitori 

șantierul 7 Lupeni

La ordinea zilei î

Aprovizionarea 
cu materiale

Zilele frumoase de vară sînt 
folosite din plin pe șantiere 
de către constructorii Văii 
Jiului. De la Lupenl pînă la 
Petrila, pe șantiere se sapă) 
fundații, se toarnă betoane, 
se zidește, se finisează pentru 
ca toate obiectivele aflate în 
lucru să fie predate în folo
sință pînă la sfîrșitul anului.

Una din condițiile principale 
pentru desfășurarea normală a 
lucrărilor pe toate șantierele o

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL RO$L
------ -

in cooti-

Ioan, brigadiei fost

se mișcă a-

să ai presiune.

chi- 
sin -

fron- 
ruitia 

vecini

fie 
că

taj, așa că o să-l ajut 
nuare. Puteți fi siguri...

Fața lui Milas radia 
rie. Iși înconjură cu 
caldă fostul șef de brigadă de la
care a învățat mult în meseria de 
miner.

Cel care interveni apoi a 
Popa loan.

— Nu te lăsăm noi să te 
singur măi Milas. Doar 

tem ortaci și la 
necaz trebuie să 

ajutăm. După 
te vei obiș- 
cu noua muti- 
o să-ți 

mai ușor. Așa 
la treabă.

De atunci 
trecut mai 

întrebi

de bucu- 
o privire

Hărnicia și experiența textiliștilor de la Viscoza Lupeni este deseori popularizată în 
alare. După chipurile voioase ale abonaților care se văd în clișeu se pare că articolul a- 
părut în ziarul regional „Drumul socialismului" laudă si de data aceasta activitatea tex
tiliștilor.

Organizație U.T.M. cu activitate rodnică
Zilele

Paroșeni
trecute, la termocentrala 
au avut loc adunările 

generale U.T.M. pe secții unde 
Utemiștii și-au analizat activitatea 
pe ultimele 6 luni.

Secția în care lucrează cei mai 
mulți utemiști este cea de cazane. 
Din darea de seamă prezentată în 
adunarea U.T.M. de tov. Jula 
Ioan, secretarul U.T.M. pe secție, 
a reieșit aă preocuparea principală 
a organizației U.T.M. de aici a 
.fost mobilizarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de plan. Ocu
parea locului I în întrecere de că- 

■tre colectivul secției cazane este 
o dovadă elocventă a eficacității 
muncii politice desfășurate de or
ganizația U.T.M. sub îndrumarea 
organizației de partid. Printre ti
nerii care s-au evidențiat în mod 
deosebit în îndeplinirea sarcinilor 
de plan se numără tov- Csudor 
,Gheza, Voia Viorel, Dumitrescu 
Cornel, Sîrbu Ioan, fochiștii Mîrșu 

Arpad, Mun- 
Viorel, Eftinoiu loan. Mun
iție.

prima jumătate a anului, 4 
din cadrul secției au fost 

recomandați pentru a fi primiți 
în riadul candidaților de partid. 

.Majoritatea tinerilor au fost abo
nați la „Tînărul leninist" si 
i,Scinteia tineretului". Elevii sera- 
liști au fost ajutați pentru a urma 

:cu regularitate cursurile liceului, 
iar tinerilor sportivi li s-au creat

Aristică, Tofalvi 
teaau 
iteanu

In
tineri

de
Instalația cu plasma — o nouă sursă 

energie electrică
talică intr-un cîmp magnetic. 

Dar dacă in loc de sirmă 
s-ar folosi un jet de gaze cu 
scurgere rapidă ? Fluxul de 
gaze va întretăia liniile mag
netice de forță și in el va lua 
naștere o forță electromotoare. 
Cufundind electrozi în jetul 
de gaze, s-ar putea capta ast 
fel curentul electric.

Generatorul cu plasmă va 
permite să se elimine discu
rile de turbină, care consti
tuie piesele mobile. Se va pu
tea realiza un generator de 
acest tip cu o putere uriașă — 
de milioane de kilowați. Greu
tatea constă insă în faptul că 
spre deosebire de sirmă meta
lică, gazele nu sînt un bun 

electricitate.
comunica a- 
ele trebuie

Istoria dezvoltării motoare
lor este strîns legată de pro
cesul sporirii continue a pu
terii acestora, Pe vremuri, 
motorul cu ardere internă era 
considerat ca o mare realiza
re a tehnicii. Dar „plafonul" 
lui este de 10.000—15.000 kW. 
A urmat apoi turbinele cu 

gaze și abur. Uzinele sovietice 
au produs agregate unicale cu 
o putere de sute de mii de 
kilowați. Totuși, puternica teh
nică a epocii noastre atomice 
și cosmice necesită mașini din 
ce în ce mal puternice și, tot
odată, mai economice. Cum 
poate fi rezolvată această 
problemă ?

Una din soluții este realiza
rea unui generator cu plas
mă, sau cum mai este el nu
mit — generator magnetohi 
drodlnamic. Primii pași au și 
fost făcuți — este în 
încercare prototipul 
instalații.

încă 
raday 
obține 
Să se 

curs de 
viitoarei

lui Fa-de pe 
se știe 
curent 

introducă o sirmă me

timpul 
că pentru a se 
electric trebuie

condiții pentru a participa la an
trenamentele și meciurile ne care 
le-a avut echipa de fotbal a u- 
zinei. Merită subliniată si activi
tatea cercului de învățămînt po
litic U.T.M. care și-a încheiat în 
bune condițiuni activitatea. Dintre 
cei 12 cursanți s-au evidențiat u- 
temiștii Velicu Mircea, David Ion. 
Szabo Francisc. Iată activitatea 
desfășurată în ultimele 6 luni de 
organizația U.T.M. din secția ca
zane.

In adunarea generală utemiștii 
secției cazane s-au angajat să mun
cească cu și mai mult elan pentru 
a menține în continuare în secție 
drapelul de secție fruntașă pe în
treprindere.

P. BREBEN
termocentrala Paroșeni

Cinematogpoful nostpu
Deși este cea mai mică din 

tre așezările miniere din Va
lea Jiului, Dilja are un maga
zin complex bine aprovizionat, 
școală elementară, un cămin 
cultural și cinematograf.

Cinematograful nostru este 
abia de o vlrstă Cu copiii care 
acum învață să umble, dar cu 
toate astea el constituie un 
puternic mijloc de culturali
zare a dîljenilor. De aceea pe 
nimeni nu mai miră faptul că

conducător de 
Pentru a li se 
ceastă însușire, 
ionizate.

în acest scop gazele sint In 
călzite la o temperatură mare, 
apoi li se adaugă compuși al 
potasiului, cesiului sau altor 
metale alcaline. Se obține ast
fel o plasmă stabilă la tempe-

Zece mii lei economii 
în 45 de zile

Energeticienii care lucrează 
în secția turbine de la termo
centrala Paroșeni acordă o a- 
tentie deosebită economiilor 
Luna trecută ei au adus noi 
îmbunătățiri sistemului de re- 
filtrare 
(grupa 
permis 
zeze în 

valoare de 10.000 lei. Tot 
această secție, muncitorii 
îmbunătățit etanșeitatea la 

instalații, lucru care 
creșterea vidului pe 
cu un procent.

La aceste realizări 
tribuit substanțial 
loan, Selemagă Constantin și 
Pîrvulescu Petru mecanici de 
turbină și Barcaru Mircea, 
maistru șef de tură.

a uleiului de turbină 
5003). Acest lucru a 
turbiniștilor să reali- 
45 de zile o economie

în 
în 
au

a dus la 
turbină

au con 
Ghioancă

sala cinematografului nostru 
este plină de spectatori, tineri 
și vîrstnicl, bărbați și femei 
la toate spectacolele. Nu lip
sesc nici copiii de la filmele 
care pot fi vizionate de ei. Ul
timul film „Alarmă în munți" 
care a rulat zilele trecute a 
fost vizionat de aproape 
locuitorii Diljei.

toți

AMBROZIE BAN 
pensionar — Dîlja

circa

râturi joase, in care „ia naș
tere" curentul electric.

Plasmă „stabilă la tempera
turi joase" e numai un fel de 
a spune, întrucit este vorba 
de o temperatură de 
3.000 de grade, adică numai 
de două ori mai mică decit cea 
de pe suprafața Soarelui. A- 
cum 10—15 ani nici un mate
rial nu ar fi rezistat la o a 
semenea încălzire. Numai da 
torită dezvoltării chimiei, a 
tehnicii nucleare și a rachete
lor a apărut posibilitatea reală 
de a studia și rezolva această 
problemă.

Soluționarea ei va deschide 
mari perspective. Instalațiile 
cu plasmă sint foarte econo 
mice. Calculele au arătat că 
randamentul lor va depăși ,50 
la sută. Or, se știe că la cele 
mai bune instalații de forță 
cu abur, folosite în prezent, 
randamentul nu depășește 40 
la sută. Este vorba, prin ur
mare, de o economie de mili
oane de tone de combustibil, 
de obținerea unei energii foar
te ieftine.

— Bandi baci, am mare pre
siune în abataj. îmi dă multă 
bătaie de cap. Mi-e frică să nu...

— Nu te speria așa, doar nu 
ești miner de ieri de alaltăieri...

Nagy Andrei mergea însoțit de 
Milas Todor spre abataj. Din ur
mă i-a ajuns Popa 
în același sector.

— Am auzit că 
batajul măi Milas.

— Chiar ii spu
neam la Bandi- 
baci, nu știu ce să 
fac...

Cei doi mineri 
schimbară cîte
va priviri, apoi 
Nagy Andrei 
spuse :

— Eu știam că

ți

grinda

auzi o

să trageți

Popa ? —‘

de Nagy,

de brigadă
ră trebuie

o
Cunosc bine abatajul doar am lu
crat în el. O să vedem noi ime
diat cum se prezintă.

Nagy Andrei se opri primul la 
intrarea în abataj. Cercetă cu o- 
chi de specialist totul și cu o 
voce hotăcîtă se adresă ortacului

— Nu faceți nimic pînă ce nu 
trageți cîteva juguri. O să-ți dau 
eu de la mine doi oameni ca să 
te ajute. După ce-mi pun lucrurile 
la punct în abataj, vin și eu.

Milas Tudor ascultă cu atenție 
indicațiile. Pe cînd să plece din 
abataj, Nagy Andrei vru să mai 
schimbe cîteva cuvinte cu Popa. 
Dar acesta plecase.

N-a trecut nici o jumătate de 
oră și s-a întors în abatajul lui 
Milas. Oamenii lucrau de zor. In
tr-un moment de răgaz se 
voce.

— Șprăițuiește mai bine 
și în partea cealaltă 
una mai groasă...

-- Tu ești aici măi 
spuse Nagy mirat.

După cum vezi.
Apoi, apropiindu-se 

Popa spuse :
“ Milas c tînăr șef 

și mi-e și vecin asa 
să-1 ajutăm.

— Știam eu că nu te lasă inima 
să nu-ți ajuți ortacii. Dar să 
că abatajul ăsta o să ne mai 
de lucru. E pe sfirțite.

.„Biroul sectorului II de la 
na Lupeni. Cei trei șefi de 
sadă împreună cu maistrul și șe
ful sectorului discutau aplecați a- 
supra unei hărți topografice.

— Eu am încredere în Milas 
pentru că își cunoște meseria. 
Dar trebuie să-1 ajutăm. In con
diții de presiune în abataj, ca să 
te descurci, trebuie să ai mai mul
tă experiență în minerit — spuse 
șeful sectorului celor de față.

Nagy Andrei rămase cîteva mo
mente pe gînduri.-

— Am o propunere. 
Milas în locul meu și 
conducerea abatajului 
fapt eu zilnic sînt la el iu aba-

Stii 
dea

mi- 
bri-

Să treacă 
să iau eu 
lui. De

Noile generatoare reprezintă 
tehnica zilei de miine. Mai e 
xistă încă dificultăți de înlă
turat. Chiar cele mai dura
bile materiale pot rezista nu
mai puțin la temperaturi atît 
de mari.

Dar oamenii de știință so
si această 
și fost e- 
principale 
unor in-

vietici iau cu asalt 
ultimă barieră. Au 
fectuate calculele 
în vederea realizării 
stalații cu palsmă, avînd o pu
tere de zece mii de kilowați. 
Construirea instalației va în
cepe în curînd. Dimensiunile 
ei vor fi egale cu ale unei case 
cu șapte etaje. Nu este de
parte timpul cînd instalația cu 
plasmă va produce curent e- 
lectric. Deocamdată însă se 
fac experiențe pe un mic ge
nerator, prototipul viitorului 
gigant.

Problema generatorului cu 
plasmă va fi rezolvată. In fe
lul acesta va fi adusă la în
deplinire una din importan
tele sarcini prevăzute în pro
gramul P.C.U.S. — de a se des
coperi noi surse de energie și 
noi metode de transformare 
directă a energiei termice, nu
cleare, solare și chimice în e- 
nergie electrică.

au 
bine 

do 10 zile. Dacă întrebi astăzi 
vreun miner din cele trei brigăzi 
care lucrează în abatajele 
tale ale sectorului II de la 
Lupeni cum se împacă cu 
îți vor răspunde :

— La necaz vecinii buni 
iută, iar noi avem vecini

se a- 
buni 

Bandi-baci și Popa sint oameni 
săritori, care nu te lasă la necaz. 
Așa să se înțeleagă toți vecinii ca 
noi...

FL. ISTRATE

Măsuri pentru îmbunătăți; a 
protecției muncii y

Incepînd cu data de 20 iunie 
a.c., la Viscoza Lupeni a fost crea
tă o comisie pentru îmbunătăți
rea protecției muncii. Compusă 
din cadre tehnice competente, cu 
inițiativă, această comisie și-a pro
pus să depisteze unele dificiențe 
legate de nerespectarea protecție 
muncii și să rezolve problemele 
îmbunătățirii ventilației în secții, 
acoperirii canalelor de maturație, 
introducerii apărătoarelor cu sticlă 
încasabilă 
de becuri 
tare.

la polizoare, montării 
solare la secția de sor-

IN EDITURA POLITICA
au apărut :

Documente adoptate 
de cel de-a! V-lea 

Congres sindical mondial
232 pag., 4,20 lei

Lucrarea cuprinde:
— Activitatea F.S.M. și sar

cinile actuale ale organiza
țiilor sindicale în lupta pen
tru pace, Împotriva imperia 
lismului, 
pașnică, 
generală șl totală, pentru sa
tisfacerea revendicărilor eco
nomice și sociale ale munci
torilor și muncitoarelor — ra
port prezentat de Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M.

— Dezvoltarea activității șl 
solidarității organizațiilor sin
dicale în cadrul luptei popoa
relor pentru lichidarea colo
nialismului — raport prezen
tat de Ibrahim Zakaria, se-

pentru coexistență 
pentru dezarmare

tat de Ibrahim 
cretar al F.S.M.

— Programul 
sindicală în etapa 
tru apărarea 
drepturilor oamenilor muncii.

— Carta securității sociale.
— Rezoluții, hotărîri. tele

grame, mesaje.

de acțiune 
actuală pen- 

intereselor și

V. Tincu, D. MInculescu
Industria chimică — 
creație a regimului 
democrat-popular

64 pag., 1,45 lei
Broșura sintetizează într-o 

formă atractivă succesele ob
ținute în anii construcției so
cialiste de tînăra ramură a in
dustriei grele — industria chi
mică, prezintă rezultatele im
portante dobîndite prin valo
rificarea superioară a mate
riilor prime existente în tara 
noastră.

Autorii 
faptul că 
este rodul 
partidului 
lizare socialistă a țării.

scot în evidență 
această industrie 

politicii înțelepte a 
nostru de industria-



PREOCUPARE CONTINUA
PENTRU EDUCAREA ACTIVULUI

FĂRĂ DE PARTID
Organizația de oartid din 

țr sectorul IX electromecanic ai 
minei Lonea are în activul său 
fără de partid 22 de tovarăși. 
Toți membrii activului au sar 
sini concrete.

Tînărul Bulițca Gheorghe, 
de pildă, făcînd parte din an 
tivul fără de partid a fost în 
cadrat în comisia de economii 
pe sector. Dînd dovadă de pri 
cepere și hărhicle el a trecut 
la recondiționa- 
rea bobinelor de 
la locomotivele 
cu acumulatori 
L.A.M.-4 adu 
Mnd in acest 
fel sectorului o economie de 
17.000 lei. Tovarășul Bulițca 
Gh. este și autorul inovației 
..Modificarea arcurilor la con
trolerul mașinii de extracție" 
Și prin aplicarea acestei ino
vații el a adus economii în
semnate sectorului. Apreciin- 
dw-i activitatea, organizația 
de bază l-a primit în urmă 
cu 6 luni în rîndurile candi 
daților de partid. Iar zilele a- 
cestea a fost primit in partid 

. cu stagiu redus.
La rîndul său, electricianul 

țtotva Francisc, primit nu de 
n®t in partid din rîndurile 
ac nv ului, a fost chemat să se 
ocupe de ridicarea calificării 
tinerilor Bere! Ioslf și Butuza 
Gavrilă. Lucrînd alături de ei. 
tov. Kotva Francisc a reușit 
să le ridice nivelul de cunoș
tințe profesionale, să-l facă 
mai stăpinl pe meseria de «- 
lectriclan. Recent conducerea 
minei l-a promovat pe tov 
Berei Iosif ca șef de echipă 
în sectorul UI. iar tovarășului 
Butuza Gavrilă l-a fost ridi
cat salariul cu o categorie. 
De o bună apreciere pentru 
munca pe care o desfășoară 
se bucură și lăcătușul Navradi 
Laurențiu, care dă dovadă de 
multă slrguință și operativi - 
tate in îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de biroul organl 
zației de bază. El este un bun 
agitator și difuzor voluntar. 
Luna aceasta, de pildă, a reu- 
știt să aboneze 90 la sută din 
salariații sectorului la ziare șl 
reviste. Și meseriașii ștefan 
Gheorghe, Sfîrflceanu Dușan 
și Stoica Gheorghe din acti
vul fără de partid se achită 

Fcu cinste de sarcinile încre
dințate de organizația de ba
ză. situîndu-se In rîndurile 
fruntașilor în producție. Pri
mii doi sînt și inovatori.

Biroul organizației de bază 
se preocupă în permanență de

VIAȚA DE PARTID

Toate cursurile de ridicare a calificării tinerilor 
de la mina Vulcan trebuie să aibă o activitate bună

Majoritatea angajaților minei 
Vulcan sint tineri. Pentru a-și în
deplini sarcinile ce le revin în 
producție, pentru a fi capabili să 
minuiască cu pricepere utilajul 
modern cu care sînt înzestrate 
brigăzile, ci trebuie să-și ridice ne
contenit calificarea profesională.

La începutul acestui an, con
ducerea exploatării, împreună cu 
comitetul sindicalului și comite
tul U.T.M. a întocmit un plan dc 
măsuri în vedere ridicării cali
ficării tineretului. Pentru început 
s-a făcut o situație cu nivelul de 
pregătire al tinerilor. Pe baza ne- 
tesităților, au luat ființă în ca
drul exploatării un număr de 26 
:ursuri de ridicare a calificării la 
■are. din cei 860 de cursanți 
nscriși, 740 sînt tineri. Aceste 
■ursuri au fost formate pe sec- 
oare, în raport cu specificul sec
atului si numărul muncitorilor. De 
isemenea, s-a întocmit un grafic 
|^pă care cursutile să-și desfă- 
oare activitatea, soccificîndu-se 
ematica cursului.

Pentru predarea lecțiilor din 
itogram au fost recrutați ingineri 

educarea tovarășilor din acti- j 
vul fără de partid. Mulți din
tre ei au fost încadrați în în- 
vățămîntul de partid. Periodic 
tov. Gubaș IUliu, secretarul 
organizației de bază, Cenușă 
Petru, membru în birou au 
organizat discuții cu activul ' 
fără de partid. De curînd în i 
fața lor au fost făcute expu
neri cu teme ca: „Drepturile 
Șl îndatoririle unui membru 

de partid“, I 
„Din realizările ; 
regimului nos- i 
tru democrat- I 
popular". De a- 
semenea. tov. 

Kotva loan ține cu regulari
tate informări in fața activu
lui fără de partid și altor 
muncitori din sector asupra 
evenimentelor interne și in
ternaționale, citește din ziare 
diferite articole. Totodată to
varășii din activul fără de 
partid sînt lnvltati la adună
rile deschise ale organizație! 
de bază. Cei mai pregătiți 
membri de partid au primit 
sarcina să ajute 1-2 tovarăși 
din activul fără de partid in 
îndeplinirea sarcinilor încre 
dințate, să se ocupe de edu
carea lor politico-ideologică. 
De pildă, comunistul Jurja 
Iuliu s-a ocupat cu grijă de 
educarea electricianului Boglea 
loan. Ca urmare, organizația ; 
de bază l-a primit zilele aces- | 
tea pe tînărul Boglea Ioan în | 
rindul candidaților de partid, j 

Cu aceeași răspundere se o- | 
cupă de educarea tovarășilor . 
din activul fără de partid Si I 
comunistul Tămaș loan, care 1 
a ajutat pe Bolog Vaier, me
canic la mașina de extracție 
de la Cimpa II. să devină can
didat de partid. Rezultate bu
ne in educarea tovarășilor din 
activul fără de partid au* ob
ținut și Munteanu Cornel, An- 
draș Gheorghe, Moldovan Lu
dovic și alți comuniști cu o 
vechime mai mare în partid 
care se ocupă la locurile de 
muncă de Îndrumarea tineri
lor din activul fără de partid. 
Ei au pregătit temeinic pe 
tov. Mlndreanu Nlță, Dan Par- 
tenie și Barcsay Ștefan pen
tru a deveni membri și can
didați de partid.

Biroul organizației de bază 
se ocupă în prezent de lărgi
rea activului fără de partid 
cu muncitori harnici, care 
prin munca lor au dovedit a- 
tașament și dragoste față de 
partid.

Z. ȘUȘTAC

și tehnicieni cu bogate cunoștințe 
în domeniul mineritului. In vede
rea controlării activității cercuri
lor, pe exploatare s-a înființat o 
comisie compusă din 20 de tova
răși, reprezentanți ai sindicatului, 
organizației U.T.M. și din condu
cerea minei. Comisia urmărește 
respectarea programului, se ocupă 
de mobilizarea cursantilor. de pre
gătirea lor.

A.nalizînd activitatea cursurilor 
de ridicare a calificării tinerilor 
de la mina Vulcan se constată că 
rezultatele obținute in acest an 
sînt superioare anilor trecuți- Co
mitetele U.T.M. pe sectoare ur
măresc felul cum frecventează ti
nerii cursurile. îi trag la răspun
dere pe cei care manifesta delă
sare în această direcție. In ședin
țele de comitet, responsabilii cu 
ridicarea calificării fac scurte in
formări despre modul cum se 
desfășoară activitatea cursurilor, 
sesizând lipsurile și greutățile ce 
se ivesc.

Mai bună este activitatea cursu
rilor din sectoarele I. 11. III, IV 
si VIII. La aceasta au contribuit

Mineri fruntași primiți în partid
Organizația de 

bază din sectorul 
III al minei Lupeni 
și-a întărit în a 
cest an lună 
lună rîndurile prin 
primirea de noi 
membri și candi 
dați de partid din 
tre cei mai buni 
mineri, fruntași ia 
producție. De să
rind, într-o adu 
nare generală a 

organizației de ba
tă. comuniștii din 
sectorul nostru an 
discutat două ce 
reri de primire h»

rîndurile candida 
ților de partid si 
o cerere de primi 
re în rîndurile 
membrilor de par 
tid. Adunarea ge 
r.erală a votat în 
unanimitate pri 
-irea în rînduril»* 
candidaților do 
nartid a tovarăși
lor Trifan Gheor 
ghe și Oprea Va 
sile, iar in rind’i- 
rile membrilor de 
cart id a tovarășa- 
Io* Marin Nicolae 
toți trei maner- 
fruntași eare lu

--------------O----------
LA ORDINEA ZILEI:

Aprovizionarea cu materiale
(Urmare din pag. l-a) 

constituie buna aprovizionare 
cu materiale. Să vedem cum 
se stă din acest punct de ve
dere pe șantiere.

Pe șantierele din Petroșam. 
Lupeni etc. noile blocuri care 
se construiesc vor avea aco
perișul in formă de terasă. 
Pentru acoperirea b tocurilor 
sînt necesare 240.000 bucăți de 
plăci de beton. Șantierele au 
făcut comenzile respective la 
B.U.T. Livezeni. unitate care 
are sarcina să organizeze pro
ducția acestor plăci de aco
periș. Dar. săptăminile trec 
una după alta și conducerea 
B.U.T. nu se achită de obli
gațiile ce-1 revin. Din cauza 
aceasta șantierele sint Innate 
în ritmicitatea lucrărilor. Na 
cumva B.U.T. Livezeni așteap
tă ca șantierele să organizeze 
ele insele producția acestor 
plăci ’

De multe săptămlnl așteap
tă și amfiteatrul institutului 
de mine plăcile P.F.L. pentru 
acoperiș, dar trustul nu le tri
mite și construcția stă neaco- 
perită, iar finisajele interioa
re întirzie...

Pentru îmbunătățirea pășunilor
Ca ți in verile anilor trcoKi. 

in atenția sfatului popular Petrila 
stă grija pentru îmbunătățirea pă
șunilor in golurile de munte care 
să asigure iarbă suficientă de 
păscut pentru animale. Anul aces
ta, de exemplu, s-au defrișat rea 

70—80 ha. in golul muntelui 
Stinci, 60 ha. in munccie Dobraia 
și Deaiul Popii. Mari suprafețe 
de pășune au fost câștigate și in 
gelul munților Frunți ți Plaiul 
Frunților unde țăranii întovărășiți 
din întovărășirea „1 Mai" Răs
coala au prestat numeroase zile 
de muncă patriotică.

Paralel cu mărirea suprafețelor, 
țăranii întovărășiți ți cu gospodă

și lectorii Avramescu Traian, Șu- 
rulescu loan, Olteanu Florentin, 
Tudor Alexandru și alții.

Nu același interes pentru bu
na desfășurare a activității cercu
rilor de ridicare a calificării l-au 
manifestat conducerile sectoarelor 
V—ateliere si VI—transport. Deși 
sînt sectoare de suprafață, avind 
condiții mai bune de mobilizare 
și control asupra cursanților, con
ducerile acestor sectoare cit și or
ganizațiile U.T.M. și sindicat au 
dovedit dezinteres față de activi
tatea cursurilor. La rezultatele sla
be ale cursurilor din aceste sec
toare și, îndeosebi de cursul de 
„semnaliști la puțuri" de la sec
torul VI și de cursul de „meca
nici de compresoare", de la sec
torul V a contribuit și comodita
tea unor lectori, între care se nu
mără inginerul Coiocaru Toma. 
maistrul Ciuru loan, tehnicienii 
Bistrianu loan si Chihotan Con
stantin care s-aii complăcut cu 
frecvența slabă a cursantilor, a- 
rnînînd de pe o zi pe alta lec
țiile.

In prezent o parte dm cursurik 

crează în marile* 
frontale ale secto
rului.

Cu ocazia primi
rii în partid, ci 
s-au angajat s* 
muncească cu si 
mai mult avint 
centru îndeplinirea 
sarcinilor ce le vor 
reveni în mobili ta
ie* minerilor Ia 
sporirea continuă 
a producției de 
cărbune si Îmbu
nătățirea calității 
nroductiei.
G RIGOR K FICKA 

miner

Probleme de aprovizionare se 
ridică și in ce privește mate
rialele de instalații. Din cauza 
lipsei de diferite materiale sînt 
in întiraiere instalațiile pentru 
noile centrale termice din Pe
troșani, Petrila și Lupeni, se 
resimte lipsa de țevi pentru 
alimentarea cu apă Jieț-Pe
troșani. conducte, vane, co
ruri. flanșe. șuruburi pentru 
instalațiile de calorifer și ca
nalele de distanță la noile blo
curi aflate in plină construc
ție la Petrila. Petroșani, Lu
peni — și o seamă de obiecte 
ca băl. chiuvete etc. pentru 
instalațiile de apă și piese de 
fontă pentru montajele de 
canalizare.

Lipsa acestor materiale de
notă că serviciul de aprovi
zionare al grupului de șantie
re Petroșani, depozitul central 
Livezeni iși desfășoară slab 
munca. Este necesar să se ia 
măsuri hotărî te pentru îmbu
nătățirea aprovizionării șan
tierelor — problemă centrală 
in lupta pentru realizarea la 
timp a noilor construcții din 
Valea Jiului.

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

ri. proprii dac acțiunea de îmbu
nătățire a pășunilor prin apucarea 
de îngrășăminte naturale. Se fo
losește procedeul de ingtășare 
prin tiriire <mutarea sistematică a 
turmelor pe suprafața pășunii in 
timpul adăpostului de noapte). 
La indicațiile statului popular și 
prin îndrumările date de depu
tat» șefilor de ciungi, acest pro
cedeu ae folosește ia toace go
lurile de nmax Bine au muncit 

:•* această direcție șefii de strungi 
Banca Petru din m-antele Dealul 
Popii, Birău Petru din muntele 
•Muscelul Birăooilor. Gruoță loan 
.ui Parii din muntele Capra Mare 
ți «Kii-

de ridicare a calificării si-au În
cheiat lecțiile din program. Ac
tivitatea lor insă continuă. Confe
rințele pe diferite teme tehnice, 
schimburile dc experiență la lo
curile de muncă, experiențele 
practice, completează pe mai de
parte nivelul de cunoștințe al ti
nerilor, contribuie la ridicarea ca
lificării lor. Ața spre exemplu, 
intr-una din zilele trecute la școa
la de calificare, în fata a peste 
65 de lăcătuși de mină a fost pre
zentată de tehnicianul Tamazi Ti- 
beriu conferința „întreținerea și 
repararea utilajului de mină". Tot 
de curînd, un număr de 33 de 
mineri au participat la experien
țele efectuate la stația de încer
cări miniere din Petroșani, unde 
le-a fost prezentele diferitele e- 
fecte ale gazelor de mină.

In continuare, este necesar ca 
toate conducerile tehnice și orga
nizațiile de masă din sectoarele 
minei Vulcan să îmbunătățească 
mereu munca de ridicare a cali
ficării tinerilor.

Numai cu un colectiv de mun
citori bine pregătiți din punct de 
vedere profesional, cu bogate cu
noștințe tehnice, mina Vulcan se 
va achita și pe mai departe de sar
cinile ce-i stau în față.

V. O ROS
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I I. C. R. A.
■i filiala Painful

Anunță că are va-* 
cânte posturile de: 

) 9 isgiiiir chimist a- 
;i lin*, 
i; • voiajor «ini.

Informații se primesc 
la I.C.R. A. Petroșani, 
strada Republicii nr. 104.

Exploatarea 
minieră Lupeni

■; Tine in zilele de 30 șl
31 iulie a. c. la sediul ex- ț: 

•: ploatării un concurs pen- :
■ : tru ocuparea următoarelor *ț
■ ; posturi :
;i — MAIȘTRI MINERI
ii — PR1M-MAIȘTRI MINERI ir 
i — MAIȘTRI MECANICI*. *;
i Se pot prezenta Ia con- ji 

j: curs absolvenți ai școlilor ;; 
•; tehnice de maiștri sau ai

școlilor echivalate și1 d
ii maiștri care la data de 1
■ i iulie 1956 au avut o vechi- ii 
i; rae de 12 ani în această ir

funcție.
Cererile de Înscriere îm- d 

preună cu actele, precum ii
și orice informație se pri- :: 
mese la biroul personal al și; 

ii exploatării. ii-

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 i 
2 ani, în orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să 
aibă virsta între 17—25 ani j 
împliniți la 1 octombrie | 
1962; să corespundă din I 
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- I 
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: cirnați de 
porc — 20 lei Lg.; carne 
tocată pentru chiftele — 
14,20 lei kg.; carne tocată 
pentru mici — 17,50 lei kg: 
sărmăluțe in foi de viță 
cu carne — 15,30 lei kg.

Vizitați cu încredere noul 
nostru magazin 1

☆

La restaurantul nr. 23 
„TRANSILVANIA- 

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

turi convenabile
Abonamentele se fac la 

responsabilul unității.



Peste $00.000 de japonezi 
suferă de boala atomică
TOKIO 26 (Agerpres).
Peste 300.000 de persoane 

suferă în Japonia din cauza 
urmărilor bombardamentelor 
atomice americane asupra o- 
rașelor Hiroșima și Nagasaki. 
Din numărul total al celor ca
re suferă de boala actinică; 
sînt înregistrate oficial numai 
250.000 de persoane. Ceilalți 
își ascund boala de teamă că; 
își vor pierde slujba. Iri pre
fectura Hiroșima suferă de

boala actinică 163.624 de oa
meni. Aceste date au fost fă
cute cunoscut de Ministerul 
Ocrotirii Sănătății și Asigură
rilor Sociale din Japonia.

0=—

Sase ani le la naționalizarea
Sneznlni

26 (Agerpres).
iulie se împlinesc 
de la naționalizarea! 

Canalului de

HAVANA. La 22 iulie tru
pele americane aflate la baza 
Guantanamo au deschis de 
șapte ori focul asupra posturi
lor cubane de pază. Ministe
rul Forțelor Armate Revolu
ționare al Cubei a informat 
la 25 iulie despre acest nou 
act provocator al cercurilor 
imperialiste din S.U.A.

NEW YORK. Agenția Asso
ciated Press transmite că a- 
proximativ 12.000 de membri 

i ai sindicatului muncitorilor 
.din transporturile S.U.A. au 
votat în unanimitate în fa
voarea unei greve împotriva! 
societății „Pan American World 
Airways".

Greva urmărește satisface
rea revendicărilor salariaților 
cu privire la noul contract co
lectiv.

NEW 
iunie se 
torii de
localitatea Butte (Montana) a 
societății „Anaconda Com
pany", una dintre marile pro
ducătoare de cupru din S.U.A. 
Ei cer mărirea salariilor.

La 25 iulie greviștii au or
ganizat pichete la liniile de 
cale ferată, blocînd transpor
tul de minereu din mine.

CAIRO
La 26 

șase ani 
„Companiei 
Suez" de către guvernul Re
publicii Arabe Unite.

Naționalizarea companiei ai 
asigurat Republicii Arabe U- 
nite o importantă sursă de ve
nituri. Numai în 1961 veni
turile de pe urma perceperii 
taxelor vamale pentru trece- 

• rea navelor pe Canalul de Suez 
s-au ridicat la 51,9 milioane! 
de lire egiptene, iar în ultimii 
patru ani au întrecut 188 mi
lioane lire egiptene.

Minerii din Japonia 
în grevă

TOKIO 26 (Agerpres).
Federația sindicatelor mi- ( 

nerilor din Japonia care nu- 5 
mără în rindurile sale 14.000 > 
de mineri a declarat la 26 < 
iulie o nouă grevă de 24 de ( 
ore în semn de protest îm- < 
potriva planurilor patronilor < 
minelor de a concedia apro- $ 
ximativ 4.000 de muncitori. 5 
La grevă participă minerii > 
din insula Hokkaido și re- 2 
giunea Tohoku (insula Kiu- < 
siu) unde se 
cele mai mari 
extragere a 
cărbunelui din

Tot la 26 iulie muncitorii 
de la societatea mînterăi 
„Hitati Kodzan", cea mai 
mare din Japonia, au hotă- 
rît să declare și ei o grevă de 
24 de ore.

află unul din 
zăcăminte de 
minereului și 
Japonia.

YORK. încă de la 16 
află în grevă1 munci- 
la întreprinderea din

Nou eșec
NEW YORK 26 (Agerpres).
„încercarea S.U.A. de a face 

să explodeze un dispozitiv nu
clear la mare altitudine, dea
supra insulei Johnston a e- 
șuat" relatează agenția Asso
ciated Press. Potrivit comuni
catului dat publicității de că
tre Comisia S.U.A. pentru e- 
nergia atomică, racheta „Thor" 
destinată sa transporte un dis
pozitiv nuclear în păturile 
înalte hle atmosferei a fost 
distrusă și a ars pe rampa de 
lansare în noaptea de mier
curi spre joi.

Comisia pentru energia a- 
tomică a declarat ca nu s-a

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

Dr. Zahir Hussein despre însemnătatea 
Congresului general 

generală și pace
DELHI 26 (Agerpres). TASS 

transmite :
Intr-o convorbire cu un co

respondent al agenției TASS 
vicepreședintele Indiei, dr. 
Zahir Hussein a dat o înaltă 
apreciere însemnătății Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace de la 
Moscova. „Cred, a spus Zahir 
Hussein, că datorită uriașelor 
succese obținute de oameni în 
domeniul științei, astăzi în fa
ța lor se află alternativa fie

pentru dezarmare 
de la Moscova

PARIS 26 (Agerpres).
La U.N.E.S.C.O. (Organizația 

Națiunilor Unite pentru pro
blemele învățămîntului, știin
ței și culturii) se apropie de 
sfîrșit Conferința țărilor sem
natare ale convenției de la 
Haga din 1954 „Cu privire la 
apărarea valorilor culturale în 
caz de conflict armat".

La propunerea delegației 
R. S. Cehoslovace, conferința 
a adoptat o rezoluție în care 
se arată că unica chezășie de 
nădejde a menținerii valorilor 
culturale acumulate de ome
nire în tot cursul istoriei ei 
multiseculare ar constitui-o 
rezolvarea problemei dezarmă
rii generale și totale și crearea

_=O=_ -------

CRIZA ECONOMICĂ 
DIN VENEZUELA

BOGOTA 26 (Agerpres).
Intr-un document dat pu

blicității de către Federația 
Camerelor de Comerț și Indus
trie din Venezuela, 
noaste că există 
indicii ale crizei
prin care trece Venezuela sub 
regimul Iui 
court.

„Structura

se recu- 
numeroase 
economice

ale

în S.U.A.
produs explozie nucleară. To
tuși după cum arată agențiile 
de informații, din cauza posi
bilității existenței unei conta
minări radioactive în regiunea 
lansări, la 17 minute după ex
plozia rachetei nimeni nu se 
hotărîse încă să pătrundă ? 
această zonă.

Nici agențiile de presă, nici 
Comisia pentru energia atomi
că nu precizează cauzele nou
lui eșec al S.U.A. — al treilea 
la număr — în detonarea unei 
bombe nucleare la mare alti
tudine. Acest eșec a survenit 
după repetate amînări ale da
tei lansării. I

să folosească aceste roade 
cunoștințelor științifice pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor, fie să le 
folosească în scopuri destruc
tive.

...Congresul de la Moscova a 
cerut imediata dezarmare ge
nerală și totală și interzicerea 
experiențelor nucleare, a con
tribuit la trezirea conștiinței 
omenirii și sper că ea ya face 
o alegere justă pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale omului și dezvoltarea con
tinuă, precum și progresul a 
tot ceea ce a creat omul în 
decursul multor secole".

Romulo Betan

defectuoasă a 
producției și a folosirii brațe
lor de muncă, se spune în do
cument, cere un proces de dez
voltare de mari proporții pen
tru îmbunătățirea situației". 
Această structură, continuă 
documentul, „se reflectă în 
marea inegalitate a venituri
lor populației". „Pe de altă 
parte, țara înregistrează un 
indice ridicat al șomajului și 
în fiecare an un nou mare 
contingent de brațe de mun
că vine să ceară de lucru".

Intr-adevăr, în Venezuela, 
cu o populație de aproximativ 
6 milioane de locuitori, exis
tă, după cum relevă ziarul Cu
ban „Noticias de Hoy" 700.000 
de persoane apte de muncă 
care nu găsesc de lucru.

pe baza aceasta a condițiilor 
pentru o pace veșnică.

Rezoluția propusă de dele
gația cehoslovacă a 
doptată în pofida 
reprezentanților unei 
țări i 
tactică 
special 
Franței, 
giei, care 
de observatori 
S.U.A. Este semnificativ fap
tul că cel puțin jumătate din 
țările membre ale blocurilor 
militare agresive N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și C.'E.N.T.O. (in
clusiv Statele Unite) nu au 
ratificat pînă astăzi conven
ția de la Haga.

Ținînd seama de interesul 
tuturor țărilor și popoarelor în 
păstrarea valorilor culturale 
ale lumii pentru generațiile 
viitoare, a spus într-o convor
bire cu corespondentul ^a?"n- 
ției TASS V. V. Vahruș’’;i /re
prezentantul U.R.S.S. la5 con
ferință, delegații țărilor socia
liste au prezentat propunerea 
ca toate statele, indiferent 
dacă sînt sau nu membre ale 
O.N.U. și U.N.E.S.C.O. și sem
natare ale convenției de la 
Haga din 1954, să poată par
ticipa la lucrările actualei 
conferințe, ca și a conferin
țelor viitoare în aceste proble
me, în calitate de observatori. 
Această propunere a fost a- 
doptată. Totuși, ulterior, re
prezentanții țărilor membre ale 
blocurilor militare occidentale 
au pornit în mod fățiș pe ca
lea neadmiterii unor noi țări 
la examinarea problemelor ca
re privesc toate popoarele lu
mii fără excepție.

fost a- 
opoziției 
serii de
Aceastăoccidentale.

a fost aplicată în 
de reprezentanții 

, Olandei și Bel- 
au fost sprijiniți 

din partea

Și

S.U.A. duc în Vietnamul de sud 
un război nedeclarat

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Presa occidentală este ade

seori nevoită să recunoască 
faptul incontestabil că trupele 
americane din Vietnamul de 
sud duc un război nedeclarat 
împotriva poporului din aceas
tă țară. Și nu rareori chiar 
comunicatele militare ale au
torităților sud-vîetnameze con
semnează uciderea în lupte a 
unor militari americani. Nu-

ni-

„Spania la căpătui tiraniei*66

MADRID 26 (Agerpres). 
„Mișcarea antifranchistă 

a luat o amploare fără pre
cedent în Spania și ea este 
ireversibilă", se arată printre 
altele într-o corespondență 
din Madrid publicată în 
rul „L’Humanîte".

„In fapt, scrie 
rul, preludiul acestei

zia-
♦ 
t .
♦ cări l-a constituit for-
• mîdabila mișcare grevistă 
î care timp de peste două luni

zia- 
miș-

* a cuprins întreaga Spanie și
4 - - - --

♦
e

<•

4
«

care depășește simpla luptă 
economică, simplele reven
dicări de salarii. In condi - 
țiile dictaturii franchiste, a- 
ceastă acțiune capătă carac
terul unei lupte politice în
dreptate împotriva regimu
lui. Declararea grevei este 
considerată în spania ca

una din 
nifestări 
de un 
laudă că 
dată pentru 
tei de clasă".

„Să fii muncitor spaniol 
este una din cele mai mări 
nenorociri", scria nu de mult 
un corespondent al ziarului 
„Liberation" referindu-se la 
situația și condițiile de trai 
ale muncitorimii spaniole.

„Spune-mi te rog, priete
ne, cum trăiești ?“ Iată în
trebarea pe care orice cores
pondent de presă străin o 
pune unui muncitor spaniol.

„Minerii care lucrează zile 
întregi în fundul minelor, a- 
ceste „cadavre ambulante", 
a spus corespondentului zia
rului ..L’Humanity" un mvn-

cele 
de 

,stat 
,,a

mai grave ma- 
ostilitate față 

forte" care se 
pus capăt o 

totdeauna lup-

de 
de
80

cit or miner, acești tineri 
25 pînă la 35 de ani, roși 
silicoză, care arată ca de 
de ani, cîștigă în cel mai bun 
caz 67 de pesetas pe zi. 67 de 
pesetas pentru muncitorii 
calificați 1 Această precizare 
are o mare însemnătate, 
deoarece în Spania peste 50 
la sută din muncitori nu au 
nici o calificare. Din 1950 
salariul real a scăzut la ju
mătate, în timp ce munca se 
intensifică pe zi ce trece. 
Salariul mediu de bază a 
fost fixat la 38,25 pesetas 
pe zi. Cum se poate trăi cu 
această sumă, mai ales cînd 
ai de întreținut și o familie, 
cînd 1 kg. de cartofi costă 
minimum 7 pesetas, 1 kg. de 
roșii 10 pesetas și un ou 2,25 
nesetas ?“

î
4
t
4

4
4
4
•
44
4•
40

de

i
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mai pentagonul nu a aflat 
mic încă și nu vrea să afle.

Unui soldat american, scrie 
revista „Newsweek", care a 
fost rănit i s-a refuzat deco
rația Purple Heart, care se a- 
cordă tuturor soldaților răniți, 
pe motivul că Vietnamul de 
sud nu este o zonă de luptă. 
Dacă este așa, se întreabă re
vista, citînd cuvintele ziaristului 
Homer Bigart, corespondent al 
ziarului „New York Times" și 
laureat al premiului Pulitzer 
pentru publicistică, atunci cum 
se explică că opt din cele 20 
de aparate ale unei unități de 
elicoptere americane staționa
te la sud de paralela 17 pre
zintă serioase avarii ?

Făcîndu-se purtătorul
cuvînt al mai multor cores
pondenți americani din Viet
namul de sud, relatează „New
sweek", Bigart a adus oficia
lităților Ministerului de Război 
al S.A.U. acuzația că „ne îm
piedică să scrim orice ar pu
tea alarma congresul sau o- 
pinia publică americană. Sîn- 
tem nevoiți să întreținem fic
țiunea că nu participăm la un 
război".

Revista citată arată in con
tinuare că punctul de vedere 
a lui Bigart a fost confirmat 
de un funcționar al Pentago
nului care a recunoscut fățiș 
că „din punct de vedere pro
pagandistic ăr fi mult mai bi
ne dacă nu ar exista nici un 
ziarist american acolo" (în 
Vietnamul de Sud — N. R.).

28 iulie
PROGRAMUL I. 7,30 SfavUl 

medicului, 9,00 Roza vinturi- 
lor, 9,25 Muzică din operete, 
11,03 Muzică ușoară, 12,00 Mu
zică instrumentală de compo
zitori romîni, 12,30 Formații 
romînești de muzică ușoaj^ 
13,10 Cîntece și jocuri popu 
lare romînești, 14,30 Din cele 
mai cunoscute melodii popu
lare romînești, 15,05 Concert 
distractiv, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 18,20 Program muzical 
pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură. 
19,30 Muzică de dans, 2(\00 
Album de romanțe, 20,30 Mu
zică de dans, 21,30 Concert de 
estradă. PROGRAMUL II. 12,35 
Muzică populară romînească. 
13,00 Scene din operetele lui 
Johann Strauss, 14,03 Cîntă 
Victoria Baciu și violonistul 
Dumitru Potoroacă, 16,30 Frag 
mente din ciclul „Anii de pe 
lerinaj" de Liszt, 17,01 Melodii 
distractive, 18,05 Muzică popu
lară romînească, 18,30 Progra
me muzicale alcătuite de as
cultători, 19,00 Muzică ușoară 
de Noru Demetriad și Richard 
Stein, 21,10 Estrada artistului 
amator (reluare), 21,15 Muzi
că de dans, 21,45 Album artis
tic, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
28 iulie

PETROȘANI — 7 
BRIE ; Apartamentul: 
HIA : Șoferii iadului-

NOIEM- 
AL. SA- 
PETRI- 

LA: Primăvara fetelor; LIVE- 
ZENI : Cu orice preț: 
CRONI : Porto-Franco; 
NOASA : Valea Mîndră: VUL
CAN : Flăcări în taiga; CV'J- 
VIDIA: Pescuitori în ape cui
buri; LUPENI: învierea seria 
I-a; URICANI : Post-restant.

IS- 
ANI-
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