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Proletari din toate țărHe, uniți-vă!

Recent, comitetul sin
dicatului de la terxBO- 
centra’a Paroșeni a de
cernat colectivului de 
muncă din secția cazane 
drapelul de fruntaș in 
întrecere pe semestrul 1

In aceastî perioadă

peste plan. Iată în clișeu trei ortaci din 
condus de minerul Șerbănescu Constantin.
---------------O--------------

Colectiv fruntaș în întrecere
nalizare pentru neglijen
țe sau lipsuri în servi

Succese ale energeticienilor 
de la Paroșeni

I colectivul de muncitori. Jhapson Tîberiu. David
' tehnicieni și inginen de loan, Ece Stelian care

la cazane a respectat în- prin activitatea lor au
tocmai parametri fi fost exemplu pentru cei-

t instrucțiunile N.T.S.. au laiți muncitori din sec-
a înregistrat nid o pe- pa cazane.

Manea spornică depusă in abataje de brigăzile miniere a 
adus colectivului sectorului V Lonea satisfacția depășirii sar
cinilor de plan pe perioada trecută din luna iulie cu peste 5001 
tone de cărbune. O contribuție la acest succes a adus-o și bri-- 
gada din abatajul cameră 0503 condusă de minerul Ivan Con
stantin. Brigada a depășit zi de zi randamentul palnificat cu 
50 800 kg. cărbune post și a extras pe această bază zeci de 
tone de cărbune 
schimbul brigăzii

In anii puterii populare Grupul școlar mi
nier Petroșani a cunoscut o dezvoltare con
tinuă. La corpul vechii clădiri au fost atașate 
două aripi cu 14 săli de clasă, birouri, labo
ratoare, sală de desen. Toate acestea au creat 
condiții optime de învățătură viitorilor mun
citori calificați și maiștri.

IN CLIȘEU: Aspect din sala de desen a școlii.

Reparații înainte de termen

<D

Acțiuni gospodărești
Lu-

gos-
Tot mai multe muncitoare de la mina 

peni participă cu dragoste la acțiunile 
podărești inițiate de către comisia de femei. 
Numai în ultimul timp, 172 femei au lucrat 
la întreținerea grădinilor de flori și a zonelor 
verzi din incinta exploată- ___
rii și de la clubul central 
sindical.

Cu pricepere de gospodine, 
ele au amenajat aleile parcu
lui , au plivit de buruieni in
tervalele dintre ronduri. Mul
te dintre ele au participat la 
adunarea fierului vechi 
incinta minei.

Tot prin acțiunea întreprin
să de către comisia de femei 
au fost confecționate 27 cear
șafuri pentru paturi de copii 
efectuîndu-se astfel 369 ore de 
muncă voluntară.

Nu putem vorbi de aceste 
realizări fără să amintim de 
aportul adus de tovarășele Io- 
van Florica, Cordicel George- 
ta, Csăklânyi Angela, Hirș Ma
ria, Vejdel Lucreția, Blăjan 
Maria, Erșek Florica care au 
antrenat și alte femei la muncă.

Zilele trecute, cazanui 
nr. 1 de la termocentrala 
Paroșeni a intrat în re
parație. Hotariți să con
tribuie din plin la rea
lizarea și depășirea sar
cinilor anuale de plan, 
muncitorii din secția d< 
reparații s-au angajat să 
dea cazanul in exploa
tare inainte de termenul 
prevăzut. Din prima zi 
lucrările au 
ri*  . .susținut,
grele de muncă 
ratură, praf, po
ziție incomodă) 

înfrînt

început în
Condițiile 

(tempe-

cu nimic elanul echipe
lor. Cazanul a fost redat 
procesului de producție 
cu 5 zile înainte de data 
planificată. Acest 
mseamnă 5.000.000 
energie electrică in 
Echipele conduse
Sava Petru, Dumitri că
Sabin, Șerban Gbeorghe 
și maiștrii Diaconu Ilie 
>i Popescu Virgil s-au 
remarcat în mod deo
sebit.

lucru 
kWh 
plus.

de
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Vedere de pe Valea Jiului.

La munte și mare\
De la mina Aninoasa au ple- i 

cat în acest an la Govora, Băile l 
Herculane, Eforie, Sinaia, Pre
deal, Lacul Roșu, Borsec și în I 
alte stațiuni din țară 461 mun- I 
cit ori, tehnicieni, ingineri și func
ționari.

Printre cei plecați în conce- | 
diu de odihnă la munte sau . 
mare sînt minerii Nemeș Nicoa- . 
ră, Regnic loan, Bulgaru Gbe-1 
orgbe, Marinca loan, mecanicii • 
de puțuri Toder aș Mircea, Dan ' 
losif și alții.

Cu fiecare zi ce trece, la 
mina Uricani ca de altfel și 
la celelalte exploatări minie
re din Valea Jiului, tehnica 
nouă, mecanizarea, iși spun 
din plin cuvîntul.

Folosind cu pricepere o ma
șină de încărcat cu cupă la 
lucrările de 
din brigada 
realizează o 
înaintare de 
lerie pe lună, 
brigada minerului 
Miron utilizînd 
încărcat GNL 
taje realizează 
mente în jurul 
bune pe post. Pe această ba
ză minerii din brigada lui Nă
săleanu Miron au extras, nu
mai în ultimele două luni, mai 
mult de 800 tone de cărbune 
cocsificabil pește plan.

După cum se știe folosirea 
tehnicii noi cere din partea 
muncitorilor un nivel ridicat 
de calificare, de cunoștințe 
tehnice. Acestui lucru i se a- 
cordă o mare importanță la 
mina Uricani. Conducerea ex
ploatării a luat inițiativa or
ganizării unui curs de ridicare 
a nivelului de calificare pen
tru mineri și artificieri. La a- 
cest curs, unde participă un 
mare număr de mineri și teh
nicieni au fost ținute pînă a- 
cum 21 lecții despre mijloa
cele de tăiere a cărbunelui, 
despre săparea galeriilor, ar
marea lucrărilor miniere cu 
înlocuitori ai lemnului, ma-

înaintări minerii 
lui Tokeș Toma 
viteză medie de 
cca. 80 m. 1. ga- 

De asemenea, 
Năsăleanu 

o mașină de 
pentru aba- 
lunar randa- 

a 7 tone căr-

șini și utilaje miniere moder-: 
ne, noutăți tehnice în minieri-; 
tul mondial, norme de tehni
ca securității muncii în indus
tria minieră etc. Lecțiile 
tost predate 
specialitate 
ginerilor de

Un aport 
rea cunoștințelor 
de cultură generală al mine
rilor și artificierilor uricăneni 
îl aduce și cabinetul tehnic 
de la exploatare. Bibliotecă 
cabinetului s-a îmbogățit a- 
nul acesta cu peste 300 
cărți de specialitate, 
acestea 
miniere 
rea și 
pografia 
Biblioteca mai posedă și nu
meroase publicații periodice 
de specialitate ca de pildă' 
„Industria minieră", „Cărbu
nele", „Electrotehnica" etc.

Cartea tehnică a devenit un 
prieten, nedespărțit pentru șe
fii de brigăzi Sorescu Constan
tin, Nicolae Ioan, Pînzar A- 
lexandru, pentru maistrul de 
transport Âlboiu Ștefan, pen
tru lăcătușul mecanic 
Florian și pentru alți 
mineri, muncitori 
cieni de la mina Uricani care 
iși dau silința să dobindească 
cît mai multe cunoștințe teh
nice necesare utilizării mași
nilor și utilajelor moderne.

ău 
de către cadre de 
din rîridurile in
ia mina Uricani. 
prețios în ridica- 

tehnice șl

se numără 
speciale", 
automatizarea", 
minieră" și

de
Printre1 

„Lucrări 
„Mecaniza- 

„To- 
altele.

și

Blaj 
multi 

tehni-

C. MATEESCU

TINERI HARNICI

Buna-i mecanizarea
treaba azi noapte '( 
Am dat așa cam 
rîzne peste pre

puse la curent șe- 
Mustață Constan-

La Uzina electri
că Vulcan lucrea
ză sute de tineri 
muncitori. Educa
rea lor preocupă în 
mod deosebit pe 
comuniștii din u- 
zină. In fața tine
retului au fost ex
puse în ultimele 
luni numeroase 
conferințe de către 
membrii biroului 
organizației de ba
ză de partid pe 
diferite teme poli
tico-educative ca 
de pildă: „înaltul 
titlu de membru de 
partid", „Conduita

morală a omului 
nou", „Drepturile 
și îndatoririle mem
brilor și candida - 
ților de partid" 
etc. De asemenea, 
din inițiativa or
ganizației de par
tid, tinerii din u- 
zină au avut în- 
tîlniri cu tov. Co- 
toț Iosif și Vințan 
Alexandru, vechi 
membri de partid, 
care au vorbit ti
neretului despre 
trecutul de luptă 
al partidului și al 
U.T.C.-ului.

Totodată, la U.E.

Vulcan a devenit 
o tradiție ca fie
care comunist să 
aibă drept sarcină 
de partid, educa, 
rea și sprijinirea a 
cîte 1—2 tineri 
pentru a-și îmbo
găți cunoștințele 
politice și profe
sionale. Cu multă 
răspundere se a- 
chită de această 
sarcină îndeosebi 
comuniștii Berecki 
Petru, Cutucă Va- 
siie Simedrea Con
stantin, Iacob Io
sif și alții.

Acum nu că 
ar fi ceva ieșit 
din comun, că 

doar, toate abata
jele minei Vulcan sini mecani
zate, dar vestea cu frontalul de la 
numărul 8 din sectorul 111 a fă
cut mare vîlvă.
— Auzi — spunea un miner
— frontalul luiValerîan o să fie 
armat cu stilpi de fier din cei 
noi.

— A da. De tip Schwartz — 
îl completă altul.

— Armatul ca armatul, dar 
Zice că au niște crațere grozave, 
de pușcă direct pe ele — intri

* în vorbă un al treilea. 
j — Să știi că așa-i.
* Țărînă și ortacii lui au ___
4 scos lopata la pensie — spuse
* glumind un altul.

— Tare fain trebuie să fie. 
Bați găuri, puști și cărbunele o 
pornește pe crațer ca la co
mandă.

Să-i lăsăm să discute și să 
vedem cum se desfășoară mun
ca în cel mai mecanizat abataj 
al minei Vulcan.

...Ca de obicei, schimbul de 
dimineață și~a 
cel de noaptea 
că.

— Noroc și
— iși. salută Tărînă Valerian 
ortacii care după șutul de noap- 
tee. se duceau să se odihnească.

Acum
cam
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I
1
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Cum a mers
— Binișor, 

la vreo zece 
liminar — îl 
ful de schimb 
tin.

— Dar
— Nu. 

cește, iar
— Atunci e bine, 

către casă.
Abia au plecat cei din 

bul de noapte și perforatoarele 
au început să sfredelească in 
măruntaiele cărbunelui. Nici nu 
s-a terminat bine bătutul găuri
lor că s-a și înfățișat artificie
rul.

— Gata băieți ?
— Gata!
...In curînd s-au auzit răbuf- 

niturUe surde ale exploziilor. 
Pe crațer un morman uriaș de 
cărbune. O învîrtitură de buton 
și crațerul se pune în mișcare. 
Povara pe care o transportă 
nu-i ușoarăi dar crațerul are 
forță de uriaș. Evacuarea căr-

necazuri ați avut ? 
Stîlpii se țin 
crațerul merge

$i

voini- 
strună. 

acum

scbim-

dat întîlnire cu 
la locul de mun- bunelui din abataj s-a efectuat 

repede, incit vagonetarul de la 
rol nu prididea cu încărcatul. 
Au urmat celelalte operații- 
Prinși în vîrtejul muncii, minerii

spor la odihnă

wci n-au băgat 
de seamă că le-a 
venit schimbul. 
Au plecat însă 

mulțumiți spre casă. Făcuseră 
doar treabă bună.

Cîrid obții în fiecare șut suc
cese, 
lunii 
Așa 
rină, 
lună

e normal ca la sfîrșitul 
să ai realizări frumoase, 

a avut și brigada lui Ță~ 
Sfîrșitul lunii iunie, prima 
de la dotarea abatajului cu 

utilaje de înaltă tehnicitate, a 
găsit brigada cu o depășire de. 
plan de 390 tone de cărbune. 
Randamentul planificat a fost și 
el depășit cu aproape 
de cărbune pe fiecare 
cîștigul brigăzii a fost 
sura realizărilor. Mai 
100 de lei pe post de

Luna aceasta brigada 
mai pogan. S-au obișnuit mine
rii cu mecanizarea și o folosesc 
cu mai multă pricepere. Nici nu 
trecuse bine a doua decadă și 
brigada avea deja extrase aproa
pe 300 tone de cărbune în afara 
planului. E contribuția brigăzii 
la cele 1082 tone, de cărbune 
extrase din sectorul III pînă 
23 ale lunii.

— Bună-i mecanizarea — 
spun minerii mulțumiți. Nici 
încape vorbă că așa-i. Cu 
muncești spornic și ușor.
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INSTANTANEE
Să sperăm

/A CÎTEVA |
HINDUR11

• Cercetătorii sovietici de 
la țărmul răsăritean al An
tarcticii au făcut descoperiri 
interesante. Astfel, la mare dis- | 
tanță de țărm s-au păstrat 
parțial schelete de animale 
marine. Intr-un loc s-au gă
sit rămășițe de foci la o alti
tudine de 30 de metri deasupra 
nivelului actual al mării și la 
distanță de 500—600 metri de 
țărm, iar în alt loc la peste 20 
de kilometri. Aceasta i-a de
terminat pe oamenii de știin
ță să tragă concluzia că în 
trecut nivelul mării era cu 30- 
40 de metri mai ridicat decît 
în prezent.

• A fost elaborată o nouă 
metodă de obținere a metale
lor cu granulație mică cu aju
torul ultrasunetului. Multe 
dintre însușirile metalelor de
pind de condițiile în care aces
tea se solidifică și se cristali
zează. Cu cit cristalele sînt 
mai mari, cu atît metalul este 
mai puțin rezistent. Or, vibra
țiile ultrasunetului influențea
ză în așa fel cristalele, îneît 
acestea sînt mult mai mici 
decît de obicei. Ca urmare, în 
unele cazuri sporește conside
rabil rezistența piesei turnate, 
iar în altele se mărește mult 
plasticitatea sau duritatea ei.

• Pe lingă Academia de Ști
ințe a R.S.S. Uzbece a fost 
creată o secție pentru studie
rea moștenirii clasicilor medi
cine! orientale. Oamenii de 
știință și-au propus să desco
pere în arsenalul medical al 
veacurilor- trecute metode e- 
ficace pentru tratamentul u- 
nor boli.

ln Hunedoara, 
una din cetățilei 
de oțel ale pa~ 

| triei, noul cu ve
chiul se îmbină 

\m mod armonios. 
\ Castelul Huniazi~ 
lor, ce se vede în 

! clișeu, e unul din 
I vestigiile trecutu- 
' Zwz. E impunător 
nu ? Și totuși pe 
lingă combinatul 

'siderurgic el pa- ;| 
re un pigmeu.

— Bravo, să știi că-mi pla
ce. Uzină frumoasă aveți, car
tier Ia fel ba și cinematograf. 
Ce mai, s-a schimbat Paro- 
șeniul de nu-1 mai recunoști.

— Te cred, trăim ca lntr-un 
orășel. Numai cu cinemato
graful e un pic de poveste.

— Ce poveste ? Nu vă aduc 
filme bune ?

— Da de unde. Filmele-s 
bune, dar alta-i hiba. Mergi 
să zicem la film de la ora 13 
așa cum glăsuiește progra
mul. Stai la casă pînă ți se 
urăște dar nu-i nimeni să e- 
libereze bilete. Pe la ora 18 
și ceva apare și casierița. Dis
tribuie ea repede biletele dar 
tot nu poate recupera așa că 
filmul începe cu o jumătate 
de oră întîrziere.

— Păi responsabilul cine
matografului ce spune ?

— Cine ? tovarășa Aranyaș 
Ileana ? Ce să spună. Tace 
mile.

— Atunci e normal să fie 
lipsuri.

Le-ar trebui lor un duș
Or fi avînd ele noile apar

tamente din blocuri baie, dar 
în Petroșani mai sînt încă și 
case vechi, moștenite de la 
capitaliști, unde nu-i nici ur
mă de așa ceva. Cei ce locu
iesc în asemenea case obiș
nuiau înainte vreme să facă 
baie la cea populară că există 
și așa ceva. De o vreme În
coace însă fă baie dacă ai un
de. Se duc ei, oamenii așa cum 
au făcut și acum o lună și 
mal bine dar îi întlmpină me

După 3000 de ani
In Armenia, cu prilejul dezgro

pării rămășițelor unui oraș din 
antichitate, arheologii au desco
perit un trunchi de copac, un pin, 
care după cum au arătat cercetă
rile, s-a prăbușit la vîrsta de 120 
de bni și a stat îngropat în pă- 
mînt aproximativ trei milenii. 
Timpul a cruțat lemnul care s-a 
păstrat foarte bine. Specialiștii au 
stabilit că prin însușirile sale ex
terioare și culoarea inelelor care 
indică anii, trunchiul descoperit 
corespunde întru totul descrierilor 
esențelor lemnoase care au servit

— Dar nu vei îi vrind s-o 
critice pe casieriță ?

— De ce nu ?
— Fiindcă tot ea face și 

slujba asta.
— Aha, încep să înțeleg.
— Intirzierea ca întîrzierea, 

dar mai sînt șl alte baiurl.
— Nu mai spune, care ?
— începe filmul. Are o so

noritate strașnică. Deodată 
insă devine mut. Primești o 
porție de 40 de minute de film 
sonor, apoi urmează alte 15-20 
din acela mut. In perioada 
asta sonorizarea o întrețin 
copiii.

— Se poate ? Dar copiii sub 
14 ani nu au voie să vizioneze 
decit filmele pentru ei.

— O fi în altă parte dar In 
Paroșeni se face excepție.

— Asta zău că nu-i bine.
— Nu-i bine e adevărat. Să 

sperăm însă că după critica de 
mal sus, responsabila cinema
tografului și... casiera vor veni 
la timp la serviciu, sonoriza
rea nu va mai fi garnisită cu 
tăcere, iar copiii vor face gă
lăgie in solare. Să sperăm.

reu ușa închisă și un anunț 
,,Baia în reparație**.

• In apropiere de Tașkent 
— capitala Uzbekistanului —a 
început construirea unui mare 
ctentru de cercetări nucleare. 
In curînd aici va intra în func
țiune un puternic reactor a-
tomic.

Cei mai curioși sînt lămu
riți și verbal.

— Ce să facem, tovarășe. 
Vedeți și dumneavoastră că 
baia e în reparație și încă din 
acea capitală.

— Văd, cum de nu, dar mai 
durează ? Că de cînd se tot 
repară se putea construi una 
nouă.

Pentru cei ce tărăgănează 
lucrările nu le-ar strica un duș 
și încă din acela rece.

meșterilor italieni 
XVI și XVII la 
viorilor celebre în 

din secolele 
confecționarea 

întreaga lume.
Arborele descoperit a stârnit 

interesul lui Saghen Musaelian
maestru de viori și muzician ta
lentat, conducătorul grupului de 
viole al orchestrei simfonice re
publicane. Și primul instrument 
construit de Musaelian din acest
lemn a confirmat în mod strălucit 
pronosticurile savanților : prin 
timbrul, frumusețea și puritatea 
sunetului, vioara se apropie foarte 
mult de exemplarele italiene unice. 
Din pinul descoperit de arheologi 
s-au și confecționat 6 viori, care 
se caracterizează toate prin ace
leași însușiri.

VITRINA D E__ CURIOZITĂȚI
Birou de informații 

cu „metode"
In ziua de 23 iulie a. c. tex- 

tilista Georgescu Nicoleta din 
București s-a prezentat la ghi
șeul de informații din stația 
C.F.R. Petroșani.

— Vă rog — s-a adresat ea 
funcționarului de serviciu — 
la ce oră am primul tren spre 
București ?

Stingherit din somn șl vădit 
nemulțumit Balaban loan În
tinse mina spre tabla cu mer
sul trenurilor afișată pe peron.

— Dar bagajele unde pot fi 
lăsate In păstrare ? Întrebă că
lătoarea din nou. Mut ca un 
sfinx și plictisit, omul de Ia 
ghișeu aruncă o privire fuga
ră asupra pachetelor din jurul 
femeii, deschise ușa, apoi eu 
o nefirească Încetineală com
pletă 4 chitanțe a 1 leu și le 
fnmină solicitatoarei.

—* Bine, tovarășe, dar eu

i

i

i

STEAGUL. ROȘU

De cîteva zile, la clubul muncitoresc din Petrila se află în 
practică un grup de studențl de la conservatorul din Bucu
rești. Muzicieni talentați, ei ajută cu dragoste și pricepere for
mațiile de artiști amatori să pregătească pentru Ziua minerului 
un frumos program artistic.

IN CLIȘEU : Grupul de studenți veniți în practică la clu
bul muncitoresc din Petrila în timpul unei repetiții.

---------------- ©-----------------

Ce oșteaptâ
— Cum, tavanul înnegrit de 

fum ? Fum. Hm ! ...De unde fum, 
acum vara ? In cămin focul nu a 
mai fost făcut din luna martie. 
Atunci ce e cu fumul ? S-a prins 
pe pereți ? Scorneli. Pereții așa 
sînt ei ...fumurii. Căminul e curat 
însă. Cine a spus că eu nu mă 
îngrijesc de el ? Se poate, tocmai 
eu ?

Discuții de acest fel — poartă 
tovarășul intendent Cioflica Ghe*  
orghe cu oricine „îndrăznește" 
să-i atragă atenția că la căminul 
de băieți M. Eminescu din Pe
troșani nepăsarea (cu vizibile 
nuanțe fumurii) s-a cuibărit pe 
toți pereții. Tavanul (o admirabilă 
frescă de fum și ...praf) le-a ofe
rit tinerilor muncitori care lo
cuiesc în cămin un prilej concret 
de a discuta încă odată cu tova
rășul Cioflica lucruri interesante 
legate de praf și fum.

— Necuviindoșiior — a strigat 
intendentul. Vă fac ...praf. Cum,

î

♦

Siihoaiea unui moloiidiil amaior lie viteză
Lenuțo,

Iți scriu acum cu mina dreaptă-n gips,
Și capul în bandaj imaculat,
Sînt sănătos, deși aseară brusc
Cu Jawa într-un șanț am „derapat". 
Ea e în perfectă stare, dra ga mea, 
Numai o roată din vreo pricină 
S-a rătăcit în noapte ca o stea 
Ce cade brusc cu o dîră de lumină. 
N-am fost de vină eu, tu știi că Nae 
E om corect, nu-i un vitezo man 
Dar a căzut devreme, știi, o ploaie 
Și luneca asfaltul, tobogan...
Mi-ai spus-o tu cînd am plecat de-acasă 
Să iau mai bine cursa, însă lasă 
De-acum așa voi face totdeauna
Am să te-ascult„. și o să-mi verific... frîna...
Dar nu vă faceți griji exagerate
Că-n două luni voi fi din nou... pe roate.

M. CALIN

vreau să las numai geamanta
nul ! Servieta și pachețelele 
mici le iau cu mine. De ce să 
plătesc 4 lei ?

Regăsindu-și parcă dintr-io 
dată graiul și energia „sfinxul" 
svîcni de pe scaun și... cît ai 
clipi din ochi, călătoarea se 
trezi cu bagaje cu tot afară. 
Bineînțeles, cuvintele de po
litețe n-au lipsit, după cum 
în final nu a lipsit nici ame
nințătorul „îți arăt eu ție" !

Surprinși de asemenea ati
tudine, călătorii care întîm- 
plător au asistat ca specta
tori la scenă se întreabă cu
rioși. Oare cine-i Balaban ?

Obicei rău
La mina Uricani, în sectorul 

II, crațerele date în grija lă
cătușului Popescu llie se de
fectează des, lucru care în greu - 
nează activitatea unor brigăzi 
de mineri. Dacă consultăm fi
sele de reparații, cauza defec

intendentul ?
ați început să scrieți pe tavan ? Și 
omul își ridică privirea t S * ‘ 
van, care nemilos și comp B a 
lăsat să se prelingă o diră’.vb- 
țire de praf fumuriu chiar pe 
obrazul lui. A strănutat intenden
tul de cîteva ori, a murmurat ceva 
și grăbit a dus la nas un bu
chețel de „nu mă uita" aflat la 
îndemînă. Intîmplarea cu praful a 
uitat-o însă...

Intr-o bună zi a venit repre
zentantul Sanepid-ului. Și normal 
că a făcut proces verbal. Inten
dentul Cioflica Gheorghe s-a fă
cut foc și pară. Ii venea să facă 
procesul verbal ...praf. Cum, el 
neglijent ? Se gîndea doar de 
cinci luni să facă curățenie gene
rală. Au trecut zilele. întâmpla
rea cu procesul verbal a fost ui
tată. Tot nezugrăvit a fost uitat 
și căminul. Ce așteaptă tovarășul 
intendent Cioflica ? Să vină iar
na ? Sau o nouă amendă ?

C. MARIUS
♦

țiunilor a fost mult timp mo
tivată în felul următor : „scurt
circuit Ia motor", „rupere de 
lanț prin suprasolicitare a ca
pacității de transport", „mon
tare necorespunzătoare" etc.

De curînd însă, postul U.T.M. 
de control de la mina Uricani 
a constatat că la sectorul II 
cauza deselor defecțiuni Ia 
crațerele din raionul lăcătu
șului Popescu Hie este cu to
tul alta decît cea semnalată.

Deranjat rar de maiștri, 
„Iliuță", cum îl numesc prie
tenii, și-a luat un obicei rău. 
Folosind din plin „condițiile" 
create (întuneric, răcoare lip
să de control) el a transfor-- 
mat locul de muncă în dormi
tor. Ulciorul nu merge însă de 
multe ori la apă. Vigilent, pos
tul de control 1-a găsit sfo- 
răind tocmai în timpul unei 
defecțiuni. Sîntem curioși să 
aflăm pe aceasta cum o va mai 
motiva lăcătușul Popescu ?

A. NICULESCU



steagul roșu

? Cum vă place ? 14
î

In tabăra din Hațeg

Duminică. Zi de odihnă. încă 
de dimineață (dacă nu cu o zi 
înainte!‘) ai avut grijă să-fi pla
nifici, firește, de comun acord 
cu soția, programul pentru a • 
coastă Z>. Și, bineînțeles, în com
pletarea unei plimbări la iarbă 
verde și a unui film n-ai uitat 
să-ți rezervi 2—3 ore de seară 
pe care să le petreci în grădina 
de vară. Deh, o halbă cu bere, 
un grătar și un dans sînt bine 
venite în aceste seri de vară. Și 
unde mai pui că la Aninoasa 

f avem o grădină de vară care te 
t atrage, foarte frumoasă.
I Urmează .------ -'

Printre fiii minerilor

•
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4 
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4
4
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î
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Urmează seara și iată-te la 
j poarta grădinii de vară. Te uiți
♦ în stingă și~n dreapta să gă-
♦ sești o masă. Vegi 5-6 mase li

bere inir-un colț dar 
scaune. Faci rost și de

Nu poți sta liniștit 
întrucît se știe că dacă vrei să 
fii servit trebuie să-ți demons
trezi puterea... la bar. După mai 
bine de o jumătate de oră 
vezi față în față cu barman», 
fericire !

— Patru halbe cu bere...
— Nu mai este bere!
Tot nu te dai bătut.
— Dați-mi atunci un kg.

♦ Odobești.
N-avem!
Atunci un kg. Dealul

•w gă-

♦
*

♦
♦

♦

4*
I
l

!
4

4

...nu au 
scaune.
la masă

te 
Ce

de

«•
♦ 
«

i
:
I

— Nici I
— Atunci unul de 

lia.
— N-avem numai 

cu 16 lei sticla.
Așa că la grădină 

poftești. Bei ce găsești.

Alba lu

„Fetească"
♦
♦
4
•
J - -
♦ Ti-aduci apoi paharele de la 
î alte mese, ți le speli și, în fine,

mi bei ce

j bei un pahar cu vin.
t Nici de dansat nu poți dansa
? pentru că muzicanții încă de la
T ---------
4

ora 22,30 au plecat spre casă. 
Și după ce ți-ai băut viind dai 
să pleci. Nu te rabdă inima 
să nu mai arunci o privire spre 
bar...

N -ar fi rău dacă și conduce
rea T.A.P.L. ar arunca vreo pri
vire in grădina de vară de la 
Aninoasa spre a vedea ceea ce

T
T•
4
4
4
44
•
4
4
j văd consumatorii. Poate s-ar lua
• măsuri !
! VALENTINA ORZA

*

1

♦

4
4
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î
* «

*

*
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Xn acea dimineață, soarele scăl
da în lumină fețele îmbujorate, 
iar adierea de vint ce venea dins
pre Strei parcă înîngîia părul mă
tăsos al copiilor care, însoțiți de 
tovarășa Darac Elena, profesoară 
de educație fizică în tabăra dc 
rionieri și școlari au ieșit in curtea 
internatului să facă exerciții de 
nviorate. Cei 69 de pionieri și 

școlari aflați în tabăra de la Ha
țeg sînt fii ai oamenilor muncii 
din Lupeni, Petrila, Lonea și Jieț.

— E frumos în tabără, aici în
vățăm multe lucruri folositoare -- 
a spus pioniera Buliga Filareta, 
fiica maistrului minier Buliga 
loan, din sectorul III al minei 
Petrila.

Gnd intri in tabără ești în
cântat nu arit de portul ordonat 
al fetelor sau de cravatele roșii 
de mătase ale băieților ci de 
fețele lor rumene, dc ochii aceia 
surizători, de toată atmosfera a- 
ceea care respiră atita dragoste 
de viață. Privești la pionierele 
Kertesz Luda, Beneiuc Elena, 
care ințerpntrază cu măiestrie 
dansurile i,Sîtba“ , „Țărăncuța", 
și „Ciobănașul" învățate în ta
bără. Privești ia elevul Grădinara 
Eugen, care trage precis la țintă 
cu mingea de oină, sau la pionie
rele Boday Florica și Satvețchi 
Rozalia care discută cu înflăcărat,,, 
despre filmele vizionate in colec
tiv.

îndrumați de învățătoarea Pro
dan Ana, instructoare superioară, 
de instructorii celor două detașa
mente, Gloabă Veronica și Vla
dislav Dorel, de Homescu Elena, 
profesoară de muzică in tabără, 
fiii minerilor din Valea Jiului se 
cultivă, învață să danseze, să etn 
te, fac cunoștință cu planurile 
grandioase pe care le înfăptuiesc 
părinții lor sub conducerea parti
dului.

Sint momente ciad in tabără e 
liniște. Copiii își aștern regulat 
pe 
re 
cunoștința celor de acasă. Trimit 
ilustrate colegilor, prietenilor, re- 
latându-le despre farmecul vieții 
din tabără, despre orientarea fără 
busolă și drumețiile din pădurea 
Hațegului, excursia cu temă la

cetatea din comuna Subcetate. Un 
grup de pionieri printre care și 
Puiu S., președintele detașamen
tului nr. 2, a așternut pe hirtie 
și le-a trimis colegilor tot ce i-a 
părut mai frumos in vizita făcută 
la G.A.S. Sintâmâria-Orlea, la 
Săcci și in alte localități din ra
ionul Hațeg. împreună cu Învă
țătoarea Prodan Ana, pionierii 
și școlarii au vizitat fabrica de 
marmeladă din Hațeg.

Pe lingă vizite, excuraii, jocuri 
pionierești, în tabără te mai des
fășoară Ji alte activități cultural- 
educative. In tabără s-au orga
nizat audiții muza cale și reuniuni 
tovărășești, povestiri despre viața 
ți opera iui G. Coșbuc, t-au în
vățat cin ce cel c „Părinte drag", 
„Voioție'*,  poezia „Stfflu țării'4 
și altele. Din preocupările zil
nice face parte și dtitnl ziarului. 
Informarea politică face parte in
tegrantă din programul taberei. 
Misiunea aceasta pe care o înde
plinește intrucrorul de pionieri 
Vladislav Dorel au este de loc 
ușoară ciad ai de răspuns La zeci 
de întrebări pese de pionieri și 
școlari.

Fiii minerilor din Valea Jiului 
îți petrec timpul plăcut în tabără. 
Aici au posibilitatea să lege noi 
prietenii, să se destindă, tâmi- 
nind cu amintiri de neuitat. Cu
noscând frumusețile patriei, ei își 
îmbogățesc cunoștințele de cultură 
generală, iar prin programul zil
nic se întăresc, se dezvoltă, se 
întorc acasă cu mai multă ener
gic. Grija părintească a partidu
lui și guvernului nostru se mani
festă zi cu zi față de tinerele vlăs
tare. Statul nostru nu precupețește 
nici un efort pentru a le crea con
diții dt mai bone de creștere și 
educație.

Z9fiO ȘUȘTAC

Peșantierul Petrila

Tehnicienii să-și aducă din plin aportul!
In vara acestui an, la Petri

la a fost deschis un nou șan- 
jftier de construcții: se clădesc 
•3 blocuri cu 96 apartamente 

și o centrală termică de mare 
capacitate, care trebuie date 
in folosință pină la sfîrșitul 
anului. De aceea urgența lu
crărilor este deosebit de mare.

Organizarea lucrărilor pe 
șantier nu ridică probleme 
complicate pentru tehnicienii 
constructori. Blocurile noi și 
centrala termică sint înmănun 
ehiate pe un spațiu restrîns, 
mărginit din trei părți de 
străzi, ceea ce constituie o ma
re înlesnire pentru aprovizio
narea cu materiale. Amplasa
mentul oferă condiții bune 
pentru o mecanizare largă a 
lucrărilor șl organizarea mun
cii la săpături-betonări, zidă- 
ri*  etc. pe două și trei schim
buri.

Tehnicienii constructori de 
aici — tov. Hafiuc Aurel, șeful 
șantierului și Manea 
maistru — nu au 
să ridice munca 
la nivelul cerut, 
toate că șantierul 
drat aiît cu muncitori califi
cați cit și necalificați, lucrul 
pe dcuă schimburi a fost or

ganizat numai la... betonări.
Vara, zilele sînt lungi: soa

rele răsare înainte de ora 5 șl 
apune aproape de ora 20. Dar 
soarele e înălțat de o suliță 
și pe șantier de-abia Începe 
să se înfiripe activitatea, iar 
după ora 17 ea se încheie : așa 

pierd zilnic 5 ore de lucru, 
lipsa activității pe schim

buri. De ce nu organizează 
conducerea șantierului munca 
In așa fel ca împreună cu 
schimbul I să lucreze șeful

șantierului iar cu schimbul II 
maistrul ? Atunci ar fi asigu
rată și asistența tehnică a 
brigăzilor de constructori.

Probleme de organizare care 
sînt rezolvate încă sînt mul- 
pe șantierul Petrila. Astfel, 
loc de o singură centrală 
beton și mortar — cum este 
celelalte șantiere din Valea 

aici s-au făcut... 3,

loan, 
reușit însă 
colectivului 
Astfel, cu 
este încă-

nu 
te 
in 
de 
pe 
Jiului 
ceea ce duce la imprăștierea 
forțelor de muncă și 
de material, existind 
zite deschise. La fel. 
asigurată rețeaua de 
interior a șantierului — pe o- 
biective, lipsesc macarale., benzi 
transportoare, nu s-au lichi
dat demolările incit diverse 
materiale încurcă construcția 
blocului A; nu s-au făcut de- 
gajamente ale pămintului re
zultat de la săpături și nu s-au 
amenajat platforme pentru 
depozitarea fișiilor de beton.

Pe șantier lucrează multe 
brigăzi harnice de construc
tori : zidarii lui Budică Gheor- 
ghe, dulgherii lui Kiss Alexan
dru,
Gh. oameni pricepuți, cunos
cători ai meseriei care și-au 
dovedit de multe ori hărnicia. 
Este necesar însă ca tovarășii 
din conducerea șantierului Pe
trila — unde lucrările 
tîrziate deja față de sarcina 
de a construi complet 
In 4—5 luni de zile — 
că un aport mai substanțial 
la rezolvarea problemei cen
trale a șantierului Petrila : ur
gentarea lucrărilor de con
strucții nentru respectarea ter
menelor de dare în folosință 
a noilor blocuri de locuințe.

Crescut și educat dc comuniști
Au trecut puțini ani de cina 

tovarășul David Ștefan a ve
nit în Valea Jiului. Primul 
popas l-a făcut la mina Lo
nea. Aici a învățat*  nu numai 
meseria de miner, dar și felul 
de a înțelege și a privi viața 
în mersul el înainte. Minerii, 
mal ales comuniștii Kompodi 
loan, Berindei Aurel, Culda 
Teodor i-au fost dascăli, l-au 
învățat să cunoască tot „se
cretul" mineritului. Deși tinăr, 
David Ștefan s-a familiarizat 
In scurt timp cu abatajul. Co
muniștii din sectorul III al 
minei Lonea l-au îndrăgit. Cei 
mal in virstă 11 indrumau cum 
să lucreze. Au observat că tî
nărului 11 place să citească mult, 
mai ales cărți tehnice șl de 
literatură. Biroul 
de
tat 
l-a 
ma 
de
Ștefan organiza convorbiri cu 
minerii la locul de muncă vor- 
bindu-le despre realizările re
gimului nostru democrat-popu
lar, despre importanța pe care 
o are Îndeplinirea ritmică 3 
sarcinilor de producție.

In urmă cu 6 luni, minerul 
David Ștefan s-a dus la orga
nizația de partid. A cerut să 
fie primit In ri nd urile candi- 
daților de partid. Cind au în
ceput discuțiile 
referatului și 
comuniștii i-au 
grijă meritele,
serie de recomandări

organizației 
bază din sector l-a recru- 
in activul fără de partid, 
trasat sarcini concrete. Pri- 
sarcină avută a fost aceea 
agitator. Deseori, David

comuniști i-au recomandat să 
citească zilnic ziarul.

Recomandările comuniștilor 
s-au înrădăcinat adine în ini
ma tînărului. El a 
prieten activ al cărții, și-a 
însușit temeinic 
predat în ședințele 
studiere a Statutului P.M.R. 
in care a fost încadrat. In pro
cesul de producție David Ște
fan a muncit tot mai bine,; 
astfel incit conducerea secto
rului l-a pus șef de schimb în 
brigada lui solovan Ioan. In 
abataj, David Ștefan se situ
ează în fruntea luptei pentru 
calitatea producției. De altfel, 
brigada este apreciată pentru 
calitatea producției 'date. In 
acest an minerii din brigada 
din care face parte David Ște
fan au extras din adîncurl 2145 
tone de cărbune peste plan, cu 
245 tone mai mult cărbune 
decît angajamentul anual de 
întrecere, iar productivitatea 
muncii în brigadă a crescut 
cu peste o tonă față de anul 
trecut. In primul semestru al 
acestui an, numai schimbul 
lui David Ștefan a răpit îna- 
inte de prăbușirea abatajului 
20 m. c. material lemnos.

După 6 luni de candidatură, 
în urma rezultatelor obținute, 
comuniștii l-au pus din nou în 
discuția adunării generale pe 
David ștefan. Analizîndu-i 
meritele în muncă, în activi
tatea obștească, au hotărît 
să-i reducă stagiul de candi
datură de la 1 an la 6 luni. 
In adunare, David Ștefan s-a 
angajat să muncească și mal 
bine pentru a îndreptăți în
crederea ce i-a fost acordată 
de organizația de bază, să do
vedească prin fapte că merită 
înaltul titlu de membru de, 
partid.

devenit un

materialpl 
cercului de

pe marginea 
autobiografiei, 
analizat 

i-au făcut 
de

cu 
o 
a 

munci mal bine, de a împăr
tăși și celor din jurul său cu
noștințele teoretice acumulate 
In școala de mineri. Astfel de 
cuvinte a auzit de la comu
niștii Kopetln Geza și Petean- 
că Petru care i-au dat sfa
turi ca adevărați părinți. Alți

hirtie impresiile pe ca- 
doresc să le aducă la

PUBLICITATE
la risipă 
3 depo- 
nu este 
iluminat

betoniștii iul Lungu

sînt în-

un bloc 
să adu-

ȘT. MIHAI

Exploatarea minieră Lupeni
Tine în zilele de 30 și 31 iulie a. c. Ia sediul exploa

tării un concurs pentru ocu parea următoarelor posturi:
— MAIȘTRI MINERI
— PRIM-MAIȘTRI MINERI
— MAIȘTRI MECANICI

Se pot prezenta la concurs absolvenți ai școlilor tehnice 
de maiștri sau ai școlilor ecbivalate și maiștri care la data 
de 1 iulie 1956 au avut o vechime de 12 ani în această ' 
funcție.

Cererile de înscriere împreună cu actele, precum șl orice 
informație se primesc la biroul personal al exploatării.

T. A. P. L. Petroșani anunjâ
Recrutează elevi absolvenți ai școlii medii de cultură 

generală cu examen de maturitate pentru școala tehnică 
comercială, în vederea pregătirii de contabili pentru comerț. 
Durata de școlarizare este de 2 ani, în orașul Craiova.

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

Solicitanții care dorese a se înscrie se vor prezenta la 
serviciul de cadre al T.A.P. L. Petroșani, avînd asupra lor 
următoarele acte: diploma de maturitate în original, certi
ficatul de naștere (copie legalizată), buletinul de identitate.

Realizările zidarilor care lu- i 
crează pe șantierul T.R.C.H. 
lotul I Petrila depind în ma
re măsură de echipele de be- 
toniști care toarnă fundațiile 
și planșeurile viitoarelor blo
curi de locuințe. Conștientă de 1 
acest lucru echipa de beto*  
niștî condusă de Lungu Ghe- 
orghe își sporește zilnic efor
turile. Recent ea a înscris pe 
graficul întrecerii depășiri de 
normă cuprinse între 30—32 la ' 
sută.

IN CLIȘEU : O 
membrii echipei conduse 
Lungu Gheorghe în timpul lu
crului.

parte din
de

I

«ei
i
•............ _ ,_____
♦ și lunare, meniu fix
• meniu oensiune la t

* Abonamentele se fac la' * 
ț responsabilul unității. $ 
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La restaurantul nr. 23 
„TRANSILVANIA" 

din Petrila servim zil
nic, pe bază de abo
namente săptămînaie 

: sau 
meniu pensiune la pre

turi convenabile

I. C. R. Ă. ;

Anunță că are va- J 
; canfe posturile de: 

i e ingilHI [Mill 3- 
Iimenîai.

: • voiaiDi tooiertial. iș
Informații se primesc ,

, la I. C. R. A. Petroșani, , [ 
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Demonstrații țărănești 
în Austria

VIENA 27 Corespondentul 
Agerpres transmite;

In Austria continuă demons
trațiile țăranilor împotriva în
răutățirii situației lor econo
mice. O asemenea demonstra
ție a avut loc zilele trecute 
la Strasbourg unde coloana 
țăranilor supravegheată de ma
șinile și motocicletele poliției 
a străbătut străzile orașului.

Ziarul „Die Presse" relatea
ză că pe diferite șosele, din 
cauza șirurilor lungi de țărani 
manifestanți circulația a fost 

.întreruptă. „Carinthia, 
ziarul, s-a transformat într-o 
adevărată tabără a țăranilor 
nemulțumiți".

scrie

Scade producția de fontă 
a R.F.G.

VIENA 27 Corespondentul A" 
gerpres .^ransmite :

Ziarul ;,Volksstimme" publică 
o știre în care se arată că pro ■ 
ducția de fontă a Republicii Fe- 
derale Germane a scăzut în prima 
jumătate a anului 1962 cu 6,7 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. De asemenea, scrie 
ziarul, au fost înregistrate scăderi 
față de aceeași perioadă a anului 
1961 și la producțiile de otel si 
laminate cu 6,2 la sută și 5,5 la 
sută.

ROMA. „Ce crede știința des
pre viața omului în secolul XX" 
este titlul raportului pe care îl 
va prezenta cunoscutul om de 
știință italian Daniele Petrucci

--------  . -aa—- . --------- ---------

Fățărnicie și confuzie intenționată
MOSCOVA 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Ziarul „Izvestia" a publicat în 

numărul său din 26 iulie un ar
ticol semnat de V. Petrov, în ca
re comenta raportul intitulat „Con
secințele economice ale dezar
mării".

Raportul a fost întocmit de o 
comisie în frunte cu Emile Be
noit, profesor la Universitatea din 
Columbia. Prof. Benoit este, de 
asemenea, consilier al Agenției 
pentru dezarmare și control a- 
supra armamentelor.

Petrov scrie că „acest docu
ment, s-ar putea spune — ofi
cial, reflectă ca într-o picătură 
de apă fățărnicia și confuzia in
tenționată a poziției S.U.A. în 
problema dezarmării". In duda 
titlului său, scrie autorul artico
lului, în acest raport este ridicată

- = Q = -

UN ACT SAMAVOLNIC AL 
AUTORITĂȚILOR VEST-GERMANE

BERLIN 27 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

ADN, la 26 iulie din ordinul 
procuraturii R.F.G. poliția a a- 
restat la locuința sa din Osna- 
bruck pe Ludwig Landwehr, pre
ședintele organizației din landul 
Saxonia Inferioară a Uniunii per
soanelor persecutate de naziști 
care timp de mulți ani a fost de
putat în Landtag. In timpul ares
tării polițiștii au efectuat o per
cheziție și au confiscat cîteva mii 
de exemplare ale revistei ;,Parla- 
mentarische Nachrichten“ editată 
de Landwehr.

Acum cîteva luni Landwehr a 
demascat pe asasinii conducătoru
lui muncitorilor germani Ernst 
Thâlmann — S.S.-j|tii Berger și 
Otto care continuă să rămână în 
libertate în Germania occidentală.

In perioada regimului nazist 
Landwehr a fost deținut în la
gărul de concentrare de la Bu
chenwald.

Anglia construiește
NICOSIA 27 (Agerpres).
Referindu-se la „informații 

parvenite dintr-o sursă dem- 
nă de încredere", ziarul „Ma- 
hi” relatează că au fost puse 
ia punct planurile de cons-

Beclarația lui O. Winzer
BERLIN 27 (Agerpres)

Agenția ADN a transmis inter
viul acordat de Otto Winzer, 
prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al R.B.G.

Referindu-se la declarația lui 
Home cu privire la posibilitatea 
rezolvării problemei Berlinului oc
cidental după exemplul regiemen 
tării problemei laoțiene, O. Win
zer a spus că unele prevederi ale 
acordului cu privire la Laos sînt 
pe deplin acceptabile pentru nor
malizarea situației din Berlinul oc-

GAIRO. In seara zilei de 26 
iulie, pe stadionul din Alexan
dria a avut loc un miting de masă 
consacrat sărbătoririi celei de-a 
10-a aniversări a revoluției din 
Egipt și împlinirii a șase ani de 
la naționalizarea canalului Suez.

La miting a rostit o cuvîntarc 
președintele R.A.U., Nasser. Pre
ședintele R.A.U. a anunțat că în
cepând din anul viitor în țară va 
fi introdus învățămîntul gratuit 
în școli și universități.

t

în slavă cursa înarmărilor, se 
demonstrează „avantajul ei saui 
în orice caz „caracterul ei eco
nomic inofensiv" pentru popula
ția S.U.A. și chiar pentru ...eco
nomia mondială. Prof. E. Benoit, 
scrie în continuare Petrov, este 
prin funcția sa ^pacifist", în rea
litate însă este un adept al cursei 
înarmărilor.

—  .......—afc ea ------

Situația critică a industriei 
nave din R.F.Gconstructoare de

BONN 27 (Agerpres)
Ziarele vest-germane discută de 

două zile știrea senzațională des
pre falimentul uneia dintre ma
rile firme de construcții navale 
din R. F. Germană „Schlicker- 
Werft" din Hamburg: în între
prinderile șantierului naval și în 
întreprinderile metalurgice prelu
crătoare ale acestei firme lucrează 
9.000 de oameni. In tinjp ce pre
sa continuă să facă ipoteze des
pre cauzele neașteptatei catastrofe 
financiare ale acestei companii s-a 
aflat de o nouă știre senzațională: 
a dat faliment o altă firmă de 
construcții navale hamburgheză și 
anume ;,Hanseatische Werft". Ad
ministrația companiei a „trimis a- 
casă" pe toți muncitorii și func
ționarii, adică i-a aruncat în stradă 
pur și simplu.

Ambele cazuri sînt extrem de 
semnificative și dovedesc situa
ția critică iu care se află indus
tria constructoare de nave din R. 
F. Germană.

Companiile de construcții na
vale 
mult dificultăți serioase în legă-, 
tută cu desfacerea produselor lor 
din cauza concurenței tot mai in
tense pe piața mondială. Nume
roase ziare vest-germane care o-

din RsF.G. întâmpină de.

stații radar în Cipru
truire de către englezi a trei 
noi stații radar în munții Tro- 
odos (Cipru). Alături de cele 
deja existente aceste stații vor 

a cuprinde întreaga regiune 
Orientului Mijlociu.

cidental. Potrivit prevederilor a- 
cordului, Laosul nu trebuie să facă 
parte din blocul militar imperia
list S.E.A.T.O. Tot așa, Berlinul 
occidental nu trebuie să facă par
te din blocul agresiv N.A.T.O.

In încheiere, O. Winzer a sub
liniat necesitatea imperioasă ca 
în interesul asigurării păcii să se 
pună capăt provocărilor din Ber
linul occidental împotriva R.D.G., 
să se încheie tratatul de pace ger
man și să se normalizeze situația 
în Berlinul occidental.

la seminarul pentru problemele 
biologice ce va avea loc în ca
drul celui de-al VlII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților. După cum se știe Daniele 
Petrucci și-a cucerit o faimă mon
dială datorită experiențelor sale 
în domeniul biologiei.

Ministrul de război 
Strauss a rostit la 
nou discurs milita*  
discurs el a const- 

BONN, 
vest-german 
Munchen un 
rist. In acest
derat necesar să-și asigure în pri
mul rînd auditorii că numirea ge
neralului american Lenmitzer în 
funcția de comandant suprem al 
forțelor armate ale N.A.T.O., nu 
înseamnă 

S.U.A. în 
tomice.

a schimbare a politicii 
domeniul înarmărilor a-

YORK. La 26 iulie; 
de Securitate a exami-

NEW 
Consiliul 
nat cererile regatului Burundi si 
Republicii Ruanda cu privire la 
primirea lor ca membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite.

Consiliul de Securitate a adop
tat în unanimitate hotărirea de a 
recomanda Adunării Generale ca 
Burundi și Ruanda să fie primite 
membre ale O.N.U.

glindesc interesele marilor proprie
tari de șantiere navale din R-F. 
Germană cer guvernului să ma
joreze subsidiile pentru această ra
mură a economiei. Dar ajutorul 
financiar din partea statului este 
destinat exclusiv șantierelor navale 
care obțin comenzi militare.

NEW YORK 27 (Agerpres)
In ultima vreme presa din Sta

tele Unite abundă de știri vădit 
inspirate despre „posibilitatea" și 
probabilitatea" unor ;, concesii"

din partea S.U.A. la elaborarea 
acordului cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră. Obstacolul în calea încheierii 
acordului continuă să rămînă ce
rerea americană de a se institui 
un control internațional cu efec
tuarea de inspecții la fața locului, 
deși cele mai noi date științifice 
confirmă că pentru acest lucru 
sînt suficiente mijloacele naționale 
de detectare.

In presă s-au strecurat știri din 
care rezultă că la 26 iulie a avut 
loc o- conferință a conducătorilor 
Departamentului de Stat, Minis
terului de Război, Agenției cen
trale de investigații, Comisiei 
pentru energia atomică și Agen
ției de informații a S.U.A. la care, 
potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, s-a discutat problema 
;,pînă în ce măsură noile metode 
de inspecție pot permite modifi
carea propunerii S.U.A.". Pârtia- 
panții la conferință; potrivit spu
selor agenției mai sus citate, vor

Laburiști de rînd critică politica 
vîrfurilor conducătoare ale partidului
LONDRA 27 (Agerpres).
La Londra au lost date pu

blicității rezoluțiile organiza
țiilor locale ale partidului la
burist, prezentate spre exami
nare conferinței anuale a par
tidului, care urmează să aibă 
loc la Brighton în luna oc
tombrie. După cum rezultă din 
aceste documente, milioane de 
laburiști simpli critică cu tot 
mai multă hotărire poziția vîr
furilor conducătoare ale par
tidului, în frunte cu Gaitskell. 
care, sprijinind actualul gu
vern în majoritatea probleme
lor, îi dă mînă liberă pentru 
promovarea politicii „războiu
lui rece" și pentru ofensiva e- 
conomică împotriva drepturi - 
Iot oamenilor muncii.

O trăsătură distinctivă 
multor rezoluții o constituie 
chemarea adresată guvernului 
de a renunța în mod unilate
ral la experimentarea și pro
ducerea armei 
precum și de a 
ța militară cu

a

termonucîeare,
denunța alian-
Statele Unite.

---------------©
VlII-lea Congres internațional 

de oncologie
Cel de-al

(Agerpres) 
de-al Vlll-lea

MOSCOVA 27 
La 26 iulie cel

Congres internațional de oncolo
gie și-a continuat lucrările în sec
ții, unde au fost discutate pro
bleme ale oncologiei experimen
tale și clinice.

Specialiștii din diferite țări au 
ținut prelegeri care generalizează 
cercetările asupra diferitelor pro
bleme ale tratamentului anti cance
ros. Astfel, omul de știință fran
cez Georges Tubiana a ținut o 
prelegere despre noile metode fo
losite în radioterapie. După pă
rerea lui, tratamentul tumorilor 
cu ajutorul unor surse de radiații 
de mare energie 
deosebite față de 
de tratament.

Prof. George
('S.U.A.D a luat cuvinttd la o con
ferință de presă. El a relevat ni
velul înalt al cercetărilor în do
meniul cancerului gastric, atins de 
oamenii de știință din țările so- 

a subliniat 
U.R.S.S. se 
perfecționat

aferă avantaje 
celelalte metode

Thomas Pak

cialiste. După cum 
chirurgul american; în 
utilizează cel mai

aduce la cunoștință președintelui 
Kennedy părerea lor și vor face 
recomandări.

De altfel, caracterul propagan
distic al zarvei ridicate de ziare 
în jurul „concesiilor" este de
mascat de ofidalitățile S.U.A. și 
de însăși presa americană-

După cum a anunțat agenția 
Associated Press, senatorul Hum
phrey; președintele Comisiei sena
toriale pentru dezarmare, a de
clarat că S.U.A. „nu vor renunța 
la dreptul de a efectua inspecția 
la fața locului". Corespondentul 
ziarului „New York Times" Fin- 
ney, referindu-se la declarația u- 
nor persoane oficiale din guvernul 
S.U.A.; subliniază că deși Statele 
Unite vor oferi unele concesii, ele 
vor fi „mult mai puțin radicale 
dedt acelea asupra cărora insistă 
Uniunea Sovietică și pe care le 
cer țările neutre". Cu alte cu
vinte, Statele Unite intenționează 
și de acum înainte să stăruie a- 
supra cererilor lor inacceptabile 
și să împiedice astfel realizarea 
unui acord cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma nu*  
ckaaă. I

care poate duce la o catas
trofă.

Cîteva rezoluții cuprind che
marea de a se acorda R. P. 
Chineze locul ce-i revine de 
drept în O.N.U. Laburiștii din 
Mansfield condamnă politica 
provocatoare a statelor Unite 
față de Cuba.

In 4T din 50 de rezoluții se 
condamnă cu hotărîre planul 
de aderare a Angliei la piața 
comună. Arătînd că partici
parea la piața comună nu va 
rezolva problemele Angliei, cî 
dimpotrivă, va înrăutăți situa
ția economică din țară, auto
rii multor rezoluții cer con
ducerii partidului să formu
leze o alternativă la planul 
sus-menționat.

In pofida încercărilor per
sistente ale vîrfurilor laburiste 
de dreapta de a înmormlnta 
principiul proprietății sociale 
asupra mijloacelor de produc
ție, mai multe org'^* ’*?'"* " se 
pronunță pentru na.- Miza
rea industriei chimice și de 
automobile, a transporturilor, 
pămîntului etc.

aparat pentru aplicarea suturilor; 
care permite să se accelereze mer
sul operațiilor.

PROGRAM OF ^ADIO
29 iulie

PROGRAMUL I. 8,20 Muzică 
de estradă, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii : „Jurnal de 
bord", tl,00 „Zi de odihnă cu 
voie bună" — program de mu
zică populară romînească, 11,30
Vorbește Moscova 1, 12,00 Inter- 
preți de muzică ușoară, 12.25
„Programe muzicale alcătuite de 
ascultători", 13,10 De toate o-n- 
tru toți, 15,30 La șezătoare, i 10 
Noi cîntece în cinstea încheierii 
colectivizării agriculturii : „Pe-ale 
țării largi ogoare" de Alfred 
Mendelsohn, versuri de Ilviu Cer- 
năianu, 1'6,25 Muzică ușoară de 
compozitori sovietici. 18,00 Estra
da melodiilor, 19,15 Din viaț 
orașelor și regiunilor patriei : 
— Călan — de Ion Lavric, 
20,00 Teatru la microfon — Pre
miera — „Neamurile" Comedie 
de Teofil Bușecan, adaptare ra
diofonică de Ion Lucian, 21;20 
Muzică de dans 22,15 „Festival 
Helsinki - 1962", 22,30 Mu- 

. zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Muzică ușoară interpretată 
la diferite instrumente, 8,30 Clu
bul voioșiei, 9,30 Pagini alese 
din muzica de estradă, 10,38 Pro
gram de muzică ușoară romîneas- 
că, 12,00 Actualitatea cultural-ar- 
tistică, 13,00 „Pentru fiecare, me
lodia preferată", 14,10 Melodii... 
melodii — emisiune de muzică 
ușoară rominească, 14,30 La mi
crofon satira și umorul, 16,30 
Rapsodii, 18,20 „Almanah mu
zical" (29) Opereta de ieri... și 
de azi (reluare), 19,30 Din cele 
mai iubite romanțe, 22,00 Muzică 
de 
de 
că

dans, 22,25 Ciclul „Simfonii 
Schubert", 23,10—24,00 Muzi- 
de dans.

_=©=_

CINEMATOGRAFE

29 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Apartamentul ; AL. ȘA
HI A : Șoferii iadului : PETRLLA: 
Primăvara fetelor ; LTVEZENI: 
Cu orice preț ; ISCRONI : Porto 
Franco ; ANINO AS A : Valea 
Mîndră ; VULCAN : Flăcări io 
taiga ; CRIVIDIA: Pescuitori .Jl 
ape tulburi ; LUPENI : învierea 
(seria I-a) ; URICANI : Post-
restant.


