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In înfîmpinarea zilei de 23 August și a Zilei minerului
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Nhicrii Vâii Jiului au încheiat luna iulie 
cu noi și importante succese

-a ««• +
Ziua minerului și ziua de 23 August este întîmpinată 

de minerii Văii Jiului cu succese de seamă în îndepli
nirea angajamentelor de întrecere. In luna iulie ei au extras 
din abataje încă 6451 tone de cărbune 
getic peste plan. îmbucură tor este de 
în acest timp toate exploatările miniere 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile de

, de cărbune.
♦

Minerii de la Uricani în frunfea întrecerii
Minerii de la Uricani dețin 

și în luna iulie locul de frun- 
sk te în întrecerea pe bazin. Din 
“ abatajele acestei mine au fost 

expuse peste planul lunar a- 
prcăpe 1.700 tone de cărbune 
cocsificabil. Mai mult de ju
mătate din această cantitate 
de cărbune au dat-o minerii 
sectorului II — sector fruntaș 
pe exploatare.

I Succese de seamă au repur- 
I tat minerii uricăneni și în creș- 
I terea randamentelor. Datorită

Colectivul minei Aninoasa se afirmă !
Apropierea Zilei minerului șl 

a zilei de 23 August însufle
țește tot mai mult munca mi 
nerilor de la Aninoasa. După 
cum ne-a informat imul din
tre corespondenții noștri vo 
luntari, planul pe întreaga 
mină a fost depășit în luna

In sprijinul minerilor
In depozitul de lemne al 
’ iei Petrila sosesc zilnic zeci 

vagoane cu materiale, lemn 
mină și cherestea. Ele tre

buie Să fie descărcate la timp 
pentru ca să nu intre în loca
ție.

Brigăzile conduse de Ivanov 
Toma, Dincă Dumitru, Radu 

.JDinu, Crețescu Nicolae, Puș- 
^rkaș Emeric și Tamaș Eugen 

muncesc cu entuziasm pentru 
descărcarea la timp a mate
rialului lemnos pentru ca an 
gajamentul comun 
vagon în 
plinit.

Despre 
găzi de
cari, conducerea 
n-are decît cuvinte de laudă 
Și e firesc să fie așa căci da
torită muncii 
miniere au la 
nul necesar la 
și pentru alte

In zilele care au trecut din 
această lună, de la depozitul

„Nici un
locație“ să fie înde-

aceste harnice bri- 
descărcări și încăr 

depozitului

lor, brigăzile 
indemînă lem - 
armare, podire 

lucrări miniere
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La Uzina electrică 
din Vulcan

In semestrul I al acestui 
an, colectivul uzinei electrice 
Vulcan a efectuat cu mijloa
ce proprii mai multe repara
ții capitale la agregatele din 
dotare.

Organizlndu-și bine lucrul, 
muncitorii și tehnicienii de Ia 
reparații au reușit să dea în 
folosință cazanul nr. 12 și tur- 
bogeneratorul nr. 5 cu o săp 
tămînă Înainte de termen. A- 
cest lucru a făcut posibil să se 
livreze peste sarcinile de plan 
2 000.000 kWh.

De asemenea, ca urmare a 
•nor măsuri tehnice și orga 
nizatorice bine gîndite, în a 
ceasta perioadă consumul pro
priu tehnologic pe uzină a fost 
redus cu 2,2 la sută, iar con
sumul de combustibil cu 1,6 
la sută.
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cocsificabil și ener* 
asemenea faptul că 

din Valea Jiului 
plan la extracția

măsurilor organizatorice luate, 
creșterii numărului brigăzilor 
care-și depășesc planul, pro
ductivitatea medie obținută a 
nul acesta pe mină trece de 
1,330 tone de cărbune pe post.

In abatajele în care lucrea
ză brigăzile minerilor Nicolae 
Ioan, Timofte Spiridon, 
tea Niță, Hrițcan Vasile 
realizat, 
damente 
hune pe

Bur- 
s-au 
ran 
căr-

în luna trecută, 
de 5,5—6 tone 
post.

căr 
dată

trecută cu 1228 tone de 
bune energetic. Și de astă 
cele mai mari realizări le-au 
obținut colectivele sectoarelor 
I și IV. Minerii sectorului 1. 
de exemplu, au extras peste 
planul lunar 620 tone de căr 
bune. Aici brigăzile de mineri
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de lemne Petrila au fost tri
mise în abatajele minelor Pe
trila, Lonea, Aninoasa și Dîlja 
sute de cărucioare încărcat» 
cu materialul lemnos la di 
mensiunile cerute de mineri. 
Fiecărei brigăzi de descărcă- 
tori-încărcători îi revine sar
cina să încarce zilnic cite 70 
80 vagonete cu lemn de mină. 
Și toate aceste brigăzi, nu nu 
mai că își realizează planul 
in mod sistematic, dar îl și de
pășesc. Luna încă nu-i înche
iată, lupta pentru sprijinirea 
brigăzilor miniere și pentru e- 
liminarea locațiilor se duce cu 
același avînt ca si la începu
tul ei.

IOAN CIUR
muncitor—Petrila

I Brigada de mineri condusă de tov. Șiklody Beniamin din sectorul II al minei Uricani 
este deseori evidențiată pentru rezultatele bune care le obțin în procesul de producție. Orga- 
nizîndu-și bine munca în abataj, brigada obține lunar depășiri de plan cuprinse între 12—16 
la sută. Cărbunele extras este de calitate.

IN CLIȘEU : O parte din membrii acestei brigăzi înainte de a intra în mină.

Joi
2 august 

1962

randamentele planifl-
1—1,5 tone cărbune

începutul anului și 
prezent, minerii din

conduse de Cristea Aurel, O- 
preanu loan și Gall Mihai și-au 
depășit 
cate cu 
pe post.

De la 
pină în
Aninoasa au dat peste plan 
5220 tone de cărbune și au 
realizat economii suplimentare 
la prețul de cost in valoare de 
280.000 lei.

Cuvîntul fronfaliștilor
Majoritatea brigăzilor mi

niere din abatajele frontale 
ale minei Lupeni au încheiat 
luna iulie cu depășiri mari de 
plan. Deosebit de spornică a 
’ost_murca brigăzilor de fron- 
tallști din sectorul m al mi 
nei. Lucrînd cu un randament 
ce Întrece pe cel planificat cu 
aproape 2 tone de cărbune pe 
post, minerii din brigada lui 
Ghioancă Sabin au extras pes
te planul lunar mai mult de 
600 tone de cărbune cocsifi 
cabil de bună calitate. Tot pe 
baza depășirii randamentului 
planificat, brigada de fronta- 
îîști condusă de Butnaru loan 
a extras 530 tone de cărbune 
peste prevederile planului.

Munca avîntata depusă de 
brigăzile sectorului III al ml 
nei Lupeni a avut ca 
depășirea producției 
cate pe luna iulie cu 
3000 tone de cărbune 
cabil.

rezultat 
planiîi 
aproape 
cocslfi-

Cărbune de calitate
In Întrecerea socialistă mi

nerii de la Vulcan acordă o 
deosebită atentie îmbunătăți
rii calității cărbunelui. Prin 
alegerea cu grijă a sterilului 
în abataje și extinderii meto 
del de pușcare selectivă, pro
centul de cenușă din cărbu
nele extras în luna iulie de 
minerii vulcăneni a scăzut cu 
aproape 1 la sută.

Realizări frumoase în lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui au obținut șl ml - 
nerii de la Lupeni. Producția 
dată de ei în luna trecută a 
avut un conținut de cenușă cu 
0,7 la sută mai mic față, de 
procentul admis.

------- --

Maistrul comunist Purcărin Constantin din secția fila
tură a întreprinderii Visează Lupeni a realizat un dispo
zitiv de spălare a bobinelor de metal și a cărucioarelor. 
Prin realizarea acestui dispozitiv se aduce o contribuții 
importantă la reducerea procentului de deșeu, asigurîndu-se 
secției bobine curate necesare reluării fluxului tehnologic 
și in același timp se asigură o bună întreținere a cărucioa
relor de transportat bobine.

IN CLIȘEU : Filatorul Huzum loan efectuează în pre
zența inovatorului spălarea unui cărucior încărcat de bo- 
Dine metalice cu ajutorul noului dispozitiv.

frumoase în muncă este 
I de mineri ai sectorului 
la începutul anului, din 

acestui sector au fost 
p»nă în prezent peste 

mai

Unul din colectivele sectoare
lor minei Vulcan care intîmpinâ 
Ziua minerului și 23 August cu 
rezultate 
colectivul 
IU. De 
abatajele 
extrase | 
producția prevăzută în plan 
mult de 4800 tone de cărbune 
cocsificabil. Numai in luna iulie 
minerii de aici au 
dat peste plan 
1700 tone de căr
bune. In ultimele 
2 luni, randamen
tul obținut pe 

Metoda a dat re
zultate bune, fapt 
care a făcut să 
fie extinsă în pre* 
zent la toate a- 
batajele carieră 
ale sectorului. Ea 

sector întrece pe cel planificat în . a mai fost îmbunătățită în urma 
experienței cîștigate. Podirea aba
tajului, de pildă, se face acum o ’ 
dată cu înaintarea, iar lungirea 
crațerului pînă. la frontul de lu
cru se face între schimburi. La 
fiecare loc de muncă este pregă
tit utilaj de rezervă pentru lun
girea următoare a crațerului. In i 
afară de aceasta, plasarea oame-i 
nilor din brigadă pe operații dej 
lucru, se face în funcție de pre-ț 
gătirea și priceperea lor. Toate 
acestea au creat condiții ca în 
majoritatea abatajelor cameră să 
se extragă în medie cite două' 
cîmpuri de cărbune pe schimb. 
Asemenea rezultate obțin brigăzile 
conduse de Zold Francisc, Gantz i 
Ștefan și Domokoș Andrei. Ele, 
realizează avansări medii de 90— ; 
120 metri pe lună.

In cadrul sectorului cărbunele 
este exploatat și prin 4 abataje 
frontale din care 2, cele din stra
tul 3, sînt armate în fier. Și aia 
s-au obținut viteze de avansare 
sporite. Brigada lui Țarină Vale-’ 
rian, de pildă, a obținut avansări j 
lunare de peste 30 m. In prezent! 
printr-o organizare temeinică a 
fiecărei operații de lucru, aprovi- 
zionarea ritmică a" locurilor de 
muncă, folosirea la maximum a 
mecanizării, se dă lupta pentru 
realizarea obiectivului „3 fîșii la 
două zile“.

Creșterea 
în abataje 
preocupările 
rului. Prin -r____
productivității muncii, 
torului III de la Vulcan sînt ho- 
tărîți să-și îndeplinească și să 
depășească angajamentele de între
cere, să dea economiei noastre 
cît mai mult cărbune cocsificabil.

medie cu 175 kg. cărbune pe 
post.

Pentru a obține însă rezultate 
frumoase nu sînt îndeajuns numai 
eforturile. Pe lîngă sîrguință se 
cere pricepere, folosirea intensă a 
mecanizării, organizarea temeinică 
a fiecărei operații de lucru. Toate 
acestea au fost îmbinate cu iscu
sință de minerii, maiștrii și ingi
nerii sectorului III de la Vulcan.

In fiecare abataj transportul este 
mecanizat. La baterea găurilor se 
folosesc cu succes numai perfo
ratoare pneumatice rotative care 
au un randament cu mult sporit 
față de cele utilizate anterior.

Un mare accent s-a țxis pe 
creșterea vitezelor de avansare 
în abataje. încă de anul trecut 
s-S experimentat o nouă metodă 
de lucru în abatajele cameră. Lun
girea crațerului se face pînă la

frontul de lucru prin folosirea 
scocurilor de cite 1 m.

Apoi
2 metri 
rete de 
pușcare, 
tura. Apoi capacele de pe crațer 
sânt date la o parte și atunci pes
te 75 la suta din cărbunele puș- 
cat este transportat direct în rol 
tară lopătare.

Din experiența 
colectivelor fruntașe

crațerul se acoperă, iar ia 
de front se trage un pe- 
scîndură. Astfel, după 
cărbunele cade pe podi-

vitezelor de avansare 
constituie una din 
de bază ale sect»-! 
sporirea continuă a ■ 

minerii sec-?;
I

ST. EKABT
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Respectarea termene
lor de dare în folosin
ță, calitatea lucrărilor 
— obiective principa
le ale muncii politice 

pe șantiere.
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Respectarea termenelor ic dare in loiosinlă, calitatea lucrărilor
— obiective principale ale muncii politice pe șantiere

Cei mai buni constructori — la obiectivele importante
Constructorii șantierului 6 

Petroșani au obținut in acest 
an unele rezultate remarca
bile. Prin munca lor, ei au îm
bogățit și înfrumusețat Pe- 
troșaniul cu un nou cartier, 
care le poartă numele: car
tierul Constructorilor. Aici au 
fost date în folosință 54 apar
tamente rămase restante de 
anul trecut și 130 planificate 
pe acest an. Total: 180 apar
tamente noi care se disting 
prin calitatea execuției. A fost 
recepționat de curînd de că
tre beneficiar noul complex 
pentru cooperativa meșteșu
gărească „Jiul“, iar cu cîtva 
timp în urmă — noua clSJdire 
a laboratoarelor Institutului 
de mine.

Alături de obiectivele secun
dare, care de asemenea tre
buie efectuate la timp, prin
cipalele obiective planificate 
pe acest an stau în centrul 
atenției colectivului șantieru
lui. Aceste obiective sînt: cor
pul B al Institutului de mine 
și noile blocuri cu 96 de apar
tamente ce se construiesc la 
Petrila pentru minerii și mun
citorii din localitate.

Din inițiativa organizației 
de bază (secretar tov. Picu 
Stan) au fost luate măsuri 
privind repartizarea la obiec
tivele principale a celor mai 
buni constructori. Iată, spre 
exemplu, cum s-a procedat pe 
șantierul corpului B al insti
tutului. Clădirea trebuie ter
minată la 15 septembrie pen
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Controlul organizației de bază - eficace, permanent!
Colectivului șantierului 10 de 

construcții de locuințe din Vulcan 
îi revin în acest an sarcini însem
nate. Constructorii vulcăneni au de 
predat 200 de apartamente și 
clădirea noii școli cu 16 săli de 
clasă.

Dreptul de control al organi
zației de bază asupra activității 
conducerii tehnice constituie o 
pîrghie importantă cu ajutorul 
căreia organizația de partid in 
fluențează întregul mers al șan
tierului. Periodic au loc adunări 
generale de partid și ședințe de 
birou în care șeful șantierului pre
zintă referate despre mersul pro
ducției. O asemenea adunare a 
fost organizată în luna februarie, 
în cadrul căreia comuniștii au a- 
nalizat măsurile luate de condu
cerea șantierului pentru asigurarea 
predării în termen a lucrărilor de 
construcție pe acest an. Intr-o re
centă adunare organizația a dez
bătut activitatea șantierului în 
prima jumătate a anului. Iar în- 
țr-o ședință de birou a fost a- 
nalizată în urmă cu cîteva săp- 
tămîni preocuparea conducerii șan
tierului în privința terminării la 
timp a noii școli. De fiecare dată 
cu ocazia acestor analize, organi
zația de partid a stabilit măsuri 
care în bună parte au contribuit

tru ca pînă la începerea nou
lui an universitar să poată fi 
mobilată și înzestrată potrivit 
necesităților. Termenul e scurt 
și pentru ca lucrările să poată 
fi executate la timp, aici au 
fost repartizate să lucreze bri
găzi cu experiență, cu o înaltă 
calificare, formate din oameni 
de nădejde. Brigăzii cunoscu
tului zidar fruntaș Froșt Ște
fan i s-a încredințat să exe
cute un important volum de 
lucrări de ipsoserie, lucrări de 
ornamentare. Tîmplarul Tobă 
Constantin, în fruntea unei 
brigăzi muncește cu spor 
la montarea tîmplăriei. Prin
tre schele iși fac loc ca- 
loriferiștii brigăzii lui Va- 
siu loan, instalatorii din bri
gada lui Pavel Petru care, la 
îndemnul organizației de ba - 
ză, se întrec pentru calitate, 
pentru respectarea termenelor 
de execuție.

Prin luarea acestor măsuri, 
conducerea șantierului și-a 
îmbogățit experiența in orga
nizarea muncii in vederea pre
dării la timp a lucrărilor. Este 
însă necesar ca această expe 
riență să fie folosită din plin 
șl la construcția noilor blocuri 
de la Petrila unde, deși se 
muncește spornic, se poate fa
ce totuși mai mult, se impune 
mai ales o preocupare vie din 
partea comitetului sindicatu 
lui în frunte cu tovarășul 
Seimeanu Victor în direcția in
tensificării întrecerii între bri 
găzi, pentru popularizarea o

la îmbunătățirea muncii. Dar, pen
tru a avea eficacitate, controlul de 
partid trebuie să fie continuu și 
multilateral, să nu se limiteze doar 
la controlarea și îndrumarea con
ducerii tehnice ci și a muncii di
feritelor servicii din cadrul șan
tierului și, în deosebi, a maiștri
lor și echipelor. In această pri
vință, însă, pe șantierul din Vul
can s-a făcut încă prea puțin.

Se știe că eficacitatea contro
lului de partid este cu atît mai 
mare cu cât la înfăptuirea lui 
participă mai mulți membri de 
partid competenți, cu experiență. 
In această privință s-a asigurat 
ca în fiecare echipă să lucreze 
membrii de partid. Dar, în mai 
mică măsură s-a urmărit felul 
cum își fac membrii de partid 
datoria, cum contribuie ei la mo
bilizarea brigăzilor în care lucrea
ză la înfăptuirea măsurilor luate 
de organizația de bază pentru 
scurtarea termenelor de execuție, 
îmbunătățirea calității lucrărilor 
și realizarea de economii. Așa se 
întâmplă că muncitorii de pe șan
tier nu sînt atrași la dezbaterea 
sarcinilor ce revin echipelor în 
care lucrează. Angajamentele de 
întrecere ale brigăzilor și echi
pelor, sînt stabilite de șefii de e- 
chipe, fără a fi dezbătute în prea

perativă a rezultatelor, pentru 
combaterea irosirii timpului, 
mai ales dimineața cind la u- 
nele puncte lucrul începe cu 
întîrziere. Se simte necesita
tea afișării de panouri cu ter
menele de execuție pe faze de 
lucrări, deoarece este știut că 
o asemenea măsură constituie 
un puternic imbold în vede 
rea terminării la timp a o 
biectivelor.

In momentul de față, cind 
șantierul a rezolvat într-o oa
recare măsură problema lipsei 
de oameni, iar timpul este fa
vorabil, există toate condițiile 
pentru terminarea la timp a 
obiectivelor planificate pe a- 
cest an. Atenția principală 
trebuie Îndreptată acum spre 
folosirea din plin a timpului 
prielnic, spre luarea de mă
suri operative de Învingere a 
greutăților, fapt care va da 
colectivului șantierului posibi
litatea de a încheia anul 1962 
cu sarcinile de plan îndepli
nite.

Agitația vizuală mai strîns legată 
de preocupările colectivului

Lozinci cu conținut concret, 
chemări mobilizatoare legate 
de angajamentele constructo
rilor pe acest an găsești pu 
ține pe șantierul de construc
ții din Lupeni. Cele mai multe 
panouri au un caracter gene
ral, nu conțin ceva precis.

Să dăm cîteva exemple. Pe 
lotul de construcții din car 
tierul Braia II, se pot- citi lo
zincile : „Tovarăși! Dînd lu
crări de bună calitate și la 
termenele fixate vom respecta 
întocmai sarcinile ce ne stau 
în față"; „Să realizăm planul 
de producție la toți indicii" 
etc. Ceva concret, legat de 
angajamentele constructorilor, 
de metodele folosite de ei — 
nu găsești. Pe șantier sînt bri 
găzi de producție fruntașe, 
care în întrecerea socialistă 
și-au luat angajamente mobi
lizatoare. De pildă, brigada 
lui Berciu Gheorghe s-a an

Brigada fruntașă de fierari 
betoniști condusă de comtcnis- ■ 
tul O scald loan de pe șantierul 
Petrila execută armăturile ne
cesare noilor construc(ii care se , 
înalță pe acest șantier.

labil cu toți muncitorii. Vinovați 
pentru aceasta sînt și unii mem
bri de partid, între care tov. Po
pescu Teodor, Stoiculescu Vasile, 
Ban Ștefan, Măndoiu loan, care 
în prea mică măsură se preocupă 
de îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin în cadrul echipelor. Dar 
nici biroul organizației de bază 
n-a militat pentru activizarea 
membrilor de partid. Biroul n-a 
instruit încă în acest an agita
torii, n-a analizat activitatea lor.

In acest fel biroul organizației 
de bază n-a asigurat atragerea 
tuturor membrilor de partid la 
înfăptuirea controlului de partid, 
neajuns care se reflectă și în 
realizările slabe obținute de co
lectivul șantierului în îndeplinirea 
planului fizic și a planului valo
ric pe trimestrul I al anulpi.

Prin exercitarea dreptului de 
control asupra conducerii șantieru
lui, organizația de bază are da
toria și posibilitatea să asigure 
mobilizarea colectivului de pe 
șantier la îndeplinirea la timp a 
sarcinilor ce îi stau în față- 
Pentru a avea însă eficacitate, la 
înfăptuirea controlului de partid 
trebuie atrasă întreaga organiza
ție de bază, toți comuniștii.

I. DUBEK
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La Vulcan sînt în construcție încă 3 blocuri care vor fi 

predate pînă la sflrșitul anului. Pentru a asigura încălzirea 
noilor apartamente, brigada de instalatori a tov. Dușan Ar- 
bazanovici execută lucrări de mărire a capacității centra
lei termice.

IN CLIȘEU : Muncitorii Milescu loan și Ioniță Mihai 
execută lucrări de montare la centrala de încălzire.

Pe șantierul Livezeni

gajat ca în cinstea zilei de 23 
August să termine zugrăvitul 
unui număr de 16 apartamen
te din blocul 9, cartierul Vis- 
coza I, iar brigăzile conduse 
de Sandu Tudor, Popa Ale
xandru, Istudor Vintilă, Ghe 
bedi Iosif, Vasiu Petru s-au 
angajat să-și depășească lună 
de lună cu 10—15 Ia sută sar
cinile de producție, să contri
buie din plin la predarea îna
inte de termen a celor 239 a- 
partamente ce se construiesc 
în cartierul Braia II.

Aceste angajamente nu sînt 
însă popularizate printr-o a- 
gitație vie, mobilizatoare.

Biroul organizației de bază 
consideră că pentru această 
stare de lucruri se face vino
vat în primul rînd comitetul 
sindicatului (președinte tov. 
Căpitanu Gheorghe). Socotim 
insă că și tov. Carlaonț Nico- 
lae. care răspunde din partea 
organizației de bază de agi
tația vizuală pe șantier, pre
cum și ing. Sitescu loan,- șe
ful șantierului, au făcut prea 
puțin în ce privește sprijini
rea comitetului sindicatului 
pentru asigurarea agitației vi
zuale.

Comitetul sindicatului, în
drumat de organizația de 
partid, trebuie să treacă fără 
întîrziere la lichidarea lipsu
rilor în domeniul agitației vi
zuale, astfel ca ea să devină 
un puternic mijloc de mobili
zare a constructorilor la în’de-
plinirea sarcinilor ce le stau
in față.

Pînă cînd tot
încă de multă vreme, comite

tele sindicatelor de pe șantierele 
de construcții au fost criticate 
pentru lipsa de preocupare pentru 
organizarea activității cultural — 
educative în rîndul constructorilor. 
S-a subliniat că este necesară — 
între altele — formarea de bri
găzi artistice de agitație care să 
prezinte programe 
operative con
sacrate populari
zării fruntașilor, a 
realizărilor lor, 
precum și com
baterii abaterilor de la disciplină, 
lipsei de grijă față de calitate, 
risipei și a altor neajunsuri care 
frînează munca pe șantier.

Pe cele două șantiere din Pe
troșani, precum și pe cel din 
Vulcan, nu s-au format încă bri
găzi artistice de agitație, fiind ne
glijate și celelalte forme ale mun
cii cultural — educative. La Pe
troșani, spre exemplu, totul s-a

NOTĂ

0 măsură imperisaiă: începerea 
Intrărilor Pe fiiiiaj

Pe șantierul Livezeni prind 
contur — prin munca entu
ziastă a constructorilor — noi 
blocuri cu zeci și zeci de a- 
partamente, și cu fiecare bloc 
crește cel mai mare și cel mal 
tinăr cartier nou al Petroșa- 
niului. Se lucrează cu spor 
dar este necesar să se atragă 
atenția asupra unui fapt: de 
pe acum, cind există deja un 
volum destul de mare de lu
crări terminate la roșu, tre
buie trecut la începerea efec-: 
tuării lucrărilor de finisaj. Lu
crările de finisaj, în spe 
tencuielile nu mai pot fi a...,-> 
nate, deoarece din cauza voj 
lumului mare, ele nu vor pat 
tea fi terminate în întregime 
pînă la venirea înghețului, șl 
este știut că tencuielile de 
calitatea cea mai bună nu po« 
fi obținute atunci cînd vine 
înghețul. Și, în afară de a- 
ceasta, tencuielile interioare in 
timpul rece necesită cheltuieli 
mari în plus pentru încălzitul 
cu ajutorul sobelor. începerea 
de pe acum a tencuielilor va 
asigura condițiile pentru o re
partizare judicioasă a forțe 
lor șantierului, pentru darea 
în folosință a noilor blocuri 
la termenele fixate.

„încercări" ?
rezumat pînă acum la „încercări 
S-a „încercat" să se formeze cite 
o brigadă artistică de agitație pe 
fiecare din cele două șantiere. Nu 
s-a reușit. Se încearcă acum să se 
formeze o singură brigadă pentru 
cele două șantiere. Nu se știe 
precis dacă se va reuși sau nu. 
Probabil tovarășii de pe șantiere 

n-au aflat că la 
exploatările mi
niere, la celelal
te întreprinderi, 
activează multe 
brigăzi artistice de 

agitație chiar și în cadrul sec
toarelor sau secțiilor. E adevărat, 
acestora li s-ar putea imputa că 
au sărit peste etapa „încercărilor" 
asupra căreia tovarășii din comi
tetele sindicatelor de pe șantif*e 
insistă atît de mult și îndelu j, 
Dar, de pe acum se vede, numai 
cu încercările nu ajungi departe. 
Trebuie trecut efectiv la muncă 
concretă — și cu siguranță ci se 
va reuși.
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Alături de comuniștii sectorului
Minerii din sectorul IV al 

nei Lonea se numără printre 
lectivele 
ploatări 
pentru 
puse de 
industriei carbonifere. îndeplini
rea angajamentelor de întrecere 
constituie o cauză pentru care 
muncește stăruitor fiecare brigadă, 
fiecare miner sau tehnician. Preo
cuparea de masă pentru obținerea 
unor indici buni in activitatea sec
torului constituie un important 
rezultat al muncii politice desfă
șurate de comuniști, al exemplu
lui lor însuflețitor.

In îndeplinirea misiunii lor de 
însuflețitori și conducători ai 
întregului colectiv la îndeplinirea 
sarcinilor desăvârșirii construcției 
socialiste, comuniștii simt tot mai 
puternic sprijinul a numeroși mun 
citori înaintați, tovarăși fără de 
partid, dar care își dovedesc prin 
muncă, prin fapte, devotamentul 
față de partid. Și în sectorul nos 
tru avem asemenea tovarăși. Unul 
dintre aceștia este tovarășul Bît- 
lea Iosif, șeful unei brigăzi frun - 
tașe. Lucrează la mină din 1957 
at în scurt timp 
Mț,^priceput. A muncit și a cres
cut alături de ------- -‘ —
o singură dată

mi-
co~ 
ex 

socialistă
obiectivelor

fruntașe ale acestei
în întrecerea 
îndeplinirea 
planul de șase ani în fata

a devenit un mi-

comuniști și nu 
biroul organizației

de bază i-a încredințat sarcini d; 
răspundere. In calitate de utenr, 
i s-au dat în grijă anumiți tineri 
pentru a-i ajuta să muncească dis
ciplinat, cu simț de răspundere 
Nu cu mult timp în urmă, apre- 
ciindu-i-se rezultatele pe care le 
obținea ca șef al unui schimb in 
brigada condusă de comunistul 
Bîrluț Clement, i s-a propus să 
ia conducerea unei brigăzi râmase 
în urmă care efectua lucrări de 
pregătiri pentru deschiderea unui 
nou abataj frontal. Și aici s-a 
dovedit la înălțimea crederii a- 
cordate : pregătirile pentru noul 
abataj 
înainte 
brigadă 
deseori, 
fi văzut aplecat asupra unor 
ți tehnice, spre a pătrunde 
adine tainele meseriei pe care 
ales-o.

Recent tovarășul Birlea a 
zentat biroului organizației de 
ză o cerere care dădea glas 
rinței lui de a intra in rindurile 
comuniștilor, in rindul celor care 
l-au ajutat să crească, să devină 
un om înainrar Tovarășul Balogh 
Andrei, secretarul organizației 
noastre de bază, împreună cu în
tregul birou, a analizat cu aten
ție această cerere. Ținînd seama

nodul 
stagiul

irept 
care 

nmocit fTEfn*

frontal au fost efectuate 
de termen. Noul șef de 
a muncit cu pasiune, și 
în timpul său liber, putea 

câr- 
mai 
și-a

pre- 
ba- 
do-

de calitățile solicitantului, de fap
tul că el a fost in muncă și in 
viață mereu alături de comuniști, 
biroul a propus adunării generale 
a organizației de bază primire? 
tovarășului Birlea Iosif in 
membrilor de partid fără 
Je candidatură

— Putem să coi
stagiul de candidatură anii i 
tovarășul Birlea a 
plar pentru îndeplinirea planului 
de producție al sectorului, ani in 
care el a îndeplinit multe sarcini 
trasate de organizația de bază

Adunarea generală a organiza
ției de bază a adaptat in unani
mitate hotărirea privind prinți rea 
ia rindul membrilor de partid a 
tovarășului Birlea Iosif fără sta
giul de candidatură

Pe noi, membrii de partid din 
sector, ne-a bucurat mult acest 
lucru. Organizația noastră de bază 
devine mereu mai purereică- Cei 
mai buni mineri și madtori din 
sector, intre care și tinerii Androa- 
ne Marcu, Marian Aurel. Șarpe 
loan, nutresc dorința de a intra 
in rindurile comuniștilor — do
vadă a atașamentului ferm al oa
menilor mundi față de partid.

DOBRE ILAR IZ 
membru de partid — sectoral IV 

al minei Lonea

rar 
din 
tori

zău 
litote.

Biblioteca cămimdui cultural din Cimpa are 
ea este frecventată de zeci de cititori, 
localitate. Pini in prezent biblioteca 
care au citit 4200 cărți.
IN CLIȘEU: Bibliotecara căminului 
Aurica împreună cu doi din cei mai 

elevii Roncea Dumitru și Boloe Anica.

mineri 
număra

rrttdți prieteni. Zil- 
și țărani muncitori 
peste 400 de citi-- I

din Cimpa. Fercbe~ \cultural
pasionați cititori din loca--

PUBLICITATE

Pentru ca nici o brigadă să nu
Recent, intr-o adunare ge

nerală, comuniștii din sectorul 
n al minei Aninoasa au ana
lizat activitatea 
sectorului 
al anului

' prezentat 
a oglindit 
obținute < 
rului in primele 
nului.

Așa bunăoară, 
producție a fost 
1847 de tone de 
damentul a crescut de la 1,344, 
cit a fost planificat, la 1,442 
tone pe post, prețul de cost a 
scăzut cu 3,55 lei pe tonă. Din 
angajamentul sectorului de a 

f da peste plan în acest an 2.500 
tone de cărbune, trei sferturi 

fost deja Îndeplinit.

conducerii 
pe primul semestru 
în curs. Referatul 
în această adunare 
o seamă de realizări 

de colectivul secto
a6 luni ale

de 
cu

planul 
depășit 

cărbune, ran-

IN LIBRĂRII

re lingă aceste rezultate, 
colectivul sectorului a Încheiat 
semestrul cu 240.924 lei eco
nomii. La aceste realizări, o 
contribuție însemnată au a- 
dus-o brigăzile conduse de co
muniștii Kibedi Francisc, Sa 
'.ok loan. Cosma Remus. Hegy 
Alexandru, Laszlo Bela și alții

Aceste rezultate nu sint insă 
pe măsura posibilităților. Ele 
puteau fi și mai bune dacă 
toate brigăzile erau ajutate 
să-și îndeplinească sarcinile 
de plan. Unele brigăzi de pro 
ducție, ca cele conduse de 
Horvath Andrei, Asmarandl 
Augustin și Biro Mihai au ră 
mas sub plan. Acesta a fost 
punctul in jurul căruia comu 
niștii au purtat discuții aprin
se. Cum a ajutat conducerea 
sectorului aceste brigăzi ? Cu 
muniștii Manea loan, Crîsnic 
Dionisie, Nițu Pavel și biții au 
arătat că unii tehnicieni nu 
au privit cu suficientă răs-

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

rămînă sub plan
pundere ajutorul ce trebuie 
să-l acorde grupelor de care 
răspund. In adunare s-au sta
bilit măsuri pentru ca In cin
stea zilei de 23 August toate 
brigăzile din sector să înde
plinească și să depășească pla
nul. S-a cerut conducerii sec
torului să aibă in centrul a- 
tenției activitatea grupelor 
slabe, să repartizeze celor mai 
buni tehnicieni răspunderea 
pentru grupele respective, să 
creeze condiții optime de mun
că tuturor brigăzilor din sec
tor.

De asemenea adunarea ge 
nerală a insistat ca agitatorii 
din sector să-și sporească con
tribuția la mobilizarea colec
tivului în vederea Îndeplinirii 
angajamentelor de întrecere, 
îmbunătățirii calității cărbu
nelui.

ENCIU NICOLAE 
miner șef de brigadă 

mina Aninoasa

Uzina electrică Vulcan
A Z ĂO R

în zilele de
G A N I Z E
6 și 7 august

UN CONCURS
ia sediul uzinei

pentru ocuparea următoarelor posturi :

— maiștri exploatare cazane, turbine 
electricieni,
— maiștri reparații.
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute 

H.C.M. nr. 1061/959.
Cererile de înscriere se vor depune la bi

roul personal ai Uzinei electrice Vulcan pînă 
la data de 4 august 1962.

ș»

de

I. MĂRGINEANU
£ întreaga țară
w un imens șantier

96 pag. 1,55 lei
. Sub o formă atractivă, lucra

rea prezintă aspecte generale ale 
marilor construcții industriale și 
social-culturale și ale transformări
lor din satele noastre realizate în 
anii construcției socialismului, pre
cum și perspectivele ce se deschid 
în fața oamenilor muncii prin 
construirea de noi și noi obiecti
ve industriale și social-culturale.

K. K. EKIMOV
Mecanizarea și automatizarea 

forjării și matrițării
Trad, din 1. rusă, 180 pag.,

lei
In lucrare se examinează 

blemele mecanizării și automati
zării lucrărilor in secțiile de for
jare și matrițare, se descrie ex
periența înaintată a uzinelor în me
canizarea operațiunilor cu un vo
lum mare de muncă din secțiile 
de forjare, se dau recomandări 
și se descriu unele din cele mai 

. eficiente dispozitive și mecanisme, 
introduse în uzinele fruntașe din 
U.R.S.S.

Cartea se adresează inginerilor 
și tehnicienilor din secțiile de for
jare și matrițare.

6,50

pro-

Fier vechi pentru otelării
Acțiunea de colectare a fie

rului Vechi se desfășoară cu 
intensitate în toate localită
țile din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului.

De 
Dină 
diate 
către 
tare

la Începutul anului și 
în prezent au fost expe- 
oțelăriilor din țară de 
întreprinderea de colec- 
a metalelor Petroșani,

peste 4000 de tone de fier 
vechi. 450 tone fontă și aproa
pe 100 tone metale neferoase. 

Fruntașe în acțiunea de co 
lectare a metalelor sînt colec
tivele Uzinei de reparat utilaj 
minier Petroșani, Exploatarea 
Lupeni, Termocentrala Paro 
șeni și altele.

♦
♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦

cultură 
tehnică 
comerț.

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

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

Selicitanții trebuie să aibă virata între TI—25 ani îm
pliniți la 1 octombrie 1962; să corespundă din 
vedere medical.

Solicitanții care doresc a se înscrie se vor 
serviciul de cadre al T.A.P. L. Petroșani, avînd 
următoarele acte: diploma de maturitate in original, eerti-

punct de

prezenta la 
asupra lor

♦
♦
♦
♦
♦
♦
*

♦
♦

♦ i 
ficatul de naștere (copie legalizată), buletinul de identitate. J

♦ '

C. DUMITRAȘCU
Câlirea prin curenți 
de înaltă frecvență

In broșură sint expuse prin
cipiile folosirii curenților de 
înaltă frecvență la călirea pie
selor, utilajul necesar, tehno
logia aplicată și rezultatele 
obținute. » i

Pentru merite deosebite în îndeplinirea sarcinilor de producție, tinerilor lăcătuși din bri
gada condusă de comunistul Kiss Teofil, din secția construcții metalice a U.R.U.M.P., li s-a 
decernat drapelul roșu de brigadă fruntașă pe uzină în întrecerea socialistă.

ANUNȚ
T.C.M.C
grupul de șantiere 
Coroiești- Vulcan
angajează imediat
ȘOFERI................. -

CU PRACTICA

CITIȚI șl RăSPÎNDIȚI i
„STEAGUL ROȘU" « 

i 
Pentru a primi ziarul cu i 

regularitate, faceți abona- j 
mente pe termen lung. i

i
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Festivalul de la Helsinki

B
O

A-yffL.

HELSINKI 1. Trimișii spe
ciali 
si C.
’ La 
celui
Mondial ăl Tineretului și Stu
denților pentru pace și prie
tenie, au loc în continuare 
numeroase întîlniri internațio
nale ale tineretului. Cea mai 
importantă din aceste întîlniri 
a conducătorilor organizațiilor 
de tineret participante lă fes
tival este aceea în care se dis
cută problemele păcii și inde
pendenței naționale. La ea iau 
parte reprezentanți ai Consi
liului Mondial al

ai Agerpres, M. Ionescu 
Oprică transmit: 

Helsinki, orașul gazdă al 
de-al vm-lea Festival

din Africa, Asia și A- 
Latină. La acest semi- 
susținut un referat și 
Zara din Republica

Păcii, ai 
U.N.E.S.C.O. și alte personali
tăți de pe toate continentele.

Problemele principale aid 
dezbaterilor de aici sînt „Co
existența țărilor cu sisteme 
sociale diferite", „Dezarmarea 
și interesele tineretului", „In
dependența națională și apăra
rea păcii". Pe aceste teme a 
prezentat un referat și con
ducătorul delegației tineretu
lui din Republica Populară 
Romînă tovarășul LVirgil Tro-

> fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.

In cadrul manifestărilor stu
dențești ale festivalului au loc 
seminarii internaționale pe di
ferite probleme 
neral.

La Seminarul 
studențesc care 
principiile i 
vățămlntului, 
xandru Ignat, secretar al Con-, 
siliului U.A.S.R., a susținut re- 
feratul intitulat: „Principiile; 
democratizării învățămîntului 
și adaptarea sa la cerințele 
noastre". La acest seminar 
participă peste l«0 de orga
nizații studențești și națio
nale 
țări.

Un 
nit 
studențesc de cinematografie 
cu tema: „Problemele tinerei 
generații în filmele contem
porane". In cadrul dezbateri
lor, scriitorul Mihnea Gheor-

ghiu a vorbit despre necesi
tatea de a se prezenta în fil
me un tineret nou, sănătos, 
educat în spiritul înțelegerii 
între popoare.

A început, de asemenea, o 
întîlnire a tinerilor econo
miști pe problemele planifică
rii economice în diferite siste
me sociale și care a stîrnit un 
deosebit interes mâi ales în 
rîndurile reprezentanților tine
retului 
merica 
nar a 
Mircea
populară Romînă.

La Casa de Cultură din Hel
sinki s-au întrunit, de aseme
nea, pentru a discuta condu
cători ai organizațiilor de co
pii din aproape 20 de țări. 
Atît rapoartele susținute de 
delegați din R. P. Ungară, 
Franța, Finlanda, cît și inter
vențiile delegaților din R. P. 
Romînă, Argentina, R. P. Chi
neză, R. P. Bulgaria au dat 
răspunsuri întrebării căreia 1-ă 
fost consacrată întîlnirea: 
„Cum se poate asigura ferici
rea copiilor ?“.

Vizita lui N. S. Hrușciov 
în Ucraina

GHENICESK 1 (Agerpres). 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a vizitat la 31 
iulie colhozurile „Volna Revo
luții" și „Gruzia" din regiu
nea Herson (Ucraina).

—=©=—

„In rînduri unite 
spre un fel măreț"

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Studioul central de filme 
documentare a realizat filmul 
în culori „In rînduri unite spre 
țelul măreț", consacrat recen
tei vizite în R. P. Romînă a 
delegației sovietice de partid 
și guvernamentale în frunte cu 
N. S. Hrușciov.

Filmul înfățișează eveni
mentele principale legate de 
vizita delegației în Romînia: 
primirea călduroasă făcută la 
București, călătoria oaspeților 
sovietici prin țară, mitingurile 
din diferite orașe și sate. Fil
mul conține de asemenea ima
gini de la tratativele dintre 
delegațiile de partid și guver
namentale ale U.R.S.S. și R.P.R. 
și semnarea comunicatului so- 
vieto-romîn.

I

de interes ge-

internațional 
a dezbătut 

democratizării în- | 
tovarășul Ale-I

din mai mult de 70 de

deosebit interes a stîr- 
seminarul internațional

GENEVA 1 ( Agerpres). — 
ȚASS transmite :

Intr-o ședință plenară a ce
lei de-a 34-a sesiuni Consiliul 
economic și social al O.N.U. a 
adoptat o rezoluție cu privire 
la urmările economice și so
ciale ale dezarmării în care se 
arată că realizarea unui acord 
cu privire la dezarmare ar a- 
vea o mare importanță pentru 
accelerarea progresului social- 
economic în lumea întreagă) șl 
mai ales pentru sprijinirea 
dezvoltării economice a țărilor 
slab dezvoltate.

Consiliul economic și social 
aprobă concluziile grupului 
consultativ că dezarmarea ge
nerală și totală ar fi o bine
facere de neprețuit pentru în
treaga omenire și recunoaște 
că toate problemele legate de 
dezarmare pot fi soluționate 
pe calea măsurilor naționale 
și internaționale, că dezarma-

econo-

trase 
dezar-

Rezoluția Consiliului economic 
și social al O. N. U.

rea poate fi înfăptuită în toa
te țările fără a afecta 
mia lor națională.

Pe baza concluziilor 
din analiza urmărilor
mării. Consiliul economic și 
social al O.N.U. subliniază în 
rezoluțîa sa „importanța în
cheierii cît mai grabnice a 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală sub 
un strict control internațional" 
și cheamă toate statele „ca în 
politica promovată de ele să 
țină cont de concluziile ra
portului cu privire la urmările 
economice și sociale ale dezar
mării".

(=)

Grevă generală în Argentina
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). 
„La miezul nopții, Buenos 

Aires părea un oraș mort", re
latează agenția Associated 
Press, referindu-se la aspectul 
orașului la începutul grevei 
generale de 48 de ore, decla
rată de Confederația Generală 
a Muncii

„Greva 
nință să 
industrie 
mai mare 
rilor și o 
ța urbană, menționează agen
ția Reuter, urmărește să ob
țină o majorare generală a 
salariilor și satisfacerea altor 
revendicări". Ea a început in 
noaptea de 31 iulie spre 1 au
gust. Potrivit agenției Associa
ted Press, ziariștii argentinieni 
s-au alăturat grevei. încă de 
marți toate ziarele au anunțat

-------------- ©---------------

tratativele prințului 
la Washington
le-au fost impuse de acordu
rile asupra Laosului și de a 
aduce o contribuție la menți
nerea păcii în Asia de sud-est. 

Primul ministru a subliniat 
ferma sa hotărîre de a păstra 
și de a perfecționa indepen
dența, unitatea și neutralita
tea țării sale. El a arătat că 
prosperitatea și bunăstarea 
poporului laoțian depind de 
respectarea întocmai a acor
durilor de la Geneva de către 
toate statele semnatare și de 
unitatea țelului poporului lao
țian. Președintele S.U.A. a 
confirmat de asemenea hotă- 
rirea S.U.A. de a sprijini activ 
independența și neutralitatea 
Laosului.

O---------

RECUNOAȘTERI
NEW YORK 1 (Agerpres). 
împlinirea unui an de la 

semnarea stătutului „Alianței 
pentru progres" nu va fi săr
bătorită, a declarat Teodoro 
Moscoso, conducătorul acestui 
program american de „ajuto-

din Argentina, 
generală, care ame- 
paralizeze întreaga 
a Argentinei, cea 
parte a transportu- 
mare parte din via-

că nu vor apare miercuri și 
joi.

Incercînd să intimideze cele 
trei milioane de muncitori ar
gentinieni, care s-au declarat 
în favoarea grevei, guvernul a 
anunțat, după cum relatează 
agenția Associated Press, că 
peste 8.000 de polițiști, îm- 
părțiți în patrule de cîte 200 
de persoane, coordonate prin 
radio, prin intermediul a 10 
avioane și 6 elicoptere, au fost 
concentrați pentru a „menți
ne ordinea".

Totodată, intr-un discurs 
radiodifuzat, Alvaro Alsogaray, 
ministrul economiei al Argen
tinei, a declarat că guvernul 
a repus în vigoare o lege anti- 
sabotaj din 1950 potrivit că
reia greviștii participanțl la 
pichete vor putea fi întemni
țați pe 25 de ani.

o nouă provocare fascistă 
zădărnicită de populația Londrei 

LONDRA 1 (Agerpres).
O nouă provocare a elemen

telor fasciste pusă la cale la 
Londra a fost zădărnicită.

După cum relatează agenția 
France Presse, elemente fas
ciste din organizația condusă 
de Oswald Mosley, au încer
cat marți să organizeze im mi
ting în plin centrul orașului.

LL1 n-a durat 
minute, întrucît 

londo-

300 de polițiști și s-a năpustit 
asupra huliganilor care au 
rupt-o la fugă.

Potrivit știrilor difuzate de 
agenția France Presse, de fu
ria populației n-a scăpat nici 
chiar șeful fasciștilor, Mosley, 
care a fost prins și bătut în 
momentul cînd încerca să dis
pară cu mașina. Același tra
tament i s-a administrat și 
fiului său, participant la pro
vocarea fascistă.

In timpul ciocnirilor care au 
avut loc între populație și 
fasciști, poliția a operat 54 de 
arestări sub pretextul „încăl
cării ordinei".

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

S. U. A. pregătesc noi experiențe 
nucleare în Cosmos

WASHINGTON 1 (Agerpres).
TASS transmite :

In pofida repetatelor eșecuri 
în încercările lor de a detona 
un dispozitiv nuclear la mare 
altitudine, Statele Unite se 
pregătesc pentru noi experien
țe nucleare în Cosmos. Comi
sia pentru energia atomică si 
Ministerul de Război al S.U.Â. 
au anunțat că vor fi necesare

Acțiunea fascistă 
decît cîteva ____
intervenția populației 
neze i-a pus pe fugă pe huli
gani. In timp ce vorbea, Mos- 

a fost huiduit si bombar- 
cu roșii. Populația a îor- 
cordonul format din peste

ley, 
dat 
țat

cîteva săptămîni pentru repa
rarea rampei de lansare care 
a suferit avarii serioase în ur
ma eșecului din 25 iulie în 
tentativa de a lansa o rachetă 
în Cosmos cu un dispozitiv 
nuclear, și pentru pregătirea 
„efectuării celorlalte explozii 
nucleare in straturile superi
oare ale atmosferei".

Comunicatul privind 
Suvanna Fumma

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
După o vizită de cinci zile, 

prințul Suvanna Fumma pri
mul ministru al guvernului de 
coaliție al Laosului, a părăsit 
S.U.A. In comunicatul comun 
al președintelui Kennedy și 
prințului Suvanna Fumma, 
Semnat după încheierea tra
tativelor duse de primul mi
nistru al Laosului cu preșe
dintele S.U.A., secretarul de 
stat și alte oficialități din 
S.U.A. cu privire la viitoarele 
relații dintre statele Unite și 
Laos, cele două părți au sa
lutat rezultatele conferinței de 
la Geneva pentru Laos. Ele au 
exprimat hotărîrea guvernului 
lor de a respecta obligațiile ce

AMARE

LONDRA. Uzinele Ford din 
Dagenham (Essex) continuă 
să rămînă imobilizate în urma 
grevei declarată de muncitori 
în semn de protest împotrivă 
trecerii unor muncitori de la 
conveier la altă muncă cu un 
salariu mai mic.

La uzina de automobile 
„Jaguar" (Coventry) au decla
rat la 31 iulie grevă 50 de con
ducători de mașini, Ei protes
tează împotriva modificărilor 
în sistemul retribuirii pre
miale. Ca urmare a grevei a- 
proximativ 1.300 de muncitori 
au încetat lucrul.

BRUXELLES. Potrivit date
lor oficiale, scrie ziarul „Dra
peau Rouge", la 21 iulie în 
Belgia existau 35.668 de șomeri 
totali și un număr de 18.267 
de șomeri parțiali.

NEW YORK. După cum se 
relatează din Manila', președin
tele Filipinelor, Macapagal, 
l-a înlăturat pe Fernando Si- 
son din postul de ministru 
ad-interim al finanțelor. A- 
ceastă măsură este în legătu
ră cu scandalul provocat de 
coruperea unor personalități 
din guvernul filipinez de că
tre milionarul american 
Stonehill.

Harry

LONDRA. Societatea 
tish Aircraft Corp.", cel 
doilea concern aeronautic din 
Anglia în ordinea' importan
ței, a anunțat la 31 iulie că a

„Bri- 
de-al
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semnat cu societatea franceză 
„Nord-Aviation" un acord de 
colaborare în domeniul proiec
tării și producerii diferitelor 
tipuri de proiectile teleghidate.

rare" a țărilor Americii Lati
ne, într-un memorandum a 
dresat funcționarilor din apa
ratul său de la Washington. 
Potrivit ziarului 
Times", Moscoso 
că
acum nu sînt nici pe 'departe 
satisfăcătoare" și că piedicile 
care stau în calea îndeplini
rii acestui program sînt „co
losale, și aproape de neînlă- 
turat". De aceea la 17 august, 
clnd se va împlini un an de 
la semnarea statutului „Alian
ței pentru progres", subliniază 
ziarul „nu va avea loc nici o 
festivitate".

„New York 
a subliniat 

„rezultatele obținute pînă

PROGRAM DE RADIO
3 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfătui 
medicului, 7,45 Salut voios de 
pionier, 9,20 Fragmente din o- 
pera „lolantha" de Ceaikovski, 
10,08 Din muzica popoarelor. 
11,03 Muzică de estradă, 12,00 
„Pacea va triumfa" — mon 
taj de cîntece și versuri, 13,10 
Din albumul melodiilor de es 
tradă, 14,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 15,22 Din 
creația compozitorului sovietic 
Andrei Eșpai, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba pa
triei, 18,30 Cronică economi
că, 19,00 in centrul activității 
clubului, viața uzinei, 19,45 
Cîntă Constanta Cîmpeanu si 
Constantin Drăghici, 20,40 
Muzică de dans, 21,40 Jocuri 
populare romînești. PROGRA 
MUL II. 12,15 Lucrări ale îna
intașilor noștri, 12,45 Muzică 
de estradă, 13,15 Limba noas 
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), 13,25 Muzică 
de balet din opere, 14,03 Con 
cert distractiv interpretat ia 
fanfară, 15,00 înregistrări de 
Ia „Festivalul de folclor al 
Țărilor din Balcani și din zona 
Mării Adriatice" — București

1962, 15,35 Actualitatea în ță
rile socialiste, 16,30 Melodii 
populare ardelenești, 16,50 
Curs de limba rusă, 18,30 Mu
zică din operete, 19,30 Teatru 
ia microfon: „Doctor în filo
zofie". Adaptare radiofonică 
după comedia lui Branislav 
Nușici 21,45 Muzică de dans, 
22,30 Moment poetic: „Ce-n- 
seamnă să fii tînăr", versuri 
închinate tineretului lumii, 
luptei sale pentru pace.

CINEMATOGRAFE
3 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Numai o glumă: AL. 
SAHIA: Profesorul Mamlock: 
PETRILA: Lanterna Lotus
fermecată: ANINOASA: Intil- 
nire pe cablu: LUPENI: Cân
tecul întrerupt: BARBATENT: 
Cazacii: URICANI: Secerișul 
verde. (Responsabilii cinema
tografelor din Lonea. Live- 
zeni, Iscroni. ParoșenL Vulcan, 
Crividia nu au trimis progra
mul filmelor pe luna august'.
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