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4 Calitatea - preocupare de seaiuâ 
a întregului colectiv

Minerii sectorului m — sec
tor de bază al minei Vulcan 
— au muncit in acest an cu 
spor. Ei se mindresc cu faptul 
că din abatajele sectorului lor 
au fost extrase peste preve
derile planului mai mult de 
6.000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. In același timp, colec
tivul sectorului in a sporit cu 
peste 8 la sută productivita
tea muncii planificată.

O latură importantă a acti
vității minerilor și tehnicie
nilor de aici a constituit-o 
îmbunătățirea continuă a ca
lității cărbunelui extras. Ast
fel, procentul mediu de cenușă 
in cărbune a fost simțitor re
dus, fapt pentru care sectorul 
a realizat importante 
nomii.

Despre felul cum au 
ei să dea cărbune de
calitate, tov. ing. stoica Pe
tru, șeful sectorului m, a de
clarat următoarele unui re
dactor al ziarului nostru:

— Sectorul nostru se numă
ră printre sectoarele miniere 
din Valea Jiului care dau căr
bune cocsificabil centrelor si
derurgice din țară. Una din 
condițiile de bază este aceea 
ca producția 
centre să 
In urma 
de către 
al minei 
bunelui
luate o seamă de măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea 
ei. Astfel, s-a format o comi
sie pe sector compusă din se
cretarul organizației de partid, 
secretarul organizației U.T.M., 
președintele secției sindicale și 
șeful sectorului, care s-a de
plasat la fiecare Ioc de mun
că și, crientindu-se asupra 
condițiilor geolcgice ale stra
turilor, a luat măsuri opera
tive și concrete pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui. 
S-a hotărît ca la abatajele cu 
intercalații miei de steril să 
se aleagă șistul și să se depo
ziteze în 
podituză. 
batajele 
de steril
se excava separat sterilul și a 
se depozita în spațiul exploa
tat pe pediiură.

Pe lingă aceasta, în cadrul 
brigăzilor a fost numit pe fie
care schimb cîte. un rr.iner ca
re să răspundă de alegerea cu 
grijă a șistului din cărbune.

Maiștrii mineri, conducători 
nemijlociți ai prcducției, în 
baza sarcinilor primite, au 
controlat îndeaproape felul 
cum fiecare brigadă și schimb 
se ocupă de extragerea unui 
cărbune cît mai curat.

In urma măsurilor luate, a 
eforturilor depuse de comu
niștii din sector, problema 
calității a devenit o preocu
pare principală a fiecărui mi
ner. Ca urmare conținutul de 
cenușă în cărbunele extras a 
fost cu aproape 2 la sută mai 
mic deeît norma admisă. Pen
tru a dezvolta tot mai mult 
realizările obținute în această 
direcție, brigăzile de mineri de 
la abataje au îmbrățișat ini
țiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat". Organiza
ția de partid din sector a des
fășurat o largă muncă politi
că pentru extinderea prețioa
sei inițiative la toate abata
jele.

Rezultatul preocupărilor spo
rite pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității producției este 
că numărul vogonetelor rebu- 
tate pentru șist a scăzut sim
țitor. In prezent procentul de 
cenușă pe întregul sector a 
scăzut cu 3,2 la sută față de 
cel admis. In fruntea luptei 
pentru o calitate superioară a 
cărbunelui extras se află bri
găzile mânerilor Drob Gtieor- 
ghe, Păcurar Traian, Țarină 
Valerian și Zold Francisc.

Colectivul sectorului va lupta 
și pe mai departe cu tot mai 
multă hotărîre pentru a ex
trage cărbune de calitate cît 
mai bună.
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planificată fiind 
cu 215 kg. de 

pe post. Toate 
de la abataje

Toate
La mina Aninoasa în 

fruntea întrecerii se află 
sectorul I. Minerii 
aici 
țire pentru 
cu 
de plan. Ei 
sprijin efectiv din toate 
punctele 
lectivul 
pune un 
ridicarea 
zilor la 
fruntașe, 
gului colectiv s-a 
cu frumoase realizări. In 
luna aceasta, din abata
jele sectorului au fost ex
trase peste plan 2070 
tone de cărbune, produc-
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înainte de termen

muncesc

succes a

de
cu însufle- 
îndeplinirea 

sarcinilor 
primesc un

de vedere. Co
de conducere 
mare accent pe 
tuturor 

nivelul 
Efortul

brigă- 
celor 
între- 
soldat

tivitatea 
depășită 
cărbune 
brigăzile
sint in prezent peste plan.

Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de 
minerii din brigada con
dusă de Szasz Teodor, 
care muncind cu un ran
dament mai mare ca cel 
prevăzut cu aproape două 
tone de cărbune pe post, 
au dat peste plan 545 
tone de cărbune. Brigă
zile conduse de Cristea 
Aurel, Roman Petru, 
Bojte Adalbert au extras 
în plus între 280—460 
tone de cărbune.

eco-

reușit 
bună

de

au 
august

este 
realizarea 
muncitori 
de la 

desfășu- 
o în- 
Pen- 
fixat 
patru

V,PC5aul lunar — cu 6 
zile mai devreme"" 
lozinca pentru 
căreia sute 
metalurgisti 
U.R.U.M.P. 
rat în luna
suflețită întrecere, 
tnr început, ei au 
ca obiectiv numai 
grupe de piese : stîlpi de 
abataj, tuburi flanșate, 
piese de schimb 
construcții metalice 
tuburi de aeraj.

întrecerea desfășurată 
e adus roade frumoase 
celor , care, au . participat

de

la ea. Astfel, sarcinile de 
plan la tuburile de ae
rai și tuburi flanșate 
pentru luna august au 
fost realizate încă în ziua 
de 14 august, Tar la 
stîlpi de abataj și piese 
de schimb de construcții 
metalice la 19 august. 
Secția mecanică a reali
zat, global, sarcinile de 
plan la piese 
pină la 21 
turnătorii au 
două decade 
sută 
chid.

de schimb 
august, 

produs 
cu 10

mai mult oțel

iar 
in 
la 

li-

Cei mai buni din sector
Biroul organizației de 

bază P-M.R. de la sec
torul X gospodăresc — 
^eministrativ al minei 
Lupeni, în ultimul timp 
și~a îmbunătățit munca 
de primire în rîndurile 
partidului. Biroul și-a 
îndreptat atenția ca în 
rîndul candidaților fi 
membrilor de partid să 
fie primiți cei mai buni 
muncitori din cadrul 
sectorului gospodăresc.

Printre tovarășii pri
miți de curind în rîn
durile candidaților
partid, se numără tîm- 
plarii Mîrza Liviu fi 
Mican Andrei.

La adunarea generală 
a organizației de bază,

de

primire in rîndurile can- , 
a < 

de '
didaților de partid 
tinărului instalator 
apă Rusu Gavrilă.

Comuniștii, printre 
care amintim pe tov. 
Gabor F. Popescu 1. 
Laszlo A. Huszar Arca- 
die, Berger Maier, au
apreciat la discuții că ; 
activitatea tovarășului
Fmsu Gavrilă îl situea
ză printre cei mai buni 
muncitori din sector.

Vorbitorii i-au făcut 
și cîteva recomandări 
după care adunarea ge
nerală a organizației 
de bază l-a primit în 
rîndurile candidaților 
de partid.

Printre muncitorii de la șantierul 7 con
strucții Livezeni, care contribuie Ia darea 
noilor blocuri în folosință Înainte de termen 
se numără și parchetarii Lepădătescu loan și 
Tomescu Dumitru.

Trin depășirea normelor de lucru cu 8—10 
la sută ei reușesc să parcheteze lunar în plus 
1—2 apartamente.

O

Minerii din Lonea
obțin noi succese

livrată acestor 
fie de bună calitate, 
unei analize făcute 
comitetul de partid 
asupra calității căr- 
din sector, au fost

noi
șa
trei 
mă-

Colectivul minei Lonea 
continuă să obțină 
succese în întrecerea 
cialistă. In primele 
zile de muncă după
reața sărbătoare de la 23 
August, minerii de aici 
au adăugat la realizările 
anterioare încă 204 ronc 
de cărbune peste plan 
Aproape jumătate din a* 
ceastă cantitate de căr
bune a fost ■ extrasa din

abatajele sectorului V, 
sector fruntaș pe exploa
tare. Aici brigăzile mi
nerilor Toacă Ștefan și 
Danciu Moise au lucrat 
cu un randament de pes
te 6 tone cărbune pe 
post In perioada de timp 
care s-a scurs din luna 
august, minerii loneni. au 
livrat peste prevederile 
planului aproape 1.6C0 
tone de cărbune energe
tic.

O

Pe șantier^ r-r. 9 Livezeni 
mWca decurge cu spor

spațiul exploatat, pe 
De asemenea, în a- 

cu intercalați! mari 
s-a luat măsura de a

ultimele 4 luni, 
ce s-a primit do- 

ac-

cu înscm- 
Producti ■ 
a sporit 
față de 
prețul de

In 
după 
cumentația necesară, 
tivitatea constructorilor
de pe șantierul 9 Live
zeni s-a soldat 
nate succese, 
vitatea muncii 
cu 19 la sută 
cea planificată,
cost a fost redus cu 1.7 
la sută, iar la materiale 
s-au obținute economii în 
valoare 
lei. In 
ultimele 
volumul 
lor executate re
prezintă aproape 
jumătate din 
planul anual.

Constructorii

de peste 170.00") 
același timp. «r.
4 luni, • ••«• 
lucrări- *

străduiesc să execute 
lucrări de bună calitate, 
să scurteze termenul de 
dare în folosință a blo
curilor. Printre cei care 
obțin rezultate frumoase 
se numără muncitorii 
Moga loan, Roșu Dumi - 
tru. Kinel loan. Gali- 
gher Ștefan și alții. De 
curind un număr de 32 
de constructori au fost 
premiați pentru hărnicia 
lor. Valoarea primelor se 
ridică la 7.600 lei.

Printre locatarii căminului 
de tineret nr. 2 din Petrila se 
numără și utemista Diaconu 
Maria, elevă fruntașă la școala 
de surori medicale din Petro
șani. Viitoarea profesiune este 
mult îndrăgită de ea. Acest 
lucru se vede șl din pasiunea 
cu care Maria studiază în orice 
clipă liberă manualele de spe- 

. cialitate. ,

FLORI PE LUNCA FLORILOR
ținută recent, a fost DUMITRA CÎMPEAN 
discutată fi cererea de corespondentă «

Printre fruntașii de la Uzi na electrică Vulcan (secția 
‘A.C.R.E.V.) bobinatorii Nevezi Ladislau, Coica Nicolae și Capriș 
Alexandru ocupă un loc de cinste. Pe lingă lucrările de calitate 
și depășirile pe care le obțin, ei au realizat și înseninate e- 
conomii prin recondiționarea unor piese vechi.

IN CLIȘEU: Tovarășii Nevezi Ladislau, Coica Nicolae și 
Capriș Alexandru reparînd un rotor electric.

Să străbați cu motocicleta, in
tr-o zi însorită, - drumul de la 
Petroșani pină la cabana Lunca 
Florilor constituie o adevărată 
plăcere. La tot pasul te întîm- 
pină schimbarea de decor: blo
curile noi din Petrila și Lonea, 
alternează cu aspecte specifice 
peisajului industrial, ca apoi, 
pornind pe drumul paralel cu li
nia ferată 
frumusețile oferite cu 
de natura înconjurătoare.

După cițiva kilometri de la 
Lonea, drumul se depărtează de 
linia ferată și șerpuiește printre 
poieni și crînguri. Susurul unui 
mic pîrîiaș, care însoțește drumul, 
e singurul zgomot ce-ți ajunge 
la urechi. Apele, puține, saltă 
cu voioșie din piatră-n piatră, 
stropii răsfirați, în bătaia raze
lor soarelui, părînd a fi smulse 
dintr-un caleidoscop în mii de 
culori. Din cînd în cînd tăcerea 
medievală parcă din jur e în
treruptă de zgomotul roților 
vreunei drezine care transportă 
excursioniști la cabana Aușelu. 
sau de zgomotul vreunui convoi 
de vagoane încărcate cu lemne, 
rod al muncii forestierilor.

Deși te afli pe aproape, nici 
nu observi cabana. Deodată va
lea îngustă se deschide fi după

un deal apare construcția brună 
din lemn : e cabana, o floare în 
Lunca Florilor. De citva timp 
ea fi-a schimbat întrucîtva des
tinația. Pe frontispiciu, la intra
re, pe lingă tradiționalul „Bine 
ați venit" se zărește inscripția 
care vorbește despre grija ce i~o

îngustă, să admiri 
dărnicie

poartă partidul tineretului : ta
bără pentru pionieri și școlari.

In ziua cînd am vizitat tabă
ra, după frînturile de cîntece și 
voci care ajungeau pînă la noi 
dintr-o poiană acoperită vederii 
de niște pomi, ne-am dat seama 
că locatarii, cel puțin de astă- 
dată, nu sint pionieri și școlari, 
ci preșcolari. Intr-adevăr după- 
ce și-au petrecut aici o parte din 
vacanță cîteva serii de 
și școlari, începînd din 
gust se află la „odihnă" 
10 de preșcolari.

Schimbarea survenită

pionieri
22 au- 
aproape

în pri-

vința locatarilor se reflectă în 
toate compartimentele: progra
mul e adecvat celor mici, meni
urile zilnice, de asemenea, sînt 
corespunzătoare cerințelor lor. 
Chiar și' tov. prof. Popa Ghe- 
orghe, directorul taberei, s-a 
„transformat". Și-a „pierdut" 
titlul, funcția. Din „tovarășe di
rector" sau „tovarășe profesor - 
cum îi spuneau pionierii și șco
larii — a ■ devenit un foarte 
simplu „nene" pentru cei mici.

La apropierea orei prînzului, 
dealul aflat în fața taberei se 
însufleți. Pe covorul verde apă
rură șiruri de copii, fetite îm
brăcate în rochițe roșii, galbene 
sau albastre, băiețași cu panta
loni scurți, cămăși albe sau co
lorate. Un veritabil buchet de 
flori în multe culori se apropia 
de noi. Flori multe, frumoase 
pe Lunca Florilor. Cu acest pri
lej prin intermediul micilor 
Siko Emilia, Posteucă Elvira 
din Petrila, Ivan Virgil, Popes
cu Gabriela din Petroșani, Bog
dan Silvia, Cocea Nicolae din 
Lupeni am aflat, printre altele, 
dintr-o melodie cîntată cu toată 
ardoarea, că locomotivele trag

VICTOR FULESI
(Continuare în pag. 3-a)
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Corespondenții voluntari — fire trainiee 
de legătură a ziarului cu masele
Sărbătoare îa sectorul III 

al minei
festlvl-
frumos

28 august. Sala de 
tftți a minei Lupeni, 
Împodobită, a găzduit sărbă
torirea unui însemnat eveni
ment : Cel mai mare sector al 
minei, sectorul III, și-a înde
plinit angajamentul anual de 
a da peste plan 30.000 tone de 
cărbune cocsificabil. Minerii 
sectorului III au fost felicitați 
cu căldură de conducerea mi
nei, de comitetul de partid și 
comitetul sindical. Tovarășii 
Nicorici Nicolae, șeful minei, 
Ana Ferdinand, secretarul co
mitetului de partid precum și 
alți vorbitori au adresat cu
vinte de laudă harnicilor fron- 
taliști. Șefilor de brigăzi, mi
nerilor, li s-au înmînat flori, 
semn de înaltă prețuire a 
muncii lor rodnice. Tot tim
pul a domnit o atmosferă cal
dă, sărbătorească.

Drumul spre acest eveni
ment n-a fost de loc ușor. Să 
dai peste plan 30.000 tone de 
cărbune cocsificabil înseamnă 
o realizare care are la bază 
munca însuflețită a întregului 
colectiv, hotărîrea minerilor de 
aici de a-și îndeplini în mod 
exemplar sarcinile de plan, 
pentru a da economiei canti
tăți sporite de cărbune coc
sificabil.

Muntele de cărbune, revăr
sat în sute de vagoane ce l-au 
împărțit la uzine și fabrici, a 
început să crească încă din 
prima lună a anului. Pe a- 
tunci angajamentul anual al 
minerilor de la sectorul III 
era de a da peste plan 7.000 
tone de cărbune. Acest anga
jament a fost îndeplinit încă 
în primul trimestru. Cintărln- 
du-și forțele, ținînd seama de 
posibilitățile ce le au, fron-
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Lupeni
taliștii nu s-au oprit aici. Sfă- 
tuindu-se, au hotărit să-și ma
joreze angajamentul la 15.000 
tone de cărbune. Muncind cu 
însuflețire, minerii au rapor
tat îndeplinirea angajamentu
lui sporit încă înainte de în
cheierea primului semestru. 
Pentru frumoasele realizări 
sectorul a fost distins cu dra
pelul roșu de fruntaș în în
trecerea socialistă desfășurată 
în trimestrul II.

Se apropia sărbătoarea cea 
mai de seamă a poporului nos
tru : ziua de 23 August. Ca să 
o cinstească cum se cuvine, 
minerii sectorului ni și-au 
dublat din nou angajamentul, 
de data aceasta la 30.000 tone 
de cărbune. In marile frontale 
brigăzile conduse de frații 
Ghioancă Sabin și loan, But- 
naru Victor munceau parcă cu 
șl mai multă însuflețire. In 
ziua de 27 august angajamen
tul a fost îndeplinit.

Iată meritele pentru care 
întregul colectiv al sectorului 
a fost chemat să primească 
cele mai calde felicitări. Deși 
obișnuiți cu asemenea eveni
mente, pe fețele tuturor celor 
de la III se citea emoție, bu
curie și hotărîrea de a cuceri 
noi izbînzl. Intre ei parcă au 
și hotărit ceva. E vorba de 
sporirea angajamentului.

Minerii de aici sînt hotărîți 
să lupte cu însuflețire pentru 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor trasate de partid, pen
tru a 
victorii 
pentru 
bun și

Autobu2ul claxonează puternic 
înainte de a porni la drum pe 
oglinda de asfalt a șoselei.

— Mai stai puțin, tovarășe Si- 
poș. E cineva care fuge să prin
dă autobuzul în stație — strigă 
taxatoarea.

Șoferul dă semne de nerăbdare 
In stația următoare îl așteaptă 
alți pasageri și el nu vrea să facă 
pe nimeni să aștepte. Așa e felul 
Iui : punctual ca un ceasornic.

Omul a pus piciorul dintr-o să
ritură pe scara autobuzului răsu* 
flînd obosit dar ușurat.

— Dar bine tovarășe, îl ceartă 
șoferul, dumneata nu ști că nu au

„Grăbiți urcarea"

Student și corespondent voluntar
mi-

cîntau 
simfonie

Sărbători tot mai des 
repurtate în bătălia 

cărbune mai mult, mai 
mai ieftin.

AVRAM MICA
activist sindical — mina Lupeni

ACȚIUNI TINEREȘTI
muncă patrioticii 
trecute. tinerii de

l.C.O. Vulcan,

La
Zilele 

Sectorul 
mâți de 
efectuat 
patriotică la demolarea unei clă
diri vechi aflată în incinta uzi* 
nei electrice din localitate. In 
decurs de 4 ore, harnicii tineri 
au demolat, selecționat și stivuit 
peste 2.000 bucăți cărămidă fi 
au revalorificat diverse materiale 
de construcție. Au muncit cu 
multă tragere de inimă echipele 
conduse de Belea loan, Bogătoi 
loan, Nacm Vasile și Merișan 
loan.

fier vechi pentru ofelărti
oo

In luna august, acțiunea de co- g 
lectore a fierului vechi, la mina g 
Vulcan, a luat o mare amploare, g 

o Numai într-o singură zi, tinerii g 
~ mineri din 4 brigăzi de muncă g 
£ patriotică au colectat în jurul g 
" puțului 7 vest, o comitate de 20 g 
8 tone fier vechi. Acțiuni similare g 
8 au avut loc și în subteran, la 8 
8 sectoarele 1, 11 și TV, Nu s-au 8 
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la 
îndru- 

organizația U.T.M., au 
o acțiune de muncă

8
8
2

lăsat mai prejos nici tinerii de 
la Uzina electrică Vulcan care 
în decursul lunii august au co
lectat din secții fi ateliere o 
cantitate de fier vechi aproape 
egală. Acțiunile fi hărnicia ti
nerilor muncitori au făcut posi
bile ca întreprinderile din raza 
orașului Vulcan să predea 
l.C.M.-ului de la 1 la 26 au
gust

sebit l-au adus organizațiile 
U.T.M.

Îndrumate de comitetul oră
șenesc Uff.M. Vulcan organiza
țiile U.T.M. de la mină, uzină, 
șantierul de construcții și cele
lalte întreprinderi din localitate 

au început să desfășoare acțiuni 
eficace pentru răspîndirea cărții. 
Astfel, în 
numeroase 
pularizate 
părute în 
recomandări de cărți 
cîndu-se 
comisiilor pentru concursul „Iu
biți cartea’1.

NICOLAE ROVENTA 
tehnician — U. E. Vulcan

§
8

cursul lunii s-au ținut 
recenzii, au fost pa

cele mai noi cărți a- 
bibliotecă, s-au făcut 

intensifi- 
totodată fi activitatea

8
8
8
8
8
8
8
8
8

tobuzul trebuie să aștepte pasa
gerii, de ce nu sinteți la timp în 
stație ?

Intre timp autobuzul și-a luat 
viteză și gonește pe asfaltul lu
cios spre Lupeni.

— Lasă tovarășe I Ce, noi nu 
așteptăm de atitea ori în stație 
după dumneavoastră ?

— Pe semne că nu-1 cunoaș
teți pe tovarășul Șipos Ștefan — 
se amestecă cineva în 
Dar să știi, după el 
sâ 
să-l 
mai 
Știi 
nile 
de aur băiatul ăsta. Pune 
în tot ceea ce face. 1 
miist**. Știi dumneata 
„sutamiist" ? Unul care 
de mii de kilometri cu 
fără nici o reparație capitală1

Șoferul nu mai 
participe la discuție, 
la mișcările mașinii, 
atîția „cai" pe care 
strunească. La toate 
fie atent. Autobuzul 
lometru după kilometru. In ora
șul Lupeni autobuzul a sosit la 
timp. Timpul de staționare e 
scurt însă.

— Grăbiți urcarea, vă rog - 
se aude vocea șoferului. La sta
ția următoare mă așteaptă 
gerii.

Ușile se închid, autobuzul 
nește iar.

— Intr-adevăr — șoptește 
va dintre noii călători — șoferul 
Șipoș e punctual ca un ceasornic.

? Atelierul mecanic al
( nei Vulcan părea un stup de 
i albine. Strungurile 
\ intr-una frumoasa
î a muncii, în timp ce cuțitele
> lor mușcau cu sete din me- 
? tal aruneînd în toate părțile 
? șpanul seînteietor. La unul 
( din strunguri, un tînăr înalt 
( cu ochi negri trebăluia de 
\ zor. Tot șutul nu s-a des- 
) părțit de mașina lui dragă. 
( Cînd sirena a 
( anunțat sfîrși- 
( tul lucrului, 
( lingă strung, 
\ frumos aran-
> jate, stăteau o
> mulțime de 
( piese, atît de 
' necesare bunei
1 desfășurări a 
(muncii în
} dîncul minei de

curînd
chise.
piesele
numai
nă
După

a-

(

8
8
8
8 o
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120 tone de fier vechi.
Cartea a devenit 

prietenul tineretului
8 Biblioteca clubului muncitoresc
8 al sindicatelor din Vulcan a în* g 
8 registrat în luna august 860 noi g 
| cititori (cu 9 la sută mai multi 8 
® decît în aceeași perioadă a artu- 8 
g lui trecut) care au împrumutat 8 
° și citit 2100 volume. La această 8 
2 realizare, care dovedește că pen- 8 
a tru tineret cartea devine un prie- 8 
5 ten nedespărțit, un aport deo- 8

coco oo oo cc oo oooooooo oo oo oo oo oo a

aștepți niciodată, 
laud, dar e unul 
buni șoferi din 
dumneata cum umblă 
lui ? Ceasornic !

vreun reportaj despre hăr
nicia mecanicilor și electri
cienilor de la mina Vulcan.

Cunoscîndu-i-se pricepe
rea și hărnicia, Albescu Du
mitru a fost promovat în 
munca de activist U.T.M., Ia 
mină. Obiceiul de a scrie 
ziarului nu l-a lăsat nici aici, 
cu toate că avea treburi pî- 
nă peste cap. Scria din via
ta și munca tinerilor, des- ) 

pre munca lor f 
în producție, < 
despre acțiu - \ 
nlle patriotice j 
organizate și ) 
multe altele. ) 

Anii au tre- < 
cut. A e u m > 
strungarul e ? 
student la In- 
stitutul de mi- s 
ne din Petro- 
șani. Strj”'văJ S 
a fost schim- ) 
bat cu cartea. ( 
E greu să ( 
schimbi mese- > 
ria, dar cind ? 

ai voință obstacolele sînt în- ( 
vinse. învățătura nu l-a făcut < 
să uite pasiunea scrisului. Des- ( 
pre viața de partid din in- > 
stitut, despre studenți frun- > 
tași, integraliști și alte pro- ? 
bleme, el informează cu re- ? 
gularitate ziarul. Cu spiritul ( 
tovărășesc ce-1 caracterizea- \ 
ză, nu uită să-i critice pe cei S 
ce trag chiulul de la în vă- > 
țătură ori au alte lipsuri. ?

Noi ce i-ant. putea dori ? 
decît spor la învățătură și C 
în munca de corespondent ( 
voluntar, iar pasiunea de a S 
scrie ziarului s-o aibă și eind S 
va deveni inginer. )

C. DUMITRU ?

redes- 
Toate

erau
de bu- 
calitate.

ce a
terminat lucrul, Albescu 
Dumitru, că despre el este 
vorba, a început să curețe 
strungul pînă l-a făcut lună. 
Apoi cu un carnețel în mină 
o pomi prin atelier.

— Azi ce-ai făcut, Ionică ?
— Niște cuplunguri — veni 

răspunsul.
— Și cam cîte ?
— Iacă acolo — zise ară- 

tînd un morman cît 
zilele.

Albescu Dumitru își 
se ceva în carnețel și 
mai departe. Notase mereu, 
iar acasă scrise articolul. 
Peste o zi sau două în ziar 
apăru o informație sau

discuție, 
nu trebuie 
Nu vreau 
dintre cei 
localitate, 

mași- 
mîini 
suflet 
„suta- 

aia

Are

Ii Și 
ce-i 

face sute 
o mașină

toate

nota- 
trecu

timp să 
e atent 
în mină

are 
el

are
trebuie să-i 
trebuie să 

parcurge kî-

pasa-

por-

cinc-

IOAN CIOCLEI
tehnician — l.C.O. Petroșani

Cîte ceva despre 
din orașul

In scopul modernizării uni
tăților comerciale de desface
re din Valea Jiului, numeroa
se magazine au fost dotate cu 
firme luminoase. Numai In o- 
rașul Petroșani s-au cheltuit 
peste 150.000 lei pentru pro
curarea și montarea firmelor. 
Oare și-au atins acești 
scopul pentru care au 
cheltuiți ?

O plimbare de-a lungul 
zii principale ne oferă
puns la această întrebare.

In Piața Victoriei constatăm 
trei firme care nu mai... lumi
nează : „Carul cu bere4'

bani 
fost

stră- 
răs-

CARNET Brigada lui Hogh losif
Comunistul Hogh Iosif conduce 

una din cele mai harnice brigăzi 
de lăcătuși de la preparația Pe
trila. In brigadă toți sînt tineri, 
dar sînt stăpîni pe meserie.

Brigada sa răspunde de buna 
funcționare a meselor de dozare 
și a altor instalații din secția de 
preparare. Și se achită cu cinste 
de această sarcină.

Pe comunistul Hogh Iosif îl 
preocupă descoperirea și introdu
cerea noului în producție. El este 
autorul a numeroase inovații. A 
conceput diferite inovații ca, de 
exemplu, „Dispozitiv de curățat 
cupe“; a introdus o nouă metodă 
de înlocuire a cupelor la eleva
toarele de bruți, prin care s-a re
dus timpul de înlocuire a cupe
lor de la 11 zMe 
du-se totodată 
muncii cu 60 la

...Intr-una din 
greutate în producție, 
înlocuite două șaibe de acționare 
de la elevatoarele de bruți nr. 3 
și 4. Funcționarea pe mai departe 
a elevatoarelor nu era posibilă cu 
șaibele uzate- Dar în magazia 
otecarației nu _ existau .șaibe.

noi

brigăzii

șaibele

1a 3 zile, mărin- 
productivitatea 

sută.
zile s-a ivit o 

Trebuiau

Comunistul Hogh Iosif s-a sfă
tuit cu brigada sa.

— Le vom confecționa 
a fost hotărîrea brigăzii.

Și Hogh în fruntea 
sale s-a apucat de lucru.

După 7 ore de muncă
erau confecționate. Bucuria pre' 
părătorilor a fost mare. Prin a- 
ceastă realizare a brigăzii s-a re
dus timpul de oprire a elevatoa
relor cu 4 zile atît cît ar fi du
rat comandarea și confecționarea 
șaibelor la U.R.U.M.P.

In spălătorie mai trebuia con
struită o baie pentru muncitorii 
secției. Dar înainte de toate era 
nevoie de construirea postamen
tului băii, iar locul ales era între 
clădirea spălătoriei și a uscăto- 
riei, pe un interval de 6 metri și 
la o înălțime de 16 m. Se impu
nea construirea unei schele înalte 
care necesita consum mare de 
material lemnos. Lui Hogh i-a 
venit o idee.

— Vom construi planșeul 
talie fără schelă — a spus 
de brigadă. Așa a și fost.

Au luat trei traverse

acestea au făcut legătura între cele 
două clădiri. Diferența de lungi
me a traverselor a servit la rea < 
lizarea contragreutății care a 
permis împingerea schelei origi
nale spre perete. Penu Ioan, Bo- 
doni Alexandru, Toma Valet, 
Szabo Wilhelm și ceilalți, în 
frunte cu șeful brigăzii, au făcut 
legătura între cele două clădiri, 
au sudat 
postamentul 
la instalarea 
totul pentru

La această 
condusă de comunistul Hogh 
a economisit peste 7000 lei 
scurtat termenul de dare în 
țiune a băii cu 5

Pentru meritele 
Hogh Iosif este 
Ea luptă pentru 

în întrecerea

firmele luminoase 
Petroșani
(T.A.P.L.), ,,Peco“ (Compe- 
trol) și „Autoservire" (I.C.R.A.). 
Mai departe, firmele ma
gazinelor din centrul o- 
rașului („Galanterie", „Tex
tile" etc.) deși de puțin 
timp instalate nu au fost vă
zute funcționînd 
probele de instalare ! 
centru, la magazinele 
călțăminte și tricotaje 
Produse Industriale) 
luminoase funcționează foarte 
sporadic. La fel și firma res
taurantului „Minerul", fără să 
mai vorbim de „Carpați" ca
re nu a funcționat niciodată. 
In ultimul timp s-a stins și 
firma agenției Teatrului de 
stat.

Avind în vedere banii chel
tuiți pentru aceste firme s-ar 
cuveni mai multă grijă față 
de ele.

decît... la 
Tot in 
de ln- 
(O.C.L. 
firmele

i
FRANCISC IACOB

Inspector — Banca de investiții 
Petroșani

me- 
șeful

me
talice de cîte 8 metri fiecare și cu

planșeul, propriu-zis 
băii. Apoi s-a trecut 
conductelor pregătind 
amenajarea băii.

lucrare, brigada 
Iosif 
și a 
fuc-

zile.
sale brigada lui 
mult apreciată, 
înaltul titlu de 

socialistă.fruntașă
Hărnicia și priceperea este expli
cația de 
cupă un
de onoare al fruntașilor prepara- 
ției Petrila-

ce fotografia 
loc de cinste

brigăzii o- 
pe panoul

CONSTANTIN BADUȚA 
cîntătitor — preparația Petrila

I
 Pagină întocmită cu spri- ; 

jinul corespondenților vo- • ; 
luntari participanți la con- ; 
cursul organizat de ziarul :■ 
nostru. ;

N. R. Materialele de față ■ ( 
, sînt doar cîteva din seri- ] 
’ sorile corespondenților vo- \ 

luntari participanți la con- / 
1 cursul organizat de ziarul ' [ 

nostru. Fie că sînt grupate 
' sau izolate, coresponden- 
1 țele sînt socotite tot pentru , [ 
I concurs. Deci atenție și ‘ > 
' succes în întrecere, tova- i 

răși corespondenți !



FLORI PE LUNCA 
FLORILOR

(Urmare din pag. l-a)

după ele șiruri de vagoane. 
Dar „cunoștințele" tehnice nu 
Se opresc la locomotivă, ci ele 
merg mult mai departe. Astfel, 
Nicu, în vîrstă de 4 ani, a ținut 
să ne facă cunoscut faptul că e- 
xistă și zboruri spre stele, po
menind cu admirația și mirare 
copilărească de luri Gagarin.

Înainte de intrarea în sala de 
mese, a avut loc o operație care 
pe ici-colo a stîrnit unele pro
teste : spălatul pe miini, pe față. 
Dar pină la urmă totul S-a re ■ 
Zolvat cu bine. Tovarășele Alecu 
Natalia, Cotoșpan Magdalena. 
Ploia Ana și celelalte educatoare 
au izbutit să-i facă pe micii re
calcitranți să urmeze exemplul 
celor care s-au dovedit a fi ne- 
infricați in materie de apă. Prîn- 
Zul a decurs cum nu se poate mai 
vesel. Cele trei feluri de min- 
care au dispărut cu repeziciune, 
dovedind pofta de mîncare a ce
lor aflați „la odihnă". De altfel, 
la toate cele cinci mese servite 
zilnic pofta de mîncare e la fel 
de bună. Oscilează rar intre bună 
și foarte bună.

l'ui’egul personal, in frunte cu 
dîfțAr^nL taberei tov. Popa Gbe- 
orghe, se preocupă Zi de zi să 
creeze momente cit mai plăcute 
celor mici. Educatoarele ii în
vață cintece, poezii și jocuri, 
profesoara Diaconescu V ictoria,
aflată în prezent în ipostaza de... 
contabilă și magazionerul Nagy 
se îngrijesc de aprovizionarea cu 
alimente, iar bucătăresei# se stră
duiesc sâ gătească astfel incit la 
nici o masă să nu înregistreze 
nici o... reclamați#. Așa că loca
tarii taberei au de toate : minca- : 
re bună, fructe multe, dulciuri și ; 
paturi confortabile, in care iși [ 
„petreci' jumătate din cele 24 de j 

ore ale zilei.
Iată, se face ora S,50 seara. 

Reportajul nu mai poate continua. 
Personajele principale cad din pi
cioare... de somn. Noapte bună I

A APARUT :
■ ■■' ■ ■ ■ :

^Dialectica marxistă 
și științele moderne
Volumul cuprinde o culegere de 

studii și articole pe probleme de 
astronomie, teoria relativității, me
canica cuantică, cibernetică, gene
tică și psihologie — traduceri din 
diferite limbi — care inițial au 

■ fost publicate în revistele „Vo- 
prosî filozofii", „-La peusee", 

* „Deutsche Zeitschrift fflr Philo
sophic", „Uspehi fiziceskihnauk", 
sau reprezintă extrase din lucrări 
mai mari ale unor specialiști.

Soarele de vară iși împrăș
tia cu dărnicie razele. In 
curtea preparației Lupeni pare 
că s-a petrecut un fapt care 
bucură pe toți. Iți dau această 
impresie fețele zîmbitoare ale 
preparatorilor, lumina jucăușă 
care strălucește în ochii lor.

Lingă parc un grup de mun
citori discută cu o vădită sa
tisfacția despre ceva. Acest 
„ceva" așezat într-o vitrină 
special amenajată este un steag 
roșu, mare, pe care stă scris : 
„Uzinei fruntașe în Întrecerea 
socialistă".

Da. In urma realizărilor ob
ținute de colectivul prepara
ției Lupeni în trimestrul H al 
anului 1962, Consiliul local al 
sindicatelor Petroșani și con
ducerea C.C.V.J. i-a decernat 
steagul de uzină fruntașă în 
întrecerea socialistă pe bazin.

Această distincție răsplă
tește eforturile susținute în 
procesul de producție depuse 
de muncitorii, tehnicienii și 
inginerii preparației Lupeni în 
trimestrul II al anului. Obți
nerea titlului de uzină frun
tașă a cerut multă muncă. 
Toți angajații preparației au 
fost animați de dorința de a 
cuceri mult rîvnitul trofeu, 
încă cu mult înainte de înce
perea trimestrului n s-au dis
cutat propunerile și măsurile 
necesare pentru ca prepara-

In timpul liber, zeci de mineri tineri care lucrează ta mina Lupeni pot fi găsiți în sala 
ile lectură a clubului sindicatelor din localitate. IndrmnMi db organizațiile de partid, sindi
cat și U.T.M.. ei se pregătesc cu asiduitate pentru a-și completa studiile medii sau pentru 
a urma cursurile Institutului de mine din Petroșani.

IN CLIȘEU : Aspect din sala de lectură a clubului muncitoresc al sindicatelor din 
Lupeni.

Pe feme de construcții

Cind doi se ceartă
— Ne-au mlncat zilele cu 

tărăgănarea asta — spune plin 
de supărare tov. Farkaș Ente
ric, directorul UJt.U.M.P. De 
Ia începutul anului, construc
torii LC.M.M.-ului au pornit 
la executarea reconstrucției 
noii hale a turnătoriei noas
tre. Dar au oameni puțini și 
lucrul merge încet: în aproape 
trei trimestre nu s-a tăcut 
nici jumătate din lucrarea 
respectivă. In afară de asta, 
pereții și acoperișul sparți 
creează condiții foarte proas
te de lucru turnătorilor. Ast
fel, in pămintul de modele 
cade beton și fier, scindură și 
moloz, stricind uneori formele 
de turnare sau oțelul lichid. 
S-au intimplat și cazuri ca la 
stropirea betonului de către 
constructori apa să ajungă 
pină la transformatoarele de 
înaltă tensiune...

— Nici un pic de înțelege
re nu poți găsi la U.R.U.M.P. 
— se plînge tov. ing. Iovipale 
Florin, directorul 
ului. Turnătorii, și în special 
conducerea uzinei, nu vor să 
înțeleagă nevoile noastre. Luni 
de zile am cerut continuu să 
se mute linia de Înaltă ten
siune a macaralei, ca_șă pu
tem lucra, dar de-abia de cu- 
rînd s-a făcut acest lucru. Nu 
hu mutat nici acum liniile de 
iluminat la anexele laterale, 
din care cauză nu putem tur
na stilpii de beton, cu toate 
că armătura respectivă este 
montată, nu ne permit să în
cepem turnarea a încă cea. 
10 fundații noi, nu au mutat 

BUCURIA PREPARATORILOR
ția Lupeni să depună o acti
vitate fructuoasă și să se ob
țină rezultate deosebite. Pro
punerile șl măsurile luate au 
fost sintetizate în planurile 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice pe fiecare problemă im
portantă în parte. La elabo
rarea planurilor de măsuri au 
participat cei mai buni mun
citori, maiștri, tehnicieni și 
ingineri. Ele au fost discutate 
cu tot colectivul și aprobate.

Elaborarea planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice 
a fost făcută sub directa în
drumare a organizației de ba
ză de partid și a comitetului 
sindicatului, cu sprijinul or
ganizației U.T.M. Și astfel, cu 
„planul de bătaie" bine sta
bilit, s-a pornit la muncă, 
încă din primele zile ale tri
mestrului s-au avut în vedere 
principalii indici, luîndu-se 
măsuri pentru realizarea lor. 
Faptul că se cunoștea dina
inte „planul de bătaie" a u- 
șurat munca preparatorilor, 
deoarece fiecare știa ce sarci
nă îi revine și unde anume 
trebuie să acționeze. Rivna cu 
care s-a muncit este dovedită 
de rezultatele obținute. Ast- 
ieL la prețul de cost s-au rea

atelierele nou transformatoa
rele de înaltă tensiune. Nici 
un pic de sprijin nu primim 
de la U-R.U.M.P.

...Situația de fapt este de 
așa natură, incit ambii direc
tori au dreptate 1 Au drep
tate și metalurgiștii cind se 
pling că constructorii tărăgă
nează foarte mult lucrările de 
reconstrucție a halei turnăto
riei și le produc greutăți în 
muncă; au dreptate și con
structorii I.C.M.M.-ului că me
talurgiștii nu le acordă spri
jin din care cauză nu pot e- 
xecuta lucrările intr-un ritm 
mai rapid.

Cind doi se ceartă, al trei
lea... se uită 1 Așa face In 
prezent conducerea combina
tului carbonifer care nu ia 
măsuri pentru a îndrepta lu
crurile.

Este necesar ca problema 
aceasta să fie analizată cu 
toată răspunderea de către 
conducerea C.C.V.J. împreună 
cu Banca de investiții — și să 
fie luate măsuri pentru ter
minarea in următoarele trei 
luni a întregii lucrări. Banca 
de investiții are datoria să 
urmărească indeaproane felul 
cum sînt folosite fondurile de 
investiții și să intervină cu 
hotărîre acolo unde se tără
gănează executarea și pune
rea în funcțiune a obiective
lor industriale.

Reconstrucția halei de tur
nătorie de la UJ1.U.M.P. să fie 
încheiată pină la 1 decem
brie 1

ȘTEFAN MIHAI

lizat economii in valoare de 
192.000 lei. La acestea a con
tribuit depășirea producției 
supuse preparării cu 3^ la 
sută, a producției nete cu 42 
la sută, depășirea preparării 
la cărbunele special cu 42 la 
sută. Dintre ceilalți indici 
merită să fie menționată de
pășirea cu 1,5 puncte a recu
perării globale, depășirea cu 
1,5 puncte a recuperării căr
bunelui special șl depășirea 
cu 1.1 puncte a randamentu
lui de spălare.

In ceea ce privește calita
tea produselor este suficient 
de amintit că cenușa globală 
a cărbunilor spălați a fost cu 
0.2 puncte îmbunătățită față 
de prevederi. Intre măsurile 
tehnice mai importante care 
au contribuit la obținerea re
zultatelor amintite sînt: re- 
cepționarea in mai bune con
diții a cărbunelui brut de la 
exploatările miniere: instala
rea de dispozitive pentru un
gerea elevatoarelor și sitelor 
Zimmer; montarea celui de-al 
treilea ciur cu rezonantă pen
tru reclasare; colectarea apei 
de pe planșeele spălătoriei și 
reintroducerea ei în circuit 
etc.

În ziua de 29 august, ca de 
altfel și în alte zde, în fața bi
roului improviza: din colțul blo
cului I din strada Constructorilor, 
se aflau 40—50 de muncitori. Se 

I făceau, după țoale aparențele, re- 
I par:izările la locurile de muncă 

pe Ziua respectivă. Aceasta nu 
constituie nimic neobișnuit. Neo- 

. bimuit e insă altceva: ora la 
I care se jac repartizările și pon- 

tajul. In ziua amintită atest fapt

Șutul e de 480 ■ 
de minute !

se pretrecea in jurul orei 7,25 — 
7J50, iar lucrul a început în ju
rul orei 7,45 deci cu 45 de mi
nute intrrziere. Să facem o so
coteală : de 50 de ori 45 fac 
2250 de rnznute, adică aproape 5 
șuturi. Așa dar otita s-a pierdut 
in acea zi din cauza iruirzjarii 
cu care s-au făcut repartizările. 
Și chiar aacă nu atit de mult, în 
fiecare zt se pierde timp prețios.

Se mai întimplă și altceva. In 
spatele bioctdui 1 se fac unele să
pături pentru nivelări. E de-a 
dreptul penibil să privești felul 
în care se desfășoară lucrările. 
Din 4—5 muncitori âți sînt a- 
colo în permanență 2—5 stau 
rezemați în cozile lopeților discu- 
tind alene. Nu se greșește dacă 
se spune ci echipa aflată aici 
a folosit jumătate din cele 480 de 
minute !

Biroul organizației de bază, co
mitetul sindicatului de pe șantierul 
Petroșani trebuie si ia măsuri de 
educare a muncitorilor, astfel ca 
ei să înțeleagă că cele de
minute trebuie folosite din plin, 
cu randament maxim!

V. ADRIAN

La obținerea rezultatelor au 
contribuit și inovatorii. Prin
tre inovațiile mai importante 
aplicate in această perioadă 
se numără: „Inversarea silo
zurilor la cărbunii spălați", 
care a contribuit la reducerea 
numărului de opriri ale spă
lătoriei din cauza lipsei de loc 
la silozuri si la reducerea u- 
miditățiî cărbunelui livrat; 
..Evitarea pătrunderii șlamu- 
lui de cărbune in circuitul 
mediului dens", care a redus 
cu mult consumul de barită; 
.Dispozitive automate pentru 
decuplarea transportoarelor cu 
palete", prin care s-a evitat 
împotmolirea elevatoarelor.

La obținerea acestor rezul
tate s-au evidențiat în mod 
deosebit schimbul condus de 
maistrul Rusu Petru de la 
spălare, schimbul tovarășului 
Kertesz Alexandru de la fio-’ 
tație și cel condus de Gașpar 
Emeric de la încărcare. De la' 
secția întreținere se remarcă 
activitatea echipelor conduse 
de Drotzinger Andrei și Das- 
călu Ștefan, care au efectuat 
revizia instalațiilor și repara
rea lor înainte de termen, 
dînd lucrări de bună calitate. 
De la atelierul electric s-a e- 
vidențiat echipa condusă de 
Dinu Dumitru.

ing. IOAN ENE 
preparația Lupeni

0. C. L.
Produse Industriale 

Petroșani 
anunță 

aoialarea uati aestloaar 
pentru magailii Mle- 

neaaj
Pentru lămuriri sup
limentare doritorii se 
pot adresa la servi
ciul cadre din cadrul 
O.C.L. str. Republicii 

nr. 102 Petroșani.
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? liaitaiaa un
I [OHpetrDl ffflasaal
| anunță populația Văii <
8 Jiului consumatoare de bu-< 
S telii aragaz de felul cum; 
g se vor distribui buteliile: !
8 • In orașul Petroșani se!
| vor distribui zilnic pe bază; 
g de comenzi care se voi- a-1 
8 nunța la telefon 232 Pe- î 
g troșani. Prețul unei butelii I 
8 va fi de 11,10 lei plus 3 leiI 
8 transportul la domiciliu și' 
c montatul la mașina de a-!

> ragaz, deci 14,10 Iei va fi; 
costul unei butelii trans- !

? port ate și montate la ara- ; 
| gaa’ '
> In localitățile limitrofe ' 
s de orașul Petroșani bute- I 
J liile se vor distribui după ; 
8 următorul program:

I
* • Luni în comuna Uri- >

câni, punctul de distri- ; 
buire a buteliilor fiind în 
piața Uricani. <

• Marți și vineri se vor I 
distribui butelii aragaz în; 
orașul Vulcan în următoa- < 
rele puncte : la stațiunea; 
de petrol, în spatele ma- ! 
gazinelor de ia blocuri, și; 
la alimentara din Crividia.!

• Luni în comunele Is- i 
croni și Aninoasa, în pune-; 
tele : piața Iscroni și în 1 
spatele clubului din Ani- J 
noasa.

• Marți și miercuri în I 
Petrila, Lonea și Cimpa în; 
punctele : la magazinul de ; 
la blocuri și în piața Pe-; 
trîla; în Lonea la blocuri;

| și în piața Lonea; în Cîm- < 
o pa la moara veche.
c • Miercuri, joi și sîm- î 
8 bătă în orașul Lupeni, în ! 
I punctele care au existat și; 

pînă în prezent pînă cînd! 
oficiul P.T.T.R. ne va in- ; 
stala telefon la stațiunea j 
noastră din Lupeni care va! 
lua comenzi și se var dis- j 
tribul ea și în orașul Pe-; 
troșani. I

Prețul unei butelii tip; 
aragaz în afara orașului 
Petroșani va fi în toate 
localitățile de 15 lei.

Distribuirea buteliilor din ! 
depozitul Petroșani se va ; 
face numai intre orele! 
12—14 cu 11,10 lei bucata.; 
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Atelierul de zonă
C.F.R. Petroșani

angajează
cu dată (mediată în 
următoarele posturi:

© Tinichigiu, cu sa
lariu de 900-1000 
lei;

© Electrician autori
zat în forță și lu
mină cu salariu de 
900-1000 lei.



GENEVA 30 (Agerpres)
Luând cuvîntul în ședința din 

29 august a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, reprezen
tantul R.P. Romine, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, s-a ocupat de o se
rie de aspecte ale problemelor le
gate de măsurile de dezarmare 
privind armamentele convenționale, 
inclusiv problemele în legătură cu 
producția și metodele corespunză
toare de control.

Referindu-se la propunerile so
vietice în această problemă, el a 
arătat că principiul care stă la 
baza lor este simplu, 
corespunde sarcinilor 
generale și totale. In 
a veni în intîmpinarea 
nite ale Americii, a 
torul, guvernul sovietic a accep
tat o nouă propunere a acestora 
privind reducerea procentuală a 
armamentului convențional.

Delegația noastră, a spus repre-

rațional și 
dezarmării 

dorința de 
Statelor U- 
spus vorbi-

zentantul romîn; este de părere 
că prima etapă a dezarmării tre
buie să aducă omenirii eliberarea 
de primejdia cea mai mare care • 
a amenințat-o vreodată — pri
mejdia declanșării unui război nu
clear.

Două mijloace sînt de conce
put în acest scop, a spus în con
tinuare M. Malița. Un prim mij
loc ar fi lichidarea tuturor arme
lor nucleare, adică ceea ce a 
propus Uniunea Sovietică pînă 
în 1960. Statele apusene au re
fuzat să meargă pe această cale. 
Franța a susținut că trebuie să 
fie lichidate în primul rînd mij
loacele de transportare la țintă 
a armelor nucleare. Acesta ar fi 
un al doilea mijloc de eliminare 
a primejdiei unui război nuclear. 
Fără asemenea mijloace nu poate 
fi dus un război nuclear. 
Statele socialiste propun acum să 
se meargă pc această cale.

N. S. Hrușciov 
l-a primit pe E. Guevara

YALTA 30 (Agerpres) — TASS 
transmite:

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la 30 august pe Ernesto 
Guevara, ministrul industriei, și 
Emilio Aragones, membri ai Con
ducerii Naționale a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate din Cuba, 
și a avut cu ei o lungă convor
bire

In cursul convorbirii, la care a 
luate parte Andrei 
nistrul afacerilor 
U.R.S.S., a avut loc 
păreri într-o serie 
internaționale care interesează ce
le două părți, precum și în pro
blemele întăririi continue a rela
țiilor frățești, de prietenie între 
Uniunea Sovietică și Republica 
Cuba.

Gromîko, mi- 
externe al 

un schimb de 
de probleme

instalarea unui post de radio 
secret al O.A.S. în Belgia
PARIS 30 (Agerpres) 
In

post 
care 
scrie 
de“.

Belgia a fost instalat un 
de radio secret al O.A.S 
înainte se afla în Anglia, 

la 29 august ziarul „Le Mon- 
După cum arată ziarul, con

ducătorii O.A.S., care se află în 
Belgia, încearcă cu ajutorul trans
misiunilor la acest post de radio 
să reia contactele cu complicii 
lor din Franța. Ziarul scrie că 
O.A.S.-iștii din Belgia au întâl
niri regulate cu sprijinitorii 
din R.F.G.

Declarația
MOSCOVA 30 (Agerpres) - 

TASS transmite :
La 30 august U Thant, secre

tarul general provizoriu al O.N.U., 
a declarat că la 28 august a dis
cutat cu N. S. Hrușciov „pro 
bleme care stau în fața lumii ș 
îndeosebi în fața 
Națiunilor Unite**.

IJ Thant, s-a 
Iul „Sovetskaia** 
și sovietici.

El a declarat

lui U Thant
nu-

Chemarea Congresului U.I.S. adresată 
studenților din

LENINGRAD 30 (Agerpres)
Cel de-al VII-lea Congres al 

U.I.S. a adresat o chemare stu
denților din lumea întreagă.

Reprezentanții asociațiilor na
ționale studențești din 90 de sta
te au chemat pe studenții tutu
ror țărilor să intensifice lupta 
pentru pace, pentru dezarmare 
generală și totală, pentru coexis
tența pașnică a statelor cu siste
me sociale diferite, să intensifice 
lupta pentru lichidarea definitivă 
a sistemului colonial.

„Generația noastră, se arată în 
chemare, trăiește într-o epocă ca
re se caracterizează prin superio
ritatea tot mai crescândă a forțe
lor păcii și libertății asupra for
țelor agresiunii imperialismului și 
colonialismului**.

„Dar datorită politicii agresive 
imperialiste, omenirea tot mai es
te amenințată de un nou război. 
Noi nu trebuie să trecem cu ve
derea faptul că forțele negre ale 
agresiunii amenință să folosească

a-

lumea întreagă
mărețele cuceriri ale rațiunii îm
potriva omenirii**.

„In lupta noastră, trebuie să 
folosim metode ca schimbul de 
valori culturale și transpunerea în 
viață a mărețelor descoperiri ale 
epocii noastre. Noi, studenții,
vem în rândurile noastre pe vii
torii oameni de știință care sint 
chemați să aducă o mare contribu
ție la realizarea mărețelor desco
periri ale gîndirii umane. Unul 
din mijloacele cele mai impor
tante pentru realizarea acestui țel 
îl va constitui unificarea eforturi
lor studenților din lumea întrea- 
gă“.

„Sîntem chemați, se spune în 
încheierea chemării, să ne aducem

>>

Organizației

întâlnit la hote- 
cu ziariști străini

că „este foarte 
toate proble-greu de enumerat

DE JANEIRO. Joao 
Goulart, președintele Braziliei, a 
semnat legea adoptată de Con
gresul Național cu privire la sta
bilirea monopolului de stat asu
pra materiei prime atomice. Le
gea acordă statului dreptul ex
clusiv de a prospecta și a extrage 
materie primă atomică pe întreg 
teritoriul țării, precum și dreptul 
exclusiv de a produce și a vinde 
substanțele termonucleare.

MONTREAL. După cum tran
smite agenția France Presse, au
toritățile canadiene au expulzat la 
29 august din orașul Montreal pe 
George Lincoln Rockwell care se 
intitulează ■„liderul naziștilor a- 
mericani**. Rockwell sosise marți 
la Montreal pentru a înființa 
după cum a declarat el, „parti
dul național-socialist din Canada**.

BEIRUT. Referindu-se la si
tuația din Liga țărilor arabe, du
pă ce R.A.U. a declarat că pă
răsește această ligă, coresponden
tul agenției Reuter relatează din 
Cbtaura (Liban) că din însărci
narea șefilor delegațiilor; Abdel 
Halek Has suna, secretarul gene
ral al Ligii a dus tratative cu de
legația R.A.U. încercînd s-o con
vingă să revină în sesiune.

După aceea Hassuna a
consultații cu șefii delegațiilor.

LONDRA. Deputatul conserva -i 
tor Anthony Fell s-a pronunțat 
categoric împotriva aderării An
gliei la „Piața comună**. Luînd 
cuvîntul la Tonbridge-Wales (co
mitatul Kent), deputatul a decla
rat că, cu toată propaganda in
tensă în favoarea aderării Angli
ei la ,, Piața comună**, „englezii 
se pronunță încet, dar cu convin
gere, împotriva acestei aderări**.

ROMA. Ziarele italiene anunță 
că la 5 
italian își

Printre 
care vor 
numără și 
care continuă să-l săvîrșească for
țele polițienești împotriva oame
nilor muncii.

ROMA. La chemarea organiza
țiilor sindicale afiliate la Confe-

derația Generală a Muncii, Con
federația sindicatelor oamenilor 
muncii și Uniunea italiană a mun
cii, peste 30.000 de muncitori a- 
gricoli din provincia Ferrara au 
declarat o grevă de protest îm
potriva samavolniciilor săvîrșite 
de latifundiari care au concediat 
numeroși ;,braccianti“.

mele care au fost discutate, 
mărul lor este foarte mare“.

;,Am rămas cu impresia, a 
clarat U Thant, că N. S. Hruș- 
ciov dorește să pună capăt tuturor 
rămășițelor celui de-al doilea răz
boi mondial1*.

U Thant a fost întrebat dacă 
N. S. Hrușciov a spus că în ca
drul O.N.U. ar putea avea loc 
o conferință urmărind micșorarea 
încordării internaționale.

;,Da, am discutat unele aspecte 
ale acestei probleme**, a răspuns 
U Thant.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
U Thant a declarat : „Am impre
sia că N. S. Hrușciov ar fi dis
pus să se întâlnească cu președin
tele Kennedy dacă împrejurările 
vor reclama o asemenea întâlnire**.

Răspunzînd unuia din corespon
denți, U Thant a spus că în tim
pul convorbirii N. S. Hrușciov, a 
ridicat problema admiterii Repu
blicii Populare Chineze în O.N.U.**

contribuția la dezvoltarea socie
tății umane, la bunăstarea și cul
tura ei. Datoria noastră sacră es
te de a ne consacra energia și 
cunoștințele obținerii victoriei in 
lupta pentru consolidarea unei 
păci trainice, pentru libertate și 
progres în lumea întreagă**.

avut

septembrie Parlamentul 
reia lucrările.
numeroasele probleme 

fi luate în discuție se 
aceea a abuzului pe

ee®<

In urma protestelor opiniei publice britanice

de- G

Agpavapea epizei politice 
din Argentina

AIREȘ 30 (Ager-

Consiliul municipal al orașului Coventry a hotărît 
excluderea fascistului Jordan din învățămînt

LONDRA 30 (Agerpres)
In urma protestelor opiniei pu

blice britanice, Consiliul munici
pal din orașul Coventry a hotărît 
să-l excludă din postul de profe
sor pe Colin Jordan, ;,fuhrerul“ 
așa-numitei mișcări național-so - 
cialiste** din Anglia.

După cum se știe, ;,mișcarea
național-socialistă** denumită de 
presa britanică „fracțiunea cea 
mai gălăgioasă și cea mai fana - 
tică a fascismului englez**, a încer
cat printr-o serie de manifestații 
de stradă 
blică și să 
lerismului.

mit însă o ripostă viguroasă din 
partea opiniei publice britanice. 
Problema interzicerii organizațiilor 
fasciste a constituit de asemenea 
obiectul unor discuții furtunoase 
în Camera Comunelor. In cele 
din urmă, sub presiunea opiniei 
publice autoritățile britanice au 
fost nevoite să întreprindă a se
rie de acțiuni judiciare 
conducătorilor „mișcării 
socialiste**.

In prezent la Londra
cel de-al doilea proces intentat 
conducătorilor organizației fascis
te „mișcarea național-socialistă**.
—--------------7-,-^=

BUENOS 
pres)

La numai 
nunțarea 
ședințele Guido a unui nou mi
nistru al Armatei, 
fostului 
nisterul 
Lanus, 
genți na

Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Buenos Aires al agenției 
Reuter. în noaptea de 29 spre 
30 august, colonelul Juan Francis
co Guevara, unul dintre cei mai 
proeminenți sprijinitori de pînă a- 
cum ai președintelui Guido, s-a 
răsculat împotriva noilor autori
tăți militare și a anunțat că se 
consideră „eliberat de orice anga' 
jamente**. Colonelul Guevara a a- 
dresat o proclamație în care de
clară că ;,legiuni de oameni se 
află alături de noi“.

Agenția subliniază că aceste e- 
venimente au loc ;,într-un climat 
cînd circulă zvonuri despre o imi
nentă lovitură de stat militară**. 
In 
fo 
al

cîteva ore după a- 
numirii de către pre-

în persoana 
secretar de stat la Mi- 

Informațiilor, Adolfo 
situația politică din Ar
s-a agravat din nou.

ce privește numirea lui Adol- 
Lanus în postul de ministru 
Armatei, potrivit agenției, unul

=G=—

Scad

împotriva 
național-

se judecă
să tulbure ordinea pu- 
proslăvească ideile hit- 
Fasdștii englezi au pri-

rezervele de aur 
ale S.U.A.

YORK 30 (Agerpres) 
„New York Herald Tri- 
anunțat la 29 august că 

trecute re-

NEW
Ziarul 

bune“ a 
în cursul săptămînii
zervele de aur ale S.U.A. au scă
zut cu încă 34 milioane dolari 
ceea ee a ridicat totalul pierde
rilor de aur suferite de Statele 
Unite de la începutul acestui an 
la suma de 776 milioane dolari.

Conferința de presa a președintelui J. Kennedy
WASHINGTON 30 (Agerpres)

— TASS transmite :
In declarația pe care a făcut-o 

la conferința de presă din 29 
august. președintele S.U.A., J. 
Kennedy, a spus că Statele Unite 
vor accepta propunerea U.R.S.S. 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arme nucleare începând 
de la 1 ianuarie 1963, dacă Uni
unea Sovietică va accepta una 
din cele două variante ale propu
nerilor americane cu privire la 
tratatul prin care se interzic ex - 
periențele cu arme nucleare.

In declarația pe care Kennedy 
a dtit-o la începutul conferinței 
de presă, se recunoaște de fapt 
că poziția Statelor Unite rămîne

neschimbată. După cum se știe, 
ele propun Uniunii Sovietice fie 
să se excludă experiențele 
rane din tratatul cu privire 
terzicerea experiențelor cu 
nucleare, lăsînd astfel o 
de scăpare pentru 
cursei înarmărilor atomice, fie să 
se interzică toate genurile de ex
periențe, acceptînd în mod obli
gatoriu cererea americană cu pri
vire la efectuarea inspecțiilor la 
fața locului, ceea ce ar însemna 
legalizarea spionajului puterilor 
occidentale pe teritoriul U.R.S.S., 
fapt respins anterior de Uniunea 
Sovietică.

Președintelui i s-au pus nume
roase întrebări printre care și n->

subte- 
la in- 

arme 
portiță 

continuarea

nele referitoare la Cuba. Kennedy 
a fost rugat să comenteze recenta 
declarație a senatorului Capehart, 
care a susținut că S.U.A. trebuie 
să invadeze Cuba.

Kennedy a răspuns : „Sint 
potriva unui atac împotriva 
bei în momentul 
ceasta 
rîndul corespondenților o vie a- 
nimație. Președintele s-a grăbit 
să se corecteze: Cuvintele mele 
„în momentul de față** nu au du
blu sens. Consider că un atac îm
potriva Cubei ar fi o greșeală 
întrucît o asemenea acțiune, pe 
care este ușor s-o propui, poate 
avea consecințe foarte serioase 
pentru mulți oameni**.

de fața’, 
declarație a produs

îm- 
Cu-

A 
in

din conducătorii rebelilor a decla
rat că „el va ocupa această func
ție în mod provizoriu**.

Odată cu agravarea crizei po
litice din Argentina se intensifică 
lupta revendicativă a oamenilor 
muncii. După cum transmite Asso
ciated Press, „greva funcționarilor 
de la serviciile de poștă și tele
graf a intrat miercuri în a șasea 
zi. Fabricile 
ne, a căror 
tată în cea 
Anglia, sînt 
Bel greve ;
muncitorilor tipografi a făcut ca 
majoritatea ziarelor să nu apară*"

de conserve de car- 
prcducție este expor- 

mai mare parte în 
închise din cauza o- 

generale, iar greva
E

PROGRAM DE RADIO
7 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Piese 
orchestrale; 9,00 Roza viaturilor 
;,A1 doilea Columb“ Momente 
din viața și călătoriile lui Alex
ander Humboldt; 11,03 Cîntece 
și jocuri populare romînești; 
12,00 Duete vocale de muzică 
ușoară; 14,00 Concert de prînz; 
15,45 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre; 16,15 
Vorbește Moscova 1; 17,50 Știința 
în slujba păcii: 18,35 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură; 
19,30 Muzică de dans; 21,25 Me
lodii de estradă; 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 13,40 
Muzică ușoară; 14,30 Muzică de 
estradă; 16,30 Muzică instrumen
tală de tineri compozitori ro- 
mîni; 17,00 Muzică de estradă in
terpretată de orchestre de coarde; 
18,05 Muzică populară româneas
că; 18,30 „Programe muzicale al
cătuite de ascultători**; 19,00 Mu
zică ușoară de Nicolae Chircu- 
lescu; 20,00 Muzică de dans; 
20,40 Muzică populară din Me
xic; 21,15 Muzică de dans; 22,30 
Cvartetul opus 41 nr. 3 în La 
major de Robert Schumann; 23,15 
—0,55 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
1 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Un pumn de note ; AL. 
SAHIA : Un om trece prin zid ; 
PETRILA : Poveste despre o fa
tă ; ANINOASA : Aeroportul nu 
primește ; VULCAN : Primele în
cercări ; LUPENI : Urme tăcute ; 
BĂRBĂTENI : Taina cetății ; 
URICANI : Libelula ; PAROȘE- 
NI : Patru în potop ; LIVEZENI : 
Dragostea te așteaptă.


