
ti

Consumuri specifice 
reduse

Muncitorii, tehnicienii și 
nerii din sectorul II al 
Petrila se preocupă zi de 
reducerea consumurilor specifice 
de materiale. Aplicînd pe scară 
mai largă armarea galeriilor în 
bolțari, folosind cu spirit gospo
dăresc lemnul de mină, colectivul 
sectorului a reușit ca de la înce
putul anului și pînă în prezent 
să obțină 104.000 lei economii la 
prețul de cost al producției. In 
luna trecută în sector s-a înre
gistrat o economie record: pre
țul de cost al cărbunelui a fost 
redus cu peste 6 lei pe tona de 
cărbune. In fruntea întrecerii 
pentru obținerea acestor realizări 
s-au situat comuniștii Cristea 
Nicolae, Michlev Gheorghe, Si
dorov Vasile, Firoiu loan și 
mulți alții, care și-au adus din 
plin contribuția la recuperarea 
lemnului vechi de mină, folosin- 
du-1 pentru stive în abatajele în 
trepte răsturnate. Fiecare din ei 
au economisit lunar între 5—15 
m.c. de lemn, contribuind astfel 
la reducerea prețului de cost pe 
tona de cărbune.

ingi- 
minei 
zi de

nizațiile de bază nr. 3 și 4, au 
întreprins o acțiune de amenaja
re a străzii de lîngă noul club din 
Lonea. Cu această ocazie s-a îm
prăștiat 50 m.c. piatră și a înce
put construirea unei platforme 
de dans în curtea clubului.

Cele mai multe ore de muncă 
voluntară le-au prestat tinerii 
Alecu Aurelian, Onuț Dumitru, 
Alexe Gheorghe și alții.
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COMUNICAT
cu privire la întîlnirea reprezentanților 

partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste

Acțiuni ale tinerilor
In acest an utemiștii din Lo- 

nea s-au angajat să efectueze un 
număr important de ore de mun
că voluntară pentru înfrumuseța
rea localității și colectarea fieru
lui vechi. In acțiunea de colec
tare a metalelor vechi organizată 
de comitetul U.T.M. s-au încadrat 
sute de tineri precum și nume
roși pionieri. Numai de la mina 
I s-a colectat zilele trecute 8000 
kg. fier. In primele rînduri s-au 
situat tinerii Popa 
lăuți 
alții.

De 
mînii

Bunuri de larg consum 
peste plan

Colectivul întreprinderii de in
dustrie locală „6 August" Petro
șani a obținut anul acesta reali
zări importante în procesul de 
producție punînd la dispoziția oa
menilor muncii cantități impor
tante de bunuri de larg consum.

Așa de pildă, muncitorii secției 
de tîmplărie au produs în acest 
an cu 146 garnituri de bucătărie 
mai mult decît prevederile planu
lui, iar colectivul secției tapițerie 
a realizat 234 bucăți dormeze și 
somiere peste plan. Cele mai fru-i 
moașe realizări le-au obținut 
muncitorii de la secția plăpumă- 
rie, confecționînd 2430 buc. 
pume mai mult 
nificat.

In întrecerea 
multe produse s-au evidențiat 
tovarășii Vlăduț loan, Popa Pe
tru, Strausz Elena, Utaș Ana, 
Kiss Amalia și alții.

Reprezentanții partidelor comu
niste și muncitoreștii din țările 
socialiste, care au asistat la Con
gresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn din partea 

Muncii din Albania, 
Comunist Bulgar, 

Comunist din Ceho- 
Partidului Comunist 

Muncii din

al 
ce- 
au 
lor 
un

decît aveau

pentru cît

Nicolae, Bîgu
Aurel, Bă-

Constantin și

cursul săptă-asemenea, în
trecute utemiștii din orga-

Tînărul filator Zugravu Ma
tei se numără printre frunta
șii Filaturii Lupeni. In între
cerea pe profesii ce se desfă
șoară între filatori a reușit să 
fileze mult mai multe bo
bine decît s-a angajat, 
să producă nici un deșeu. Dar 
Zugravu Matei nu s-a oprit 
aici. El nutrește dorința să 
obțină titlul de cel mai bun 
filator. Și sînt mulți ca el. 
De aceea inițiativa „la 2000 
bobine filate, o singură bobi
nă rebut", a fost îmbrățișată 
de toți muncitorii secției fila
tură.

IN CLIȘEU: Filatorul Zu
gravu Matei lucrînd la mașina 
de filaj.

fără

pla- 
pla-

mai

Partidului 
Partidului 
Partidului 
slovacia, 
Chinez, Partidului
Coreea, Partidului Socialist Unit 
din Germania, Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice, Partidului 
lor ce muncesc din Vietnam 
hotărît să folosească prezența 
la București pentru a avea
schimb de păreri asupra proble
melor actuale ale situației inter
naționale contemporane și a con
cluziilor care rezultă din aceasta 
pentru partidele frățești.

Participanții la consfătuire con
stată în unanimitate că întregul 
mers al evenimentelor interna
ționale și al dezvoltării țărilor 
sistemului mondial socialist a 
confirmat pe deplin justețea te
zelor marxist-leniniste aie De
clarației și ale Manifestului păcii 
adoptate de partidele comuniste

Preocupările brigăzi lui Schmidt Ioan
In primăvara aceasta, în fața 

stației de compresoare de la Ba- 
lomir a apărut o zonă verde, cu 
ronduri pentru flori, cu alei. Ace
leași mîini pricepute au sădit a- 
poi stînjenei, micșunele, tufănele, 
au lucrat din lemn de mesteacăn 
cîteva bănci. Tot ce încîntă aici 
ochiul e rezultatul muncii unui 
colectiv restrîns, al brigăzii co. 
munistului Schmidt loan.

In parcul amenajat prin mun
că voluntară Coșa Gheorghe, En- 
cuțiu Gheorghe, Maxim Iacob, 
Antonie Vasile, Purice Ioan, Sch
midt loan, șeful de brigadă, de
seori stau la sfat. Aici s-au întîl- 
nit și zilele trecute după termi
narea șutului. Agitatorul Coșa 
Gheorghe .ajutorul șefului de bri
gadă, a scos din buzunarul sa
lopetei ziarul și prinse a citi din ra
portul privind activitatea parti
dului în perioada dintre Congre
sul al II-lea și Congresul al 
III-lea. Așezați pe bănci în jurul 
agitatorului, ceilalți îi sorbeau cu 
nesaț vorbele.

...Brigada de reparații compre
soare s-a întrunit recent pentru 
a-și analiza activitatea. Tovarășul 
Schmidt Ioan are asupra sa în 
păstrare carnetul de economii al 
brigăzii. Carnetul are file multe. 
Multe din ele sînt scrise. Sus,i

pe prima filă a carnetului stă 
scris cu litere caligrafice, anga
jamentul luat de brigadă în cins
tea Congresului partidului: 1000 
lei economii. Pe ultima foaie scri
să, sub linia trasă pentru aduna
rea cifrelor notate zilnic, s-a scris 
totalul: 2.400 lei.

Cine înțelege graiul cifrelor, 
prin ele află de hărnicia acestui 
mic colectiv. Aici s-a născut ini
țiativa confecționării unui filtru 
de ulei cu ajutorul căruia s-au re- 
folosit peste 500 kg. ulei de com
presoare. Apoi brigada a trecut 
la modificarea lubrificatorului 
de ulei ceea ce a redus consumul 
de ulei cu circa două treimi. 
Schmidt, Coșa, Encuțiu și ceilalți 
membri ai brigăzii fac zilnic noi 
modificări. In carnetul de econo
mii filele imaculate se umplu cu 
noi cifre și însemnări.

.../Modificarea supapei de refu
lare la compresorul V 2 de 45 m.e., 
înlocuirea membranelor uzate cu 
membrane recondiționate din două 
bucăți, confecționarea de planșe 
pentru probele recipienților in
termediari, recondiționarea a 12 
ventilatoare, filtrarea și refolosi- 
rea uleiurilor arse și.la purjar.ea 
recipienților tamponi și multe al
te rezerve interne sînt folosite fie 
membrii brigăzii în vederea pre
lungirii vieții compresoarelor, 
pentru realizarea de economii'.

...Brigada s-a întrunit din nou 
tot în grădina cu flori amenajată 
de ea. Agitatorul Coșa Gheorghe 
a vorbit tovarășilor săi de mun
că despre sarcinile de viitor ale 
brigăzii. Le-a vorbit despre ne
cesitatea terminării reparării în 
timpul cel mai scurt a răcitoruiui 
intermediar de la compresorul V 
2 BalOmir, despre realizarea 
noi economii. Tovarășul 
.și ceilalți îl ascultau pe 
cu atenție.

„Sarcinile pe care ni
în față partidul sînt tot mai mari. 
Și realizările noastre vor trebui 
să fie la fel".

și muncitorești la Moscova în 
noiembrie 1957.

Participanții la consfătuire își 
confirmă fidelitatea față de prin
cipiile Declarației și ale Mani
festului păcii, care reprezintă 
Carta mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, progra
mul ei de luptă pentru pace, de
mocrație și socialism.

Reprezentanții partidelor comu
niste șî muncitorești din țările 
socialiste consideră că toate con
cluziile cuprinse în Declarație și 
în Manifestul păcii:

cu 
ni că 
ci ale

cu 
întîmpinării războaielor în epoca 
actuală;

cu privire la necesitatea de a 
ține mereu trează vigilența po
poarelor față de pericolul de 
război, întrucît în condițiile e- 
xistenței imperialismului se men
ține terenul pentru războaie a- 
gresive, — sînt pe de-a întregul 
aplicabile și la situația actuală.

„Partidele comuniste — a sub
liniat Declarația — consideră 
lupta pentru pace drept sarcina 
lor primordială. împreună cu toa
te forțele iubitoare de pace, ele 
vor face tot ce depinde de ele 
pentru a preîntîmpina războiul**.

Declarația cuprinde de aseme
nea o concluzie importantă cu 
privire la formele de trecere ale 
diferitelor țări de la capitalism 
Ia socialism. „In condițiile con
temporane, într-o serie de țări 
capitaliste, clasa muncitoare, în

privire la 
a țărilor 
diferite;
privire la

coexistența paș- 
cu orînduiri so-

posibilitatea pre-

de cu detașamentul său de
C. C. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
C. c. al Partidului
c. c. al Partidului
c. c. al Partidului
c. c. al Partidului

București, 24 iunie 1960.

In numele delegației. P.C.U.S. 
care a participat "la cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R., tova
rășul N. S. Hrușciov a înmînat 
duminică tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, din partea Comi
tetului Central al “ “
tablou înfățișînd 
Ilici Lenin, oferit 
tetului Central al

Primul
P.C.U.S. 
rășul

P.C.U.S., un 
pe Vladimir 
în dar Comî- 
P.M.R.

al C.C. al

N.

secretar
a fost însoțit de tova- 
V. Podgomîi, P. N.

de
Schmidt 
vorbitor

le pune
I
I

M. LAZUR

avangardă, are posibilitatea. S® 
înfrîngă rezistența forțelor reac
ționare și să creeze condițiile ne
cesare pentru înfăptuirea pașni
că a revoluției socialiste**. In a- 
celași timp trebuie avută îni ve
dere și posibilitatea cuceririi de 
către clasa muncitoare a victo
riei în revoluția socialistă și pe 
cale nepașnică.

Participanții la prezenta con
sfătuire relevă cu un sentiment 
de profundă satisfacție uriașele 
succese obținute de toate țările 
sistemului socialist în domeniul 
dezvoltării economiei și culturii, 
al întăririi orînduirii sociale și 
de stat, în dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste. Pe zi 
ce trece se dezvoltă și se întă
rește tot mai mult marea comu
nitate a țărilor socialiste. Lagă
rul socialist se găsește în depli
nă înflorire a forțelor sale. El e- 
xercită o influență uriașă și me
reu creseîndă asupra întregului 
mers al dezvoltării omenirii. Suc
cesele Uniunii Sovietice și ale 
țărilor de democrație populară 
însuflețesc clasa muncitoare si 
pe toți oamenii muncii din ță
rile capitaliste la lupta împotri
va ofensivei exploatatorilor con
tra intereselor lor vitale și luptă 
pentru pace și socialism.

Participanții la consfătuire de
clară că partidele comuniste și 
muncitorești vor întări și pe vii
tor coeziunea țărilor sistemului 
mondial socialist și vor apăra 
ca lumina ochilor unitatea lor 
în lupta pentru pace și securita
tea tuturor popoarelor, pentru 
triumful marii cauze a marxism- 
leninismului.
Muncii din Albania 
Comunist Bulgar 
Comunist din Cehoslovacia 
Comunist Chinez
Muncii din Coreea 
Socialist Unit din Germania 
Popular Revoluționar Mongol 
Muncitoresc Unit Polonez 
Muncitoresc Romîn 
Muncitoresc Socialist Ungar 
Comunist al Uniunii 
celor ce muncesc din

al
Pospelov, B. N.

Sovietice
Vietnam

Ponomariov, 
1. V. Andropov, L. F. Ilicev, P. A. 
Satiukov și A. A. Epișev, mem
bri ai delegației sovietice.

Au fost de față tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Leonte Răutu, Ghizela Vass.

In numele C.C. al P.M.R. to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a exprimat mulțumiri căl
duroase pentru darul oferit.

(Agerpres)
-----------------O

TELEGRAMĂ
Către

Comitetul Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîti exprimă 
sincere condoleanțe Comitetului Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie și tuturor ccmim.știlor englezi în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului Harry Pol» tt, președintele 
Comitetului Executiv al partidului, fiu credincios a. clasei munci
toare engleze, luptător de frunte al partidului ei comunist și mi
litant de seamă al mișcării comuniste internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN
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Săparea galeriilor

dispuse 
mondială 

cele mai 
tipul, can-

Colectivul Uzinei Electrice Vulcan a obținut în primele 5 luni 
ale anului economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 
peste 353.000 lei. La acest rezultat de seamă au contribuit din 
plin și muncitorii secției de reparații electrice. Aceștia au exe
cutat reparații de calitate superioară și în termene scurte. IN CLI
ȘEU : Lin aspect obișnuit în atelierul de bobinai 
echipă Simedrea Constantin verifică împreună cu 
Stelia'i și Țintea Petru scurtcircuitarea spirelor 
motoarele locomotivelor LAM-8.

---- -------- o------------
Gazeificarea subterană a cărbunelui 

prin metoda electrică
Intr-o seamă de încercări semi- 

industriale s-a reușit să se sta
bilească un curent electric între 
doi electrozi așezați într-un strat 
de cărbune, la o distanță de 50 
m. unul de altul. Deoarece rezis- 
tfvitatea cărbunelui descrește fl
data cu ridicarea temperaturii, 
fluxul de curent fiind continuu 
amplificat, s-a produs o cocsifi
care a cărbunelui în strat care 
a devenit poros și fisurat. In ca
nalele astfel formate s-a putut 
introduce sub presiune aer, abur 
sau oxigen. La introducerea ae
rului s-a produs un gaz de gene 
rator cu putere calorică de 800— 
1000 Kcal/m. cub, care poate fi 
utilizat în centrale termice. In 
troducerea aburului sub presiune 
a dat naștere unui gaz sărac de 
apă, iar prin introducerea de oxi-

cu găuri de mină 
circular 
trală. In gresii dure și granite 
varianta aceasta a dat rezultate 
bune. Gaura de mină centrală • 
se explodează cu o întîrziere de* 
50 milisecunde, avînd drept efect» 
aruncarea rocii dizlocate la circa»♦ 
8 m. de front. Excavația produsă * 
prin pușcarea tuturor găurilor v

♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

vitate Iar transportul materialii- * 
lui util și al sterilului excavat se* 
face cu mijloace mecanice. Res-J 
pectarea întrutotul a graficelor * 
de muncă pe cicluri de operații a* 
permis ca brigăzile complexe să* 
obțină avansări medii de 300—■ ♦ 
330 m./lună.

Prevederea surpărilor în mine
Omul de știință Mihall Anțîfe- 

rov din Moscova, împreună cu 
colaboratorii laboratorului său, a 
realizat un aparat cu ajutorul 
căruia se pot prevedea cu cel pu
țin șase ore înainte erupțiile de 
gaze și surpările de cărbune.

Apropierea acestui fenomen 
provoacă un troznet în stratul 
de cărbune care se amplifică că-

O-----------------------, -- -------

Electrotopirea nisipurilor acvifere
In Uniunea Sovietică, pentru 

traversarea straielor de nisipuri 
acvifere (borchișuri), în cursul 
săpării puțurilor s-a încercat cu 
succes metoda de topire electri
că a nisipurilor. Metoda constă 
în introducerea în stratul de 
borchiș a unor bare de încălzire 
din grafit și trecerea prin aceste 
bare a unui curent de 50 volți 
și 2500 Amperi. După 8—10 mi
nute, temperatura încălzitorului 
ajunge la 1800—2500 grade Cel-

R. P. POLONA
*

al secției : șeful de 
muncitorii Băncilă 
unui rotor pentru

gen s-au format gaze de sinteză. 
Procedeul electric de gazeificare 
este destinat punerii în valoare 
a zăcămintelor cu strate subțiri 
cu conținut ridicat de cenușă.

In tehnica minieră
sînt căutate continuu
bune corelații dintre 
titatea de exploziv, dimensionarea
și orientarea găurilor de mină 
pentru o săpare cit mai economi
că și rapidă a galeriilor. Insti- 

.tutele de cercetări miniere exa
minează varianta de pușcare cu 
șapte găuri de mină, dintre care 
șase dispuse circular și una cen-

Viteză de avansare
Pentru accelerarea deschiderii 

minelor noi, trustul minier din 
Krasnoarmeisk a trecut la orga
nizarea muncii în cicluri în ca
drul unor brigăzi complexe. A- 
ceste brigăzi au la dispoziție ma
șini de săpat de înaltă productî-

tuturor găurilor * 
este de formă tronconică cu dia
metru bazei mari de circa 1.8 
și al bazei mici de 0,6 m.

de 300-330 mjlună

permis ca brigăzile complexe săj

Lupta împotriva 
incendiilor subterane

sius. Nisipul pierde apa prin e- 
vaporare, se topește și formează 
pe periferia puțului o cămașă 
impermeabilă înăuntrul căruia 
lucrările de săpare pot decurge 
în siguranță. Consumul de ener
gie electrică a fost de circa 6000 
kWh. pentru un metru de puț să
pat, grosimea stratului de nisip 
topit fiind de 60—65 cm. Cos
tul săpării prin topire electrică 
este de aproape 3 ori mai redus 
decît acela al săpării prin con
gelare.

Să îmbunătățim organizarea muncii 
în abataje

' DISCUȚII♦
♦ Luînd cunoștință cu satisfacție de planul de dezvoltare a 
î economiei naționale în viitorii 6 ani, minerii de la toate ex- 
î ploatările Văii Jiului se pregătesc să facă față cu cinste noi- 
| lor sarcini sporite puse în fața lor de către partid. Un rol de 
i seamă în îndeplinirea sarcinilor este buna organizare a mun-
♦
i
»
♦
»
!

cii în abataje. Redăm mai jos. declarațiile făcute unui redac
tor al ziarului nostru în această privință de tov. Ordbg loan, 
maistru miner principal la sectorul II mina Uricani și de tov. 
ing. Felea Mircea, locțiitorul șefului sectorului Iff mina Pe- 
trila :

★

Măsuri eficace pentru redresarea 
sectorului

răspunsul tov. Ordog loan, 
maistru miner principal 

sectorul II mina Uricani

Eu consider că 
problema unei 
mai bune orga
nizări a muncii 
în abataje, fie 
ele frontale sau
cameră, constă nu numai în a- 
plicarea unor măsuri telinico-or- 
ganizatorice adecvate, ci, în ma
re măsură, și în felul de a munci 
cu oamenii, cu fiecare miner Tn 
parte. Un exmplu bun pot da 
chiar din sectorul nostru.

Sectorul II Uricani a mers în 
acest an nu prea strălucit, adică 
nu a atins rezultatele pe care 
le-a obținut în anul trecut cînd 
a primit „Casca de aur a tehni
cianului". In primele 5 luni ale 
anului am rămas datori patriei 
cu peste 800 tone de cărbune 
cocsificabil. In unele abataje s-au 
obținut randamente ceva mai

mari decît cele 
planificate, dar 
nu la nivelul po
sibilităților. Mul
te din brigăzile 
sectorului, altă

dată fruntașe, nu-șî puteau în
deplini nici sarcinile de plan lu
nare. In repetate rînduri, biroul 
organizației de bază aî cărei se
cretar sînt a analizat activita
tea tehnicienilor șî inginerilor 
sectorului pentru asigurarea con
dițiilor bune de muncă brigăzi
lor din abataje. Rezultatele nu 
au fost însă cele așteptate. Că
tre sfîrșituî lunii maî s-a convo
cat o ședință de lucru cu toți 
tehnicienii, brigadierii șl minerii 
fruntași ai sectorului. S-a discu
tat aprins, oamenii și-au spus 
deschis părerea despre greută
țile întîrapinate, despre munca

tehnicienilor. In prealabil, biroul 
organizației de bază a mers la 
fiecare loc de muncă, a constatat 
lipsurile. Așa, de pildă, la planul 
nr. 6 s-a găsit că brigada lui 
Sorescu Constantin lucra la pre
gătiri în condiții de aeraj nesa
tisfăcător din cauză că fierarii 
nu prelungiseră coloanele de ae
raj, ventilatoarele funcționau de
fectuos etc.

La ședința amintită deffcteu- 
țele constatate au fost viu dis
cutate. MinerFi, majoritatea mem
bri și candidați de partid, s-au 
angajat să muncească în așa fel 
încît încă în iunfe să recupereze 
rămînerea în urmă și să extragă 
cel puțin 100 tone de cărbune 
peste plan. Conducerea sectoru
lui a fost obligată să lichideze 
de urgență toate deficiențele 
semnalate, pe care Ie cunoștea 
dar întîrzia cu măsurile necesa
re. S-a trecut de asemenea la o 
mai bună și mai1 productivă me
todă de muncă în abataje, în 
sensul că la multe din ele în loc 
să se mai lucreze concomitent în 
ambele aripi cu randament scă
zut și consum inutil de energie, 
să se lucreze doar în cîte o par
te, alternativ, cu tot schimbul. 
Rezultatele pe care colectivul 
sectorului nostru le poate rapor
ta azi sînt concludente. Pînă la 
24 iunie planul lunpr la zî l-am 
depășit cu peste 860 tone de căr
bune cocsificabil, recuperînd ast
fel complet rămînerea în urmă

* 
♦
♦
♦ 
*

Recent presa poloneză a in-Z
format despre introducerea in ♦ 
industria mineră a unor noi mij- ♦ 
toace chimice pentru combaterea * 
pericolului incendiilor în mine. ♦ 
Delimitarea focului în mine prin ♦ 
înălțarea de baraje speciale de ♦ 
beton, metodă care se aplica pînă Z 
acum, făcea imposibilă exploata.* 
rea marilor zăcăminte de căr- ♦ 
bune și, în afară de aceasta, nu * 
înlătura primejdia incendiului. Z

Inginerii polonezi au reușit să* 
producă o substanță spumoasă * 
. ....................
care a dat rezultate foarte bune. * 
In practică aceasta M se prezintă Z 
astfel: un șuvoi de spumă cu o Z 
secțiune de aproximativ 5 m.p. * 
umple întreaga galerie și sub Z 
influența unui suflu de aer spu-Z 
tna se mișcă cu o mare viteză ♦ 

' Venind în* ...... •

șe și-l stinge repede. Un astfel-Z 
♦ de șuvoi de spumă înaintează *

sute de metri unde nu pot ajun- J 
ge salvatorii. In afară de aceas- * 
ta spuma face să scadă tempe- * 
ratura din galerie datorită că- $ 
rui fapt acțiunea ulterioară de a. * 
jutorare ca și de continuare a ♦

* ♦ ♦ 
♦ ♦ 

Brichetâria din Ti so va;
♦

Recent, a fost dată în exploa-* 
tare cu titlu experimental briche- • 
tăria de la Tisova. Perfect În-Z 
zestrată din punct de vedere ieli-ț 
nic, noua brichetărie prezintă o* 
serie de avantaje față de între-»

♦ progresivă denumită „Dotogeri
♦ _ J .* -.X - X---- X
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ * 
♦

taj. Formarea fiecărei fisuri este « în direcția focului. 
însoțită de unde microseismice, " 
înregistrarea cărora este pusă la 
baza funcționării aparatului.

In cursul experimentărilor, An- 
țîferov și colaboratorii lui au sta
bilit că în multe cazuri erupțiile 
pot fi prevenite. Pentru aceasta 
este suficient ca pe baza indica
țiilor geofonului, în sectorul a- 
menințat să se oprească lucrul 
pentru 2—4 zile. In acest inter- * 
val de timp, în condițiile netuD 
burării stratului carbonifer, pre
siunea

tre momentul erupției, cind sub 
acțiunea metanului acumulat în 
strat cărbunele se surpă în aba-

. Venind
* contact cu focul spuma îl înăbu- Z♦ - -- * *
< w ___ ._  _ ................. ............
♦ chiar și pe o distantă de cîteva
♦
«
♦♦ ♦♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦<
♦
♦ 
♦ 

și gazele ies treptat prini crapa- ♦ 
turi și apoi din strat în abataj. ♦

După părerea lui Mihail An- ♦ 
țîferov s-ar putea* construi un a-J___ ___
parat cu ajutorul căruia să se ț prinderile existente. Pentru pri‘ J 
poată prevedea- cutremurele ma oară in istoria brichetăriilor ț

„ . • se folosesc aici separatoare •
pămînt. Apariția unui asemenea • pneumatice în care cărbunii sîntZ 
aparat ar trebui să fie precedată ♦ triați după mărimile necesare ♦ 
totuși de o cercetare specială • cu ajutorul unui curent de aer • 
pentru a se elucida comportarea J încălzit la temperatura de 380 ♦ 
straturilor terestre în regiunile J 8rade. ♦
seismice. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

muncii este mult ușurată.

R. CEHOSLOVACA

subterană se redistribute

din primele 5 luni ale anului. 
Brigăzi care înainte abia își în
deplineau sarcinile de plan, acum 
extrag cărbune peste plan. Așa 
este, de pildă, brigada lui Ti- 
mofte Spiridon care are un plus 
de peste 530 tone de cărbune

cocsificabil, cea a lui Rusu Du
mitru, a lui Mogoș loan și altele. 
In mod continuu sporește și pro
ductivitatea muncii. De la media 
de 3,300 tone pe post cît am ob
ținut în luna mai, avewi acum 
în jurul a 4 tone pe post în căr
bune.

Organizare bună 
la nivelul cerințelor

La abatajele —=■—
sectorului nostru răspunsul tov. ing. Felea Mircea, 
™ifOSr* "te Miitorul șefului sectorului III 
exploatare prin mina Petnla
camere. Colecti
vul nostru se poate mîndri cn 
rezultatele obținute în îndeplini
rea sarcinilor de pian în cursul 
anului curent. In prezent randa
mentul în cărbune este de 5,140 
tone pe post, iar pe sector avem 
un randament de 2,630 tone pe 
post.

Succesul acesta, care situează 
sectorul III în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste pe bazin 
cu celelalte sectoare de produc
ție, s-a obținut atît prin aplica
rea măsurilor tehnico-organizato. 
rice, prin mai buna organizare 
a muncii în abataje cît și pe 
sector în general. Colectivul nos
tru, îndrumat permanent de or
ganizația de partid, a pornit de 
Ia premisa că pentru a se obți^_

rezultate

ne o productivi
tate mereu mai 
înaltă este nece
sar să se asigu
re : o rețea de 
transport în sta

re bună, acces bun la abataje, 
aprovizionarea normală cu mate
riale, precum și organizarea ra
țională a muncii în abataje.

La repararea și întreținerea 
căii ferate s-a plasat o echipă 
de muncitori bine calificați, con
dusă de tov. Mareș Viorel, care 
într-un timp scurt a pus la punct 
calea ferată, macazele, a revizuit 
terasamentul căii. Mecanicii de 
locomotive cum sînt tov. Soos 
Ion, Butan Vasile, au semnalat 
deficiențele în starea liniei per
mitted astfel să se mențină în 
bună stare calea ferată, galeriile 
sectorului. Au contribuit de ase
menea și muncitorii de la trans
portul de lemn. Lemnarii Petric 
Aurel, Plăvițu Ion, Moldovan
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scorul de 
un joc de 
cum ara- 
pos-ibiiită- 
ale celor

Știința Petroșani 
a promovat 

în categoria A
In zilele de 24, 25 și 26 iunie 

au avut loc în orașul Craiova 
meciurile de handbal în 7 con
tând pentru calificarea în cate
goria A. Întâlnind în primul joc 
pe Constructorul Cluj, Știința 
Petroșani a surclasat această 
formație cu categoricul scor de 
32—16 (14—5).

In al doilea joc Știința Petro
șani a întâlnit Știința Craiova 
de care a dispus cu 
14—13 (9—9). A fost 
luptă (echilibrat, după 
tă și scorul) în care 
țile tehnice și fizice 
două formații au fost utilizate 
la maximum. Știința Petroșani, 
cu un surplus de efort și voință 
a reușit să-și asigure victoria 
în ultimul minut de joc și cu a- 
ceasta și locul 1 în campionatul 
de calificare.

In urma rezultatelor obținute 
promovat în categoria A, Ști

ința Petroșani și Știința Craio
va, competiție ce se va desfă
șura în luna septembrie în două 
serii.

LOTUL ȘTIINȚEI PETRO
ȘANI : Florea A., SILL FR., 
Barthmes H., Irimie Gh., DRIG 
C„ Frank S„ Grăchilă A.. Achim 
Gh., Pintea M„ BARABAȘ N., 
Vlad L.

prof. SZILAGY T.
- corespondent

Mai mulți tineri 
sportivi ca oricînd
Concursul de duminică a con

stituit cu adevărat o întrecere 
de masă între tinerii sportivi din 
Valea Jiului. In toate localită- 
*:/e stadioanele au fost populate 
de sute de tineri sportivi care 
și-au disputat cu dîrzenie întâie
tatea. La Lupeni au participat 
peste 150 de tineri la întreceri 
de atletism, tenis de masă, volei, 
handbal, fotbal. Tinerii sportivi 
din Paroșeni au repurtat victorii 
importante în întâlnirile cu for
mațiile din Vulcan, la volei, fot
bal și atletism. La Petrila, cea 
mai disputată întâlnire a fost cea 
a luptătorilor care s-a încheiat 
cu victoria la scor a reprezen
tanților petriieni.

Gheorghe și ceilalți, asigură o 
aprovizionare cu lemn satisfăcă
toare pentru toate abatajele sec
torului.

O altă măsură care a dus la 
o mai bună, organizare a muncii 
în sector este aceea de a se re
vizui temeinic, periodic toate in
stalațiile electrice și mecanice 
ale sectorului, conductele de ae
ra), de iluminat, de aer compri
mat. Astfel s-au putut asigura 
brigăzilor de mineri condiții bune 
de muncă.

1 La rezultatele obținute pînă a- 
cum trebuie relevat și aportul 
tehnicienilor și maiștrilor secto
rului. Ingrijindu-se cu simț de 
răspundere de toate brigăzile și 
în mod deosebit de cele încre
dințate lor, tehnicieni ca Buciu
mau Nicolae, Codreanu Gheor
ghe, Bura Brutus, Demeter loan 
au rezolvat la momentul potri
vit deficiențele în procesul de pro. 
ducție și organizarea muncii bri
găzilor dîndu-Ie acestora posibi
litatea de a munci cu maxim de 
randament.

Tovarășul ing. Felea Mircea a 
mai menționat în răspunsul său 
că începînd cu luna iulie la toa
te abatajele cameră ale sectoru
lui care sînt deservite de mai pu-

1 Cine a 
la Lonea 
imaginea 
Estradele 
cartiere de locuințe, au răsunat de dimineața și
pînă seara tîrziu de cîntece și jocuri, iar stadi
oanele au găzduit mai multe întreceri ca ori
cînd la care au participat .sute de tinteri spor
tivi. In toate localitățile raionului desfășurarea 
fazei pe localități a Concursului cultural-sportiv 
a scos în evidență cu tărie marile posibilități 
artistice și sportive ale tineretului, măestria și 
entuziasmul lui, trăsături specifice generației de 
azi, crescută și educată de partid. Concursul a 
adus pe scene șj stadioane un număr mult mai 
mare de formații artistice și sportive față de 
anii trecuți, o varietate în repertorii la un nivel 
calitativ ridicat.

Redăm mai jos însemnări din desfășurarea 
concursurilor din Valea Jiului.

TINEREȚE,
Debutul echipei 

de dansuri din Vulcan
La Vulcan estrada ridicată în 

mijlocul noului cartier de locu
ințe a reținut publicul în jurul 
ei timp de aproape 5 ore.

Spectatorii priveau cu plăcere 
estrada, mulți făcînd-o de la fe
restrele locuințelor lor. In afară 
de cunoscutele formații de fanfa
ră și cor ale Vulcanului, clubul 
I. C. Frimu din localitate a pre
zentat și echipa de dansuri. Ti
nerii dansatori au considerat a- 
cest program „debutul11 lor. în
deosebi suita locală în care dan
satorii Cărășel Vasile, Popa Do
rina, Drăghici Marin au fost a- 
plaudați „la scenă deschisă11, a 
fost deosebit de apreciată de spec
tatori. Intre dansuri, soliștii vo
cali au contribuit la reușita pro
gramului. Seara, spectatorii din 
Vulcan au ascultat programul 
formațiilor artistice de la Paro- 
șeni

*

♦

și Iscroni.

Au apărut 
noi fluierași

La concursurile de pînă acum 
publicul aștepta cu nerăbdare a- 
pariția pe scene a formației de 
fluierași din Jiet. La concursul 
de duminică pe estrada ridicată 
în piața Victoriei din Petroșani 
au apărut pentru prima dată flu
ierașii din Livezeni-sat. Deși au 
fost numai trei (Dragoinir Pe-

cu sculele 
demontării

în urma

țin de 3 crațere, posturile de ma- 
nipulanți vor fi anulate, munci
torii fiind trecnți lai lucrări di
rect productive în raport cu cali
ficarea 
duce la 
posturi 
și prin 
ductivității medii pe sector. Bri
găzile vor fi dotate 
necesare montării si 
craterelor. j

Rezultatele obținute 
acestor măsuri, a continuat tov. 
ing. Felea Mircea, sînt edifica
toare. In luna aceasta, de pildă, 
în abatajele conduse de Belu Sa
bin, Bartok Iosif, Baciu Grigore, 
Kando Nicolae, Szabo Caro! pro
ductivitatea muncii depășește cu 
0,200—0,700 tone pe post sarcina 
de pian.

Directivele celui deal 111-Iea 
Congres al partidului pun în fața 
minerilor sarcini deosebit de im
portante, care sînt pe deplin rea
lizabile. Pentru aceasta trebuie 
să ne 
ca, să 
terne, 
tărîți 
re bună care se va face în ca
drul discuției de față- de către 
tovarăși de la celelalte exploa
tări carbonifere.

lor. Această măsură va 
micșorarea cu circa 18-20 
pe zi a regiei sectorului 
urmare la creșterea pro-

organizăm mai bine mun- 
folosim toate rezervele in- 
De aceea, noi sin tem ho- 
să folosim orice propune

a tinereții, 
mijlocul noilor

avut duminică ocazia să străbată de 
la Uricani Valea Jiului a avut în față 
unei sărbători generale 
ridicate în piețe, în

CINTEC Șl JOC
Olaru Petru

VESELIE,
tru, Barac Petru și 
din clișeul alăturat) totuși prin 
măestria lor ei vor fi cu sigu
ranță un „concurent11 serios pen
tru fluierașii din Jiet la faza 
raională a concursului. Pe aceeași 
scenă din Petroșani, participînd 
la concurs, s-au perindat nenu
mărat artiști amatori ca dansa
tori, instrumentiști, soliști vocali. 
Tinerii care se pregătesc la 
Școala populară de artă au do
vedit că studiul îi ajută mult în 

interpretarea punctelor din pro
gram.

Și la acest concurs, tinerii co
operatori au prezentat numere a- 
trăgătoare păstrîndu-și tradiția 
de buni artiști amatori,

Cei mai tineri artiști 
amatori

Peste 7.000 tineri din Lupeni 
— mineri, preparatori, filaturiști, 
țărani întovărășiți, elevi —, fete 
și băieți, au venit la con
curs ca spectatori și mulți din
tre ei ca artiști amatori.

...Pe estradă, corul Școlii de 
7 ani nr. 1 din Lupeni cîntă 
„Vacanță dragă, bine ai venit". 
Zecile de voci cristaline exprimă 
bucuria pionierilor și școlarilor 
care își vor petrece și în acest an 
vacanța în taberele pionierești 
la munte sau la mare.

Cei mai- tineri artiști amatori 
din Lupeni prezintă un. dans 
popular maghiar. Cu aplauze, pu
blicul spectator răsplătește echi
pa de dansuri a grădiniței de 
copii (secția maghiară) pentru 
grația cu care a dansat.

Coruri, dansuri, recitări...
Iată pe estradă un grup de 

neri, fete și băieți, îmbrăcați 
pitorescul port bătrînesc din Băr- 
băteni prezentând un program de 
șezătoare. Tema aleasă oglindeș
te un aspect din viața lor nouă.

„înflorește Valea Jiului11 e cîn- 
tecul cu care își anunță bogatul 
lor program artiștii amatori din 
Uricani. Romanțe și cîntece popu
lare interpretate de solistele Vas- 
cul Ecaterina, Matei Aneta, su
rorile Ispas — Grety și Dory — 

și Ionescu loan, potpuriu de mu
zică populară în interpretarea 
orchestrei, dansuri prezentate de 
echipa femeilor din Uricani for
mează programul formației ar
tistice care a încheiat manifes
tările culturale ce au avut loc 
duminică dimineața la Lupeni.

După-amiază pe aceiași estra
dă formația de fluierași a înto- 
vărășiților din Lupeni a primit 
aplauzele spectatorilor după care 
formația de dansuri a clubului 

din Lupeni a încîntat publicul cu 
frumoasele lor dansuri populare.

Manifestațiile artistice care au 
avut loc în Lupeni în cadrul con
cursului cultural-sportiv s-au în
cheiat seara tîrziu cu un pro
gram de muzică instrumentală 
prezentat de fanfara clubului din 
Lupeni.

-------------------I. ■■-■I'-—— - --;-7-rTS=:-----------

UN CONCURS REUȘIT
Consiliul Asociației sportive 

Parîngul Lonea a organizat 
primul concurs de călărie din 
Valea Jiului cu participarea că
lăreților de la C.S.A., C.S. Craio
va, Centrul de tineret Craiova,

IN CLIȘEU: „Zidul barat11 înalt de 1,42 m. 
este trecut cu succes de concurenții de lai C. S. 
Craiova.

Central al 
laureat al 
decorat cu
J., sosește 

Valea Jiu-

te slăvim libertate'1 — în

spectacolul „Bucuria vieții” 
va fi prezentat în ziua de 3 
la Lupeni, și 4 iulie la Pe-

«fUUVUIIU (iuții

Ansamblul de cîntece și dan
suri al Consiliului 
Sindicatelor, colectiv 
Premiului de Stat și 
Ordinul Muncii clasa 
peste cîteva zile în. 
lui.

Alcătuit din elemente talenta
te, recrutate din rîndurile artiș
tilor amatori din întreprinderile 
țării, Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S. a dus și peste ho
tare — în 14 țări — faima cînte- 
cului și dansului rominesc.

Ca o datorie de onoare, ansam
blul vine în fiecare an să strîngă 
legăturile cu oamenii muncii din 
toată țara, organizing turnee, un
de în. fața a mii de spectatori, în 
săli și pe stadioane, se bucură în
totdeauna de o caldă primire și 
apreciere prezentând porgrame bo
gate în conținut, care oglindesc 
avîntul artei noastre noi. In 
cursul turneului din acest an, 
Ansamblul de cîntece și danstfri 
al C.C.S. prezintă două dintre ce
le mai apreciate spectacole ale 
acestei stagiuni și anume spec
tacolul: „Bucuria vieții11 — pe 
stadioane și spectacolul „Te cîn- 
tăm, 
săli.

In
care 
Iulie 
troșani, se oglindește din plin 
optimismul zilelor fericite pe care 
le trăim azi, se îmbină armonios 
cîntecele noi create de c mnozi- 
tori ca I. Dumitrescu, 
Mendelsohn, Florin

, N. Kirculescu 
dansurile pline 

șie și avînt, pregătite de maeștrii 
coregrafi Florin Capsali, Mitiță 
Dumitrescu, Petre Bodeț, artist 
emerit și Ștefan Gheorghe, pe mu
zică de Mihail Jora și Paul Cons- 
tantinescu, maeștri emerîți 
artei, laureați ai Premiului 
Stat.

In program apar soliștii 
strumentiști Traian Lăscuț-Făgă- 
rășanu, artist emerit, Dumitru,- 
Marinescu-Ciuciu la țambal și] 
Nicolae Albulescu la xilofon.

Puncte luminoase ale progra
mului sînt „SîrLa finală11 din ba
letul „Cînd strugurii se coc11 pe 
muzica lui Mihail Jora, mult a- 
preciata suită de dansuri rornî- 
nești „Așa se joacă pe la noi11 
și tabloul final din spectacolul 
muzical — coregrafic „Balada 
patriei11 unul din marile succese 
ale stagiunii 1959—1960.

Alfred
Cpmi- 

alții 
voio-

ai 
de

ai 
da

in

doi concurenți de 
Lonea. Sîmbătă, 
de concurs, pe

precum și 
la Parîngul 
în prima zi . .
stadionul din Lonea s-au adunat 
foarte mulți spectatori dornici să. 
asiste la acest concurs.

Probele desfă
șurate au dat o 
mare satisfacție 
spectatorilor în
deosebi pentru 
faptul că la pro- 

f ba semiușoară. lo
cul I a fost ocu
pat de minerul 
Demeter Petru din 
Lonea pe calul 
Ellsba. La celelal
te probe locurile 
I au fost împărți
te între concuren- 
ții craiovenî și 
cureșteni.

Doritorii 
Petroșani au 
sibilitatea ca 
după-amiază 
stadionul Jiul 
asiste la concur-' 
sul de călărie la 
care participă a- 
celeași formații; 
care și-au dat 
concursuL

bu-<



In preajma vizitei lui N. S. Hrușciov 
in Austria

fred Beck, și primarul orașului 
Linz, Ernst Koref, salută de ase-

ziarul „Soviets- menea vizita lui N. S. Hrușciov 
a publicat interviuri în Austria. In priuml rînd, arată 

Koref, năzuim spre dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice. 
Sperăm că vizita șefului guver
nului sovietic va contribui la a- 
ceste bune relații. In interesul 
păcii în întreaga lume și al pros
perității popoarelor sîntem bucu
roși să luăm parte la acțiuni care 
contribuie la îmbunătățirea rela
țiilor internaționale, dorită mult 
de locuitorii orașului Linz. Vom 
face tot ce ne stă în putință 
pentru a atinge acest țel.

MOSCOVA 28 (Agerpres) 
TASS anunță :

La 28 iunie 
kaia Rossia" 
luate primarilor orașelor austriece 
pe care le va vizita N. S. Hruș
ciov. Primarii au fost întrebați 
ce intenționează să arate oaspe
telui sovietic și ce părere au des
pre însemnătatea acestei vizite 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și Austria.

Nădăjduiesc, a spus primarul 
Vienei, Franz Jonas, că vizita 
conducătorului statului rus va fi 
utilă nu numai pentru o buriă 
dezvoltare a relațiilor sovieto-. 
austriece, ci și pentru toate po
poarele lumii care nu se tem de 
nimic mai mult decît de război 
și nu au năzuințe mai arăzătoare 
decît năzuința de pace.

Primarul orașului Graz, Gus
tav Scherbaum, a spus: Sînt 
convins că vizita la Graz a pri
mului ministru Hrușciov va cons
titui o nouă confirmare a bune
lor relații existente între Austria 
și Rusia sovietică.

Sînt încredințat că, prin vizi
ta d-lui prim-ministru, Uniunea 
Sovietică dorește să recunoască 
o dată mai mult în fața întregii 
lumi politica austriacă de neutra
litate și să-și exprime simpatiile 
față de Austria, a declarat pri
marul orașului Klagenfurt, Hans 
Ausserwinkler. Ca rezultat al 
fiecărei vizite oficiale, a spus el 
în continuare, sporește mult in
teresul populației față de statul 
de unde a venit oaspetele. Sînt 
convins că vizita d-lui prim-mi
nistru Hrușciov se va răsfrînge 
favorabil asupra dezvoltării re
lațiilor austro-sovietice.

Primarul orașului Salzburg, Al-

„TU-124” —un nou tip 
de avion de călători

? MOSCOVA 28 (Agerpres). 
( TASS anunță:
( Andrei Tupolev, proiectant 
S general al industriei aeronau- 
) tice sovietice, scrie în> ziarul 
> „Pravda" din 28 iunie că a 
? început fabricarea în serie a 
( noului avion cu reacție pentru 
( călători „TU-124" pe care l-au 
( examinat luni conducătorii 
S partidului comunist și guver- 
' nului sovietic.
S Noul avion cu 44 de locuri 
) are o viteză maximă de zbor 
) de 1000 km. pe oră. In același 
? timp, viteza de aterizare este 
? mică. Pentru decolare poate fi 
< folosit un aerodrom nu prea 
( mare.

1
 Acest avion cu motoare tur- 
boventilatoare pentru călători', 
primul din lume de acest tip, 
va fi pus în curînd în circu
lație pe liniile de transporturi 
aeriene. Andrei Tupolev arată 
că aceste motoare, realizate de 
proiectantul șef Soloviov, sînt 
sigure și economice consumînd 
puțin combustibil. ,

1

Greva docherilor
LONDRA 28 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Greva docherilor din Liverpool 

și Birkenhead care a fost decla
rată acum o săptămînă în spriji
nul revendicărilor cu privire Ia 
majorarea salariilor Se extinde.

La 27 iunie greviștilor li s-au 
alăturat 2000 de docheri din 
Manchester. In prezent iau parte 
la grevă aproximativ 12.000 de

Pentru dezvoltarea legăturilor 
comerciale dintre
MOSGOVA 28 (Agerpres) — 

TASS anunță :
In comunicatul dat publicității 

la Moscova cu privire la vizita 
în U.R.S.S. a delegației repre
zentanților cercurilor de afaceri 
din Franța, se subliniază că par
tea sovietică și cea franceză și-au 
exprimat deplina satisfacție în 
legătură cu rezultatele tratative
lor care s-au desfășurat într-o 
atmosferă constructivă și priete
nească.

In cursul vizitei la Moscova a 
delgației comitetului „Franța— 
Europa răsăriteană", condusă de 
președintele ei Max Flechet, fost 
ministru, s-a căzut de acord asu
pra programului precizării posi
bilităților de dezvoltare a schim
bului de mărfuri și a colaborări’

La 29 iunie :

Alegeri parlamentare 
în Coreea de sud

NEW YORK (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Seul al agenției France 
Presse, la 27 iunie guvernul pro
vizoriu al Coreei de sud a anunțat 
că la 29 iulie în Coreea de sud 
vor avea loc alegeri parlamen
tare.

Noul parlament va alege pre
ședintele și îl va numi pe primul 
ministru.

Noile alegeri se vor desfășura 
conform amendamentului adus 
Constituției adoptat recent de 
Adunarea Națională a Coreei de 
sud, care nu a schimbat carac
terul antipopular al Constituției 
deoarece au rămas în vigoare toa
te legile reacționare adoptate în 
anii dominației lui Li Sîn Man, 
alungat de popor și care a fu
git din Coreea de sud de frica 
mîniei poporului.

Un record sui-generis...
LONDRA 28 (Agerpres)
Numărul crimelor și delictelor 

pasibile de urmărire judiciară în 
Anglia, care sînt cunoscute de ca-: 
tre poliție, scrie „Economist", 
este în prezent de două ori mai 
mare decît în anul 1939. Datele 
•provizorii referitoare la numărul 
crimelor săvîrșite în 1959, care 
se ridică la 675.625 cazuri, mar
chează cel mai mare record din 
toate timpurile.

. .... —----

englezi se extinde
docheri. La Liverpool și Manches
ter sînt imobilizate 134 de nave. 
In semn de solidaritate cu doche
rii greviști din Liverpool, la 27 
iunie muncitorii de la grupul de 
docuri „Royal Docma" din portul 
Londra au hotărît în cadrul unui 
mare miting să sisteze lucrările 
de încărcare descărcare a navelor 
venite din Liverpool.

z
♦

2 * 
Cartea lui N. S. Hrușciov ț 

„Spre victorie în întrecerea j 
pașnică cu capitalismul" ; 

a apărut la Londra 1 
LONDRA 28 (Agerpres). î 
Editura „Hutchinson" din î 

Londra a tipărit în limba en- I 
gleză cartea lui N. S. Hruș- J 
ciov „Spre victorie în întrece- + 
rea pașnică cu capitalismul". - 
Cartea cuprinde ceie mai im- î 
portante cuvîntări și declarații » 
ale șefului guvernului sovietic J 
în probleme de politică exter- J 
mă, publicate în presa sovieti- i 
că în anul 1958. I

Prefața Ia carte este scrisă T 
de N. S. Hrușciov special pen- J 
tru această ediție. *
........... ■ ne. • ♦ *

U.R.S.S. și Franța
tehnice între cele două țări prin 
schimb de delegații d^ specialiști 
în diferite ramuri ale industrei, 
în vederea pregătirii apropiate
lor tratative dintre U.R.S.S. și 
Franța cu privire la încheierea 
unui nou acord comercial pe ter
men lung.

Pentagonul intenționează 
să reia zborurile de spionaj

NEW YORK 28 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Washington al ziaru
lui „Christian Science Monitor", 
Pentagonul și unii reprezentanți 
ai Agenției centrale de investi
gații intenționează să reia zbo
rurile de spionaj deasupra Uniu
nii Sovietice.

Corespondentul scrie: „Dacă 
țările aliate nu vor autoriza fo
losirea bazelor lor aeriene pen
tru zborurile de recunoaștere, 
vor trebui folosite pentru aceste 
zboruri portavioane americane 
reutilate".

Tratativele franco-algeriene 
Melun

calificate ca „foarte încordate". 
Ziarul scrie că discutarea proble
mei componenței delegației alge
riene trebuie să înceapă abia în 
dimineața zilei de 27 iunie și 
pînă în prezent nu s-a răspuns 
reprezentanților algerieni care au 
întrebat cînd' va putea să se în- 
tîlnească Ferhat Abbas, șeful gu
vernului algerian, cu președintele 
De Gaulle.

de la
PARIS (Agerpres)
In dimineața zilei de 27 iunie 

in orașul Melun a avut loc cea 
de-a treia „ședință de lucru" a 
reprezentanțelor guvernului fran
cez și guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria care duc tra
tative preliminare.

Nu s-a dat publicitțăii nici un 
comunicat asupra desfășurării tra
tativelor.

Ziarul „Le Monde" scrie că 
cele două părți continuă să păs
treze secretul absolut asupra tra
tativelor așa cum s-a căzut de 
acord la prima întîlnire. După 
cum relatează ziarul, în cercurile 
oficiale franceze tratativele sîntr

----- 0-----

Mișcarea grevistă 
din Italia

ROMA 28 (Agerpres)
Intr-o serie de regiuni ale Ita

liei au avut loc grevg puternice 
în sprijinul cererilor de ridicare 
a nivelului de trai și în apărarea 
drepturilor sindicale. In Sicilia 
jsînt în grevă 3.000 de muncitori 
agricoli care cer încheierea de 
noi contracte colective de muncă 
pe întreaga provincie și majora
rea generală a salariilor. La 27 
iunie au declarat o grevă de 24 
de ore muncitorii de la întreprin
derile industriale din Palermo 
care cer majorarea salariilor și 
luarea de măsuri împotriva șo
majului.

8.000 de muncitori de la uzina 
de automobile „Alfa Romeo" din 
Milano au declarat grevă de pro
test împotriva . concedierii celor 
1.400 de muncitori care au par
ticipat la greva anterioară.

Încetarea din viată a lui Harry Pollitt
LONDRA (Agerpres). TASS 

anunță:
Comitetul Politic al Partidului 

Comunist din Marea Britanie a 
dat publicității următoarea de
clarație în legătură cu încetarea 
din viată a lui Harry Pollitt, 
președintele Comitetului Executiv 
al partidului:

„Harry Pollitt a fost unul din
tre cei mai remarcabili conducă
tori promovați de clasa munci

Prezențe nomînesti peste hotare
BERLIN 28 (Agerpres).
La 25 iunie, expoziția de artă 

plastică romînească a fost vizi
tată de dr. Lothar Bolz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministru al Afacerilor Exter
ne, de membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, de 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în R. D. Germană, func
ționari superiori ai Ministerului 
Culturii, membri ai conducerii 
Uniunii de artiști plastici, oa
meni de artă, reprezentanți ai 
presei, radioului1, televiziunii. 
Vizitatorii expoziției au fost pri-' tistic pentru R. D. Germană 
mîți de pictorul Ștefan Szonyi.

In caietul 
Lothar Bolz

de impresii, dr. 
a notat următoare-

S. Venizelos despre vizita sa
R. S. S.

dintre cele două țări reprezintă 
o datorie națională.

Criticînd afirmațiile acelor per
sonalități occidentale care cer să 
se renunțe la politica contacte
lor personale și să se revină la 
politica diplomației secrete, Ve
nizelos scrie că, după părerea sa. 
„contactele personale sînt cea 
mai bună metodă pentru asigu
rarea progresului cauzei sfinte 
a destinderii încordării și a coe
xistentei pașnice" și că „destin
derea și coexistența celor doi A 
sisteme sînt nu numai necesar^, 
ci și posibile".

Venizelos aduce critici unor 
personalități din Grecia pentru 
atacurile lor nemotivate și' pericu
loase împotriva U.R.S.S. Subli
niind că el rămîne adept al con
dițiilor prooccidentale Venizelos 
se pronunță în, același timp pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
U.R.S.S. Din convorbirile pe care 
le-am avut cu conducătorii so
vietici, scrie liderul partidului li
beral, „am rămas cu convingerea 
că actuala conducere a Uniunii 
Sovietice dorește în mod sincer 
pacea"...

în U.
ATENA 28 (Agerpres) TASS 
Ziarul „To Vima" publică o 

serie de articole ale liderului par
tidului liberal S. Venizelos. des
pre vizita sa în Uniunea Sovie
tică și convorbirile pe care le-a 
avut cu N. S. Hrușciov și alți 
conducători sovietici.

Venizelos arată că a făcut o 
vizită în U.R.S.S. deoarece con
sideră că stabilirea înțelegerii 
și încrederii reciproce între Gre
cia și U.R.S.S. și îmbunătățirea 
filiațiilor politice și economice

PROGRAM DE RADIO
30

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară romî
nească și a minorităților națio
nale, 9,30 Drumeții veseli (re
luare), 10,40 Din cîntecele de 
luptă ale popoarelor, 11,03 Mu
zică populară romînească din 
Ardeal, 11,30 Almanah științific 
(reluare), 12,35 Rapsodii de 
compozitori romîni, 13,05 Cînte
ce ciobănești și jocuri populare 
romînești, 15,10 Concert de prînz, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Tinerețea ne e dragă (reluare), 
18,00 Soliști de muzică populară 
romînească, laureați ai concursu
rilor internaționale de tineret, 
18,30 „Azi e mai frumos ca ieri", 
muzică ușoară romînească, 19,20. 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie și 
agricultură, 19,50 Selecțiuni din 
operete, 21,30 Mărturii de scrii
tor. PROGRAMUL II. 14,30 For
mații romînești de muzică ușoa
ră, 15,00 De toate, pentru toți 
(reluare), 17,00 Orchestre sovie
tice de 
17,35 
18,05

instrumente populare, 
Muzică corală romînească, 
Muzică ușoară de compo- 

toare engleză. Partidul comunist 
și mișcarea socialistă îi datoresc 
mai mult decît oricărui alt mi
litant.

El întruchipa calitățile remar
cabile ale clasei muncitoare en
gleze din rîndurile căreia a ieșit: 
capacitatea ei de luptă, fermita
tea ei, curajul ei de neînfrînt și 
spiritul solidarității de clasă.

El și-a consacrat întreaga via
tă slujirii clasei muncitoare".

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

le: „Arta plastică din Romînia 
oglindește modul de dezvoltare 
a poporului romîn, lupta lui pen
tru eliberarea națională și reîn
noirea socială, precum și victo
riile sale în lupta pentru con
struirea socialismului. Folosim 
cu bucurie această ocazie pentru 
a saluta Congresul al IlI-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Cu această ocazie, dr. Lothar 
Bolz a făcut pentru posturile de 
radio ale R. D. Germane o de
clarație elogioasă, subliniind im
portanța acestui eveniment ar- 

"t
pentru continua strîngere a 1 
țiilor de prietenie dintre cele 
două țări socialiste.

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

iunie
zitori sovietici, 19,00 Să învățăm 
limba rusă cîntînd, 19,45 Din 
cele mai cunoscute melodii popu
lare romînești, 20,30 Din anto
logia poeziei noastre contempo
rane, 21,15 Mari ansambluri de 
cîntece romînești, 21,45 Părinți 
și copii, 22,00 Interpreți de frun
te din R. Cehoslovacă.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00, 
7,00: 11,00: 13,00; 15.00; ‘ 
19,00; 22,30; 23,52.
gramul II : 14,00; 16,00;
21,00; 23,00.

17.00;
Pro»

18,00;

★=—

Copiii minune; PE- 
Undele eterne; ANI- 
Războiul opiumului;

CINEMATOGRAFE
30 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Oameni sau majuri; AL. 
SAHIA : 
TRILA : 
NOASA:
VULCAN : Coțofana hoață; LU- 
PENI : Vasili Suricov; BARBA- 
TENI : Taina lui Zemskov; URI- 
CANI: Sabie și zar. t


