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• Primul ministru Kassem despre ajutorul U.R.S.S. acordat 

Irakului.
• Nunez Jimenez despre ajutorul acordat Cubei de U.R.S.S. și 

alte țări socialiste.
• Festivitățile de la Grfintwald.

Consumuri mai mici 
de seamă în întrecere

Importante cantități 
de lemn economisite
O sarcină importantă în activi

tatea economică a exploatărilor 
carbonifere este economisirea lem
nului de mină. Pentru aceasta s-au 
luat o seamă de măsuri tehnice și 
organizatorice ; se extinde armarea 
galeriilor și abatajelor cu fier, sus
ținerea cu bolțari și betan. In 
cursul trimestrului II, cele mai 
bune rezultate în privința reducerii 
consumului de lemn le-au obținut 
colectivele minelor Vulcan și Uri- 
cani. La mina Vulcan, s-au luat 
măsuri pentru respectarea planului 
de armare în fier și bolțari Ia ga
lerii și pentru introducerea armării 
metalice la abataje. Astfel în 

_ "sul trimestrului s-a trecut la fo- 
jrea susținerii metalice într-un 

nou frontal cu o lună înainte de 
termen, sînt în curs de definitivare 
pregătirile pentru susținerea me
talică a altui frontal prevăzut să 
se deschidă abia către sfîrșitul a- 
nului. Toate aceste măsuri au dus 
la scăderea consumului de lemn. 
In trimestrul II la Vulcan s-a fo
losit cu 3 m.c. lemn mai puțin la 
fiecare mie de tone de cărbune de- 
cît era planificat. în luna iunie, 
reducerea consumului de lemn la 
Vulcan este de 6,2 m.c./lOOO tone 
de cărbune.

I.a mina Uricani consumul de 
lemn a scăzut în iunie cu 6,5 
m.c./lOOO tone de cărbune, iar în 
medie pe trimestru cu 3,2 m.c./lOOO 
tone de cărbune. - Aici, creșterea 
ponderii stratului 8—9 în pro
ducția totală a minei este factorul 
care a determinat scăderea consu
mului de lemn, deoarece stratul 
8—9 necesită o monografie de ar
mare mai simplă ca aceea a stra
tului 3. Mina Uricani este mina cu 
cel mai scăzut consum specific de 
lemn de mină.
Expioziv mai puțin — 

cărbune de calitate 
mai bună

Pentru a da cărbune cu cît mai 
puțin șist vizibil, de granulație bu
nă, folosirea rațională a pușcării 
este o condiție de mare importanță. 
Acest lucru este știut și aplicat de 
tot mai mulți mineri. Faptul a- 
cesta se vede în calitatea mai bu
nă a cărbunelui livrat în luna iu
lie și în reducerea consumului spe
cific de explosiv. Așa de pildă, la

Bilanț rodnic 
la mina Petrila
Minerii, tehnicienii și inginerii 

exploatării miniere Petrila aplică 
noi procedee tehnice, mai econo
mice pentru înfăptuirea sarcini
lor elaborate de Congresul al 
III-lea al partidului. Iată cîteva 
din realizările de pînă acum ale 
minerilor petrileni: au fost in
troduse armăturile metalice în
tr-un abataj frontal, s-au armat 
metalic și cu prefabricate 1600 
m. galerie, s-a introdus la două 
înaintări perforajul cu captarea 
uscată a prafului cu ajutorul a- 
paratelor „Nemcsek“. De aseme
nea, minerii din Petrila au redus 
consumul de energie electrică 
realizînd o economie la acest ca
pitol de aproape 1 leu pe tona de 
cărbune

In urma acestor măsuri aplica
te, minerii din Petrila au sporit 
productivitatea muncii pe mină de 
la începutul acestui an cu 2,8 ia 
sută și au realizat o economie 
de peste 1.400.000 lei la prețul de 
cost al cărbunelui.

Din activitatea comisiilor

obiectiv

La înaintări — viteze 
de avansare sporite 
în cursul acestui an; la lucrările 

de investiții s-au remarcat prin 
vitezele de avansare sporite obți- 
nute, ca și prin calitatea lucrărilor 
efectuate o seamă de brigăzi de 
mineri. După rezultatele obținut? 
în prima jumătate a lunii iulie re
marcăm două brigăzi : cea condusă 
de Rancea Alexandru de la Lonea 
și Ionașcu Ioan de la Vulcan. Pri
ma, brigada lui Rancea Aleaxndru 
lucrează la săparea unei galerii 
transversale Ia orizontul 400, ga
lerie cu un profil de 14,7 m.p. 
Fiisdu-i asigurate condiții de mun
că și de aprovizionare bune, bri
gada a excavat în această perioadă 
20 m. galerie, cu un randament 
ce depășește sarcina de plan cu 
0,500 m.c. pe post.

La Vulcan, în galeria direcțio
nală în culcușul stratului 3 la ori
zontul 630 muncesc ortacii lui Io
nașcu Ioan. Ei au excavat în prima 
jumătate din iulie 26 m. galerie 
la un profil de 6,74 m.p. Brigada 
folosește în munca sa un reîncăr- 
cător cu bandă, iar susținerea o a- 
sigură cu armături de fier.

La sectorul I A al minei Lupeni, cu cîtva timp în urmă, 
a luat ființă o nouă brigadă de pregătiri, cea condusă de A- 
vram Vasile. Ajutată de conducerea sectorului, brigada și-a 
depășit planul la zi pî luna iulie cu aproape 20 la sută, lu- 
crîrrd lâ săparea unei galerii direcționale pe stratul 5 în blo
cul II

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tînărul brigadier A- 
vram Vasile (în dreapta) împreună cu ortacii săi Pop Augus- 
tis, Livădaru Dumitru și Freundorfer Mihai. Ortacii de muncă 
șînt bucuroși pentru că pe graficul întrecerii pe mină pentru cea 
mai bună brigadă de pregătiri brigada lor ocupă un loc de

de hotărîrife Con- 
Ili-lea al partidu- 
Văii Jiului acordă

însuflețiți 
greșului al 
iui, minerii 
o tot mai mare atenție reduce
rii consumurilor specifice de 
materiale și îmbunătățirii cali
tății producției pentru a extrage 
cărburte mai mult, mai bun și 
mai ieftin

mina Aninoasa granulația cărbu
nelui s-a îmbunătățit cu 4,9 la sută 
față de cea planificată, iar' consu
mul specific de exploziv a fost 
redus față de plan cu 34 gr./tonă 
de cărbune ; la mina Petrila îmbu
nătățirea granulației cărbunelui li
vrat cu 3,5 la sută este urmarea 
pușcării mai raționale a cărbune
lui. La această mină s-a folosit 
pentru fiecare tonă de cărbune ex
trasă cu cîte 9 grame de exploziv 
mai puțin decît era prevăzut. Con
sumuri specifice de exploziv redu
se față de cele planificate s-au în
registrat aproape la toate •exploată
rile Văii Jiului. După datele cen
tralizate recent la 
nea consumul de 
dus cu 17 grame 
bune, la Vulcan 
ta Uricani cu 11 
de cărbune

9

combinat, la Lo- 
exploziv s-a ie
pe tona de căi- 
tot cu atît. iar 
¿rame pe tona

de femei
Unul din principalele obiecti

ve ale muncii colectivului! de 
Ia termocentrala Paroșemi este ! 
scurtarea termenelor de efec
tuare a reparațiilor, ca rezervă 
importantă ce Ie permite să ? 
livreze peste plan mari caittti-j 
tăți de energie electrică. Pînă 1 
acum, la repararea grupurilor , 
nr. 1 și 3 energeticienîî de aici ; 
au obținut succese de seamă. 
Printre cei care și-au adus eoni.•

Un cerc de citit 
cu activitate rodnică

In locuința gospodinei Dogaru 
Elena de pe strada Al. Moghio- 
roș din Petroșani își desfășoară 
activitatea unul dintre cele mai 
vechi cercuri de citit ale Comite
tului de femei din Petroșani. A- £ tribuția la scurtarea termene- , 
cest cerc, condus de tovarășelelor de efectuare a reparațiilor i 
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Haidiu Elena și Vălureanu Victo- 5 se numără și tînărul mecanic; 
ria. are o îndelungată activitate j principal de turbine BERCA i 

.... •• r- NICOLAE pe care-1 vedem în, 
clișeul nostru înscriind în re- < 
gistrul de funcționare parame
trii de mers ai turbinei pe care 
O îngrijește. i
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pusă în slujba culturalizării fe- , 
meilor din circumscripția 63 Pe- 
iroșani. In fiecare săptămînă gos
podinele din acest cartier se în- i 
tiunesc în locuința tovarășei Do
garu și citesc articol? din ziare £
și reviste, broșuri etc.

In ultima ședință ținută, la ca
re au participat 30 femei s-a dat. 
citire Rezoluției Congresului al 
III-lea al partidului, participan
tele s-au angajat să contribuie 
la traducerea în 
lor Congresului.
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fapt a hotăTÎri-

SÎRQUINCIOASA

Peste 20 
de muncă

mu ore 
voluntară

Cîteva zile s-a tot frămîntat 
cu gîndul. Sarcina era grea. In 
uzină numai brigada lui confec
ționează armături metalice pen
tru galerii. Putea oare s-o refu
ze? Nu. Și șeful de brigadă Va- 
siu Ioan a procedat așa cum 11

Numărul orelor de muncă ob
ștească efectuate de către mem
brele comisiilor de femei din o- 
rașul Petroșani a întrecut cifra 
de 20.000. La ultima ședință ți
nută de Comitetul de femei, gos
podinele de pe străzile: Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, George Coș- 
buc, Horia, Cloșca, Crișan, Radu 
Șapcă și de pe alte străzi ale 
orașului au raportat cu mîndrie 
că și-au înfrumusețat străzile 
desfundînd șanțuri, plantînd și 
văruind pomi și amenajînd pe
luze cu flori.- ,

Numărul total al orelor de 
muncă efectuate de femei se ridi
că la 22.675, iar economiile- re
zultate însumează 45.623 lei.

îndemna conștiința sa de comu. 
nist. S-a prezentat la conducerea 
uzinei: ,

— Primesc să lucrez cu oa
menii mei la noile armături me
talice.

— Nu mă îndoiesc că o să vă 
descurcați — căuta să-l- stimule
ze ing. Sîrbu Sofronie, șeful-sec
ției în care lucrează brigada.

— Cît ar fi de greu,, n.o să 
dăm înapoi. . j

După această hotărîre, în bri
gada tovarășului Vasiu, Ioan au 
intervenit schimbări: a luat fiin
ță o nouă echipă. Echipa desprei 
care mai tîrziu avea să se vor-' 
bească mult, cu cuvinte de laudă, 
în uzină. Muncitorii acestei e-, 
chipe cîștigau de acuma dreptul: 
de a se numi printre părinții le
gitimi ai unui nou sortiment de 
utilaj minier produs la U.R.U.M.P. 
— armături metalice tip T.H.

Organizarea tehnică a produc
ției noului sortiment a fost- și ea 
în scurt timp pusă la punct. In 
secția prelucrări mecanice, unde 
se produc armăturile pentru ga- 
lerii, a apărut o mașină cu val- 
țuri adaptată pentru noul produs. 
Nu lipsea nici materia primă pen
tru începerea producției. Din 
R. P. Ungară sosise o mare can
titate de șine speciale de oțel cu 
profil în formă de clopot. Exista 
și documentația tehnică împărtă
șită uzinei de specialiștii din țara 
prietenă.

IUL1A MĂRAȘESCU 
corespondentă
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piditatea cu care ea stabilește 8 
diferitele analize depinde în mare ! 
măsură elaborarea șarjelor rapide 8 
la turnătorie. 8

Cînd tînăra Groza s-a adresat 8 
organizației de partid cu dorința 8 
de a fi primită in rîndurile candi- 8 
daților, comuniștii au primit-o 3 
bucuros în mijlocul lor. Zilele tte- 8 
cute o altă veste a bucurat-o 8 
nespus pe tovarășa Groza. l-a 8 
fost aprobată cererea de a pleca 8 
să-și continuie studiile la făcui- 8 
tale. Va fi studentă la cursurile 8 
de zi, studentă cu bursă de la în- S 
treprindere. Ce și-ar putea dori 8 
mai mult î La această întrebare 8 
ea răspunde : ®

— Să nu-mi fac de rușine to- o 
varășii de muncă, să le fac cinste g 
și să nu dezmint încrederea lor și o 
condițiile ce-mi sînt create. o

C. MORARU g

..cătănește“ pe cei vinovați și oa
menii pleacă hotărîți să munceas
că mai atenți, mai bine, pentru a 
scăpa de muștruluiala ei.

De 5 ani lucrează tovarășa 
Groza la laboratorul chimic de la 
U.R.U.M.P. In acești ani a dove
dit o prețioasă experiență în mun
că. Pentru diferitele analize pe 
care le efectuează, cel mai bun 
sfătuitor al ei este cartea. Ma
nualul de „Analiză tehnică a 
minereurilor fi metalelor“- este ne
lipsit, el o ajută să stabilească 
metodele de determinare. Școala 
medie serală i-a venit și ea în 
ajutor.

In fiecare clipă laboranta Groza 
îți găsește ceva de făcut. De ra-

8 Cine de la U.R.U.M.P. n-o cu-
8 noașțe pe laboranta Groza Eca-
8 terina ? Cei care îi pomenesc nu-
8 mele, se grăbesc să remarce că-i
8 deosebit de sirguincioasă. De fapt
8 tovarășa Groza nu-i cunoscută nu

men la U.R.U.M.P. Cu respect
vorbesc despre ea și foștii colegi 
cu care a absolvit dd curînd 
școala medie' serală, iot sîrguin- 
dafțsă îi spun fi ei. Și pe bună 
dreptate.

Grozd Ecaterințț e'dînără, zim- 
bitoare ți sociabilă. Pe toți din 
juru-i ii socotește prieteni. Uneori 
însă este „aspră“. De fapt așa tre
buie să fie, atunci cînd probele a- 
duse la laborator pentru analiza 

8 șarjelor nu sînt cum trebuie, li 
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(Continuare in pag. 3-a)
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Concursuri jocuri distractive
privirileDeși nu se anunțase un „mare 

meci de fotbal", totuși duminică 
după-amia2ă pe stadionul Jiul 
din Petroșani se adunase foarte 
multă lume. Cei mai mulți veni
seră aici pentru a participa la 
serbarea, cîmpenească organizată 
de Clubul sportiv Jiul. Restul, 
erau spectatorii obișnuiți ai sta
dioanelor dornici să asiste la di
ferite întreceri sportive. Atenția 
tuturor însă a fost atrasă nu nu
mai de jocurile distractive orga
nizate pe stadion ci îndeosebi de 
un concurs interesant (din pă
cate destul de rar organizat la 
Petroșani). Pe o saltea speciâlă 
au apărut aproape 20 de tineri 
luptători <ün cadrul Asociației 
sportive Minerul Petrila și de ia 
C. S. Jiul prezentîndu-se publi
cului înaintea concursului.

Intîlnirea luptătorilor a prile
juit o întrecere deosebit de dis
putată, concurenții dovedind o 
bună pregătire tehnică, o rezis
tență și voință deosebită. Antre
namentele îndelungate, neștiute 
de publicul larg, și-au arătat roa
dele în*-acest concurs în care lup
tătorii au arătat publicului că a- 
•ceastă disciplină sportivă cere o 
pregătire perseverentă, inspirație, 
hotărîre și îndeosebi o tehnică 
:desăvîrșită.

O ZI LA

■pleacă 
în una 
regiuni

Petroșaniul oferă omului mun
cilor, la căpătui unei săptămîni de 
muncă rodnică, multe posibilități 
de odihnă și recreare : spectacole 
cinematografice și teatrale, serbări 
cîmpenești, grădini de vară și atîtea 
altele. Mulți petroșăneni știu însă 
că Valea Jiului este înconjurată de 
munți și văi de o frumusețe nease
muită, că undeva departe, în îm
părăția marilor înălțimi, te așteap
tă primitoare, ascunse în mijlocul 
codrilor de brazi, cabanele turis
tice. Spre multe dintre aceste ca
bane s-au îndreptat, încă de sîm- 
bata trecută mulți dintre admira
torii frumuseților naturii.

Să-i urmăm pe cei care 
spre cabana Baleia, așezată 
dintre cele mai pitorești 
ale munților noștri. însuși drumul 
pînă la cabană e plin de satisfac
ții. Rămîn în urmă Banița, Meri- 
șorul, Livadia, drum în care prin 
fața ochilor îți defilează cele mai 
felurite peisaje : sate, dealuri, bo
gata luncă a Straiului cu griul 
dat în pîrg, livezi- Râmine în ur
mă comuna Pui, iar mașina, pără
sind șoseaua națională și străbă- 
tînd sate de munte, se apropie din 
nou de înălțimi. Drumul din co
muna Hobița pînă la cabana Ba- 
leia pare însă a fi cel mai frumos 
Cu fiecare serpentină, cîștigăm zeci 
de metri în înălțime. Și serpenti- 
nele-s multei căci cabana se află la 
o altitudine de peste 1.400 m. Ma
șina urci, ți privirile răzbat mai 
departe, cuprinzțnd întreaga Vale 
a Streiului, Hațegul. Aerul devine 
rece, și nu țeste mult timp în nări

j W;

minică, în clișeul 
de jos apar cei 
doi luptători — 
Fabian și Iovan 
într-o poziție 
racteristică.

★

pe sta- 
Jiul ai 

„ascensiu-

Unul din 
mentele cele 
Interesante 
locurile distracti
ve organizate du
minică 
dionul 
fost 
nea“ pe stîlpul'cu 
surprize. înalt de 
7 metri și bine 
lustruit cu ceară 
stîlpul cu surpri
ze 
fața concurenți- 
lor 
renunțe la încercarea d>e a atinge 
„surprizele“ din vîrful lui. Totuși, 
în aplauzele celor prezenți un tî- 
năr a reușit să atingă această

„rezistă“ în

făcîndu-i să

BALEIA
simți ozonul pădurilor de brad 
Șerpuind la înălțimi tot mai mari, 
panglica drumului alpin străbate 
păduri dese, taie de-a curmezișul 
poyîrnișuri abrupte sfîrșind într-o 
mică poiană unde, pitită în spatele 
unor brazi; te așteaptă cabana.

Serile la cabană sînt pline da 
farmec. Aici este un adevărat lor
ds întîlnire a excursioniștilor ve- 
niți din Valea Jiului, Hunedoara. 
Deva, Cilan. Printre turiști întîl- 
nesti mineri ți tehnicieni din Pe
trila sau Lupeni, siderurgițti de la 
Hunedoara, oameni care au învățat 
tui numai să muncească în chip 
nou, ci și să se bucure din plin de 
minunatele condiții ce le sînt crea
te de statul nostru democrat-popu
lar pentru odihnă și recreare. A- 
trage de asemenea atenția un nu
meros grup de e'evi w eleve veniți 
în excursie de sfîrșit de an școlar 
tocmai de la Bucuretși.

Cei mai mulți dintre turiști se 
pregătesc însă pentru „expedițiile“ 
din ziua următoare. Cabana este 
străjuită de culmi alpine, de pe 
care ți se profilează în fața ochilor, 
învăluit în cețuri, masivul Rete
zat. Culmi abrupte, grohotișuri pe 
fundul cărora zăpada nu e topită 
nici în iulie. 11 admiri ți în suflet 
ți re aprinde dorința să-i calci po
tecile, să-t admiri flora, cîrdurile 
de capre negre, să vezi cerul oglin
dit de minunatele lacuri alpine 

■ale Retegatuiui. Și asta te îndeam
nă să te pregătești pentru o nouă 
excursie...

L B.

performanță. Străduința lui de a 
se cățăra pînă în vîrful stîlpu- 
lui a fost răsplătită de sticlele 
cu vin, salamul și alte surprize 
cu care a coborît victorios. Foto
reporterul nostru a surprins mo
mentul „culminant" al acestei 
probe în care „concurentul“ își 
preia răsplata.

M. D.

POPICE
Pe arena de curînd reamenajată

Pe strada Mihai Viteazu din 
Petroșani, în incinta clubului cul
tural al sindicatelor din localitate 
se află o arenă de popice rămasă 
în ultimul timp „fără stăpîn“. Cu 
cîtva timp în urmă ea a aparți
nut asociației sportive Voința ca
re a lăsat-o însă neîntreținută, 
ceea ce a făcut ca activitatea de 
aici să fie întreruptă.

Din inițiativa Asociației sporti
ve Constructorul minier din Pe
troșani și cu sprijinul dat de mun
citori dte la O.C.M.M., această

Ifotral Jill II li liiliiil! U (MNIII iHtiNIi 11 kililll lUNHl
După victoria cu 3—0 asupra 

echipei Retezatul Hațeg, Jiul 11 
a susținut duminică la Deva cel 
de-al doilea meci din cadrul ba
rajului campionatului regional, 
întîlnind echipa secundă a clu
bului sportiv Hunedoara.

Meciul s-a resfășurat la un ni
vel tehnic scăzut, în schimb a 
plăcut prin dîrzenia cu care ju
cătorii au urmărit mingea, fără 
a dfepăși limitele regulamentului

In primele minute de joc Cor
vinul II Hunedoara reușește să 
deschidă scorul prin Morcov — 
care marchează din marginea ca
reului de 6 m.

încet, încet, Jiul II pune stă- 
pînire pe joc Teușind să domine 
cu autoritate terenul. După 30 
de minute de dominare Jiul II reu
șește să egaleze prin Rațek și 
imediat să ia conducerea prin . 
golul marcat de Boko în urma 
unei acțiuni personale.

Cu două minute înainte de 
terminarea primei reprize la uu 
corner, Cinzker de la Hunedoara 
reușește să egaleze cu tot plonjo
nul spectaculos al lui Lupulescu.

Chiar de la reluarea meciului, 
Jiul II domină din nou fără însă 
a reuși să înscrie. Spre sfîrșitul 
meciului jucătorii ambelor echipe 
devin nervoși, dînd de lucru ar
bitrului, care a și eliminat pe 
Giurescu și Ghezu (Jiul) și Cinz-

Parîngul Lonea
care se

— o asociajie 
afirma

numai anumite
Cu cîțiva ani în urmă tinerii din 

Lonea practicau 
sporturi ca fotbal, popice și, într-o 
mai mică măsură, șah și tenis de 
masă deoarece restul disciplinelor 
sportive erau neglijate de însăși 
conducerea asociației.

Ca și în celelalte localități ale 
Văii Jiului și la Lonea fotbalul 
se bucură de cea mai mare popu
laritate dominînd celelalte sporturi. 
Este adevărat că în campionatul 
regional trecut, echipa din Lonea 
a obținut rezultate bune ceea ce a 
încurajat și mai mult sprijinirea 
acestui sport atit din partea con
ducerii asociației cit și din partea 
tinerilor. Echipa de fotbal Parîn
gul Lonea a terminat campionatul 
regional pe locul II, iar în Cupa 
R.P.R., după ce a învins la Turnu- 
Severin pe Olimpia Reșița a cedat 
cu greu în fața echipei de catego
ria A, Minerul Lupeni. Este de 
asemenea cunoscut faptul că sînt 
rare zilele cînd pe terenul de sport 
din Lonea nu se întîlnesc într-un 
meci de fotbal echipele diferitelor 
sectoare de producție, .instituții 
din localitate, întreprinderi etc. A- 
ceasta dovedește că fotbalul este 
practicat nu numai de echipele de 
performanță ci de marea majoritate 
a sportivilor din Lonea.

Popicele sînt de asemenea un 
sport destul de mult practicat de 
către minerii din Lonea. Dovadă 
participarea a peste 150 de țineți 
la întrecerile din cadrul 
lui cultural-sportiv etapa pe aso
ciație. Și în această disciplină exis
tă la Lonea sportivi de performan
tă grupați în echipa care activea
ză în campionatul raional de po
pice și care a fost la un pas de a 
ocupa locul I pe raion. Dat cu 
toate rezultatele obținute la aceste 
discipline sportive, la Lonea nu se 
practicau alte discipline cu carac-

concursu-

arenă a fost de curind reamena
jată, fiind dată în folosință po
picarilor.

Prima întîlnire de popice care 
a avut loc duminică pe arena de 
curînd reamenajată, a fost cea din
tre C. S. Jiul și Constructorul 
minier. Victoria a revenit echipei 
C. S. Jiul care a totalizat 2105 
p. d. față dfe 1886 cît a realizat 
echipa Constructorul minier.

Cei mai buni au fost Balogh 
Mihai și Balogh Ladislau de la 
C. S. Jiul și Kerekes și Gagyi de 
la Constructorul minier.
2S» ............  

ker jCorvinul) pentru joc pericu
los.

Rezultatul de egalitate (2—2) 
nedreptățește echipa petroșănea 
nă, care a fost superioară 80 mi
nute de joc.

Cu lotul complet — Rof și Co- 
roban fiind accidentați — Jiul II 
putea obține victoria.

Arbitrul meciului Forea (Deva) a F. GUȚI

IN CLIȘEU: Echipa Jiul 11 campioană raională — ediția ¡959 
1960 — la ultimul antrenament înainte de începerea barajului. RIN* 
DUL DE SUS: Deleanu, Giurescu, Rof, Bălan Demeter, Ghezu, RIN- 
DUL DE JOS: Lupulescu, Rațek, Hegediiș, buza și Mălai.

unele acțiuni voluntare - 
colectarea fierului vechi și 
amenajarea unui teren de

tex de masă ca volei, tir, atletism, 
ciclism etc. In ultima vreme însă, 
datorită muncii susținute a consi
liului asociației Parîngul, au luat 
ființă noi secții care au trecut la 
inițierea unor concursuri chiax de 
la înființarea lor. De pildă, au fost 
create secțiile de tir cu armă sport 
și tir cu arcul care, pentru popu
larizarea acestor sporturi au orga
nizat reușite întreceri la care au 
participat ca invitați și tineri din 
alte localități ale raionului. îndru
mată și ajutată de organizația 
U.T.M., conducerea Asociației 
sportive Parîngul a mobilizat tine
rii la 
pentru 
pentru 
volei.

Un fapt demn de evidențiat este 
inițierea de către această asociație 
a primelor concursuri din regiune 
sub formă de excursii ciclo-turis- 
tice. Pînă acum, asociația aminti
tă a organizat deja 6 excursii pe 
biciclete fapt pentru care un număr 
de 30 tineri cido-turiști au primit 
din pratea Consiliului raional 
U.C.F.S. brevete de ciclo-turiști. 
Secția de ciclo-turism intenționează 
ca în cinstea Zilei minerului să orga
nizeze o excursie pe biciclete pînă 
la Sarmizegetusa la care să antre
neze un număr cît mai mare de 
tineri.

Un merit al asociației sportive 
Parîngul Lonea este și organizarea 
primului concurs de călărie pe te
renul din Lonea cu care prilej mi
nerii de aici l-au văzut pe tov? Și
șul lor de muncă Demeter A 
bert. dovedindu-și măestria //tu« 
acest sport care cere pricepere și 
curaj. Ca un exemplu pentru ce
lelalte asociații sportive din raion 
poate fi consemnat faptul că cei 
2.600 de membri U.C.F.S. ai aso
ciației au cotizația achitată la zi. 
ceea ce ușurează mult desfășurarea 
activității sportive de aici.

La obținerea acestor rezultate
- un merit revine și tovarășului Hlo- 

pețchi- Vasile care deși lucrează în 
producție a continuat cu mult in
teres activitatea sa de sprijinire a 
mișcării sportive ca și atunci cînd 
era salariat al U.C.F.S.

Căutarea de noi forme de atra
gere a tinerilor la practicarea spor
tului, de inițiere a unor concursuri 
cît mai interesante preocupă în 
permanență consiliul Asociației 
sportive Parîngul Lonea, care do- ; 
rește să întîmpine Ziua minerului 
și 23 August cu cît mai mulți ti
neri participanți la activitatea spor
tivă, cu rezultate bune și pe tărîm 
sportiv.

S. BALOI
instructor U.C.F.S.

condus cu competentă partida 
Jiul II a prezentat următoarea 
formație: Lupulescu, Bălan, He
gedűs, Deleanu, Buza, Giurescu, 
Demeter, Rațek, Ghezu, Păscules- 
cu șî Boko.

Cei mai buni de la Jiul II 
au fost: Lupulescu, Păsculescu și 
Hegedűs.
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Albert Magda șl Turtoi Ama Ha sînt șefe de schimb, prima în 
subsecția tineretului iar a doua în cea de răsucit a Filaturii' Lu
peni. Amîndouă sini animatoare ale întrecerii pe profesii cc se 
desfășoară în secțiile filaturii. La încheierea primei decade din 
Iulie, secția lll-a unde ele lucrează a obținut un rezultat îmbucu
rător: îmbunătățirea calității firelor de mătase cu 4,1 la sută. la- 
tă-le pe aceste două tovarășe împreună cu Farkas Erna, prim- 
maistrul secției a lll-a a Filaturii Lupeni.

c-

Acolo unde se primește 
cărbunele«..

Preparația din Lupeni e locul 
de întîlnire a cărbunilor cocsifi- 
cabili extrași de harnicii mineri 
de 'a exploatările Lupeni, Vul
can* și Uricani. Cînd munca de 
sortare și spălare a cărbunelui se 
desfășoară din plin și în abataje 
munca merge bine. Colectivul 
preparației Lupeni e conștient de 
rolul său. Totodată el veghează 
asupra calității sortimentelor de 
cărbune cocsificabil și energetic 
pe care le livrează siderurgiei și 
termocentralelor.

La secția zețaj — mediu dens, 
de exemplu, cbmunîstul Mazăre 
Vasile e doar unul dintre acei 
care își dau interesul să reducă 
umiditatea și cenușa cărbunelui 
de sort 0—10 milimetri, să redu
că consumul de barită și de lu- 
brifianți. Tinerii Wapky Vilhelm. 
Clep loan, Nan loan, Ghiur Ște- 
fan, Havlicek luliana, Bălășoiu 
Constantin urmează exemplul șe, 

\ului lor de echipă. Reducerea 
consumului de unsoare RUL 145 
cu 25 la sută la sitele Zimmer a 
fost obținută de colectivul care

îmbunătățirea calității cărbunelui — 
sarcină actuală a colectivului minei Lonea
Minerii de la Lonea au obținut 

în acest an succese de seamă în 
îndeplinirea sarcinilor și a anga
jamentelor asumate. Colectivul mi
nei a sporit în luna iulie cu circa 
50 kg. cărbune pe post productivi
tatea muncii față de cea obținută 
ia ianuarie, a redus continuu con
sumul specific de lemn de mină, 
de exploziv, de energie electrică 
și pneumatică. In primele luni ale 
anului, minerii de la Lonea au ob
ținut însemnate economii la prețul 
de cost al producției, atît pe baza 
realizărilor menționate mai sus, cit 
și prin îmbunătățirea calității căr
bunelui extras.

Iată însă că în lunile iunie și 
iulie, ca de altfel și în mai. căr
bunele extras de la Lonea a fost 
calitativ mai slab decît prevăd 
normele. în iunie, de pildă, căr
bunele de aici a avut un procent 
de cenușă mai mare cu 1 la sută 
decît este admis prin normele de 
calitate și o granulație sub nivelul 
admis. De unde provine această 
situație ? Sînt cauze obiective, dat 
ți cauze subiective. Ca o cauză 
„obiectivă" s-ar putea invoca faptul 
că în iunie multe din abatajele mi
nei s-au găsit cu exploatarea «tra
telor pe culcuș, în zone cu frecven
te intercalații sterile, friabile care 
se tup odată cu cărbunele în bu
căți mici, greu de ales manual în 
abataj sau la banda de claubaj. 
Du asupra acestei cauze, obiective 

pro 
Ma-

căr-

lucrează aici în urma unei 
puneri făcute de tovarășul 
zăre Vasile.

Acolo unde se primește 
bunele lucrează cu conștiinciozi
tate brigăzile de întreținere a in
stalațiilor conduse de Sibișan 
Victor, Drotzinger Andrei, Co. 
sandruc loan și alții. Reparații de 
bună calitate pentru asigurarea 
ritmicității producției — acesta 
e obiectivul principal pentru care 
luptă membrii acestor brigăzi de 
întreținere.

S-ar putea să nu amintim de 
maistrul comunist Ghiciu Iosif, 
care în calitate de șef al secției 
zețaj — mediu dens este un a- 
flimator entuziast al întrecerii so
cialiste, un prieten și sfătuitor al 
acelora de care depinde soarta 
producției ? El este în permanen
ță acolo unde e nevoie de ajutor, 
la aparatele de 0—10 milimetri 
ori la bateriile de zețaj alături 
de tinerii cu puțină experiență în 
muncă.

IO AN OLOGU 
corespondent

doar în parte, se putea interveni da
că inginerii și tehnicienii minei 
și-ar fi dat mai mult interesul pen
tru a decala exploatarea în abataje 
așa îneît aceasta să se afle în dife
rite stadii și să influențeze cit mai 
puțin asupra calității cărbunelui. 
Neținîndu-se cont de aceasta, de
sigur că nici granulația cărbunelui 
și nici procentul de cenușă nu au 
putut fi respectate, mina primind 
penalizări pentru depășirea indici
lor de calitate la cărbune.

Admițînd totuși această justi
ficare, nu intrutotul fondată din 
partea conducerii minei, se mai 
poate constata, drept o cauză pur 
subiectivă, că la Lonea atît în iu
nie cit și în prima jumătate din 
iulie s-a neglijat în mare măsură 
alegerea manuală a șistului in a- 
bataje și la bandă. In timp ce căr
bunele de sortul 0—10 mni. și 
10—80 mm. extras în iunie și 
care formează circa 90 la sută din 
totalul producției a fost de cali
tate apropiată celei admise, cărbu
nele blocuri a conținut cu 2,6 la 
sută mai multă cenușă decît este 
admis. Aceasta înseamnă că toc
mai acolo unde alegerea șistului în 
abataje avea mai multă eficacitate, 
ia cărbunele blocuri, acolo mine
rii de la Lonea n-au acționat cu 
destulă botărire, nefolosind deplin 
rezerva internă.

Nu toate sectoarele și gurile de 
mină de la Lonea au trimis în iunie

„Sortimentul T. H
(Urmare din pag. l-a)

Ca de obicei începutul a fost 
cu emoții, cu pronosticuri dife
rite. O să- reușească T.H.-urile ? 
La cald, încovoierea șinelor de 
oțel mai mergea cum mergea. 
Oțelul incandescent se modela cu 
ușurință în strînsoarea valțurilor 
mașinii luînd forma prescrisă 
segmenților ce compun armătu
ra. Specialiștii maghiari recoman
dau însă prelucrarea la rece, de
oarece numai în felul acesta oțe
lul armăturilor își păstrează ca
litățile inițiale. Mașina pentru 
prelucrarea la rece dădea randa
ment slab, defectele tehnice se 
țineați lanț. Ba axele valțurilor 
riu rezistau la solicitările mari 
la care erau supuse, ba rolele 
valțurilor alunecau pe oțelul și
nei, iar aceasta nu înainta între 
role, ba mașina se deregla ceea 
ce făcea ca segmenții armături
lor să iasă din valțuri cu o des
chizătură a arcului diferită de 
cea prevăzută în schiță. Ce era 
de făcut în situația aceasta ? Să 
se fi abandonat prelucrarea la 
rece? ! Era în joc prestigiul pro
fesional al muncitorilor din e- 
chipă, a maiștrilor și ingineri
lor din secție, a întregii uzine, 
prestigiu pe care minerii îl cîntă- 
resc după comportarea armături
lor metalice în adîncul galeriilor.

La acest lucru le era gîndul 
șefului de brigadă, tehnicienilor 
uzinei, atunci cînd au analizat 
împreună soarta T.H.-urilor.

— Minerii or să ne califice ca 
incapabili — spunea șeful secției.

— Nu, asta nici în ruptul ca
pului, nu trebuie să îngăduim să 
se întîmple. Facem pe dracu în 
patru dar armăturile musai să le 
scoatem la rece! — se zbătea 
brigadierul Vasiu loan.

--La rece! Așa cum sună In
dicațiile tehnologice primite — a 
dat verdictul tov. Legrand losif, 
inginerul șef al uzinei.

La rece... la rece... Acest cu-t 
vînt a devenit esența principale-1 
lor preocupări ale părinților sor
timentului T.H. Prima măsură 
luată a fost îmbunătățirea tehni
că adusă mașinii de încovoiat > 
segmenții armăturilor. Axele ro-A 
lelor pentru încovoiere au fost 
redimensionate. la rola de condu-, 
cere s-au tăiat mici dințișori pe 
muchia ce vine în contact cu șina 
pentru a nu mai patina pe supra
fața ei1, iar pentru a-și menține 
reglajul inițial în timpul funcțio
nării, mașina a fost prevăzută cu

că ia data de 1 iulie 1956 can
in funcție de maistru.

I 
I

și ia luna aceasta cărbune de cali
tate necorespunzătoare la prepara
rle. Probele de calitate efectuate la 
cărbunele venit de la cele trei guri 
de mină de la Lonea arată că pro
centul de cenușă este mai mare de
cît cel admis la minele Lonea I și 
Lonea IU, care au ponderea cea 
mai mare în totalul producției.

In prima jumătate a lunii iulie 
cărbunele extras de la Lonea este 
mai calitativ, decît a fost în iunie. 
Aceasta arată că minerii, tehnicie
nii și inginerii minei se preocupă 
mai intens de îmbunătățirea calită
ții producției lor. Este un fapt îm
bucurător care va trebui dezvoltat 
continuu. La Lonea este necesar să 
se vegheze mai atent asupra felului 
cum se pușcă în abataje, asupra 
respectării pușcării selective. Colec
tivul minei Lonea are posibilități 
de a da cărbune de calitate bună, 
cu un consum redus de exploziv, 
cărbune de granulație corespunză
toare.

Minerii loneni au căpătat o bu
nă reputație prin grija pe care au 
acordat-o calității cărbunelui livrat. 
Ei vor trebui să folosească deplin 
condițiile existente la mină pentru 
a obține prin îmbunătățirea conti
nuă a calității producției noi și în
semnate economii la prețul de cost 
al cărbunelui.

ing. GH. DUMITRESCU

a

Brigadierul a

im șurub de fixare a reglajului.
Cu aceste îmbunătățiri mașina 

a dat rezultate admirabile- îndoi
rea la rece a unui segment de 
armătură nu depășea timpul pe 
170 de secunde. Sortimentul T.H. 
intrase de acum în producția de 
serie. Graficele de producție din 
> zină vorbeau tot mai insistent 
despre realizările echipei de la 
T.H.-uri. Numărul armăturilor 
T.H. expediate la exploatările mi- 
niere din bazin creștea de la o 
lună la alta. Totuși părinții T.H.- 
urilor nu erau pe deplin mulțu
miți. Experiența cîștigată le lăr
gise orizontul profesional, i-a a- 
jutat să descopere noi posibili
tăți de a spori producția dte ar
mături metalice. Posibilități s-a 
dovedit că sînt: “ 
prins firul lor. A făcut o ino
vație la mașină : modificarea an
grenajului ceea ce a permis creș
terea vitezei pe metru liniar de 
șină. Rezultatul — numai 80 de 
secunde necesare pentru confec
ționarea unui segment de armă
tură în loc de 170 secunde. Pro
ducția a săltat cu aproape 80 seg- 
menți pe șut. Schimbul de îndoire 
copdus de tînărul lăcătuș Mașek 
Vicențiu, de exemplu, realizează 
cîte 128 picioare și tot atîția 
segmenți de armătură în șutul 
său. întreaga echipă își depășește 
lună de lună planul cu 18—20 la 
sută realizînd cîștiguri frumoase.

Muncitorii echipei de îndoire 
au în vedere și scăderea prețu
lui de cost al produsului. Ei au 
cerut condlucerii uzinei să le mă
rească norma de lucru. Sortimen
tul T.H. se impune atît calitativ 
cit și cantitativ aducînd venituri 
uzinei și un sprijin prețios în lup
ta minerilor! pentru reducerea 
consumului de lemn în galerii.

I Uzina de reparat utilaj minier Petroșani
Organizează un concurs pe data de 25 iulie 1960, pentru ocu

parea următoarelor posturi vacante:
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru 
Maistru 
Maistru
Maistru construcții metalice.
Maistru tinichigiu.
Maistru turnător.
Candidați! vor depune la secretariatul uzinei ptnă la data 
de 20 iulie 1960 următoarele acte:
— Cerere.
— Diplomă de absolvire a unei școli tehnice de maiștri în 

specialitate sau a unei școli echivalate de Ministerul învăță- 
mîntului șl Culturii (copie).

<— Acte din care să rezulte 
didaitul a avut 12 ani vechime

— Autobiografie.
— Certificat de naștere tip ...
Lămuriri suplimentare se primesc de Ia serviciul organiza

rea mundL

principal prelucrări pe mașini unelte, 
principal sculer 
prelucrări pe mașini unelte, 
reparații mecanice.
electrician, 
sculer.

?
*.

4

R.P.R. (copie).

ova rast

intra in mină :Controlați-vă înainte

MINE RL-
Șl

TEHNIClENL

I.C.T. Paroșeni
ANGAJEAZĂ :

¿1 ■

Ingineri 
electromecanici 
Angajările se fac 

după susținerea con
cursului conform H.C.M. 
1061 din 1959, care 
se fine la întreprindere 
în cursul lunii iulie 1960.

Doritorii vor de
pune cererile la secre- ș 
tar latul întreprinderii. 1

Exploatarea minieră 
Vulcan

Declară vacante posturi de
Maiștri mineri.
Maiștri mecanici.
Pentru ocuparea cărora or. 

ganizează un concurs con
form H.C.M. 1061 din 1959, 
care va avea loc la mină In 
ziua de 25 iulie 1960.

Doritorii vor depune cere
rile la secretariatul minei.

Informații la serviciul mun
că șl salarii.

2c

Í
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Primele 
avioane sovietice 
cu ajutor pentru 

Congo în drum spre 
Leopoldville

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 17 iulie întreaga lume a 
aflat despre noua hotărîre nobilă 
a guvernului sovietic care, ani
mat de sentimente frățești față 
de poporul congolez ce-și apără 
eroic libertatea și independența, 
a hotăpît să acorde imediat un ! 
ajutor în alimente Republicii i 
Congo

Ziarul „Pravda“ din 18 iulie 
anunță că peste cîteva zile, 10.000 
de tone de alimente printre care 
1.000 tone de zahăr, 300.000 cu
tii de lapte condensat, precum și 
grîu, vor fi trimise în îndepărta
ta țară de pe continentul african. 
Pentru asigurarea transportului 
rapid al acestor produse s-a ho- 
tărît să se folosească avioane ra
pide ale aviației civile, precum și 
o navă a flotei din Marea Nea
gră. Primele avioane „IL-18“ în
cărcate cu cîte 8 tone de zahăr și 
conserve fiecare, au și plecat de 
pe aerodromul Seremetievo de 
lingă Moscova. Ele vor parcurge 
distanța dintre Moscova și Leo- 
poldville în 30 de ore de zbor, 

i făcînd două escale : la Cairo și 
Chartum.

La sfîrșitul săptămînii viitoa
re nava „Leninogorsk“ care abia 
a adus un transport de zahăr 
din Cuba, va pleca spre țărmu
rile Africii de sud-vest transpor- 
tînd alimente pentru populația 
din Congo.

-----O-----

Larga solidaritate i 
cu lupta curajoasă 
a poporului cuban
CARACAS 18 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, Consiliul municipal al dis
trictului federal din Caracas a 
adoptat o rezoluție care cheamă 
poporul venezuelian să sprijine 
lupta poporului cuban împotriva 
actelor agersive ale Statelor U- 
nite. Rezoluția subliniază că „re
voluția poporului cuban are o 
mare importanță pentru viitorul 
Americii Latine“.

Districtul federal și federația 
muncitorilor din statul Miranda 
au lansat un apel către poporul 
venezuelian chemîndu-1 să ducă 
o luptă hotărîtă pentru apărarea 
revoluției cubane.

Rezoluții asemănătoare au mal 
fost adoptate și de asociația zia
riștilor din Venezuela, federația 
studenților, adunarea legislativă 
a statului Zulia și de alte orga-s 
nizații politice și sociale din a- 
ceastă țară.

*

RIO DE JANEIRO 18 (Ager
pres).

Agențiile de presă anunță că 
Raimundo Reis, deputat în Adu
narea legislativă a orașului Sal
vador, capitala statului Bahia 
din Brazilia, a lansat o chemare 
către toți membrii adunării, ce- 
rîndu-le să sprijine lupta justă 
a poporului cuban împotriva ac
țiunilor agresive ale Statelor U- 
nlte.

Subliniind că poporul cuban 
este zilnic amenințat cu agresiu-. 
nea de către imperialiștii nord 
americani, Raimundo Rets a che
mat poporul și cercurile politice 
din Brazilia să demaște aceste 
acțiuni ale Statelor Unite.

Săptămînalul „Novos Rumos“ 
scrie că opinia publică din Bra
zilia cere cu și mai mare hotărîre 
guvernului să-și exprime mai clar 
poziția sa de sprijinire a dreptu
lui poporului cuban la indepen
dență și să condamne conspira
țiile imperialiștilor americani îm
potriva acestei tinere republici. ,

Miita M uMiii P.LII.S. si givtiioloi 
lovleiit iii

MOSCOVA 18 (Agerpres). —
TASS anunță :

La 17 iulie, conducătorii parti
dului și guvernului sovietic s-au 

î întxlnit într-o vilă din afara ora
șului cu reprezentanți ai intelec
tualității sovietice.

Oaspeții au fost primiți de 
Averki Aristov, Leonid Brejnev, 
Ekaterina Furțeva, Nikita Hruș
ciov, Nikolai Ignatov, Alexei Ko- 
sîghip, Frol Kozlov, Otto Kuusi
nen, Anastas Mikoian, Nuritdiin 
Muhitdinov, Nikolai1 Podgornîi. 
Dmitri Poleanski, Mihail Suslov. 
Nikolai Șvernik, Piotr Pospelov, 
Demian Korotcenko, Andrei Kiri
lenko, Kiril Mazurov, Vasili’ Mja- 
vanadze și Mihail Pervuhin.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Deî nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Conducătorii sovietici au dis
cutat prietenește cu oamenii de 
știintă, scriitorii, muzicienii, com
pozitorii, artiștii plastici, regizo
rii, artiștii, dramaturgii.

Prezidiul Comitetului 
și guvernul sovietic au 
zat un 
membru 
P.C.U.S. 
P.C.U.S. 
bru al 
P.C.U.S., președintele Sovietului

ai iolMalilllii sovielite
Suprem al U.R.S.S., au rostit cu- 
vîntări.

Frol Kozlov. membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S. și secre
tar al C.C. al P.C.U.S., a rostit 
un toast în cinstea scriitorilor și 
a tuturor reprezentanților litera
turii sovietice.

Cuvinte de salut în cinstea ar
tiștilor plastici sovietici au ros
tit Anastas Mikoian, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Eka- 
terînă Furțeva, Averki Aristov și 
Alexei Kosîghîn au adresat cu
vinte calde de salut reprezentan
ților intelectualității.

Au rostit cuvîntări Aleksandr 
Nesmeianov, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., scrii
torii Mihail Șolohov și Konstan- 
(tiii Fedin, compozitorul Dmitri 
Șostakovicî, regizorul* Nikolai 
Ohlopkov, dramaturgul Aleksancîr 
Korneîciuk și alții.

In cadrul întîlniriî a rostit oi 
cuvîntare Nikita Hrușciov, prim-' 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Pentru participanții la întîlni- 
re a fost dat un concert.

•O----------------

Situația politica din Italia

(Agerpres). ducerea în viață a acordului eco
nomic, a spus el. Uniunea Sovie
tică își îndeplinește promisiunile 
și respectă sincer acest acord“.

Primul ministru a subliniat în 
continuare că atît peste hotare 
cît și în interiorul țării sînt oa
meni care doresc să împiedice 
dezvoltarea Irakului. „Indiferent 
de aceasta însă, a spus el în con
tinuare, în țara noastră vor fi 
construite fabrici și uzine, va fi 
terminată construirea unor obiec
tive extrem de importante care 
vor duce la sporirea producției. 
Și toate acestea au devenit posi
bile datorită faptului că noi am 
pus capăt penetrației imperialiș
tilor în rîndurile noastre“.

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

Festivității^ de la Griinwald

de 14 iulie Ab-

Primul ministru Kassem despre 
ajutorul II. R. S. S. acordat Irakului

BAGDAD 18 
TASS anunță :

In seara zilei
del Kerim Kassem, primul minis
tru al Republicii Irak, a partici
pat la o ședință festivă cu pri
lejul' absolvirii școlii militare de 
către o nouă promoție de ofițeri. 
Cu acest prilej el a rostit o am
plă cuvîntare. In cuvîntarea sa 
Kassem a analizat problemele 
situației interne și internațio
nale. Făcînd bilanțul drumului de 
doi ani parcurs de Republică, du
pă revoluția din 1958, Kassem 
s-a referit la relațiile cu Uniunea 
Sovietică. „Noi am colaborat 
deosebit de strîns cu Uniunea 
Sovietică în ceea ce privește tra-

Central 
organi- 
Suslov, 

C.C. al 
C.C. al

prînz, Mihail 
al Prezidiului 
și secretar al 

și Leonid Brejnev, mem-
Prezidiului C.C. al

ROMA 18 (Agerpres).
Soarta guvernului Tambroni 

este hotărîtă. După cum a decla
rat Moro, secretar al Partidului 
democrat creștin, a fost realizată 
o înțelegere de a se constitui un 
nou guvern democrat creștin for
mat dintr-un singur partid, care 
în cadrul’ parlamentului va fl 
sprijinit de partidele social-de
mocrat, liberal și republican. A- 
ceasta înțelegere a căpătat forma 
definitivă în seara zilei de 16 
iulie cînd după ședința partidu
lui liberal a fost dat publicității 
un comunicat în care liberalii 
s-au pronunțat pentru un nou gu
vern democrat creștin cu condi
ția ca un astfel de guvern să fie 
sprijinit și de partidele social-de
mocrat și republican. In presa 
italiană este difuzată părerea că 
cabinetul lui Tambroni, va demi
siona în viitorul cel mai apropiat.

Ziarul „Unita“ denumește a- 
propiata demisie a guvernului! 
Tambroni’, drept o „victorie a 
poporului și a antifascismului". 
Ziarul cheamă pe antifasciști Ia 
coeziune și vigilență și mai mare. 
In legătură cu aceasta -„Unita"

——O — ■—
HiHaio ikeda ales prim-mlnlsiru 

al noului guvern japonez
TOKIO 18 (Agerpres).
După cum transmit posturile 

de radio japoneze, în cadrul se
siunii extraordinare a parlamen
tului japonez, care s-a deschis 
la 18 iulie, Haiato Ikedia, preșe
dintele Partidului liberal demo
crat din Japonia a fost ales prim- 
ministru al noului guvern.

i

menționează încercările partidelor 
burgheze de a constitui un nou 
guvern care prin caracterul său 
să nu se deosebească de cabine
tul lui Tambroni.

GRUNWALD 18 (Agerpres).
La 17 iulie pe uriașa cîmpie 

de la Griinwald au avut loc mari 
festivități cu prilejul împlinirii a 
550 de ani de la data cînd for
țele unite ale polonezilor, litua
nienilor, rușilor și cehilor au ob
ținut victoria istorică asupra Or
dinului Teuton.

La aceste festivități au parti
cipat W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., A. Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, J. Cyrankiewicz; 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. • Polone și condu
cători ai partidului și guvernu
lui, delgații ale muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor din în-

treaga Polonie precum și oaspeți 
din străinătate, printre care mem
brii delegației parlamentare so
vietice condusă de N. N. Orga- 
nov. vicepreședintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Festivitățile au început cu ce
remonia dezvelirii unui monu
ment pe cîmpia Griinwald. Ci| a- 
cest prilej au luat cuvînti’ A A. 
Zawadski, N. N. Organov ,*/*'*' 
Gomulka.

—=★=—

----------- ------------------- ~ ■ -------------------

Nunez Jimenez despre ajutorul acordat Cubei 
de U. R. S. S. și alte tari socialiste

HAVANA 18 (Agerpres). 
TASS anunță :

Directorul Institutului național 
pentru reforma agrară, Nunez Ji
menez, conducătorul delegației 
guvernamentale comerciale a Re
publicii Cuba care a vizitat U- 
niunea Sovietică și alte țări so
cialiste, a rostit o cuvîntare ra
diodifuzată și televizată în care 
a vorbit despre rezultatele aces
tei vizite precum și despre pro
blemele dezvoltării relațiilor e- 
conomice dintre Cuba și statele 
socialiste, despre colaborarea 
culturală dintre ele.

Jimenez a vorbit despre întîl- 
airea călduroasă pe care a avut-o 
cu șeful guvernului sovietic, N. Ș , 
Hrușciov.

Noi, cubanii, a decla-rat Jime
nez, trebuie să fim recunoscători 
guvernului și poporului Uniunii 
Sovietice pentru că s-au ridicat 
în apărarea revoluției cubane. 
Sprijinul acordat Cubei de către 
Uniunea Sovietică, a declarat 
Jimenez, a dejucat planurile mo
nopolurilor imperialiste de a lăsa 
Cuba fără petrol și fără produse 
petrolifere, î-a ajutat Cubei să 
țină piept agresiunii economice a 
S.U.A. Declarațiile lui N. S. 
Hrușciov, a subliniat el, zădăr-

Noi* cazuri de piraterie a avioanelor
americane în

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Ziarul „Izvestia“ citează noi 
cazuri de piraterie a avioanelor 
americane în largul mării.

La 13 iulie avionul bimotor nr. 
145.900 purtînd semnele distinc
tive ale forțelor maritime mili
tare ale S.LLA. a zburat de două 
ori la o altitudine de 70 m. și o 
distanță de bord de 100—150 m. 
deasupra navei „Novgorat" care 
naviga în Marea Bering.

In aceeași zi un avion ameri
can de vînătoare cu reacție a 
zburat de două ori la 6 altitu
dine de 50 m. în jurul navei 
„Adam Mickiewicz" care naviga 
in Marea Nordului.

largul mării
Și avioanele militare ale An- 

gliei, Franței, Turciei, Greciei și 
a altor cîtorva țări se îndeletni
cesc cu provocări în largul mării, 
anunță „Izvestia“. Astfel, la 14 
iulie un avion bimotor de tip 
„Douglas“ avînd semnele distinc
tive ale Greciei a zburat de pa
tru ori în Marea Mediterană dea
supra navei petroliere „Jitomir“.

Toate aceste acțiuni, scrie „Iz
vestia“, nu numai că pun în pri
mejdie viața oamenilor, ci con
stituie totodată încălcări fla
grante ale normelor unanim re
cunoscute ale dreptului interna
țional.

ar-nieesc orice plan de acțiune 
mată împotriva Cubei.

Jimenez a vorbit cu admirație 
despre planurile grandioase de 
transformare a naturii înfăptuite 
de poporul sovietic, despre sis
temul de învățămînt și deservire 
medicală din Uniunea Sovietică, 
despre succesele uriașe ale eco
nomiei sovietice.

Jimenez a Vorbit pe larg des
pre rezultatele tratativelor cu pri
vire la colaborarea economică a 
Cubei cu Uniunea Sovietică, Po
lonia, Cehoslovacia și Republica 
Democrată Germană. El a subli
niat printre altele, că cele 56 de 
întreprinderi industriale, cai* 
vor fî construite în Cuba cu a 
jutorul acestor state, vor consti
tui o uriașă contribuție la cauza 
dezvoltării industriale a tării, ia 
eliberarea ei de" dependența eco
nomică față de imperialism.

PROGRAM
20

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as- 
Ităzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Vreau să știu (reluare), 10,40 
„Visurile noastre“ — emisiune 
de cîntece pionierești, 11,03 Con
cert de estradă, 12,00 Din opera 
scriitorului bulgar contemporan 
Gheorghi Raraslavov, 13,05 Con
cert de prînz, 14,12 „La mare“ ,— 
muzică ușoară, 15,10 Muzică de 
cameră de Beethoven, 15,40 Con
cert popular, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 19,25 „Cîntăm 
partidului slavă“ — program in
terpretat de formații artistice de 
amatori, 19,40 Muzică .ușoară de 
Petre Firulescu și Teodor Sibi- 
ceanu, 21,00 Melodii populare ro- 
mînești executate la vioară de 
Constantin Mirea, 21,45 Inter- 
preți de muzică ușoară care ne-au 
vizitat țara. PROGRAMUL II. 
14,07 Cîntece din țări prietene, 
15,00 Muzică ușoară, 16,30 Jocuri 
populare romînești, 16,50 Curs de

India sprijină propunerile 
sovietice în problema 

dezarmării
18 (Agerpres). 
„Welt am Sonntag“ a 
la 17 iulie un interviu

BONN
Ziarul 

publicat 
acordat de primul ministru al In
diei, Nehru, corespondentului a- 
cestui ziar.

Nehru a declarat că este pe de
plin convins că politica guvernu
lui sovietic „este îndreptată în 
mod cert spre asigurarea păcii. 
Consider că Uniunea Sovietică 
năzuiește mai mult decît oricare 
altă țară spre pace“. In continua
re Nehru a subliniat că sprijină 
întru totul propunerile șefului 
guvernului sovietic cu privire 1' , 
dezarmarea totală.

---- O-----

Raul Castro a sosit 
la Moscova

MOSCOVA 18 (Agerpres).
La 17 iulie a sosit la Moscova 

ministrul Forțelor Armate revo
luționare ale Republicii Cuba, 
Raul Castro.

DE RADIO
iulie
limba rusă, 17,00 „Săptămîna 
muzicii poloneze“, 17,30 Sfatul 
•medicului, 17,35 Din muzica co
rală a înaintașilor noștri, 17,50 
Răspundem ascultătorilor, 19,00 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 19,30 Fragmente din o- 
pera „Lucia di Lamermöor“ de 
Donizetti, 20,00 Călătorie muzi
cală — program de muzică u- 
șoară, 20,30 „Cîntare Romîniei 
socialiste“, 21,20 Emisiunea „P. I. 
Ceaikovski destăinuit în scriso
rile sale“, 22,30 Moment poetic : 
Francesco Petrarca.

CINEMATOGRAFE
20 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE : In întîmpinarea zorilor; 
AL. SAHIA : Blana de vizon; 
PETRILA : Războiul opiumului; 
LONEA : Taina lui Zemskov;. 
ANINOASA : Oameni sau majuri; 
LUPENI : Mantaua; BARBA- 
TENI : Unchiul meu Iacinto; U- 
RICANI : Stele de mai.

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


