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Economiile
al preocupărilor minerilor petrileni

obiectiv principal

prețul de cost al producției 
luna trecută minerii petrileni 
reușit să obțină o economie 
4,13 lei pe fiecare tonă de

bune rezultate în îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras le-au 
obținut colectivele sectoarelor II 
și III.

Minerii din Petrila pot obține 
pe viitor rezultate și mai bune 
în direcția îmbunătățirii calită
ții cărbunelui extras. Si asta cu 
atît mai mult 
mulat deja o 
în acest scop.

cu cît ei au acu- 
bogată experiență

folosirea rezervelor inter 
sporirea productivității 

la mina Petrila s-au fă- 
acest an economii la pre- 
cost al cărbunelui în va-

Peste 4 lei economie 
la tona de cărbune

La fiecare loc de muncă din 
sectoarele productive ale minei 
Petrila se duce lupta pentru rea
lizarea de economii cît mai mari 
la 
In 
au 
de
cărbune extrasă. In fruntea în
trecerii s-a situat colectivul sec
torului IV care în acest timp a 
redus prețul de cost cu circa 11 
lei pe tonă, ceea ce constiuie o 
frumoasă realizare.

Prin 
ne și 
muncii 
cut în 
tuF de
loare de 1.156.000 lei.
Bonificații pentru calitate

Vădind o permanentă preocu
pare pentru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, minerii din Petrila 
au primit în luna iunie o bonifi
cație de 141.148 lei. De remarcat

- că în trimestrul II al anului cu
rent ei au primit bonificații pen
tru calitatea cărbunelui livrat în 
valoare de 442.136 lei. Cele mai
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Cartieru! Viscoza III
Construcția noului cartier Vis

coza III din Lupeni a început în 
primăvara anului acesta. Pe ma
lul stîng al pîrîului Braia au ve
nit echipe de muncitori care au 
făcut trasări, săpături, betonări 
La început au fost puse în lucru 
blocurile nr. 23, 24 și 25. Apoi, 
au venit planurile pentru alte 
trei blocuri, nr. 26, 27 și 28 — 
toate șase avînd cîte 3 etaje și 
cîte 36 apartamente fiecare. De 
cîteva săptămîni, a început con
strucția centralei termice și a u- 
nui nou bloc, blocul nr. 29 cu 32 
apartamente și se fac pregătiri 
pentru punerea în lucru a altor 

< 2 blocuri (blocurile nr. 30 și 31) 
tot cu cîte 32 apartamente fie
care.

Numeroase brigăzi de construc
tori printre care cele conduse de 
zidarul 'Căpitanu Gheorghe, beto 
nistul Tripon Iosif, instalatorul 
Istodor Vintilă și altele se stră
duiesc să ridice cît mai curînd 
noul cartier al Lupeniului, car
tierul Viscoza III.

la sectorulEconomii 
de rambleu

Paralel cu munca pe care 
desfășoară pentru rambleierea 
timp și în bune condițiuni a 
batajelor, colectivul sectorului 
rambleu acordă o deosebită 
tenție obținerii de economii. Ast
fel, ca urmare a introducerii mi
cii mecanizări și a îmbunătățirii 
dozajului, acest colectiv a obți
nut de la începutul anului o e- 
conomie de peste 400.000 lei. In 
același timp muncitorii și tehni
cienii din sector au redus cu 
circa 10 lei prețul de .cost pe 
m. c. de rambleu față de 3,90 
lei cît ău obținut în anul trecut.

In mod deosebit s-au eviden
țiat rambleîatorii Novak Alexan
dru, Strună Constantin, Musto- 
cea Ioan și Mustocea Eugen 
precum și echipa de întreținere 
condusă de Roibu Ioan.

Pînă la sfîrștiul anului curent 
colectivul sectorului V de ram- 
bleu este hotărît să realizeze noi 
și însemnate economii, contribur 
ind astfel la îndeplinirea și 
pășirea angajamentului pe 
treaga mină.

de- 
în-

Inovatorii contribuie
Mișcarea inovatorilor cunoaște 

dezvoltare tot mai mare lao
mina Petrila. Inovatorii de aici 
se străduiesc să găsească noi 
procedee de lucru care să ducă 
la realizarea i de cît mai multe 
economii. In prima jumătate a 
anului curent inovatorii minei 
Petrila au depus 23 propuneri de 
inovații dintre care 16 au fost 
aplicate în procesul de producție. 
Economiile anuale post calculate 
obținute prin aplicarea acestor 
inovații se cifrează la aproape 
300.000 lei Printre noii inova
tori fruntași de la mina Petrila 
se află minerul Somogvi Iuliu și 
lăcătușii Ambruș Nicolae. Kos- 
tyal Iosif.

C. MATEESCU

Lu*

Tînărul electri
cian Knebel ReL 
bold face parte 
din brigada de 
revizie a instala
țiilor electrice ah 
maținjlor de ex
tracție de la mi
na Petrii»,
ertrtiie. executate 
de el sînt întot
deauna de bună 
calitate. In clL 
șeul nostru, elec
tricianul Knebel 
Reihoid revizuind 
sistemul de core- 
tacfoare la un în
trerupător pentru 
mașina de 
fracție.

ex-

O UNITATE A TRIGULUI

Noi succese în munca forestierilor
De curind la întreprinderea Fo

restieră Petroșani s-au încheiat 
calculele producției realizate în lu
na iunie. Rezultatele obținute sînt 
un motiv de mîndrie pentru fores
tierii raionului nostru. La prețul 
de cost al producției industriale s-a 
obținut o economie peste plan de 
circa 142.000 lei, suma economii
lor suplimentare obținute în tor 
cursul trimestrului ridieîndu-se la 
peste 654.000 lei. în luna iunie, 
întreprinderea a obținut de aseme
nea 3Î5.000 lei beneficii peste 
plan.

Succesele de mai sus se dato- 
resc îndeplinirii și depășiri) planu
lui de producție la toate sortimen
tele. valorificării superioare a ma
sei lemnoase. Este demn de re
marcat faptul că în urma măsuri
lor luate, prețul de cost a scă
zut considerabil la multe sorti
mente de lemn. Așa de pildă, în 
luna iunie metrul cub de cheres
tea rășinoasă a fost livrat cu 41 
lei mai ieftin decit prevedea pla
nul, lemnul de mină rășinos a re
venit cu 37 lei mai ieftin la fie
care metru cub. Buștenii de fag 
pentru gater au fost livrați cu un 
preț de cost mai scăzut cu 36,50
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lei la metru cub. însemnate redu
ceri la prețul de cost s-au obținut 
și la producția de bile-manele ră- 
șinoase, de lemn de foc;

Muncitorii forestieri se mîndresc 
cu aceste rezultate și consideră că 
pe‘această bază pot obține noi și 
însemnate succese care să-i ducă la 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor anuale de plan și a an
gajamentelor de întrecere.

ing. CORNELIU FULGA 
șeful I. F. Petroșani
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Aso-
Lo-

g E cald. La a- 
g miază, în aceste 
8 zde de cuptor, termometrul urcă 
8 la peste 30 de grade. Trecînd prin 
8 colonia Jiu din Lupeni, mai jos de 
8 gara C.F.R., nici nu bănuești că 
8 intr-o clădire destul de mare, din 
8 care răzbate un bubuit înfundai 
8 de motoare, se află un adevărat 
8 „pol" al frigului. Localnicii știu 
8 însă că aici este o unitate frigo- 
8 rifică aparținînd întreprinderii re- 
o gionale de industrializare a cărnii 
o Deva. O unitate de a cărei exis- 
o tență mulți nici nu știu, dar ale 
8 cărei binefaceri le simțim mai ales 
g in aceste zile călduroase.
8 Frigoriferul este o construcție
8 nouă, creată în ultimii ani pentru 
g îmbunătățirea condițiilor de apro- 
8 vizionare a harnicilor mineri din 

Valea fiului cu carne și unele pro
duse de carne.

Unitatea dispune de trei mari 
camere frigorifice. In una din ele 
șe păstrează, agățați de suportur 
ce alunecă cu ușurință pe șine 
suspendate, porci tăiați în două 
Deși afară e zăduf, pe carnea 
proaspătă strălucesc cristale ae 
ghiață, In cea de a doua ctomeră 
irigprifică, în aceeași rinduialăl se 
află depozitată carnea de bovine.
In ultima dintre camerele frigări- , va fi în curind pus în funcțiune.

CICLOTURISM
. Duminică 24 iulie 1960 

ciația sportivă „Parîngul“ 
nea, organizează o nouă excursie
cicloturistică pe ruta Lonea, Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, Uricani 
și retur.

Toți tinerii ce posedă bicicle
te, membri U.C.F.S., ai diferite
lor asociații sportive din Petro
șani care doresc să participe la 
această excursie cicloturistică se 
vor prezenta în fața Sfatului 
popular al orașului Petroșani 
de unde în jurul orei 9 va avea 
loc plecarea.

400 m. forați în 27 zile
Dincolo de Jiu, tocmai pe sub 

crestele de munți care mărginesc 
Lupeniul dinspre nord, se întin
de Valea Mierlașului. Din Lupeni 
și pînă la capătul de sus al văii, 
la coasta lui Stâncii, îți trebuie mai 
mult de două ore bune.

Acest drum este făcut zilnic de 
zeci de muncitori sondori. Prin 
aceste locuri sínt mai multe sonde 
care forează în căutarea stratelor 
de cărbune, pentru cunoașterea bo
gățiilor subsolului. Printre sondele 
de aici, sínt și cele cu nr. 5630 și 
5632. conduse de brigadierul Piți- 
goi Dumitru.

Sondele sínt instalate adine în 
pădure. Aici lucrează un colectiv 
harnic de muncitori din care fac 
parte Ciobanu Victor, 
Ioan, Pătrulescu Traian, 
Ioan, Novac Constantin, 
Constantin, Iorga Gheorghe și al
ții. în strădaniile lor, harnicii son- 

I dori au un sprijin serios în faptul 
că lucrează cu foreze sovietice 
ZIF—1200 A, mașini moderne, 
puternice, de mare randament.

Lucrînd cu asemenea utilaje bu
ne, sondorii conduși de brigadie
rul Pițigoi Dumitru au obținut 
succese deosebite : în 27 zile de lu
cru, au forat 400 m. de sondă, 
descoperind deja unele strate de 
cărbune și stabilind caracteristicile 
necesare pentru a putea fi puse în 
exploatare de către mineri-
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Realizări ale pietrarilor 

de la Bănită
Colectivul carierei de calcar de 

la Bănița s-a angajat să furni
zeze peste sarcinile anuale de 
plan 8000 tone de calcar pentru 
furnalele de la Călan și Hune
doara. In trimestrul II, pietra
rii de aici, folosind o seamă de 
metode avansate, printre care puș- 
carea masivului de calcar cu 
găuri lungi de mină și încărcă
turi succesive, au livrat peste 
plan 5097 tone de calcar de gra- 
nulație și calitate bună.

In două decade din iulie pie
trarii - bănițeni au extras și sor
tat alte 2307 tone calcar meta
lurgic și au obținut o economie 
de' 9.000 lei prin folosirea rațio
nală a materialelor de pușcare.

Rezultatul obținut în iulie se 
datorește în bună măsură brigă
zii complexe conduse de comu
niștii Scutaru Constantin și Pir- 
tea Grigore. Au contribuit din 
plin la obținerea succeselor de 
pînă acum și brigăzile conduse 
de utemiștii Șelar Vasile și Blaj 
Constantin.

FLORIN STRĂUȚ1U 
șeful exploatării

Aldescu 
Cutaș 

Răgălic

tice se poate vedea stivuită o im
portantă cantitate de slănină. Din 
trei în trei zile, muncitorii scot 
de aici cîte 1500 kilograme de 
slănină, o spală în apă caldă ți o 
introduc în afumătoarea din apro-

piere. Slănina afumată cu multă 
grijă ța apoi drumul magazinelor, 
spre consumator.

In camerele frigorifice mersu
lui. iermometrului coboară mult 
sub linia care, indică zero grade. 
Țevile metalice care absorb căldu
ra sînt învelite înțr-o cămașă de 
gheață alburie. Toate aceste fetit, 
prin care circulă amoniac, vin di 
sala mașinilor, unde este inima 
frigoriferului. Două compresoare 
fabricate în țara noastră, IA uzi
ne e „Tebnofrig" din Cluj, bat în 
continuu, zi și noapte, întreținîn.l 
în această clădite o temperatură 
scăzută. Alături se află, nenjontat 
încă, un al treilea compresor, de
o capacitate mult mai mare, care .

camion, 
contribuit 
plin la 
300.000 Iei

Cu noul compre
sor, capacitatea 

de frig a acestei unități va spori 
și mai mult, ceea ce va contribui 
la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu carne.

Alături de sala compresoarelor, 
se află o instalație de fabricare a 
gbeții. Zilnic 1600 kg. ghiață iau 
drumul restaurantelor, cofetării
lor. magazinelor alimentare și al 
multor altor unități din Lupeni.

in fiecare dimineață, porțile 
unității frigorifice din Lupeni 
se deschid larg Mașiiți cu inscrip
ția „Carne" pornesc Spre măcelă
riile din Lupeni, Uricani, Vulcan, 
Petroșani, Petrila, Lonea spre 
cantinele din V alea Jiului. In ur
ma lor, gospodinele găsesc în ma
gazine carne bună, fără nici ’un 
miros, care deși a fost adusă; de 
departe, de la Craiova sau Deva, 
tăiată cu cîteva zile în urma, e ca 
și proaspătă. Frigoriferul din Lu
peni, construit nu cu mult timp în 
urmă, în unul din cartierele Lu- 
peniului, aduce o contribuție pre
țioasă la buna aprovizionare a 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui.-
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1. B.

Cu cît jiclere- 
cairburatoa- 

sîrut mai 
reglate, cu 

consumul

relor 
bine 
atît 
de benzină este 
mai redus la a- 
ceeași putere a 
motorului. A- 
ceasta este o 
importantă sur
să de economii 
de carburanți fo
losită din plin 
de colectivul 
I. R. T. A. Pe
troșani. IN CLI
ȘEU : Iată-1
pe Oaidă Romu- 
lus în timp ce 
reglează un car. 
burator de auto*

El a 
din 
cele 
eco-

no mii peste plan 
obținute de co
lectivul I.R.T.A. 
Petroșani.
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STEAGUL ROȘU

po.

MICA PUBLICITATE
ANUNȚ

Secția electrică a sectorului 
LC-O, din Uricani anunță orga
nizarea unui concurs de inovații 
cu tema:

„Dispozitiv electronic pentru 
citirea contoarelor electrice di
rect din biroul sectorului (fără 
deplasarea pe teren).

Cîștigătorii concursului vor fi 
premiali de cititorii da contoare 
care, însfîrșit, își vor vedea vi
sul cu ochii: îndeplinirea mun
cii lor făFă nici un efort.

SE CAUTĂ
O umbrelă pentru apărarea di- 

fuzoarelor din orașul Vulcan de 
intemperii ca să nu mai „răgu
șească“ ori o pereehe da picio
roange pentru personalul tehnic 
al stațjșj de radiofieare, în sco
pul verificării stării difuzoarelor, 
fără cățârarea pe stîlpi. Cei care 
POt să ofere astfel de mijloace 
aă se prezinte cu ele la Oficiul 
P.T.T R. din Vulcan unde vor H 
recompensați.

SE ACHIZIȚIONEAZĂ
...de către conducerea coopera

tivei „Sprijinul minier" din Lu- 
peni fușteie pentru o scară, pe 
care să poată coborî singură, 
fără sprijinul vreunei persoane, 
firma fostei spălătorii mecanice 
de pe frontispiciul clădirii des
tinate acum altui scop. Ofertele 
se primesc direct de președintele 
cooperativei (țov. Nemeș).

SE CAUTA
Un cartier eu străzi bine între

ținute, amenajat cu ronduri de 
flori, spații verzi, alei, solar pen
tru copii, în care doresc să șe 
mufe constructorii șantierului din 
Lupeni. Constructorii oferă în 
schimb actualul lor earțier de 
lîngă cinematograful din Bărbă- 
teni, cartier nou însă unde se 
găsesc băltoace, gropi, bălării 
adăugind la oferta lor și... o to
tală lipsă de spirit gospodăresc-

PQ VBITIRI MINimȘTl
Lecția a prins bine

Cartea de , 
vest! cumpărată 
de tăticii este 
frumoasă $1 im 
leresantă. Ea tre
buia însă deslu
șită. Dar Mag- 
duș încă n-a pă
truns în tainele 
buchlllor. Ar» în 
whlmb o prlfte- 
n| bună, po șco
lărița ternara, 
«are ha mai ci
tit șl altă dată 
povești, Tot ea >1 
citașto și acum 
— după cum se 
vede șl In dL 
Hul alăturat-

CEA MAI MARE ANOMALIE 
MAGNETICA DIN LUME

Pe peste 2.000 de ani, de clnd 
chinezii au inventat busola acele 
acesteia se așează pe direcția nord- 
sud aproape oriunde ne-am afla 
pe suprafața pămîntulyi. Explica
ția acestui fenomen este relativ 
simplă : acul busolei este magne- 
tizat și de aceea unul din capetele 
sale va fi atras spre polul nord al 
pămintului, iar celălalt capăt al 
acului busolei spre polul sud. 
Există, totuși, pe glob locuri un
de busolele slut dezorientate, pu
țind arăta tot atît de bine nordul, 
ca și estul, vestul sau orice altă 
direcție. Sint dereglate, de aseme
nea, și celelalte instrumente mag
netice. Aceste locuri se numesc a- 
nomalii magnetice. Existența lot 
se datorește unor centri magnetici 
locali care acționează mai puternic 
asupra acului busolei decit polii 
magnetici ai pămintului. Cea mai ma-

Ș T r A *Ț~ C A ■ •

...exploatările aurifere din țara 
noastră se pierd în negura tim
purilor ? Istoricul antic grec He- 
rodot afirmă în scrierile s»le că 
agatîrșil — o populație ce trăia 
pe aceste meleaguri cu peste 6 
secole î.e.n. — aveau atît de mul
te podoabe de aur, tncît regele 
perșilor, Darius, dornic de bogă
țiile acestei populații, a pornit 
război împotriva ei în anul 513 
î.e.n. Cei care au început exploa
tarea sistematică a minelor au
rifere au fost strămoșii noștri, 
dacii. Obiectele de aur lucrate 
de meșteri iscusiți daci erau vtn- 
dute și peste hotare.

...după cotropirea Dacie! de că
tre legiunile romane, grija prin
cipală a împăratului Traian a fost 
ceea de a pune stăpînire pe regiu
nile aurifere din jurul Abrudu
lui, Roșiei Montane ș) Zlatnei ? 
Istoriograful Lydus afirmă în car-

' -------.O

Sfincșii din munții noștri

tea sa „De Magistrus" că roma
nii au luat ca pradă de război 
din Dacia peste 165.000 kg. de 
aur și 330.000 kg. de argint. In 
perioada ocupației romane lucrau 
în minele aurifere de pe terito
riul țării noastre peste 20.000 de 
sclavi.

...prima pîine a fost făcută de 
om în pădure ? A ținut ghinda 
în apă, apoi a uscat-o, a măci
nat-o între două pietre și din 
făina obținută a făcut turtă.

,.,în numeroase caverne (lo
cuințe ale epocii de piatră) s-au 
găsit tuburi de ruj de buze foarte 
asemănătoare cu cele întrebuin
țate astăzi. Numeroase au fost 
popoarele primitive care-și aran
jau formatul unghiilor cu ajuto
rul unei pietre și le lăcuiau apoi 
cu roșu carmin. In antichitate se 
vopsea, de asemenea, părul. O 
scoică bine lustruită a fost stră
buna oglinzii.

re anomalie magnetică re găsește 
în U.R.S.S., în regiunea Kursk, în- 
tinzîndu-se pe o suprafață de peste 
60.000 km2. Ea se datorește ce
lor peste 200 de miliarde de tone 
de cuarțite magnetice, care conțin 
mult oxid de fier.

Existența acestei anomalii este 
cunoscută încă din 1783, dar abia 
după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie s-au întreprins lu
crările necesare pentru cercetarea 
geolqgică și geofizică a regiunii. 
Marele Lenin s-a interesat perso
nal de aceste lucrări, îndrumînd 
îndeaproape pe cercetători. Dato
rită atenției acordate de partidul 
comunist, explorările geologice s-au 
desfășurat cu o amploare nemaiîn- 
tîlnită. Descoperirea imenselor re
zerve de minereuri de fier în a- 
ceastă regiune au deschis perspec
tive nebănuite întregii economii- 
Congrgsul al XXI-lea extraordinar 
al P.C.U.S. a hotărît ca în cursul 
scptcnalului, să se dezvolte o pu
ternică bază de materii prime pen
tru industria metalurgică în regiu
nea anomaliei magnetice Kursk.

fCftm an dupi f^, țintii MM 
alcătuiau grupul s-au gindil ei 
n-ar fi rău să mai stea un pieuleț 
de povești mai ales că băncile de 
sub castanii umbroși a chemau 
parcă la hadmă. Și cum tinarilw 
le place veselia povestea a fast și 
ea veselă.

— Daci i vorba de rîs apoi leș' 
că vă spun eu una de o să vă 
țineți de burți — ^te un tină? 
înalt, spătos care după felul în 
care era privit de „boboci“ tre
buia să aibe ctțiva ani de mine
rit.

Ceilalți făcură roată în jurul lui 
așteptjnd sg înceapă,

— Eu v-o spun, însă asta-i po 
veste adevărată și n-aș vrea ca 
vreunul dintre noi sg se simtă fu 
musca pe căciulă și să se supere 
— vorbi cgm in glumă tînărul cel 
înalt uitîndu-se cu subînțeles la al
tul din grup.

— Dă~i drumul fără grijă că nu 
sîntem așa supăricioși — răspun
seră cîțiva tineri în cor.

— Dacă-i așa, mă supun majo
rității.

...Pe vremea aig lucram la nr. 
13 în abatajul lui Barzn Gbeorgbe. 
Mgj cu vorbe serioase mgi cu glu- • 
me, da' știu că cei ce au ajuns jn 
abatajul lui Barzu or învățat mi
nerit de parcă au studiat la ins
titut. Intr-o ți, pe la începutul lu
nii, în brigada lui Barzu a fost tri
mis un om nou venit la mină. 
Erg un vlăjgan cit un munte. Așa 
cum ești tu măi Ioane.

ion Alumaicu tresări surprins,
e, ăsta mă face 
zile acesta în

verbe de uti lucru lift prețios. 
Cind ajunse la suitor, fg apropie 
de tubul de semnaliggrg fi începu 
a striga. Allo, allo... jos. Aveți gri
jă că vi» cu cheia pilugii.

— Acu poți veni, se făcu su
părat Codrean. Ai întîrziat ftria
te. Află do la mine că in mină 
nu-i de șagă. Daci nu umbli ca 
argintul viu, nu iese miner bun 4rn 
fine, pînăd hăul.

S-a cam rușinat el Ion dar s-o 
dat pe brazdă.

— Și egre-i Ion ăla 1 Măi lucră 
la Amnoasa Î întrebară aproape 
toți în cor.

— Lucră cum de nu continuă 
povestitorul.

Ion Alumaicu roși pînă in viț
iul urechilor așteptind cuvintele 
următoare.

— Cine-i, nu vi-l spun.
— De ce sg nu ni-l spui — să

riră ceilalți.
— Nu vi-l spun că tînirul cu 

pricina e acum un miner de nă
dejde.

Alumaicu Io», răsuflă ușurat 
privind cu recunoștință lg poves
titor. Cine știe poate «vea de ce.

Q~

<

— Pornit cum 
de ocară — 
gind.

— Și cum
Gheorgbe, 
din schimburi, 
ții despre tehnica securității,

îfi

îl 
el

văzu, Codrean« 
era șef pe unul 

încep# sâ-i țină lec- 
. , de 

parcă n-ar fi făcui omul perioada 
de instructaj la suprafață. Apoi ii 
arătă cum se hat găurile, precum 
și celelalte lucrări minerești. De 
lucrat, lucra vlăjganul dar cam a- 
lene. Ați așa, mitne iară, li dăscă
lea el Cadreanu că în mină trebuie 
sa fii spirt dar tot nu-l școțea din 
ale lui. Intr-o zi ce-i dă-n gind lui 
Codreanu. Sg-l facă să miște mai 
repede, îl trimite la nr. 12, la Bo
rodi Petru după cheia pilugii.

— Vegi să vii iute Ioane că de 
nu îi bai eu abatajul.

Ian se duse la Borodi și ceru 
cheia pilugii. Borodi îi dădu un 
grant de salcîm cu două secfv, 
gros și verde.

— Vezi s-o duci cu gri,ă si nu 
se prăpădească bunătatea de cheie 
— h spuse Borodi serios.

lan ducea grantul de parcă era

Uu stadion sportiv 
la Habarovsk

La Habarovsk se construiește ua 
stadion sportiv unde 1000 de per
soane vor put«« participa conca- 
mitent U competiții care vor pu
tea fi vizionate de peste 50,000 
de spectatori. Stadionul se cons
truiește pe locul unde înainte ci 
o mlaștină inundată de apele A- 
mutului în timpul viiturilor de pri
măvară. Teritoriul de 35 ha. al 
stadionului a fost ridicat cu opt 
metri. în acest scop, de pe coline
le din împrejurimi au fost trans
portate aici peste 2 milioane me
tri cubi de pămînt pietros- Terito
riul a și fost împrejmuit cu un chei 
de 1,5 km. din beton armat pre
fabricat care apără construcțiile 
sportiv« împotrivă valurilor Amu
rului,

Pe stadion au și fort date în 
folosință un bazin de înot desco
perit, care va funcționa în tot 
cursul anului și un mare iabt- 
club.

în curind la Habarovsk sc va 
putea practica orice sporț în orice 
anotimp — în zilele de vară ~~ 
hochei pe un patinoar artificial, iar 
în timp de iarnă — înot și sări
turi în apă Intr-un bazin descope
rit încălzit.

minun âfii l e naturii

In antichitate grecii și egip
tenii dădeau numele do sfinx ui 
nei statui gigantice care înfățișa 
adeșea un leu cu cap de om și 
pe care obișnuiau să o așeze la 
intrarea sau în apropierea tem
plelor.

Cel mai mare sfinx cunoscut 
e cel de la Gizeh, în Egipt, așe
zat lingă vestitele piramide unde 
au fost îngropați faraosii.

In munții noștri se-nalță în ți
nuturile crestelor ori ale povir- 
njșurilor stîncoase numeroși

sfincși Ide piatră (în masivii Ciu- 
caș, Piatra Craiului, Bucegi etc.), 
cărora ii s.a dat acest num« din 
pricina asemănării lor cu sfincșji 
din antichitate. Numai că sfincșii 
din patria noastră nu au fost nici 
ciopliți și nici așezați pe locu
rile lor de către oameni. Viatu
rile, viscolele, ploile, zăpada și 
gheața au foait sculptorii dibaci 
și neoboaiți care de-a lungul vea
curilor și mileniilor au dăltuit 
rocile crestelor, topind și deza- 
gregtnd pe cele mol, șlefuind pe 
cele mal tari.

r • Cel mai înalt vulcan activ 
|, — Tupungato (6,800 m,) se
* găsește în Cordiljerii apuseni, 
f la granița dintre Chile și Ar- 
’ gentina-

• Cel mai înalt și mai în- 
’ tins podiș : Podișul Tibet, înăl- 
, țintea medie 4.000 m., suprafa-
> ța 2.000.000 km2.
J • Cel mai înalt vîrf de mun-
> te: Ciomolungna (Everest) la 
, granița R. P. Chineză cu
• palul, înălțimea 8.948 m.

• Cel mai mare lanț 
’ munți: Cordilierii, 15.000 
1 de-a lungul întregii Antenei, pe 
[ coasta Oceanului Pacific.
[ • Regiunea cu cei mai ma-

;ari: Antarctida. 
lețarilor ajunge 
m.
mai adînc punct 
situat în 
estic al insulelor Ma-

Ne-

de 
km.

sivi gheța 
simea g|u 
la 3.500

• Cel 
nic este 
țărmului 
riane. Adîncimea 10-960 m.

• Insula cea mai mare: Gro
enlanda, în nordul Atlanticu
lui. Suprafața insulei 
km2.

• Cea mai îngustă 
re intercontinentală: 
ce desparte partea europeană a 
Turciei de cea asiatică. Lungi
mea strîmtorii 30 km. iar lăți
mea de la 750 m. la 3,7 km.

Gro- 
pînă

ocea-
apropierea

2.176.000

strîmtoa- 
Bosfor,

• Cel mai mare curent cald : 
Golfstrom, în regiunea de nord 
a Atlanticului,

• Cea mai mare cădere de 
apă de tipuri cataractelor: Cas
cada Victoria situată pe fluviul 
Zambezi, în Africa de sud. Lă
țimea cascadei pînă la 1.800 
m. iar înălțimea de la care cade 
apa 120—130 m,

e Cea mai înaltă cascadă 
muntoasă: Anhel, PC fluviul 
Orinoco. în Venezuela. înălți
mea ei 979 m.

• Cel mai întins pustiu.: Șa- 
hara, cu o suprafață de 7 mili
oane km2.

• Cea mai întinsă mare: 
Marea Coralilor în Oceanul 
Pacific, între Australia, Noua 
Guinee, insulele Soloman și in
sulele Hebridele Noi. Suprafâ* 
ța ei 4.800.000 km2.

• Cel mai mare lac: Marea 
Caspleă, situată la granița Eu
ropei cu Asia. Suprafața lui 
394.000 km’.

• Gel mai ad’nc lac : Baikal. 
în estul U.R.S.S, Adîncimea 
maximă, în apropierea insulei 
Olhon. 1-940 m.

• Cel mai lung fluviu : Ni
lul, a cărui lungime totală mă
soară 6.450 km.

■ Fluviul cel mai bogat în

apă : Amazoanele (America de 5 
Sud). Are un bazin de unde ) 
își adună apele de 7.000.000 > 
km2. j

• Cea mai mare deltă a fiu- ? 
viilor este formată de fluviile Î 
Gange și Brahmaputra ș| e si- <■

■ ~ I 

î 

?

tuată în golful Bengal. Supra
fața deltei 80.000 km2.

• Regiunea l.Polul căldurii" ‘ 
El. Azizia în Libia. + 580C la 
umbră.

• „Palul frigului" : AntarctL 
da și Oimiakon. în Iakuția, 
U.R.S.S. In Antarctida, în iu
lie, — 73°, iar în Oimiakon, în 
februarie, — 71°.

• „Polul secetei“ : Vădi Hal- 
fa în Sudan și deșertul Ata- 
kama din Chile. In Vădi Halit 
cad 1 mm. precipitații la trai 
ani, iar în Atakama 1 mm. pre
cipitații pe an.

• „Polul ploii“: Keyapundji,
în regiunea munților Himalaia- 
unde în medie cad 12.665 mm 
precipitații pe an, și raionul 
..................................... ? Hawai,

. preclpi |

?
I<
Í

Aialeala, în insulele 
unde cad 12.090 mm 
tații pe an.

• „Polul vînturilor": 
Victoria. In Antarctida. Viteza . 
vînturilor trece de 80 m./s„ adi. ? 
că peste 200 km./oră. \

Ț«r» ?
'iteza )

-%r*tr '.~v - *■



STRAÖUL ROȘU 3

Agitatorii — mobilizatori activi al maselor 
la îndeplinirea sarcinilor economice elaborate de partid

••♦•«••••••*•«•*» ^r

♦

♦♦♦♦«

«♦
:
♦
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Directivele celui de-al IIIdea Congres al 
P.M.R. privind dezvoltarea economiei naționale 
în anii șesenalulul pun în fața industriei car
bonifere sarcini deosebit de importante, Satis* 
facerea necesităților industriei noastre socialiste 
de cărbune cocștficabil și energetic, sporirea 
productivității muncii în decursul noului plan 
cu 40 la sută, îmbunătățirea calității cărbune
lui, reducerea prețului de cost prin micșora
rea consumurilor specifice șl în primul rînd a 
consumului de material lemnos, constituie o.

blective de mare răspundere ale muncit colecti
velor exploatărilor noastre carbonifere.

MobilUarea colectivelor de mineri, muncitori 
ți tehnicieni la îndeplinirea acestor sarcini $tă 
în centrul atenției muncii politice desfășurate 
de colectivele de agitatori ale organizațiilor de 
pairtid. Pagina de față oglindește eîteva aspecte 
din munca rodnică desfășurată de agitatori

« ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦♦

♦
♦ 

pentru mobilizarea maselor la îndeplinirea noi- ♦ 
iw sarcini elaborate da partid. •

•ir

Pentru dezvoltarea noului
Pînă nu de mult, la exploatarea 

minieră Lonea galeriile și celelalte 
lucrări de pregătiri erau susținute 
aproape în întregime în lemn ; ar
marea în fier și prefabricate din 
beton rezumîndu-se doar la eîteva 
procente. Astăzi, situația este cu 
totul alta ; din întregul volum al 
deschiderilor de galerii si preaba- 
țaje, 90 la sută se armeană în be
ton, fler și prefabricate din beton 
și numai 10 la sută în lemn. A- 
ceasta constituie un important suc
ces pe drumul înfăptuirii sarcini
lor puse de cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. privind micșorarea 
substanțială a consumului de lemn 
de mină, reducerea prețului de 
cost al cărbunelui și creșterea pro
ductivității muncii.

Trecerea la armarea cu înlocui
tori ai lemnului în galeriile minei 
I.onea a necesitat, alături de con
diții tehnica-organizatorice cores
punzătoare, create de conducerea 
minei, o susținută muncă politică 
pentru mobilizarea brigăzilor de 
mineri la însușirea noului mod de 
muncă. în acest scop, comitetul de 
partid al minei Lunea (secretar 
tov. Niculescu Emil) a mobilizat 
agitatorii să popularizeze latg sar
cina pusă de Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. în 
fața industriei carbonifere de a re
duce consumul de material lemnos 
de la 53 la 35 m.c. pe mia de to
ne de cărbune extras. La ședințele 
de instruire a agitatorilor organi
zate pe sectoare au vorbit despre 
această problemă membri ai comi
tetului de partid între care tov. 
Lupașcu Radu, Drăgan Nicolae, 
propagandistul Cftrcăleanu loan 
s a. Agitatorilor li s-a indicat să 
tină convorbiri cu minerii din bri
găzile care urmau să treacă la ar
marea cu înlocuitori ai lemnului 
îndemnîndu-i să învețe în cej 

r mai scurt timp să execute armări 
de calitate în fier și prefabricata 
din beton- Printre brigăzile de 
mineri care execută armări de bu
nă calitate în fier se numără cele 
conduse de minerii Berindei Au
rel, Burdea Aurel, care în același 
timp sînt și agitatori.

Brigada condusă de tdv. Marta 
' Aristotel a. rearmat o galerie de 
cap ,unde presiunea se manifesta 
extrem de puternic, cu armături 
metalice cu vatră închisă. Lucrarea 
a fost executată de bună calitate.

ceea ce a dus la eliminarea chel
tuielilor ce se făceau înainte cu 
lucrările dc rearmare si întreți
nere

Comitetul dc partid a îndrumat 
birourile organizațiilor de bază din 
sectoarele minei să acorde o deo
sebită atenție desfășurării unei 
munci politice susținute în cadtul 
brigăzilor care armeazfc galerii în 
bolțari pentru efectuarea corectă 
a lucrărilor, astfel ca ele să rezis
te și să înlocuiască cu succes lem
nul. Ca urmare a necesităților me
reu cresdnde de bolțari, în ultima 
vreme producția atelierului dc 
prefabricate al minei Lonea s-a 
dublat. Numeroși agitatori între 
care minerii fruntași Vancso Ghe
orghe, Dorneanu loan, Cos ti naș 
Dumitru, Miclea Pamfil ș.a. des
fășoară o muncă neobosită în rîn- 
dul minerilor pentru a-și însuși 
temeinic noul mod de a munci cu 
armăturile în fier și bolțari, ară- 
tîndu-le că pentru a reduce prețul 
de cost al cărbunelui este necesar 
ca aceste lucrări de susținere să 
fie făcute trainic, astfel incit să 
fie reduse la maximum cheltuielile 
de întreținere și rearmare.

Instruirea cu regularitate a co> 
lectlvelor de agitatori constituie 
o condiție importantă pentru 
desfășurarea cu succes a mun
cii politice în vederea mobiliză
rii maselor largi de oameni ai 
muncii la îndeplinirea prevederi
lor planului de șase

Unele organizații 
acordă însă atentia 
struirii agitatorilor 
dulul în care trebuie să desfă
șoare munca politică de masă 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce

ani.
de bază nu 
cuvenită in- 
asupra mo-

stau în fața colectivelor respec
tive. Instruirea agitatorilor este 
neglijată mai ales la întreprin
derea de industrie locală „6 Au
gust“, la Depoul C.F.R. Petro
șani, la I. E. Lupeni și în alte 
unități.

Este necesar ca sub îndruma
rea comitetelor de partid, toate 
birourile organizațiilor de bază 
să Instruiască cu regularitate 
colectivele de agitatori spre a ri
dica astfel munca politică de ma
să la nivelul cerințelor.

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

i..

Tovarășul Moldovan loan de la 
preparația Lupeni este unul din 
fruntașii luptei pentru desfășura
rea în bune condlțiuni a procesu. 
iui de producție la preparația 
Lupeni. In același timp el este 
un agitator activ; prin cuvtntul 
său, prin exemplu personal de 
muncă rodnică, el mobilizează pe 
cei din jur apr» noi succese In 
producție.

Pornind de la eîteva piese rebutate
Tovarășul Maghiara Gheorghe 

este maistru la secția de turnăto
rie a Uzinei de reparat utilaj mi
nier Petroșani. In același timp, el 
este unul din agitatorii organiza
ției de bază de partid, căruia bi
roul i-a repartizat sarcina dc a se 
ocupa îndeaproape de o brigadă 
de turnători pentru a o ajuta și 
îndruma să producă piese multe, 
de calitate, fără rebuturi.

— Reducerea la maximum a 
procentului de rebuturi este una 
din principalele căi prin care noi, 
turnătorii, ne putem aduce contri
buția la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice stabilite de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. — spunea 
tovarășul Maghiaru. Reducerea pro
centului de rebuturi înseamnă lu
cru de calitate, înseamnă econo
mii de materiale, energie, mină de 
lucru. Iată de ce atenția noastră, a 
agitatorilor de la secția de turnă
torie, trebuie Îndreptată în primul 
rlnd spre reducerea rebuturilor.

Intr-adevăr, în calitate de agR^

hnbinînd munca profesională eu cea de agitator
Abatajul frontal condus de tor 

varășul Ghioancă Sabin din sec
torul III al minei Lupeni este cel 
mai mare abataj de la această 
exploatare. De acest abataj răs
pund încă de mai multă vreme 
în calitate de maistru miner și 
pot să afirm că sarcinile ce mi-au 
revenit nu le-aș fi putut duce 
la îndeplinire fără să împletesc 
activitatea profesională cu cea de 
agitator.

Multe probleme s-au pus în 
acest abataj frontal în legătură 
cu trecerea de la armarea în 
lemn, la armarea metalică. Aba- 
tajul e greu, șl o parte din mi
neri, între care Botoacă Gheor. 
ghe și Costandaehe Gheorghe 
erau de părere că armarea în 
fier nu va da rezultate. Am stat 
cu ei în repetate rînduri de vor
bă despre importanța pe care o 
are pentru economia națională 
valorificarea superioară a lem
nului, despre importantele eco* 
nomii de materiale și mînă d» 
lucru pe care ie aduce armarea

In fier.
E adevărat, la început n-a fost 

ușor. Armarea tn fier cere expe
riență, cunoștințe noi, și ele au 
fost însușite de brigadă. Nu de 
mult, ftșia atacată s-a terminat 
și trebuia să luăm cu frontul o 
nouă fîșie, mai jos. La început, 
noul abataj a fost armat în lemn, 
aia cum o cer normele de teh
nica securității. Așteptam să văd 
ce va spune brigada etnd totul 
va intra în normal și se va pune 
iarăși problema armării în fier. 
Mare mi-a fost bucuria cînd am 
fost întrebat dacă se iau din 
timp măsuri ' pentru aducerea 
stîlpilor metalici. Minerii au tre
cut din nou cu bucurie la arma
rea în fier, căci prin aceasta în

*

abataj s-au economisit In acest 
an mai bine de 30.000 lei.

Odată cu trecerea la armarea 
tn fler, nu z-a făcut însă totul. 
Așa cum am fost îndrumați de 
organizația de bază, trebuie 
desfășurată o muncă susținută 
pentru ca nici un stîlp metalic 
să nu rămînă prins în surpare, 
trebuie luptat pentru răpirea și 
refolosirea lemnului din stivele 
de siguranță. In abatajul de care 
răspund, stivele de siguranță se 
folosea? de cel puțin patru ori, 
și în discuțiile pe care le port cu 
minerii, sîntem mereu în căuta 
rea de noi resurse de economii

BREZEANU DUMITRU
i agitator — sectorul III 

mina Lupeni

In sprijinul brigăzilor

r\

tor, tovarășul Maghiaru acordă o 
deosebită atenție reducerii rebutu
rilor. în ziua de 15 iulie, la o co
mandă de 200 bucăți eclise pentru 
crațere, turnate din oțel, au fost 
înregistrate eîteva rebuturi- Rebu
turile nu depășeau procentul ad
mis, dar ele prezentau totuși pier
deri de mină de lucru, materiale, 
energie. Mai mult, aceste piese, 
ou prea complicate, puteau fi tur
nate fără rebut. Tovarășul Maghia
ru î-a chemat la o consfătuire pe 
turnătorii care au lucrat la acest* 
piese, între care tov. Pelea Augus- 
tin, Berindei Andrei, Darciuc loan 
și a discutat cu ei care sînt cauzele 
rebutării unora dintre piesele tur
nate. Au fost purtate discuții in
teresante, instructive, în cadrul că
rora a reieșit că rebuturile au fost 
cauzate de incluziunile de nisip 
Aceste incluziuni provin din cau
za neglijenței la formare.

împreună cu ceilalți turnători, 
agitatorul a analizat ce trebuie fă
cut pentru înlăturarea rebuturilor 
provenite din neglijență. S-a insis
tat asupra necesității intensificării 
controlului tehnic asupra compozi
ției pământului de turnare, asupra 
formelor înainte de turnare. Pe de 
altă parte s-a stabilit ca fiecare 
turnător să meargă la locul de dez
batere a pieselor, să vadă cum a- 
rată piesele pe care le-au format 
și să tragă învățăminte din defi
ciențele pe care le prezintă unele 
piese spre a-;i îmbunătăți munca.

Agitatorul Maghiaru a subliniat 
necesitatea combaterii cu hotărîre 
a atitudinii unora dintre turnători 
care sînt de părere că, întrucît re
buturile nu depășesc procentul ad
mis, lucrurile merg bine. Lupta 
pentru economii, pentru reducerea 
prețului de cost impune grijă fată 
de calitatea lucrărilor, atenție, răs
pundere, ceea ce asigură înlătu
rarea rebuturilor și implicit econo
mii importanțe, un preț de cost re
dus al pieselor turnate.

de mineri

Tovarășul Cenaru Gheorghe, secretarul organizației de bază din 
sectorul II al minei Petrila (în clișeu «el din mijloc) se ocupă 
cu mult simț de răspundere de instruirea agitatorilor. Deseori to
varășul Cenaru poate fi văzut di scutind cu minerii despre diferite 
probleme ale muncii în sector, sau lnformîndu-i asupra principalelor 
eveniment« interne sau internaționale, căci el însuși este un agita- 
tor activ.

Colectivul de agitatori al or
ganizației de bază P-M-R- nr. 4 
de la mina Petrila desfășoară o 
vie activitate pentru mobilizarea 
minerilor și tehnicienilor sectoru
lui la realizarea sarcinilor iz- 
vorîte din Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.

In munca politică pe care o 
desfășor în calitate de agitator 
acord o deosebită atenție mobi
lizării brigăzilor de care răs
pund și ca maistru miner la în
deplinirea sarcinilor ce le stau în 
față în sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost. In acest scop organizez cu 
regularitate convorbiri cu brigă
zile, indemnindu-le să-și spo- 
rească realizările

Brigada condusă de tov. Alexe 
loan a constituit pînă nu de mult 
obiectul multor discuții critice în 
consfătuirile de producție și în 
adunările generale ale organiza
ției de bază, pentru faptul că ob
ținea cele mai slabe rezultate. 
Analizînd cauzele care făceau ca 
brigada să rămînă în urmă, am 
constatat că activitatea ei est« 
frînată atît din cauza indiscipli
nei cît și d'in cauza slabei or
ganizări a muncii. Unii membri 
ai brigăzii, printre care Zlota 
Petru șj Vass Ștefan întîrziau 
de la serviciu și absentau chiar

nemotivat. Cu ocazia unei con
vorbiri am vorbit brigăzii des
pre importanța disciplinei la lo, 
cui de muncă — condiție impor
tantă pentru realizarea unei pro
ductivități înalte. Am vorbit tot
odată minerilor despre impor
tanța unei bune organizări a 
muncii. Este un lucru elementar 
ca lemnul necesar pentru arma
re să fie adus în abataj la în
ceputul schimbului. Dar 
din brigada tovarășului 
aveau obiceiul să aducă 
numai atunci cînd avea 
imediată de el. Am arătat bri
găzii că In acest fel se creață 
timpi nțorți ceea ce duce la ră- 
mînerea în urmă. Minerii m-an 
înțeles. S-au luat măsuri pentru 
o mai bună organizare a mun
cii și lucrurile s-au îndreptat 
Brigada a reușit astfel să-și îm
bunătățească activitatea, iar re
zultatele n-au întîrziat să se a- 
rate. Brigada a obținut un ran
dament de 5,3 tone/post față d° 
4,3 tone pe post cît a avut pla
nificat, situîndu-se printre bri
găzile cu rezultate bune. ■

Una din sarcinile de seamă 
trasate de Congresul partidului 
industriei carbonifere este aceea 
de a reduce consumul de lemn 
de la 53 m. c. la 35 m. c. pe inia 
de tone de cărbune. Mobilizarea

minerii 
Alex* 

lemnul 
nevoie

minerilor la înfăptuirea acestei 
sarcini a stat în ultimul timp 
în centrul atenției activității 
mele de agitator. Am discutat cu 
brigăzile din revirul meu posi
bilitățile pentru reducerea con- 
suinului de lemn și ani stabilii 
că putem recupera lunar eca. 
200 bucăți de lemn. Ințelegînd 
importanța acestei sarcini bri
gadierul Kardos Gavrilă, care 
lucrează în abatajul I E din 
stratul V, a recuperat în cursul 
lunii trecute 100 buc. de lemn, 
reducînd astfel prețul de cost cu 
1 leu pe tona de cărbune. Ain 
popularizat această i 
spre a fi extinsă și la 
batale.

Ca rezultat al muncii 
pe care am desfășurat-o 
ună cu' agitatorii Farcaș 
sie. Polexe Paul — șl ei 
mineri — brigăzile de care răs
pundem își depășesc cu regula
ritate randamentele planificate cu 
cîte 12—25 la sută.

In centrul preocupării noastre 
de viitor va sta în permanență 
mobilizarea minerilor la tradu
cerea în viată a sarcinilor trasa
te de cel de-al 111-lea Congres 
al P.M.R., la realizarea de eco
nomii tot mai mari.

I. MURESAN
agitator sect. IV mina Pefrila

inițiativă 
i alte a«
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Consiliul de Securitate a adoptat 
rezoluția tunisiano-ceyloneză
NEW YORK 22 (Agerpres). 

TASS anunță:
Reprezentanții Italiei, Angliei 

și Franței, care 
în ședința de joi seara a Consi
liului de Securitate au căutat în 
mod fățiș să justifice interven
ția armată a Belgiei în Republi
ca Congo. Delegatul Franței a 
încercat chiar să treacă pe sea
ma guvernului congolez răspun
derea pentru situația încordată 
din această țară. Totodată, re
prezentanții puterilor occidentale 
au folosit tribuna Consiliului de 
Securitate pentru acuzații calom
nioase și lipsite de temei împo
triva politicii de pace a Uniunii 
Sovietice.

V. V. Kuznețov, prim-Ioctiitor 
al ministrului Afacerilor. Externe 
al U.R.S.S., care a luat apoi cu
vîntul, a dat o ripostă încercări
lor puterilor occidentale de a de
natura poziția Uniunii Sovietice 
în problema Congo-ului și de a 
justifica acțiunile agresive ale 
guvernului belgian împotriva ii-' 
nerei republici. V. V. Kuznețov a 
atras atenția Consiliului de Secu
ritate asupra faptului că în săp. 
tămîna care a trecut situația diu 
Congo nu s-a îmbunătățit. Dacă 
nu vor fi luate măsuri corespun
zătoare, a spus el, în această 
tară se vor desfășura evenimen
te și mai tragice. După cuvîm 
tarea rostită de reprezentantul 
Ecuadorului, Consiliul de Securi
tate a adtoptat în unanimitate re 
zolutia prezentată de Tunisia și 
Ceylon. In această rezoluție Con
siliul de Securitate cheamă gu
vernul Belgiei să îndeplinească

au luat cuvîntul

imediat hotărârea Consiliului de 
Securitate cu privire la retrage
rea trupelor belgiene și cere tu
turor statelor să se abțină de la 
orice fel de acțiuni menite să 
împiedice restabilirea legalități» 
și ordinei precum și exercitarea 
împuternicirilor sale de către gu
vernul congolez, să se abțină de 
la orice acțiune de natură să sub
mineze integritatea teritorială șJ 
independenta politică a Republi
cii Congo.

In legătură 
unanimitate a 
și Ceylonului, 
nu a insistat 
vot a proiectului său de rezoluție

Motivîndu-și votul, V. V. Kuz- 
netov a spus că, deși delegația 
U.R.S.S. a votat pentru rezolu
ția comună a Tunisiei și Ceylo
nului, ea o consideră insuficien
tă în ceea ce privește termenele 
de retragere a trupelor belgiene 
din Congo. El și-a exprimat spe
ranța că secretarul general al 
O.N.U. va lua măsurile pentru 
ca trupele belgiene să fie retra
se neîntîrziat — în cîteva zile

Kuznețov a subliniat că aceas
tă rezoluție nu trebuie consîde- 
rată ca învestirea Organizație» 
Națiunilor Unite cu dreptul de a 
interveni în treburile interne ale 
statelor și de a prelua răspunde
rea pentru legile interne și rân
duielile dintr-o tară. Republica 
Congo, a declarat el, este un 
stat suveran independent, din ca
re cauză rezolvarea tuturor pro
blemelor referitoare la Congo 
constituie exclusiv o prerogati
vă a guvernului Republicii.

cu adoptarea în 
rezoluției Tunisiei 
delegația sovietică 
asupra punerii la

Situația încordată din Guatemala
GUATEMALA CITY 22 (A- 

gerpres).
In capitala Guatemalei situa

ția continuă să se mențină în
cordată. In ciuda decretării stă
rii de asediu, în cursul zilei de 
joi în Guatemala a avut loc o 
nouă demonstrație a studenților 
în semn de protest împotriva sus
pendării unor garanjii constitu
ționale. Demonstrația a fost îm
prăștiată de politie care a făcut 
uz de bombe lacrimogene și 
bastoane dte cauciuc.

Agenjia France Presse rela
tează că în seara zilei de joi în 
diferite cartiere ale capitalei 
Guatemalei grupuri de cetățeni 
au organizai demonstrații împo
triva decretării stării de asediu. 
Politia militară a intervenit îm
potriva demonstranților folosind 
bombe lacrimogene.

Ministerul de Război al Gua- 
iemalei a interzis circulația pe 
străzi în grupuri mai mult de 
două persoane. Se interzice de 
asemenea cetățenilor capitalei 
„să vorbească tare pe stradă“. 
Automobilele sînt obligate să cir
cule cu lumina interioară a- 
prinsă.

Pe străzile orașului circulă zi

și noapte patrule militare iar a- 
vioane ale forțelor armate supra
veghează în permanență de la 
mică altitudine orice aglomera
ție pe străzile capitalei. Se a-’ 
nuntă că în calitate de coman
dant al trupelor menite „să ve
gheze la menținerea ordinei" a 
fost numit colonelul Alfredo 
Castaneda.

Ministrul de Război, colonelul 
Ruben Gonzalis a recunoscut că 
în urma ultimelor evenimente au 
fost arestate multe persoane dar 
a refuzat să comunice numărul 
celor arestați.

Agenția France Presse anunță 
că în cursul nopții de joi spre 
vineri la Guatemala City au fost 
difuzate manifeste în care se 
spune printre altele: „Cetățeni, 
aveți încredere în noi și în mili
tarii cinstiți! Momentul a sosit I 
Sîntem la începutul unei revo
luții 1".

Autoritățile guatemaleze în
cearcă să prezinte explozia de 
proteste a maselor populare îm
potriva politicii nefaste a guver
nului proamerican prezidat, de 
Miguel Ydigoras, drept o „con
spirație a regimului cuban al lui 
Fidel Castro“.
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La cererea secretarului 

general al O.N.U., U.R.S.S. trimite 
în Congo mijloace de transport auto

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Guvernul sovietic a răspuns 
pozitiv la cererea secretarului 
general al O.N.U. de a pune la 
dispoziția forțelor armate care se 
trimit în Republica Congo mij
loace de transport auto.

Hotărîrea dte a trimite în Con
go unități militare ale cîtorva 
state — membre ale O.N.U. — 
a fost luată de Consiliul de Se
curitate al Organizației Națiu
nilor Unite în legătură cu agre
siunea imperialistă împotriva 
Republicii independente Congo.

Guvernul sovietic a acordat 
pentru aceste forte armate 100 
autocamioane de tip „63“, o gar
nitură de -piese de rezervă pen
tru aceste mașini șl un atelier 
de reparații auto.

Pentru acordarea ajutorului 
tehnic în folosirea autocamioa
nelor va fi trimis un grup de 
instructori.

Autocamioanele, atelierul de 
rep.arații auto și piesele de re
zervă vor fi transportate de ur
gentă cu o navă sovietică în por
tul congolez Matadi.

-----------------o

Noi tulburări în
ț

LONDRA 22 (Agerpres).
Prțsa engleză publică știri în 

legătură cu noi tulburări în Rho
dezia de sud, a cărei populație 
protestează cu hotărâre împotriva 
măsurilor luate de autorități în 
scopul reprimării activității poli
tice a organizațiilor africane. La 
20 iulie, la Salisbury, a avut loc 
o demonstrație la care au parti
cipat 25.000 de africani cerând 
punerea în libertate a conducă
torilor partidului național demo
crat, care au fost arestați. Poli
ția a împrăștiat această demon
strație cu gaze lacrimogene.

La 21 iulie, la Salisbury au a- 
vut loc noi demonstrații de masă 
împotriva cărora au fost trimise 
mari forțe polițienești și trupe

Rhodezia de sud
:

I.C.O. Petroșani
anunță

că duminică 24 iulie a, c, 
orașul Petroșani va fi alimen
tat cu apă potabilă 
între orele :

6—8 dimineața,
12—14 și
20--21 seara.

numai

faceAceastă restricție se 
din cauza lucrărilor ce se vor 
executa în ziua de 24 iulie 
la captarea Jieț.

Locuitorii orașului sînt ru
gat! a se aproviziona cu apă 
potabilă între orele mențio
nate.
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MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Comentînd reacția cercurilor 
guvernante ale R. F. Germane 
la protestul guvernului sovietic 
împotriva înzestrării Bundes- 
wehrului cu rachete americane 
„Polaris“, corespondentul din 
Bonn al ziarului „Izvestia“, Pral- 
nikov. subliniază că aceste cer
curi au reacționat extrem de ner
vos la avertismentul sovietic. Se 
poate vedea cît de mare a fost 
această nervozitate chiar și nu
mai din faptul că cancelarul A- 
denauer nu a găsit nimic mai 
bun de făcut decît să declare la

---- -------- -------------------------------- —-------- ——

Cuvîntarea rostită de președintele Nasser 
în Adunarea Națională a R. A. U.

CAIRO 22 (Agerpres).
La 21 iulie la Cairo a avut loc 

deschiderea oficială a Adunării 
Naționale a R.A.U.

La deschidere au fost de față 
vicepreședinții și miniștri ai 
R.A.U., primul ministru al Suda
nului, Ibrahim Abbud, care se 
află în vizită în R.A.U., șefi ai 
reprezentanțelor diplomatice a- 
creditați în R.A.U.

Ședința festivă a Adunării Na
ționale a fost deschisă de Anvar 
Sadat, președintele Adunării Na
ționale.

Președintele R.A.U., Nasser a 
rostit o amplă cuvîntare. El a 
condamnat încercările cercurilor 
imperialiste de a exercita pre
siuni economice asupra R.A.U. și 
de a supune republica unei blo-

cade economice. Nasser a con
damnat de asemenea doctrina 
Eisenhower și acțiunile agresive 
americane fată de popoarele a- 
rabe.

Președintele Nasser a vorbit 
despre planurile dezvoltării con
tinue a economiei R.A.U. El a 
subliniat că începerea construirii 
barajului de la Asuan, care se 
realizează cu ajutorul specialiș
tilor sovietici, și acordurile în
cheiate între Uniunea Sovietică 
și R.A.U. în 1958 și în 1960 cu 
privire Ia finanțarea de către 
Uniunea Sovietică a proiectelor 
de construire a primelor două 
tranșe ale barajului de la Asuan 
„marchează începutul realizării 
visului mult așteptat al poporului 
arab".

o ședință a Cabinetului de la 
Bonn că protestul sovietic are 
„caracter de propagandă". La o 
conferință de presă, purtătorul 
de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe de 
și el explicații 
ceasta privință.

Corespondentul 
Ia Bonn nu se 
că există un plan de înzestrare 
a Bundeswehrului cu rachete 
.kPolarîs". Cei de la Bonn caută 
numai „să demonstreze că 
vernul R. F. Germane este 
țiatorul acestei acțiuni“.

Prin urmare, se spune în 
mentariu, nu se pune problema 
dacă guvernul R. F. Germane va 
primi sau nu pentru înarmarea 
Bundeswehrului rachete „Pola
ris'' — acest lucru este bine sta
bilit — ci se pune problema sub 
ce formă se va face acest lucru.

In încheiere corespondentul 
scrie: Bonn-un merge pe o cale 
primejdioasă înzestrând Bundes- 
wehrul cu rachete nucleare. A- 
ceasta devine tot mai limpede și 
în Germania occidentală și în a- 
fara hotarelor ei. Tocmai de a- 
ceea de pretutindeni se cere tot 
mai hotărât să fie smulse pentru 
totdeauna armele rachetă din 
mîiniie militariștilor germani, să 
fie împiedicată înzestrarea Bun
deswehrului 
să 
Ia

la Bonn a 
nedibacp în

dat
a-

căsubliniază 
contestă faptul

gu- 
ini-

co

cu arma nucleară, 
se pună frîu revanșarzilor de 
Bonn.

După cum relatează coresponden
tul ziarului „Daily Telegraph“, 
la „operațiile“ împotriva demon
stranților au luat parte sute de 
polițiști, avioane și aproximativ 
500 de soldați. Au fost arestate 
130 de persoane. Premierul Rho- 
deziei de sud, Whitehead, inter- 
zicînd orice fel de mitinguri ș> 
adunări politice, a introdus de 
fapt starea de asediu

Criticînd cu asprime acțiunile 
autorităților engleze în Rhode
zia de sud, ziarul „Daily Wor 
ker“ subliniază că aceste acțiuni 
au fost întreprinse cu scopul de 
a reprima lupta populației - afri
cane pentru egalitate în drepturi 
pentru dreptul la vot și pentru 
reprezentarea mai largă a popu
lației africane în Adunarea le
gislativă a Rhodeziei de sud. Ac
țiunile autorităților din Rhodezia 
de sud, scrie ziarul, ca și în Ke- 
nia, urmăresc menținerea la pu
tere a colonialiștilor. Ziarul sub
liniază de asemenea că Londra 
aprobă în întregime acțiunile au
torităților atît în Rhodezia de sud 
cît și în Kenya unde în prezent 
aproximativ .500 de africani zac 
în închisori și în lagăre de con
centrare, fără să fi fost judecați.

un

vinuri a" 
Odobeștl. 
consuma- 

să consu-

• •

• I

:■
i

S

9 
9>• ■ » fi fi
I

H
unde se servește zilnic 

bogat sortiment de speciali
tăți de grătar și 
lese de Tîrnave și

Invităm publicul 
tor să viziteze și
me cu încredere preparatele 
noastre proprii precum și 
băuturile gustoase.

★

Restaurantul „Minerul" din 
Petroșani fiind închis pentru 
reparații, deservirea consu
matorilor se face în fostul 
local „Parângul" și în gră
dina de vară.

O. C. M. M.
Petroșani
Angajează :

Trei conducă
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PROGRAM DE RADIO
24 iulie

15,15 Concert de estradă, 16,00 
Vorbește Moscova ! 16,45 Cîntă- 
reți romîni de operă, 17,10 Muzi
că distractivă, 17,30 Concert co
ral, 18,00 Antologie clasică : 
Versuri de Mihail Eminescu, 18,15 
Cu cîntecul și jocul de-a lungul 
Dunării, 20,05 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii, 
20,35 Cîntece haiducești și jocuri 
populare romînești, 21.00 Muzică 
de dans.

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
¡voioșiei, 9,00 Rapsodii de com
pozitori romîni, 9,30 Teatru la 
microfon pentru copii, 11,10 Din 
muzica popoarelor, 12,15 Concert 
de estradă, 13,10 „De toate pen- 
tțll toți“, 14,30 Muzică de es
tradă, 16,15 Muzică ușoară, 17,15 
Concert simfonic popular, 18,00 
Concert de muzică ușoară, 18,45 
Din comoara folclorului nostru,
19.35 Album de romanțe, 20,00 
Teatru la microfon : Premiera 
„Un milion pentru un surâs". 
Comedie-farsă. fără intenții mo
ralizatoare de Anatolii Sofronov,
21.35 Muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 7,00 Cu cîntecul și jo
cul pe întinsul patriei, 7,30 
zică ușoară, 8,00 Cîntece, 
Școala și viața, 9,30 Mari 
tireți de operă, 9,50 Revista 
șei străine, 10,10 Jocuri populare 
rpraînești, 10,30 Muzică ușoară 
executată la diferite instrumente, 
11,00 Festivalul „Primăvara la 
Praga 1960“, 13,15 „Buchet de
melodii“, program de muzică u- 
șoară, 14,30 Cine știe cîștigă I

Mu-
8,30 
cîn- 
pre-

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

CINEMATOGRAFE
24 iulie

PETROȘANI
BRIE :
Blana 
RESC : 
mă de 
noștri;

7 NOIEM-
Furtuna; AL. SAHIA: 
de vizon; MUNCITO- 
Bomba; PETR1LA:. Ini- 
mamă; LONEA : Băieții 
LIVEZENI : Steaguri pe

turnuri; ANINOASA: Stele de 
mai; LUPENI : Rămîi cu noi; 
BARBATENI: De partea cealal
tă; URICANI : Oameni sau ma
luri.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- |>ej nr. 56. Tel interurban 322, aatatnai 269, mpărui : .6 August“ — Poligrafie


