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Crește producția de cărbune 
cocsificabil

Noi realizări

au

încurajați de succesele 
obținute în primul semes
tru al anului, minerii 
Văii Jiului care extrag 
cărbune cocsificabil
obținut în primele zile 
ale lunii iulie succese 
frumoase în producție. La 
cele 53.706 tone de căr
bune cocsificabil date pes
te plan în primele 6 luni 
ale anului ei' au adaugat 
în/^ceastă lună alte 500 
tobe de cărbune. Demn 
de remarcat este faptul 
că sporul de producție 
obținut se datorește apli
cării pe scară largă a me
todelor avansate de mun
că, creșterii nivelului de 
mecanizare, atenției acor
date ridicării tuturor bri
găzilor de mineri la ni
velul îndeplinirii sarcini
lor de plan.

zile din această lună, ei 
au extras din abataje încă 
441 tone de cărbune coc
sificabil peste plan.

Față de angajamentul 
luat de a da pînă la 
sfîrșittfl anului 30.000 to
ne de cărbune în plus, 
minerii uricăneni rapor
tează că au realizat pînă 
acum 27.500 tone.

Productivitate ridicată

I

Aproape de țelul fixat

Mina Uricani se nu
mără printre principalele 
exploatări miniere din 
Valea Jiului care furni
zează “ cărbune cocsifica
bil centrelor siderurgice 
din țară. Avînd asigurate 
condiții tot mai bune de 
ljpcru, minerii de aici 
jntinuă să înregistreze 

succese de seamă în lup
ta pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate în 
întrecere. In primele 4

La mina Uricani s-a 
obținut în această perioa
dă o productivitate de 
1,382 tone cărbune pe 
post, depășindu-se simți
tor sarcina planificată. De 
la începutul anului și pî
nă acum, 
Uricani au 
randament 
1,260 tone 
post.

Față de 
ținută în luna martie 
cînd productivitatea mun
cii pe mină a fost de 
0,942 tone pe post, in 
luna iunie colectivul mi
nei Lupeni .a extras pen
tru fiecare post prestat 
1,032 tone de cărbune 
cocsificabil.

O realizare importan
tă în lupta pentru 
rea productivității 
cii au dobîndit-o 
nerii din sectorul 
minei Vulcan. In 

trecută

minerii de 
lucrat cu 

mediu 
cărbune

realizarea

Crește cantitatea 
de mărfuri desfăcute

ei au obținut 
o productivitate 
medie pe sector 
de peste 2 to
ne cărbune 
post.

Fruntași în lupta pentru 
economii

De la începutul anu
lui 1961 și pînă la data 
de 30 iunie a.c. 
vul de muncitori, 
cieni și ingineri 
secția chimică a 
centralei Paroșeni 
lizat o economie 
74.972 lei. Acest lucru 
a fost obținut mai ales 
prin reducerea unor con
sumuri specifice. De 
exemplu, în luna iunie 
consumul de fosfat triso- 
dic a fost redus de la 
6400 kg. la 3900 kg..

colecti - 
tehni- 

de la 
termo- 
a rea- 

de

consumul de dorură de 
sodiu de la 5100 la 
1000 kg., debitul de pur- 
jă de la 3300 tone Ia 
1490 tone, iar apa epu
rată de la 8500 tone la 
7147 tone. Un merit 
deosebit în obținerea a- 
acestor realizări revine 
tovarășilor Dina Mana 
și Martina Robert, șefi 
de tută, mecanicilor de 
la stația de tratare Dra
gan Nicolae și Bologa 
Doroftei și inginerului 
Ungureanu Gheorghe, șe
ful secției chimice.

I
I

spori - 
mun

ți mi
ll al 

luna

pe

Brigada minerului Mîchlev Gheorghe lucrează intr-un abataj 
figurî din sectorul II al minei Petrila. Datorită rezultatelor re
marcabile obținute în muncă, bri gada s-a situat aproape î» fie
care lună din acest an în fruntea întrecerii pe sector. In luna iu
nie, această brigadă și-a depășit randamentul planificat cu 1,500 
tone cărbune pe post, producția dată fiind de bună calitate.

IN CLIȘEU: Cîțlva dintre membrii brigăzii conduse de tî- 
nărul miner Michiev Gheorghe.

Din experiența colectivelor fruntașe

Sprijinirea brigăzilor miniere
sarcină importantă

Prii» magazinele O.C.L. Pro
duse Industriale din Petroșani 
s-au desfăcut în primele 6 luni 
din acest an mărfuri în valoare 

. de 101.800.000 lei adică cu 
6.726.000 lei mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.

La obținerea acestor rezultate 
frumoase au contribuit colecti
vele de muncă de la magazinul 
textil nr. 1 Petroșani condus de 
membrul de partid Schreter A- 
dolf, magazinul de tricotaje nr. 
10 condus de tov. Ene Ana, co
lectivele de muncă de la maga
zinul de mercerie nr. 2, magazinul 
nr. 4 articole pentru copii și al
tele. Vînzătorii din aceste maga
zine au avut o comportare fru
moasă față de cumpărători, de
servesc civilizat $i se străduiesc 
să depășească planul de desfa
cere la mărfuri lună de lună. De 
asemenea, sînt preocupați de bu
na aprovizionare a magazinelor 
cu mărfurile cele mai solicitate.

Ea mărirea volumului de măr
furi desfăcute în acest an a con
tribuit și faptul că prezentarea 
mărfurilor se face mult mai a- 
tractiv decît în anii precedenți. 
Vitrinele sînt mereu schimbate 
și frumos aranjate.

Pînă la sfîrșitul anului este 
prevăzut ca toate magazinele 
O.QL. Produce Industriale din 
orațul nostru să fie iluminate

€. IOAN 
corespondent

!

C. M.

In aceste zile de vară, constructorii șantierului 
Lupeni se străduiesc să execute cît mai multe fi
nisaje, exterioare.. Pînă acum, au fost tencuite ex
terior blocurile nr. 23, 24, 25, 26,'27, 29, A, iar a- 
cum se găsesc în lucru blocurile 28, 30, 31.

IN, CLIȘEU: Vedere a blocului A, tencuit exte
rior de curînd de, către brigada lui Ghebedilosif.

I

In prima zi lunii iulie, o 
veste pornită de la Uricani a fă
cut înconjurul Văii Jiului. Pe pa
nouri și în registrele privind în
trecerea socialistă dintre colecti
vele minelor, pe locul de frunte 
a fost trecut harnicul colectiv al 
minei Uricani. Cifrele care re
flectă bilanțul muncii acestui co
lectiv vorbesc de la sine: 27.500 
tone de cărbune extrase peste pla
nul semestrului I; productivitatea 
sporită la 1,300 tonei om.

Cine sînt fruntașii colectivu
lui ? In întrecerea din adîncurile 
subpămîntene își dispută întâieta
tea pentru cărbune mult, bun și 
ieftin mii de mineri.

întorci zeci de file din regis
trul de evidență a întrecerii so
cialiste. Fiecare filă e oglinda 
muncii unei brigăzi- Rubricile în
semnate cu minus, adică cu ră~ 
mînerea sub plan sînt goale. Bate 
vîntul în ele. Găsești însă cifre 
scrise cu creion roșu : ele înseam
nă depășirea planului. In dreptul 
mtmelitt lui Ștefan Nicolae esțe 
scris i 1018 tone ; Nicolae loan — 
828 ; Gașpar Dumitru — 700 :
Hrițcan Vasile — 835 și așa mai 
departe. Nici o brigadă din aba
taje n-a rămas sub plan în luna 
isMa, Fruntașa fruntașelor esțe 
brigada condusă de comunistfd 
Tîmofțe Spiridon. Cele 135-7 to-

Colectivul minei Petrila a li
vrat în acest an economiei noas
tre naționale inai' bine de 35.200 
tone de cărbune peste sarcinile 
de plan, situîndu-se astfel în 
fruntea întrecerii pe bazinul' car
bonifer Valea Jiului.

O contribuție de mare preț la 
obținerea acestui succes au a- 
dus-o minerii și tehnicienii sec
torului I — unul dintre sectoa
rele de bază ale minei. Numai 
în luna iunie, ei au extras peste 
plan aproape 2000 tone de căr
bune. Tot în același timp, a fost 
realizat un randament pe sector 
de 1.429 tone cărbune pe post 
față de 1.108 tone pe post cît 
era planificat. Rezultatele obți
nute situează colectivul sectoru
lui 1 în primele rînduri alș în
trecerii între sectoarele miniere 
din Valea Jiului.

Ce a stat la baza- succeselor 
obținute de acest harnic colec
tiv ?

In consfătuirile de producție 
organizate pe sector și cu- pri
lejul srhimhului de experiență cu. 
sectorul II de lâ aceeași mină; 
colectivul sectorului I a învățat 
că sprijinirea , brigăzilor de mi 
neri prin toate mijloacele ce 
stau la dispoziție (îmbunătăți
rea transportului, întărirea asis
tenței tehnice etc.) constituie 
principala cale de creștere a 
producției și productivității mun 
cii, dte ridicare a sectorului la 
nivelul realizărilor obținute de 
colectivele sectoarelor fruntașe 
din Valea Jiului. Măsurile luate 
în această direcție în sectorul I 
n-au rămas fără rezultate. Iată 
un exemplu. Brigada de mineri 
condusă de Cucoș Gheorghe a

obținut într-o lună rezultate 
mult superioare fată de luna 
precedentă. Ce schimbări s-au 
petrecut. în .condițiile de lucru 
ale brigăzii ? In primul rîrtd tre-: 
cerea tuturor membrilor brigă
zii la exploatarea unui abataj fi
guri pe stratul 6. Lucrările mi
niere de la abatajul aces
tei brigăzi au fost puse la punct, 
transportul lemnului făcîndurse 
în conditiuni normale La spo
rul de producție al brigăzii luî 
Cucoș a contribuit și întărirea 
asistentei 
sectorului..
gada are, nevoie de ajutor teh
nic și de

tehnice. Conducerea 
a tinut seama că bri-

ne de cărbune extrase peste plan 
îi dă dreptul să se mândrească 
cu această apreciere. ■ Ea lucrea '■ 
Ză în abatajul nr. 1 din sectourl
l. O coincidență: abatajul 1. și 

. locul 1 în întrecerea socialistă.
Sîntem în primele zile ale lu

nii iulie. Timofte și-a instruit 
oamenii din brigadă : „Ca întot
deauna pornim tare de la început. 
Cine se scoală de dimineață de
parte ajunge" — le-a spus orta
cilor. Și-au pornit tare.

Schimbul II care-l are în frun
te pe minerul Negfușa Nicolae — 
minerul numărul 1 al revirului 
— cum îi spune, maistrul minier 
Bușicescu loan și-a luat în pri
mire ortul: un abataj cameră cu 
două aripi. Crațerele sînt mon
tate pînă sub frontul de cărbune. 
Fiecare din schimb' își primește 
„porția" de lucru, NeagU Ște
fan își unge perforatorul Măsoa
ră din priviri frontul de lucru, 
un ecran negru, . lucitor de 4X.4
m. Apoi perforatorul mânuit de el 
înețapă cărbunele, îl străpunge. ,,

In cealaltă aripă, același lucru 
îl face Negrușa. Alături de el, 
fiul său Nicolae strînge cu un 
,,id' grinda. Vagonetarii Moraru 
Constantin, Cristea Constantin și 
crațeristul Braga Gheorghe pre- 
gitesc „găbtftele" pentru pușcat. 

' Nu departe de ei încărcătorul de

la crațer Gospodin Marin taie cu 
briceagul din scîndură mărcile 
pentru vagonete. Cu creion chimic 
scrie pe ele cifra 1001, numărul 
mărcii brigăzii lui Timofte Spi- ■ 
ridon. . .

Timpul aleargă în neștire. Aba
tajul e gata pregătit pentru puș- 
care. Vine și artificierul. ’ După’ 
puțin timp muntele se cutremură. 
Se dezlănțuie furtuna de cărbune 
Lanțurile crațerului scrîșnesc sub 
povara diamantelor negre pe care 
le transportă. încărcătorul Gospo- , 
din e ;,iute“ în mișcări ca o sfîr- , 
lează. Locul vagonetului umplut > 
îl ia altul gol. 65 de mărci a 1 
înfipt în cărbunele încărcat în va
gonete Gospodin în acel schimb 

.și tot atâtea vagonete umplute 
„ochi" cu cărbune au fost trimise ( 
la zi de brigada condusă de Ti- 
mofte Spiridon. Cărbunele curge 
în ștâtioi nestăvilit. Oamenii din > 
brigadă fac o mică socoteala arii - 
metică. Rezultatul pe. care-l află 
îi bucură deopotrivă pe . toți. 
Randamentul pe ’ cap de om esț e \ 
de 13 tone ; cărbune, Își zâmbesc 
mulțumiți unii altora. Deasupra , 
abatajului lor curge Jiul cu ape ( 
spumoase, mînioase. In ■ același «I 
timp Jiul mic. Jiul lor de cărbune (| 
curge nestăvilit pe crațer. J

C. MORARU , ț

<

aceea a fost încredin
țată unuia dintre tehnicienii buni 
ai' sectorului. Rezultatele a- 
cestor măsuri sînt cît se poate 
de bune. Brigada minerului Cu
coș Gheorghe se numără în pre
zent printre brigăzile fruntașe 
ale exploatării Petrila. In luția 
iunie, de exemplu, membrii aces
tei brigăzi au extras Sin abata
jul lor- 340 tone de cărbune pes
te plan. Randamentul rea-lîzaț 
depășește 4 tone pe post.

Tntărirea unor brigăzi mal 
slabe cu muncitori calificați. în
treținerea galeriilor de trans
port, asigurarea iluminatului e- 
lectric la toate abatajele, arma
rea locurilor de muncă conform 
monografiei de armare sînt de 
asemenea preocupări ale condu
cerii sectorului.

Un sprijin mult mai mare pri
mesc acum brigăzile de mineri 
din cartea mecanicilor sectoru
lui. Aceștia fac reviziile la timp 
șl în bune condițiuni, iar brigă
zile nu mai trebuie să piardă 
time așteptîndu-L

Colectivul, sectorului I. s-a an
gajat ca pînă la sfîrșitul anu
lui acesta să extragă peste plan 
12900 tone de cărbune, să re
ducă prețul de cost cu 1 leu pe 
iiecare tonă de cărbune extrasă 
și să îmbunătățească cu 2 la 
sută calitatea cărbunelui.

In primele 6 luni din acest an 
minerii sectorului au, reușit să 
dea în contul angajamentului 
luat 11.092 tone de cărbune în 
,plus față de plan. Totodată eî 
au redus Drețul de cost în medie 
cu peste 10 lei pe fiecare tonă 
de cărbune extrasă șl au îmbu
nătățit calitatea cărbunelui cu 3 
la sută. Iii mod deosebit s-att 4- 
vidențiât brigăzile minerilor Ne»- 
gu Gheorghe, Demeter Ioan, Pb- 
ter Victor șî altele.

C. MATEESCU
—=■★=— ■ •

Muncă rodnică 
cu cartea

Biblioteca centrală orășeneas
că din Petroșani este înzestrată 
cu peste 25.000 cărți politice, 

- beletristice și științifice: In car- 
toteci sînt înregistrați'pînă acum 
2119 cititori care1 au împrumu
tat 21.739 cărți.
’ Biblioteca este în permanență 

-înzestrată cu ultimele noutăți a- 
părute în librării.

In colaborare cu comitetul o- 
• rășenesc al femeilor colecti iî 
bibliotecii, centrale desfășoară o 
vie activitate în cadrul celor 56 
cercuri de citit.
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/Experimentare» multilaterală 
a,, motorului și a tuturor catar- 
lâlte subansambluri ale unui au
tomobil este o operație compli
cată. Mașinile trebuie să par
curgă zeci de mii de kilomptfi 
— sa circule pe șoselele de mun- 

, te din Caucaz și prin nisipurile 
din Asia Centrală, să-și demon
streze capacitatea de a traversa 
vadurile șl alte obstacole, să re
ziste la toate condițiile în care 
ele vor trehui să funcționeze. In 
prezent experimentarea unor noi 
tipuri de mașini durează apro
ximativ trei ani.

In scopul reducerik timpului 
de experimentare a automobile
lor, în litrul Moscovei »e con
struiește primul autodrom din 
Uniune--’ Sovietică. El va ocupa 
o suprafață de 35 km.p. și» va fi 

,fornint din cîteva șosele. Prima 
, șosea — pentru încercarea vite

zei — va avea o lungime de 14 
km. Automobilele vor parcurge 
Circuitul cu o viteză fulgerațoa 
fie. Indicatoarele yitezometrelor 
lor vor fi deviate la limită, Pen
tru a se asigura securitatea cir
culației, constructorii autodromu- 
lui Vor instala la cotiturile, șo
selei
cazul

direcția vor fi întrebuințate od 
goane speciale care, prinzînd ma
șina, li vor amortiza pe loc vi
teza.

Noile automobile de tip „Gaz", 
„Zi!" și „Maz" vor fi supuse 
unui ciclu de încercări și pe așa- 
numitele bucle lutiere dinamc- 
metrlce. Virajele bruște., depre
siunile adînci și urcușurile ab 
rupte, care vor fi create în mod 
.irttficial pe traseu vor permite 
să se stabilească comportarea 
noilor mașini în condiții diferite.

Asemenea unor pacienți, 
autodrom mașinile vor trebui 

•ZUporte , ..
nămol" sau ploi artificiale 
general 
devărat complex, 
toate genurile de drumuri exis
tente în natură. Aici șoselele de 
beton se întretaie cu șosete de 
asfalt, iar, după ce au trecui un 
sector acoperit cu pietriș, viito
rii experimentatori ai mașinilor 
vor întîlni în drum ecartamente 
distruse, mlaștini. Lucrările 
construcția a autodromului au 
început.

Prin darea în exploatare 
1963 a primului autodrom din 
Uniunea Sovietica, termenul de 
încercare a noilor tipuri de ma
șini va fi redus la două-trei luni

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

Amenajarea apelor fluviului 
Sîr-Daria

Mari lucrări se prevăd In 
giunea rîului Narîn, unul din 
două izvoare ale fluviului 
Daria. Aid este prevăzută crearea 
unui uriaș lac de acumulare cu 
un debit de 17 miliarde metri 
cubf de apă.

parapete de ' protecție. In 
cînd mașina își va pierde

d

în Uzbekistan se elaborează pla
nul general pe mai mulți ani pen
tru amenajarea apelor. celui mai 
ffiare fluviu din Asia centrală — 
Sîf-Daria — cu ajutorul unor 
ffiari lacuri de acumulare.

Ideea acestui proiect a fost ins
pirată din perspectivele de valo
rificate a unui milion hectare de 
pămînturi ale Stepei Flătplnde 
pentru cultivarea bumbacului, din 
planurile de extindere a orezăriilor 
și de irigare a pășunilor din a- 
ceasrâ regiune.

acțluneta unor „băi

autodromul va fi un
alcătuit

la
să
cu
In
a- 
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de
Și

în

re
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Slr-

45 întreprinderi 
industriale no*

Organizațiile de proiectare 
Moscova, Leningrad, Novosibirsk 
fi Irkutsk elaborează proiecte pen
tru construirea a 45 de mari în
treprinderi industriale în regiunea 
fluviului Angara (Siberia răsări
teană).

In prezent această t regiune se 
transformă intr-un important cen
tru industrial în partea răsăritea
nă a Uniunii Sovietice.

din

lo-

tip de 
Noua 
desti- 
poate

Tfp de locomotivă 

modernă

La uzina constructoare de
comotive Diesel din Lugansk a 
început construirea noului 
locomotivă Diesel-TG-106 
locomotivă de 4000 C.P, 
nată trenurilor marfare,
dezvolta o viteză de 100 km. pe 
oră. In Uniunea Sovietică se 
construiește pentru prima dată o 
locomotivă cu o singură secțiu
ne de o astfel de putere și avînd 
transmisie hidromecanică, care 
•zte cu mult mai ușoară decît 
cea electrică $i elimină aproape 
total consumul de metale nefe
roase.

Locomotiva TG-106 poate 
locui două 
ТЁ-3.

Colectivul 
gaj a men tul
comotiva TG-1Q6 pînă la Con
gresul al XXI Mea al P.C.U.S.

locomotive de

uzinei și-a luat 
să construiască

în- 
tip

an-
lo-

it 162
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j‘ Scurta cronica științifica 
j In timpul vizftei sale in Uniu- 
t nea Sovietici, celebrul f _

Î
mcrican Rockwoll Kent declara
că este uimit de uriașele realizări

♦ ale savanților sovietici, pe care el
î ii caracterizează ca pe niște ade- 
j vărați autori de „poeme ale ra- 
r țiunii umane".
I Pe drept cuvînt, realizările ob-

I
 ținute de miile de oameni de
știință din Uniunea Sovietică, ca
re jac totul pentru ca rodul mun
cii lor să slujească semenilor lor,

I păcii sînt impresionante.’
1 Discutind cu diferiți cercetă-
I tori, urmărind publicațiile care
• apar în Uniunea Sovietică ui po -
♦ sibilitatea să cunoști planurile 
j creatoare ale acestei uriașe ar- 
ț mate pașnice de cercetători, '*

♦
♦
♦
t
I

« nea Sovietici, celebrul pictor a-
ori
So-

veuel.i

ce
cu pas naturii secre-

Boa) pil falrltl 
le in№e littPte

La Moscova se construiesc 
; doua mari fabrici de produse
■ lactate la care toate procesele 
' tehnologice vor fi complet me- 
1 canizate și automatizate. Sis- 
[ temui de spălare a conductelor 
1 de lapte, fără a le derrionta va
: ușura considerabil munca Oă- 
' menilor și va ridica products- 
; vitatea utilajului.

Noile întreprinderi vor livra 
1 fiecare zilnic cîte 300.000 sticle . 
! de lapte, peste 100 000 sticle ș 
’ de chefir. 200.000 borcane de l 
’ iaurt. 80.000 Sticle de lapte < 
; acidofil și alte produse lactate. <

Fabricile vor avea secții spe- < 
’ dale pentru prelucrarea pro- ( 
I duselor destinate copiilor de 5 
; vîrstă școlară și preșcolara. S 
' Aici se va asimila prpducția ț 

de lapte vitamînizaf și de lao- l 
'. te cu ciocolată pentru copii, J 

de frișca cu un conținut de < 
grăsime de 10 și 20 la sulă. J 
de diferite brînzeturi. Produ- , 
sete pentru copii vor fi pre- 1 
ambalate în borcane și sticle } 
de cîte 200 si 250 grame.

Ambele întreprinderi vor fi < 
înzestrate cu frigidere de ca-

> pacitate mare. în care vor pu- < 
; tea ft păstrate timp îndelur.- 1

gat mii de tone de brînză de ! 
vacă și smînttnă.

■ Fabricile se construiesc din 1 
«ticlă, fier și beton. Proiectele ’ 
lor au fost întocmite într-un <

> timp scurt de un grup de in- j 
1 gineri și ’proiectant! de la In- ; 
' sțitutul de Stat pentru oroiec- (

tarea întreprinderilor industriei ! 
laptelui. ;
JtNoile fabrici- giganți vor fi ]

; date în exploatare în cursul a- > 
cestui an. >

i

< (
i

Un muzeu Pușkin la Moscova
Cu prilejul aniversării 

de ani de la nașterea lui
Pușkin, la Moscova a avut loc 
festivitatea inaugurării unui 
muaeu consacrat marelui poet 
rus.

Clădirea muzeului, construită 
în epoca lui Pușkin și în pre
zent restaurată, este Situată în 
centrul vechii Моэсоѵе, pe stra
da Kropotkin.

Noul muzeu memorial A. S 
Pușkin popularizează nu numai 
creația marelui poet, ci și întrea
ga poezie rusă de la Pușkin pînă 
în zilele

Multe 
nate ale 
nuscrise, 
bilă — 
prima dată, 
iiează 
sa dfe lucru a poetului, tocul lui 
luat de pe masa ultimei locuințe 
a lui Pușkin de la Petersburg, 
unde a si încetat din viață în 
1B37. PHntre exponate se află 
și o trusă de instrumente medi
cale aparținînd medicului Arendt, 
care 1 a tratat pe poetul rănit 
mortal. Numeroase exponate din 
colecția muzeului ilustrează ma
rea dragoste a întregului popor 
pentru „soarele poeziei rusești1*. 
Impresionează în mod deosebit

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

Studierea subsolului 
„celui de-al doilea Ural"

Geologii sovietici au început studierea pe scară
- largă, din punct de vedre geologic ți geofizic, a 
subsolului regiunii răsăritene de dincolo de Ural 
— o regiune vastă pe care eminentul reprezentant 
al școlii geologice ruse, academicianul Aleksandr 
Karpinski, a denumit-o „ai doilea Ural". El a ară
tat că această regiune, prin bogățiile ei, poate sta 
alături de munții Ural, care după cum se știe, sînt 
cei mai bogați tn resurse minerale din lume.

Cercetările efectuate pe baza unui program pe 
15—20 de ani se desfășoară pe o suprafață de 
70.000 km.p. — de la orașul Ivdeli la nord pînă 
la hotarul Kazahstanuiui la sud.

noastre.
din cele 2000 de expo- 
muzeului — cărți, ma 
portrete, tablouri, mo- 

sînt prezentate pentru 
Vizitatorii exami- 

cu un deosebit interes ma-

un mic volum de poezii ale lui 
Pușkin, stropit de sînge, găsit 
într-o temniță fascistă.

in sălile muzeului vizitatorii 
pot tl asculte lucrări din crea
ția poetului, în interpretarea u- 
nor actori, cîntăreți, colective 
muzicale și înregistrate pe bandă.

Expohatele muzeului au fost 
adunate timp de doi ani jumă
tate. La această muncă și au 
dat concursul muzeele literare și 
bibliotecile multor orașe din 
U R SS „Casa Pușkin" - In
stitutul de literatură rusă din 
Leningrad — a predat muzeului 
fotocopii după manuscrisele poe
tului, reproduse după un proce 
deu special pe hîrtie 1a începutul 
secolului al XIX-lea.

In anii viitori muzeul de stat 
Pușkin se va mări. Pe lîngă mu 
zeu se va deschide o sală de 
conferințe și concerte, un cabi
net pentru stu- .____
dierea limbii și 
stilului poetu
lui. Cîteva săli 
noi vor prezen
ta exponate ca
re vor oglindi 
însemnătatea iui 
Pușkin în cul
tura sovietică și 
universala.

smulg pas 
tele ei.

Savanții 
multe ori 
liților artificiali ai Pămintului in 
scopuri pașnice. Televiziunea a
fost amintită adeseori ca una 
din aplicațiile practice imediate 
și iată că Vladimir Siforov, тип- 

j brit corespondent al Academiei de
* Științe a U.R.S.S., propune o so- 
J luție pentru folosirea viitorilor
* sateliți în realizarea televiziunii 
J mondiale. După părerea cunos- 
ț cuiului savant scvietic sînt ne- 
! cesari 3 sateliți dintre oare unul
* să capteze emisiunea postului res- 
Г pectiv de pe Pămînt, iar celelalte
* două să retransmite imaginea și 
I sunetul în diferite direcții.
* Nu este departe ziua cînd pe
* ecran vor apare imagini din toate 
J colțurile lumii.
J Ce ați Zice dacă ați vedea i 
J Dunăre un vas care navighează 
« o viteză foarte mare în com-
* parație cu cia a vaselor obișnuite, 
» o

*
* 
*

f

sovietici au vorbit de 
despre folosirea sate'

teze cart depășesc 60 km. pe 
rut șt realizai în Uniunea 
vie ti ей : este Vorba de 
..Racheta" cu zbaturi subacvatice. 
Cit privește vasele fără pilot, 
ele vot exista încă in artul aces
ta în număr de 30. După cum 
anunță ziarul „Izvestia", Comi
tetul pentru problemele inven
țiilor și descoperii iilor de pe lin
să Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., .
Muratnikov, un brevet pentru a- 
paratul său care înlocuiește pilo
tul în conducerea vaselor, Ap ara- 
tul său ultrasensibil este cons
truit pe baza unei machete care 
folosește semiconductoti. „Pilotul 
automat" a fost experimentat- cu 
succes. In tot timpul cursei el a 
transmis sălii de mașini indicații 
foarte exacte. Folosirea acestui 
aparat ușurează navigația

>
♦

■

«
1*
ț

» 1

a«♦

a acordat lui L. N.. 1

♦ 
î

♦ 
Ф

* ■

ales pe rîitrile Си ггііей adinebnet 
șt pe timp nefavorabil. *

Videalele fonul... lată unul dine 
cele mai noi și moderne mijloa- ♦ 
ce de telecomunicații, realizat în • 
secția optică fizică și electronici J 
в Institutului de chirurgie „Vif J 
nevski" din Moscova. Primele ♦ 
tide oțelefoarte vor fi instalate in î 
maternități și spitale. Tații ne- J 
răbdători își vor putea vedea ț 
chiar a doua z> noii născuți, bol
navii vor putea fi vizitați fără a 
fi nevoie să intri in salonul 
pectiv.

Videotelefonul are forma 
măsuțe cu rotile pe care se 
o instalație de emisie și recep
ție combinată cu un telefon. Re 
ceplorul vizual se află la dis- ! 
ianța dorită, prezentîndu-se sub , 
forma unui ecran la care se co- ♦

•

• 
doar * >

ttS‘

unei
afli

ійг in cabina căpitanului nu ați 
vedea pe nimeni ( Vasul ocolește, 
cu precizie orice obstacol și o- 
prește exact la punctul indicat. 

Nu este oare vorba despre o 
! poveste fantastică... Vase cu vi~ .1

La uzina meta
lurgică „Liebknecht" 
din Dnepropetrovsk 
(Ucraina) s-a înce
put construirea unei 
secții de laminat 
țevi pentru produc
ția de rulmenți cu 
bile. Secția va fi 
una din cele mai 
mari din Uniunea

nedează un receptor telefonic.
lată cit ev a amănunte, > * 

despre trei realizări științifice din • 
Uniunea Sovietică, trei realizări J 

din miile și miile de victorii ale 1 
oamenilor de știință ai Țării So- î 

viatelor, adevărata țară a unor * 
„poeme ale rațiunii umane". •

î К n t ( T-Г T r - - • «.«-4 •*-«*

SECȚIE GIGANTICA
minarea la cald a 
țevilor de oțel pe 

pentru prima 
în Uniunea 

e-
un 
la
Și

Sovietică —■ va ocu
pa o suprafață de 
cîteva tzeci de mii 
de metri pătrați și 
va fi înzestrată cu 
un utilaj ^complicat, 
în greutate de apro
ximativ 8 000 tone. 
Printre altele, va fi 
instalată o linie teh
nologică pentrti la-

care, 
dată 
Sovietică, se vor 
«ecuta țevi cu • 
diametru de pînă 
200 milimetri
grosimea pereților 
de 5—45 milimetri.
—-—ac*-

VEDERE DIN ORAȘUL KIEV
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ce mprpfmnteșie bt'ocid de jos 
până sus, par niște copilandri. Gă
leata cu, mortar are o, cană ț mică 
citi trasă de furda scripetetui "im
provizat se leagănă într-o parte și 
alta. Din cînd în cînd se aud 
voci: „mai repede cu mortarul", 
„ați băgat mult var”. Apoi num-

— i'W* ««<•»«» « w* 
se facă un luau de 'calitatejf Zi
darii care au muncit la zidirea 
blpcutu; tem dat. Idcrul țev 
te cip. Unele bucăți de prefa
bricate sînt ieșite mai ,în afară. 
Peretele nu estet destul de drept. 
De tăiat e greu de tăiat, iar noi 
nu putem să tencuim ca lumea.

IN CLIȘEU: Membrii 
pescu Teodor, în pauza de

brigă zii de tencultorl conduse da Po- 
masfi, s au ațezat în fața obiectivului

fotografic.
mici de mortar picură de la ma
re înălțime, lovind în schela me
talică.

■ La mari înălțimi, mina tencui- 
t or ului lipește cu mistria morta
rul de pereții blocului, îl nete
zește, dînd peretului un aspect 
frumos și plăcut.

Echipa de tencuitori condusă 
de Popescu Teodor, un ttnăr dtt 
statură potrivită, cu mișcări uiți 
și priviri pătrunzătoare, este cu
noscută nu numai de concruc- 
tori ci și de mulți locuitori din 
Uricăni șt în special din Vulcan. 
Doar el, cu echipa lui, a tencuit 
aproape toate blocurile care s-au 
construit în Vuican. Acum lucrea
ză la căminul 3 la tenctiireă ex
teriorului.

E deajuns să arunci o privire 
spre blocurile noi construite în 
Vuican pentru ca șa vezi pe cri 
ppt oameni din echipa lui Po- 

'peicu aproape de acoperiș la unul 
din cele mai înalte blocuri.

..d’auza de masă. Cu toții lasă 
lucndf îți iau pachetele ’ eu mîh- 
câre și se așează pe iarba verde 
din funii blocklui. Pentru un то
пает se lasă tăcerea. Fiecare e 
preocupat de pachetul cu mincare. 
Apoi începe gluma și veselia.

Șejul de echipă insă pare pre
ocupat. El măsoară din priviri 
pereții blocului. Apoi se adresea
ză ortacilor;

«ч. v 
trebuie să băgăm mai mult ma
terial.

— Și eu am observat — spuse 
un tînăr. Dar cred că nu num/si 
peretele din fați-i Ușa.

Trebuie să fim foarte a- 
tenți și pe cit putem să reparăm 
noi ceea ce au greșit zidarii. Să 
nu ne facem de rîs. O să ridic 
această problemă într-b ședi.uă 
de partid 1 — le spune șeful de 
echipă.

Timpul de masă a trecut. Oa
menii și-au reluat lucrul.

1-opescu Teodor folosește orice 
prileț pentru a arăta oamenilor 
care lucrează cu el ță e necesar 
să dea lucru de calitate, să facă 
economii de material, să folosească 
din plin timpul de lucru. Numai 
așa pot să-și cîștige încrederea 
jă stima oamenilor muncii,

In cei 6 ani de cînd lucrează 
în construcții, Popescu Teodor a 
cîștigat încrederea tovarășilor săi. 
Dacă întrebi pe cineva din . con
ducerea lotului de construcții din 
Vulcan cum muncește Popescu, iți 
ruspunde: Popescu-i la înălțime 
și la propriu și la figurat. Dacă 
vrei, îl găsești împreună cu ortacii 
pe schela cea mai înaltă de la 
căminul nr. 3, iar în evidențele 
noastre cifra din dreptul nume
lui lui spune mereu: 20—30 la 
sută depășire de plan.

FL. ISTRATE

-Ridicîndu-se de după Pacing, 
«oarele iși scoate fața rimbitoare 

; priștnd curios 1 ce шш « nou pe 
аісГ? Razele strălucitoare au por
nit să încălzească pămîntul, să 
mingile firul mătăsos al ierbii. 
Una dip raze, jucăușă, s-a furișat 
printr-o fereastră a blocului 15 
din cartierul Gh. Dimitrov, oprin- 
du-se tocmai pe obrazul lui Gi
gei. In joaca ei, raza i s-a plim
bat pe toată fața: pe bărbie, o- 
brăjori, ploape... Tocmai aceasta 
a dus ia trezirea micuțului.

— Ah, e ziuă — spu
se somnoros Gigei. Apoi/ 
adueîndu-și aminte că asea-

, ră i-a adus mămica o lopățică și 
găleată pentru joacă, sări bucu
ros din paț. Programul de diini- 

1 neață, cu spălatul, imbricatul,
*♦♦♦«*»•♦♦♦♦«**♦***•>**♦♦•

Trandafiri 
și scaieți...

'i mîncarea a- trecut repede. Și iată-1 
1 pe Gigei „echipat" de joacă, cu 
' gălețica și lopățică în mîini por

nind căttfe bazinul de nisip. Dar 
vai, deziluzie i Bazinul, în jurul 
căruia mai stau și alți copii dor
nici de joacă este plin de pietre, 
murdării, un noroi cleios rămas 
de la ultimele ploi.

Micuților le vine să plîngpă I 
Unde să se joace acum cu nisip ? 
Deodată unuia ii vine ideea să 
nieaxgă la „vecini" în incinta H-a 
a cartierului unde este, de ase
menea, un bazin cu nisip. Dar și 

I aici tot același lucru : în loc de 
nisip —• pietriș, noroi iar la in- 

■ cinta III-a la fel.
Hai atunci la iarbă verde — 

■' s-au hotărît copiii. Dar iarba din 
incintă este plină de pietre; în 
fața blocului magazin, în ronduri 

• au înflorit trandafirii, dar jos, la 
rădăcina lor, cresc mîndri scaieții ! 
Apoi, grilajele împrejmuitoare sînt 
rupte, smulse (noaptea pe aici pasc 
cai !!), leagănele nu sînt instalate.

Trandafiri și scaieți, bazine cu... 
pietre, grilaje... inexistente — ara
tă felul cum este gospodărit car
tierul Gh. Dimitrov din Petro
șani de către I.C.O. Tovarășul 
vicepreședinte al Sfatului popular 
orășenesc,, ing. Tamaș Horațiu, ar 
trebui să analizeze cu atenție a- 
ceastă latură a activității. 1.С.О. .

ȘT. M1HAI

PUBLICITATE

O. C. L Produse Industriale Petroșani
i Anunță cumpărătorii că prin magazinele ft sol

duri din Petroșani, Lupeni și Vulcan s au pus în 
vfnznre cantități importante de articole de îmbră
căminte și de uz gospodăresc cu prețuri reduse în
tre 30—30 la sută.

Iată cîteva din articolele puse în vînzare:

♦

Costume bărbați
Taioare femei
Sacour» bărbați „Trotuș“ 
wantalonii
Rochii de olandină

Preț vechi Preț noii i« î111J1
9i»

457
318
141
154
129

330
200

80
75,50
65

Bahjnseide femei colorate 429 250
Cizme cauciuc cu fermoar 66.50 30 ii
Stofă costum kangarn 280 210 *• «1
Stofă pentru rochii . 171 90 î!

1 Sacose 155 100 ■t n
Saci merinde 78 40 ii

i yizitați magazinele noaatre spre a vă cumpăra
•1M •1

aceste mărfuri! ii
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ІП cursul săp- șese să-și depă-

X DISCUȚII VII, PLINE DE CONȚINUT
re a Statutului , de plan, sînt în
PM.R de la sectorul C.F.F. Lo- 
r<ea a tinuț ultimul seminar re
capitulativ de sfîrșit de an. Și 
de data aceasta, ca de altfel la 
primele doua seminarii, discu
țiile purtate de către cursanți au 
îoșt rodnice, pline de conținut. 
Aceasta dovedește faptul că în 
tot cursul anului biroul organi
zației de baaă s-a preocupat cu 
răspundere de buna desfășurare 
a învățâmîntului de partid. In 
ultimă perioadă, de exemplu, prin 
grija biroului au fost organizate 
consultații, colective și indivi- 
duale pe marginea unor lecții pe 
cere enrsanții nu le-au înțeles 
destul de bine în timpul anului. 
In acest sens biroul a stabilit 
un colectiv Bine pregătit, format 
din . ț«kv. MunteanU Gheorgbe, 
Szilagyî Id-an, Fețcu Gheorghe, 
Ghîță Paraschiv. Membrii colec
tivului au vorbit în fața cursan- 
ților despre îndatoririle Si drep
turile membrilor de partid, cen
tralismul democratic, disciplina 
d* părtîd și altele.

Drept, urmare a preocupării 
biroului organizației de bază 
pentru pțegătjrea închiderii a- 
rțțtlUi de'' învățSmînt la semina- 
rfti« de Slîrșit de an au luat cu- 
vînțul Ia discuții toți cursanț ii 
Ața de pildă, tovarășii Bako 
Petigrata, Poueieu Ioan, Barbu

' Constantin și alții au vorbit bi
ne documentat despre rolul parti
dului ca forță conducătoare în 
stirt, sarcinile actuale ale comu
niștilor, dovedind că și-au însu
șit prevederile Stătutului P.M.R. 
și luptă pentru aplicarea lor în 
viață,,

Bine s-au prezentat la discu
ții și tovarășii Florea loan și
«ооовос<меа<мессомаааааас^±===

La încheierea amrkii 
de învățămînt de partid 

«юсхюооОмюеоссеооеіммоммамеоие 

llisie Pavel, care în cursul anu
lui au întîmpinat unele, greutăți 
în însușirea materialului, predat. 
Acesta este de altfel și un merit 
al tov. Bucur Vașile, propagan
distul cercului, care a organizat 
cu tovarășii mai slabi dezbate
rea unor teze, a revăzut împre
ună cu ei notițele,' le-a ekplieat 
problemele esențiale de se des
prind din unele lecții.

Invâțfimîntul de partid și-a a- 
rătat eficacitatea. ■. Astfel, tovară
șii Bako Gașpar. lăcătuș Iș re
pararea tractoarelor,5 Șiklodi Tâ- 
fnăș. mecănic de locomotivă, 31- 
tea foaii, fochist au (ieVehit сй- 
noscuțf întregului colectiv pen
tru meritele lor în procesul de 
producție. In fiecare lună'ei reu».

fruntea luptei pentru economii. 
De asemenea, candidatul de 
partid Naciu loan, revizor de li
nie, a reușit să cîștige drapelul 
de fruntaș în întrecerea pe pro
fesii. Candidata de partid Bucur 
Veronica, își îndeplinește cu cin
ste sarcinile de difuzoare volun
tară. Fa a reușit să aboneze pe 
fiecare salariat al sectorului Ia 
unul sau mai multe ziare, îngrl- 
jindu-se totodată ca ziarele să 
ajungă la timp în mîinile citito
rilor.

Se poate spune cu certitudine 
că tinerii candidați de partid de 
la calea ferată forestieră Lonea 
sînt mîndria Colectivului. Aproa
pe fiecare dintre ei este fruntaș 
la locul său de muncă, mai multi 
fac parte din brigada artistică 
de agitație, iar tovarășii Florea 
loan, î’isîe Pavel, B^ko Pen- 
grotz. Barbu Constantin și Po
pescu loan urmează cursurile 
serale ale Școlii mediii din Lo
nea.

Re aici se poate desprinde con
cluzia că pe lîngă predarea șl 
seminarizarea lecțiilor, organiza
ția de bază a muncit cu fiecare 
țmtsant în parte, î-a ajutat să-șl 
lărgească, orjzontul în viață, să 
dfevjnă membri de partid cu un 
nivel înalt de cunoștință.

Z. ȘUȘTAC

REPARAȚII MECANICE 
TINICHIGIU
SCULER
TURNĂTOR

un concurs 
vacante de

♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
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♦

♦ 
♦ 
♦
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UiiDS d! ада olilai miniei Petroșani
Organizează în data de 20 iulie 1961 

pentru ocuparea următoarelor posturi 
maiștri ■

MAISTRU SUDOR
MAISIRU LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE 
MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU 
MA’STRU
Condiții de prezentare la concurs:
—■ Cerere
— Diplomă (în copie) de absolvire a unei școlt 

maiștri în specialitate sau a unei Școli 
sau acte din care să rezulte că la data 
1956 candidatul a avut 12 ani vechime 
de maistru,

tehnice de 
echivalente 
de 1 iulie 
in funcția

•» Autobiografie,
— Certificat de naștere tip R.P.R. (copie).
Actele se pot depune la secretariatul uzinei pînă 

ia data de I# iulie 1961.
Lămuriri suplimentare se pot primi Ia serviciul 

organizarea producției.

Exploatarea minieră Vulcan
Organizează în ziua de 17 iulie la sediul ex- 

pentru ocuparea următoarelorpioatării un concurs 
posturi :

— maiștri 
—. maiștri electromecanici

Cererile însoțite de actele necesare se pot de
pune zilnic la sediul exploatării miniere Vulcan, 
unde se pot obține și informațiile necesare.

mineri

Exploatarea minieră Lupeni
Ține în zileie de 20 $i 21 iulie 1961 la sediul 

exploatării un concurs pentru ocuparea următoare
lor posturi :

— maiștri principali mineri
— maiștri mineri

Doritorii vor depune cererile însoțite de acte
le necesare la sediul exploatării miniere Lupeni, str. 
Vitos Gavrilă nr. 1 pini la data de 10 iulie 1961, 
unde pot obține și informații suplimentare..

m lofoinle ii lotalgri 
T ROȘ ANI 

ANUNȚĂ
decizia Comitetului executiv al Sfatu- 
regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie

In conformitate cu 
lui popular al orașului 
1961 și a normelor Р.С.1., întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, hicepînd cu data de 1 iulie 1961, va executa 
In mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor la toate 
imobilele din Valea Jiului.

Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de la a- 
bonații întreprinderii, se. va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv al Sfatului popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imobilelor proprietate particulară, sînt invitați la 
sediile sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lonea. Petrila. Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan ți Lupeni pentru încheierea contrac
telor.
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Dezbateri in Camera ComunelorMiting al prieteniei între pepearele 
U. R.

MOSCOVA
TASS transmite:

La 6 iulie, la Marele Palat al 
Kremlinului a aviit loc un mi-1 
ting al prieteniei între popoarele 
Uniunii Sovietice ‘ ~
reene.

Cei peste 2.000 
re au participat 
salutat cordial pe Kim Ir Sen, 
președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R;P.D. 
Coreene și pe membrii dtelegațieî

S. S. și R. P. D Coreene
Tratative cehoslovaco- 

nord-vietnameze

6 (Agerpres). -

și RrP.D. Co

de oameni ca-; 
la miting, au

de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La miting au participat N. S. 
Hrușcîov și alți conducători ai 
partidului comunist și guvernu- 
iui sovietic.

Mitingul a fost deschis de 
Piotr Demicev, secretar al Co
mitetului Orășenesc Moscova al 
RQU:S.

La miting au rostit cuvîntări 
Sen.bi. S. Hrușcîov și Kim Ir

-----------------O—--------

ația din Kuweit In discuția 
Consiliului de Securitate

In numele delegației sovietice, 
V. A. Zorin a cerut Consiliului 
de Securitate să ia măsuri ener
gice pentru a obliga guvernul 
englez să-și retragă imediat tru
pele de pe teritoriul Kuweitului. 
Abia după aceea, a declarat 
V. A. Zorin, se vor putea dis
cuta viitoarele măsuri pentru 
rezolvarea tuturor problemelor 
litigioase privind regiunea res
pectivă, bineînțeles, nu prin fo
losirea forței, ci pe cale pașnică, 
în conformitate cu prevederile 
Cartei ON.U.

Reprezentanții Angliei și Ku
weitului au încercat să justifice 
ocupația militară a Kuweitului, 
pretinzînd că, după părerea lor, 
această acțiune dejoacă „pla
nurile agresive" ale Irakului fa
tă de acest teritoriu.

Reprezentantul Republicii A- 
rabe Unite, Lutfi, care a luat 
ultimul cuvîntul la ședință, și-a 
exprimat regretul că trupele en
gleze au fost aduse pe teritoriul 
Kuweitului. Lutfi a cerut eva
cuarea imediată a trupelor en
gleze d'in Kuweit și a propus ca 
această problemă să fie supusă 
examinării Ligii țărilor arabe, 
subliniind că popoarele arabe 
trebuie să-și rezolve singure pro
blemele litigioase.

YORK 6 (Agerpres). 
iulie, Consiliul de Secu- 
reluat discutarea proble- 
privire la situația din
Luînd cuvîntul în pro-

NEW 
La 5 

ritate a 
mei cu 
Kuweit, 
blema de procedură a desfășu
rării ședinței1 reprezentantul U- 
niunii Sovietice, V. A. Zorin, 
s-a opus ca reprezentantul Ku
weitului, a cărei tară, este ocu
pată în întregime de trupele en
gleze, să participe la lucrările 
Consiliului de Securitate, dteoa- 
rece, în condițiile controlului ab
solut al autorităților engleze a- 
supra administrației Kuweitului, 
el nu poate reprezenta un stat 
suveran și ca atare participarea 
sa la lucrări nu va contribui la 
examinarea obiectivă a proble
mei care figurează pe ordinea 
de zi.

Consiliul de Securitate a tre
cut apoi la discutarea situației 
de fapt care s-a creat în Kuweit.

Primul a luat cuvîntul Pacha- 
chi, reprezentantul Irakului. Au
toritățile engleze a spus el, în- 
spăimîntate dfe' mișcarea de eli
berare națională a poporului din 
Kuweit și căutînd să-și mențină 
dominația colonială în această 
țară, au hotărît să-și apere drep
turile lor nelegitime pe cale ar
mată, printr-o ocupație milita
ră. Pachachi a subliniat că chiar 
în aceste condiții, în condițiile 
„diplomației tunului" promovată 
de colonialiștii englezi, guvernul 
Irakului nu va renunța la drep
turile sale în Kuweit. El a pro
pus ca Consiliul de Securitate 
să oblige guvernul englez să-și 
retragă trupele din Kuweit

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, V. A. Zorin, care a luat 
apoi cuvîntul a subliniat că An
glia încearcă să 
ducerea trupelor 
riul Kuweitului 
flotei de război 
giune pretinzînd 
na să riposteze 
siunii din partea Irakului. Acest 
argument este însă absolut neîn
temeiat, deoarece nici un fel de 
trupe irakiene nu există pe te
ritoriul Kuweitului. Mai mult, a 
spus în continuare V. A. Zorin, 
Consiliul de Securitate a și a- 
vut posibilitatea să ia cunoștin
ță de declarația oficială a gu
vernului , irakian că el nu a in
tenționat și nu intenționează nici 
pe viitor să întreprindă vreo ac
țiune armată împotriva princi
patului Kuweit.

----- O-----

FRAGA 6 (Agerpres).
Agenția Ceteka anunță că la 

5 iulie la Praga au început tra
tativele dintre delegația guver
namentală a Republicii Demo
crate Vietnam condusă de Fam 
Van Dong, primul ministru al. 
R. D. Vietnam și delegația gu
vernamentală a Republicii So
cialiste Cehoslovace condusă de 
V. Siroky, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. S. Ceho
slovace.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă cordială ■ și prieteneas
că. In cursul tratativelor a re 
ieșit unitatea deplină de’ păreri 
în problemele relațiilor dintre 
cele d'ouă țări și în problemele 
internaționale abordate.

----- O-----

Guvernul portughez 
să dea ascultare 

apelului indonezian
DJAKARTA 6 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Uni
ted Press International, parla
mentul indonezian a adoptat la 
5 iulie o rezoluție în care con
damnă atrocitățile săvîrșite de co
lonialiștii portughezi în Angola 
și cheamă guvernul să ceară Por
tugaliei „încetarea imediată a asa
sinatelor în masă din Angola și 
recunoașterea dreptului la auto
determinare a poporului ango
lez*!.

Luînd cuvîntul în aceiași zi, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, dr. Subandrio a de
clarat că „guvernul indonezian 
sprijină în întregime rezoluția 
parlamentului și cere guvernului 
portughez să dea ascultare ape
lului indonezian".

Agenția transmite de asemenea 
că la 5 iulie ministrul indone
zian al Afacerilor Externe a anun
țat hotărîrea sa de a rechema 
pe ambasadorul Indoneziei din 
Portugalia.

justifice intro- 
sale pe terito- 

și concentrarea 
în această re- 

că ar intențio- 
împotriva agre-

Un nou act provocator 
al autorităților 
din Republica 
Sud-Africană

ACCRA 6 (Agerpres).
Rasiștii sud-africani au decla

rat un adevărat război Comisiei 
O.N.U. pentru cercetarea situa
ției create pe teritoriul de sub 
tutelă — Africa de sud-ves»t. La 
început guvernul Republicii Sud- 
Africane a refuzat să acorde 
viză de trecere în Africa dfe sud- 
vest membrilor comisiei, iar la 
4 iulie el a amenințat că va a- 
resta pe membrii acestei comi
sii în cazul cînd aceștia vor în
cerca să sosească pe teritoriul 
Africii <fe sud-vest.

LONDRA 6 (Agerpres). — La 
5 iulie, în Camera Comunelor din 

deputății laburiști John 
Emerys Hughes, Konni 
au cerut guvernului să 
podth- la propunerile 

în problema germană.

legătură cu Berlinul occidental". 
El a cerut guvernului să dea asi
gurări că nu va sprijini aseme
nea planuri și nu va recurge la 
forță. In caz contrar, a spus el, 
potrivit Cartei Organizației 
țiunilor Unite, aceasta ar fi 
cu o agresiune.

In răspunsul său Heath, lord 
al sigiliului privat, a dedarat că 
guvernul englez va elabora și pe 
viitor planari „excepționale*!.

Anglia,
Rankin,
Zilliacus,
răspundă
sovietice

Zilliacus și~a exprimat protes
tul împotriva pregătirii în Oc
cident a unor planuri „excepțio
nale", de operațiuni militare în

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

Kassem condamnă manevrele 
imperialiste în Orientul mijlociu

BAGDAD 6 (Agerpres). — La 
iulie; primul ministru ăl 4 Re-5

publidi Irak; Kassem a acordat 
un interviu agenției irakiene de 
presă în cursul căruia a con
damnat manevrele 
ale Marii Brkanii în 
Orientului И iu.
că ^Irakul a luptat 40 de ani 
împotriva imperialiSmulid brita
nic*!; președintele Kassem a â- 
dăugat că цМавеа Brîtanie în
cearcă să-și mențină influența în 
această regiune; folosind avioane, 
nave de război și trupe pen
tru a asigura dominația impe-

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

imperialiste 
regiunea 

Subliniind

Na- 
egal

rialistă și a înrobi popoarele*!. 
Referindu-se la trimiterea de 

trupe engleze in Kuweit, preșe
dintele Kassem a declarat că 
luînd această hotărîre „imperia
lismul și-a arătat adevărata sa 
față iar concentrările de trupe 
engleze periditeaaă securitatea 
Irakului și amenință securitatea 
Orientului Mijlociu". In îndh/e- 
iere 
rat: 
fața 
pace 
dată 
altora*!.

premierul irakian a deân- 
„Irakul eliberat proclamă in 
întregii lumi politica sa de 
și că nu va comite nicio" 
acte de agresiune împotriva

Stare de încordare pe insula Niidzima
TOKIO 6 (Agerpres). 

transmite: Pe 
unde autoritățile militare 
ționează să construiască o 
pentru proiectile teleghidate, 
nește o situație încordată, 
tind să înfringă rezistența 
nilor care nu doresc să-și cedeze 
pămîntul pentru construirea bazei 
militare; Direcția de poliție 
Tokio a trimis pe insulă un 
detașament de poliție mobilă 
mat din 300 de polițiști.

Locuitorii din Niidzima 
protestează împotriva

TASS 
insula Niidzima, 

inten- 
bază 

dom- 
Cău- 
țăra-

din 
nou 
for-

care 
protestează împotriva construirii 
bazei militare pe pămîntul lor, 
au cerut ajutor organizațiilor de
mocratice din țară. Răspunzîad 
la această cerere, partidele со-

----- O-----
Trupele engleze din Kuweit 

să fie evacuate

CAIRO 6 (Agerpres). TASS 
transmite:

Abdel Kader Hatem, ministru 
de stat al R.A.U., a dat publi
cității la 5 iulie o declarație o- 
ficială în care se arată că R.A.U. 
consideră dfe datoria sa să a- 
itragă atenția asupra operațiuni
lor militare pe sCară largă în
treprinse de trupele engleze în 
regiunea Golfului Arabic și în
deosebi în Kuweit.

R.A.U., se arată în declarație, 
este de părere că concentrarea 
de trupe engleze nu are nici o 
justificare. Continuarea ei și pre-* 
lungirea prezenței trupelor bri
tanice în Kuweit pun în primej
die independența Kuweitului și 
libertatea poporului său.

In legătură cu aceasta, se a- 
rată în declarație, delegații per- 
manenți ai R.A.U. la O.N.U. au 
fost înstruiți să ceară evacua
rea urgentă a trupelor engleze 
din Kuweit.

munist și socialist, Consiliul sin
dicatelor din Tokio și alte orga
nizații au trimis la 6 iulie pe 
insulă peste 
printre care 
membri ai 
din Tokio.

300 de reprezentanți, 
se află deputați și 

Consiliului municipal

Intîlnirea lui Henry Winston cu reprezentanții 
presei și societăților 
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Henry Winston; militant de frun
taș al Partidului Comunist din 
Statele Unite, care a fost re
cent eliberat din închisoare unde 
a orbit, s-a întîlnit la 5 iulie, 
la sediul Comitetului național al 
Partidului Comunist din Statele 
Unite cu reprezentanții presei și 
societăților de radio-televiziune.

Winston a mulțumit tuturor a- 
celora care 
condamnării 
legii Smith 
în libertate 
am pierdut 
Winston —
nou în mod activ la lupta pen
tru pace și securitate în America 
și în lumea întreagă pentru stîr- 
pirea mizeriei; bolilor și discrimi
nării rasiale.

Referindu-se la acțiunile parti- 
dpanților la raidurile libertății,

au luptat împotriva 
sale nedrepte pe baza 
și pentru punerea sa 
din închisoare. „Mi- 
vederea — a spus 

dar voi participa din

Inia pogomloi aUtiiio ptitu ійняйИі 
йм «пни

(Agerpres). 
demonstrații orga- 

iulie în Algeria cu 
naționale de luptă

PARIS 6
Puternicele 

nizate la 5 
ocazia Zilei 
împotriva scindării țării au fost 
crunt reprimate soldîndu-se cu 
sute de victime omenești. Poli
ția, armata și jandarmeria fran
ceză au tras asupra manifestan- 
ților pașnici algerieni, care nu 
făceau decît să-și reafirme drep
tul la independență, 
teritorială și pace.

Intr-un comunicat 
cității miercuri seara 
trul Informațîilor din guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria, 
Mohammed Yazid, se arată că 
„Ziua națională împotriva îm
părțirii teritoriului algerian a 
fost marcată în Algeria prin 
manifestații patriotice de o ma
re amploare". „Răspunzînd la 
apelul guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, se arată în 
comunicat, poporul algerian și-a 
reafirmat încă o dată voința sa 
unanimă de a lupta împotriva 
divizării țării, pentru indepen
dență națională, pentru integri
tatea teritoriului algerian, îndu- 
siv Sahara. Poporul algerian 
și-a manifestat încă o dată în
crederea în armata națională de 
eliberare, în Frontul de Elibera
re Națională și în guvernul pro-

integritate

dat publi- 
de minis-

vizoriu al Republicii ' Algeria".
Comunicatul arată: „Ca tot

deauna armata și poliția fran
ceză au tras asupra mulțimii, 
jefuind magazinele negustorilor 
algerieni, ucîgînd și rănind^ oa
meni nevinovat! cu toate că a- 
ceste manifestații organizate de 
F.L.N. au avut un caracter paș
nic". Demonstrațiile din Algeria 
au reafirmat voința de pace a 
poporului algerian pe baza unor 
tratative serioase și cinstite** — 
se arată ta încheiere îh comuni
cat.

Luînd cuvîntul în fața a peste 
50.000 de oameni la un miting 
organizat la Casablanca, la care 
a participat regele Marocului, 
Hassan al IT-lea, primul minis
tru al guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, Ferhat Abbas, 
a declarat: „In această zi isto
rică noi ne angajăm că nu vom 
renunța niciodată la independen
ța totală șî la integritatea te
ritorială a Algeriei". Abbas a 
condamnat politica guvernului 
francez care preconizează îm
părțirea Algeriei. „Dacă colonia
lismul va continua manevrele și 
provocările, a arătat în încheiere 
Ferhat Abbas, el va avea de în
fruntat un popor care luptă u- 
nanim pentru independenți.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA e Petroșani, Str. Gb. Gheorghiu- Dei or. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

de radio-televiziune
Winston a spus : „Aceștia sînt e- 
roi ai timpurilor noastre care își 
aduc aportul nu numai la lupta 
pentru libertatea negrilor, ci și la 
lupta pentru drepturile democra” 
tice ale tuturor americanilor.

Am ieșit din închisoare la fel 
de ferm convins că poporul marii 
noastre țări, negri și albi, are ne
voie de Partidul comunist care 
luptă pentru unitatea poporului; 
pentru pace, democrație, securita
te și socialism și îmi ocup cu 
mîndrie locul în acest partid*-.

PROGRAM DE RADIO
8 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului1, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților na
ționale, 10,05 Muzică ușoară, 
11,03 „Săptămîna muzicii mon
gole", 11,20 Duete din opere, 
12,00 Muzică de estradă, 13,05 
Concert de muzică ușoară, 14,00 
Muzică populară din Ardeal, 
14,30 .Muzică de estradă, 15,45 
Revista revistelor, 16,15 
te Moscova! 17,15 Din 
compozitorului Elly 
18,00 Concert popular 
oamenii muncii aflați la 
19,15 Mari cîntăreți de 
19.40 Muzică de dans, 20,30 Ce 
e nou în librării, 21,30 Artiști 
amatori de la uzina ,.»Mao Tze- 
dun" — radioreportaj. PROGRA
MUL II. 12,30 Muzică populară 
romînească, 14,03 Program <fe 
muzică ușoară, 16,30 Val
suri, 17,00 „Cele mai bune pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători", 19,40 Estrada artis
tului amator, 20,30 Muzică de 
dans, 21,45 Album artistic, 22,00 
Muzică de dans.

Vorbeș- 
creațfa 

Roman* 
pentru 

odihnă, 
operă,

CINEMATOGRAFE
S iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Corabia zburătoare; AL. 
SAHIA : Cerasella; PETRILA : 
Dragostea te așteaptă; ANINOA- 
SA : Congo în luptă; VULCAN: 
Melodii dte pe Neva; CRIVID1A: 
In iureșul focului; LUPENTî 
Portretul unui necunoscut; BAR- 
BATENI: Miciman Panin,

Tiparul: j;6 îgust" Poligrafie


