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In cinstea zilei 
de 23 August 
Sdccpsp ale minprilar petnlHi

Colecrivul minei Pe
trila desfășoară cu a- 
vint întrecerea pentru în
deplinirea angajamentelor 
luate in cinstea zilei de 
23 August,

Ca urmare a sporirii 
productivității, mineri 
petrileni intimpină săr
bătoarea eliberării pa
triei, extrăgjnd din adîn- 
curi în perioada scursă 
din acest an, mai bine 
de 13.000 tone de căr
bune peste plan. In a-

celași timp. economiile 
realizate la prețul de 
cost însumează 820.000 
lei.

La aceste succese a 
contribuit întregul colec
tiv al exploatării dar 
mai ales mineri: di-, bri
găzile conduse de Oltea- 
nu Silvestru. Cișlara 
Ioan, Kardoș Gavrilă. 
Kovacs Solomon. Todo- 
ran Ștefan și alții-

IOAN BERCEA 
corespondent

Biblioteca volantă! de la preparația Lu- 
peni se bucură de multă căutare. Zilnic, zeci 
de oameni ai muncii din uzină vin să 
împrumute cărți de specialitate, reviste sau 
cărți de literatură beletristică.

IN CLIȘEU: Utemista Szilagyi Elisabeta. 
responsabila bibliotecii volante, recomandind 
unui cititor cartea scriitorului Constantin Chi- 
riță — Oțelul.

©

POR ȚI DESCHISE
Numeroase sînt porțile 

spre cultură și știință 
deschise azi tineretului 
din' patria noastră. Ne- 
nuAgrate sînt exemplele 
în carb ucenicul de ieri 
este azi inginer destoinic, 
prețuit și stimat de oa - 
meni în mijlocul cărora 
lucrează.

Asemenea exemple sînt 
multe. Ele pot fi întâl
nite și la mina Petrila. 
^ici lucrează mulți ti
neri harnici, pricepuți în 
ale meseriei. Majoritatea 
dintre ei studiază în di
ferite 
mînt. 
tineri 
Xl-a, 
prinși
XI, iar peste 60 urmează 
cursurile școlii de califi
care de mineri și ajutori 
mineri. Din aceștia mul
ți lucrează la sectorul II 
al minei. Să încercăm
facem cunoștință doar cu 
doi tineri harnici, price-

puți în meserie, sîrguin- 
cioși la învățătură, doi 
tineri ai sectorului II.

COLECTIV HARNIC

forme de învăță- 
Anul acesta 37 de
au absolvit clasa 
alți 86 sînt cu- 
în clasele VIII-

să

Cînd fi-e dragă 
meseria

Cristea Victor este un 
tînăr modest, cu putere 
de muncă. La Petrila se 
bucură de multă prețui
re din partea tovarășilor 
săi. Povestea vieții lui e 
simplă și scurtă, așa cum 
poate fi la vîrsta orică
rui tînăr. Fiu de moț 
de prin părțile Aiudului. 
Cristea Victor a absolvit 
școala profesională din 
Aiud, unde s-a calificat 
ca lăcătuș. Apoi, la Hu
nedoara, a urmat cursu
rile de electricieni. La 
absolvire a cerut să fie 
repartizat în Valea Jiu
lui. Dorința i-a fost îm
plinită. Acum lucrează 
ca electrician la sectorul 
II al minei Petrila. Co

Zilele frumoase de va 
ră sînt folosite din plin 
pe șantiere. La Petrila. 
unde sînt in construcție 

• 3 blocuri cu 96 aparta- 
i mente și o centrală ter

mică. brigăzile de mun
citori și-au concentrat - 
forțele spre ridicarea ir. 
roșu a noilor obiective.

Mai avansate sînt lu
crările la blocul A. Aici, 
brigada de zidari a lui 
Budică Constantin a ri
dicat zidurile pînă la e- 
tajul III. In prezent bri
gada a trecut la ultimul 
palier, angajîndu-se ca 
în cinstea lui 23 August 
să termine complet zidă
ria întregului bloc.

Greutăți multe au avut 
de întâmpina* construe 
torii cu 
curilor B 
zent însă 
date, iar

. fășoară din 
blocul B, 
Arșoi Anghel 
cu zidăria tronsonului I
la etaj, iar la tronsonul 
II s-a turnat betonul de 
planșeu, deschizîndu-se

fundațiile blo- 
și C. In pre* 
ele sînt lichi- 
munca se 

plin, 
brigada 

a

des- 
La 
lui 

ajuns

cîmp de lucru zidarilor; 
la blocul C se toarnă 
grinzile de sprijin.

Și celelalte brigăzi de 
pe șantier muncesc cu 
spor. Astfel, dulgherii 
lui Kiss Alexandru și 
Geamănu Constantin pre
gătesc cofrajele și sche
lele necesare, cele con
duse de Lungu Traian, 
Bulancea loan și Chițu 
Vasile toarnă betoanele 
de fundații și planșce, 
iar cea de fierari beto- 
niști a lui Osvald loan 
— din care fac parte 
muncitorii Toma Vasile, 
Ciolacu Constantin. Bol- 
doi loan, Timofte Petru 
și Vișan Nicolae — au 
montat pînă acum circa 
15.000 kg. armături me
talice și au gata faso
nate alte 20.000 kg. ar
mături.

Constructorii șantierului 
Petrila sînt hotărîți ca 
în cinstea zilei de 23 Au
gust să-și realizeze îna
inte de termen sarcinile 
ce le revin la construc
ția noilor blocuri.

Concursurile organizate 
de ziarul „Steagul roșu 

© Intre corespondenți voluntari
© ntre colectivele gazetelor de perete

ln întimpinarea celei de-a 
XVIlI-a aniversări a eiîberirii 
patriei noastre de sub --rgtd fas
cist fi a zilei de 30 Decembrie 
1962, redacfia ziarului „Steagul 
roșu1' organizează un concurs in
tre corespondenții voluntari fi un 
concurs intre colectivele galetelor 
de perete 
rtiere, din 
șantierele 
jiului.

Durata
—30 Decembrie 1962.

Condițiile de pârtia pare 
corespondenții volanta ri-

Concursul are drept scop 
direa mai puternici in ziar 
tei oamenilor muncii din 
Judui pentru infiptxirea sarăiălor 
trasate de cel de-al Ill-iea Con
gres al PMJL in privata regi
zării planului de product e, spo
ririi productiv ității mxnat. îmbu
nătățirii calității produselor, redu
cerii prețului de cost, educării co
muniste a oamenilor muncii, âr- 
tăririi activității culturale.

La concurs pot participa cores
pondenți voluntari din toate sec
toarele de activitate. Criteriile de 
apreciere a ciftigitorilor vor fi 
următoarele: numărul corespon
dențelor trimise ziarului fi numă
rul celor publicate; calitatea ma
terialelor sub aspectul publicistic, 
al actualității fi importanței pro
blemelor ridicate; eficacitatea ma
terialelor trimise. Fiecare cores
pondent voluntar participant la 
concurs va trimite ziarului cel 
puțin 10 corespondențe lunar — 
care vor trebui să fie operative, 
îngrijit scrise, avînd un conținut 
bogat fi intrutotul corespunzător 
cu realitatea. Fiecare corespondent 
voluntar participant la concurs va 
trebui să scrie cel puțin un arti
col pe lună la gazeta de perete 
de la locul său de muncă fi să 
recruteze unul sau doi corespon
denți voluntari, pe care să-i ajute 
să scrie ziarului.

In cadrul concursului se pot 
trimite informații, reportaje, mate
riale critice și satirice. Materialele 
trimise redacției în cadrul con
cursului vor purta mențiunea : 
„Pentru concursul corespondenților 
voluntari“.

Condițiile de participare pentru 
colectivele gazetelor de perete.

Concursul are drept scop îmbu
nătățirea activității gazetelor de 
perete, astfel ca ele să mobilizez' 
colectivele la îndeplinirea fi de
pășirea sarcinilor de plan, pre
cum și a angajamentelor luate pe 
anul 1962 la toți indicii, să po
pularizeze metodele avansate de 
muncă, experiența fruntașilor, ini
țiativele apărute în întrecere, să 
combată indisciplina, risipa, slaba 
preocupare față de calitatea pro
duselor, precum și alte deficiențe, 
să urmărească eficacitatea artico
lelor publicaje, să se preocupe de '

de ac-
imrepriuderile fi de pe 
de construcții ele Vid

coaavxafrz : 15 august

pentru

ogliu- 
a lup-
Valea

FI,

c;

Z

Kg

La concurs pot participa colec
tivele gazetelor de perete de la 
exploatările miniere, din întreprin
derile fi de pe fantier ele de cons
trucții ale Văii Jiului. Criteriile 
de apreciere a cîșțigătorilor con
cursului vor fi: eficacitatea ac
țiunilor desfăfurate; numărul co
respondenților voluntari atrași în 
această perioadă din rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor fi ingi
nerilor la activitatea gazetei de 
perete; numărul edițiilor (apariția 
regulată a lor) și aspectul lor gra
fic.

Fiecare colectiv de gazetă de 
perete care dorește să participe la 
concurs, va anunța redacția zia
rului, in scris, in cursul lunii au
gust. ~

La încheierea concursurilor se 
vor acorda următoarele premii:

Pentru corespondenții voluntari :
— Un premiu I : 800 lei;
— Două premii II : 

cite 500 lei ;
— Trei premii 111 : 

cite 250 lei ;
— Zece mențiuni
Pentru colectivele 

perete :

— Un premiu l : 
radio ;

— Două premii 11 : cite un 
parat de fotografiat;

— Trei premii 111 : cite o trusă 
de desen;

— Cinci mențiuni în alte o~- 
biecie.

Corespondenți voluntari 1 Tova- 
răfi din colectivele de redacție 
ale gazetelor de perete! Partici
pați cu toții la concursurile orga
nizate de redacția ziarului pentru a 
contribui la o mai bună oglindire 
a luptei entuziaste a oamenilor 
muncii din Valea Jiului pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid 1

flecare de

fiecare de

obiecte.
de

în
gazetelor

un aparat de

a-

Angajamentele • 
au devenit fapte • 
Zilele trecute, muncitorii î 

sectorului IX electrom«canic » 
al minei Lupeni au analizat ț 
într-o consfătuire de produc
ție rezultate obținute de co
lectivul sectorului în îndepli
nirea sarcinilor de 
perioada primului 
al anului.

Cu acest prilej a 
angajamentele luate de tine
retul din acest sector în cin
stea zilei de 23 August aui 
fost realizate. Tinerii secto
rului au confecționat prirt 
muncă voluntară 30 de grinzf 
de funii pentru susținerea 
armăturilor metalice din sub
teran, 50 de vagonete de mi
nă, 150 stilpi de abataj, 15 
coturi de rambleu de 90 de

plan îrt 
semestru

reieșit căi

(Continuare în pag. 2-a)
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Muncitori, tehnicieni și ingineri 
decorați cu prilejul Zilei minerului

♦
folosirea din plin a condițiilor de J

-• --------*------ f
•

»♦
•

Ț vele care vor tre- j
i but realizate. "

viață fi de muncă create, de ac- 
T tivitatea cultural-

* sportivă — aces-
• tea fiind obiectr

♦
♦

grade, un generator de ace- * 
tilenă de mare capacitate și ! 
o colivie ce deservește moa- * 
ra de piatră de la această ♦

* •
♦■ 
4!

mină.
FLOREA FLORIAN

corespondent

■
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-
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CtRCTUMARU VICTOR este șeful unei brigăzi fruntașe de la mina Uricani. Lunar brigada sa extrage 200—400 tone de cărbune cocsificabil peste plan. 
Tehnicianul minier VIERU PAVEL este apreciat de colectivul sectorului VII de la mina Lupeni pentru sprijinul pe care-1 acordă brigăzilor miniere din sec
tor în realizarea sarcinilor lor de plan. Colectivul minei Lonea a extras de la începutul anului aproape 11.000 tone de cărbune peste plan și a sporit pro
ductivitatea muncii în medie la 1,200 tone cărbune pe post. Acest colectiv este condus cu pricepere de către ing. FEIER GHEORGHE, șeful exploatării. 
DROTZINGHER RUDOLF se numără printre muncitorii fruntași din cadrul sectorului de transport al minei Lupeni. Sarcinile ce i se încredințează le duce 
la bun sfîrșit. Brigada de mineri condusă de COMPODI IOAN de la mâna Lonea realizează illn‘y viteze de avansare, în abatajul cameră în care lucrează, de 
on_tn0 m Mecanicul subteran KOVACS FRANCISC de la mina Lupeni își depășește în fiecare lună planul la transport cu 30—50 la sută. Lucrările de în
treținere pe care le efectuează minerul STANA IOAN la puțul minei Lonea primesc întotdeauna calificativul de „foarte bine". Gazatorul MOGOȘ SIMION 

» de la mina Lonea dă dovadă de multă conștiinciozitate în privința controlului asupra respectării normelor de tehnica securității muncii la locurile de 
♦ muncă din subteran. (In clișee : Decorații de Ia stînga la dreapta).

<«* uun 
■•►90—100 trpfinoe



STEAGUL ROȘU

Instantanee

O DESTINAȚIE 
„PLĂCUTĂ"

> Să ai la doi pași, de unde lo- 
5 cniești, o unitate O.A.D.L.Fe
< un lucru bun. Te scoli d:minea~
< ța, faci cumpărături și gătești 
2 după pofta inimii. Așa fac dc 
| obicei și gospodinele din cartie-
< rul 
ț Zile

S duc ele, gospodinele ce locuiesc i 
' aici să facă cumpărăturile.
| —- Mal stați puțin, că vi■— 
( marfă proaspătă de la depozit 
î — le spune gestionarul
S cos.
< —- Dacă-i așa, stăm

Gh. Dimitrov. Intr-una din 
insă, socoteala de acasă nu 
potrivit cu cea din tîrg. Se

<

$

Să facă cumpărăturile. )
— Mai stați puțin, că vine i

politl' ‘

bucuros.
< Minutele trec una după alta. 
$ Trece și răbdarea gospodinelor.
S — Nu mai vine camionul cu 
( marfă ? — întreabă ele îngrijo-
< rate.

— Vine, trebuie să vină. Pen
tru orice eventualitate să mai 
dăm un telefon la depozit —

< spune gestionarul.
S — Alo, depozitul ?

1

<>>

*

OAMENI ȘL PREOCUPĂRI

In abataj și pe terenul 
de sport

Pictiamerele mușcă cu nesaț 
din stratul gros de cărbune. 
Răpăiturile lor fac să vibreze 
abatajul. Vagonetarii de-abia 
prididesc cu încărcatul cărbu
nelui în crater. Nesățios, ros
togolul ingbite cu repeziciune 
cărbunele negru, lucitor, care 
se revarsă fără întrerupere.

Schimbul 
O parte din 
bul II au și 
muncă. Dar 

schimbul I 
se opresc 
din lucru.

să lase a- 
curat.

tîrziu, șeful

I e pe terminate, 
ortacii din schim- 
sosit 
cei

la locul de

— Ce-i cu camionul 
mai vine ?

de nu

excur-
Spu-

— Cum! E plecat în 
sie ? Asta-i bună. Parcă 
ne ați că vine curînd.

Au auzit gospodinele 
au cumpărat ce au găsit și au 
plecat spre casele lor.

Unde credeți că era mașina 
cu nr. 26.114 în acea vreme? 
Plecase la drum cu un grup de 
excursioniști. In orice caz desti- , 
nația e mai plăcută, dar... nu ) 
pentru gospodine. >

C. DUMITRU ;

vestea,
î

Concurs de înot
Din Inițiativa conducerii a- 

socîației sportive „Preparato
rul" Lupeni, ștrandul din a- 
ceastă localitate a fost com
plet reanienajat.

Cabinele sint acum numero
tate, a luat ființă o gardero'- 
bă. iar cele două bazine cu 
apă au fost curățate șl prevă
zute pe margini cu dușuri.

De asemenea, in incinta 
ștrandului s-a amenajat o pla
jă cu nisip și un bazin de înot 
pentru copii și s-au montat a- 
parate pentru gimnastică In 
aer liber.

In cinstea zilei de 23 Au
gust, la acest ștrand asociația 
sportivă „Preparatorul" Lupeni 
organizează un concurs de 
înot pentru juniori și seniori. 
Toate asociațiile sportive din 
Valea Jiului sînt invitate să 
participe.

După concurs juriul va de
cerna celor mai buni înotători 
cupe și plachete.

din 
nu 
încă 
Vor
batajul

Intr-un tîrziu, șeful de/ 
schimb făcu un semn cu mina 
ortacilor săi. Pentru 
zgomotul ciocanelor 
Sc face schimbul la 
lui.

— Cit ai dat azi,
— 10 tone peste plan.
— Ați dat bine.
— Puteam și mai mult 

n-am avut goale. Vedeți 
după pușcare o să vă dea vouă 
mai multe goale.

— Bine, bine. Ce ai să faci 
azi după-amiază ?

— Ca de obicei... pe teren. 
...Pe terenul de volei e mare 

animație. Mingea zboară cu 
repeziciune dintr-o parte în 
alta a fileului. Lupta e tot mai 
pasionantă. Galeria îșî susți 
ne cu frenezie echipa favori
tă. Momentele dificile alter
nează cînd de o parte cînd de 
cealaltă a plasei. O „bombă" 
bine plasată, un blocaj defec
tuos al adversarilor și echipa 
îmbrăcată în tricouri roșii ia 
conducerea și pînă Ia urmă 
obține și victoria. Susținătorii 
învingătorilor sînt bucuroși. 
Jucătorii rint felicitați.

Felicitările cele mai multe 
le primește același Capătă ca-

cîtva timp 
a amuțit, 
fața locu-

Capătă ?

dar 
că

A. AȘTELEAN
corespondent

Au început recoltarea 
finului

Sub îndrumarea organizației 
de partid, țăranii din Banița 
muncesc cu însuflețire pentru 
recoltarea finului. De pe cele 
6 loturi de teren comasat ca
re totalizează 80 hectare fi
nețe, pînă la data de 8 august 
a. c. s-a cosit și recoltat finul 
de pe 47 ha. teren.

Brigăzile conduse de Vladis
lav Lazăr, Negoi loan, Pătroî 
Marcu și Jitea Petru au obți
nut cele mai bune rezultate. 
Fruntași la recoltarea finului 
sînt și Pascu Vasile, Sotîngă 
Ioan, Vladislav Ianoș, Luncan 
Gheorghe, Ardelean loan, Baia 
Petru, Toroancă Petru, Croi- 
toru loan, Marcu Petru și 
mulți alții.

IOAN VLADISLAV 
corespondent

re cu cîteva ore în urmă 
răslse abatajul. El a fost 
cătorul nr. 1 și realizatorul 
lor mai multe puncte.

întrecerea de volei descrisă 
mai sus nu s-a petrecut la 
vreun campionat. Asemenea 
meciuri au loc cu regularitate 
în fiecare după-amiază pe te
renul de volei din Uricani. A- 
matori sînt destui. Și ca de 
fiecare dată animatorul lor este 

tînărul miner 
Capătă Dumitru. 

...Printre mi
nerii din Uricani, 
Capătă Dumitru 
este bine cu

noscut. Lucrează de mai mult 
timp în brigada lui 
loan, grupă fruntașă 
ploatare. Alături de 
ortaci a deprins tainele mese
riei de miner, s-a călit în lup
ta cu cărbunele. Harnic, - pri
ceput și cu o mare putere de 
muncă, tînărului miner Capătă* 
Dumitru i s-a încredințat con
ducerea unui schimb al brigă
zii. Schimbul condus de el este 
unul din cele mai bune. Zi ide 
zi, lună de lună, schimbul con
dus de Capătă și-a 
sarcinile de plan.

Dar tînărul miner 
Dumitru este cunoscut 
unul din animatorii întreceri
lor de volei din Uricani. Cu 
luni în urmă aici nu exista un 
teren de volei unde minerii 
să-și poată petrece timpul li
ber. Atunci Capătă și alți ti
neri ca el, iubitori de volei au 
pornit să-și amenajeze un te
ren. Au lucrat cu tregere de 
inimă. Cînd s-a terminat te
renul a avut loc și primul meci 
de volei.

De atunci în fiecare după- 
amiază au loc lupte pasionan
te de volei, întreceri organi
zate între tinerii din Uricani. 
Șl ca de fiecare dată Capătă 
Dumitru este inițiatorul lor.

Voleiul a devenit pentru el 
o pasiune. De multe ori după 
șut se află pe terenul de volei. 
Și asta mai mult în timpul va
canței de vară pentru că în 
restul timpului minerul Capă
tă se ocupă cu învățătura. Este 
elev al Școlii medii serale din 
Uricani. La școală obține re
zultate la nivelul celor din a- 
bataj. E mereu fruntaș fie că 
se află în abataj, pe băncile 
școlii sau pe terenul de sport.

Nicolae 
pe ex- 
ceilalți

depășit

Capătă 
și ca

1

C. COTOȘPAN

Utemiștii Popa Iustin și Ropan Axente de la secția de tîm- 
plărie a I.I.L. „6 August" din Petroșani sint fruntași în 
muncă. Pe lingă calitatea bună a mobilei executate din lemn 
și plăci aglomerate, ei obțin lunar depășiri de 
prinse intre 8—12 la sută și realizează importante 
prețul de cost.

normă cu - 
economii la

0
PODȚI DESCHISE

(Urmare din pag. l-a)

lectivul de aici l-a ajutat l-a îndru
mat în viață și meserie. De la început 
tînărul Cristea a dovedit multă 
pricepere, hărnicie și dragoste 
față de muncă. Deși lucrează de 
mai bine de 5 ani la mina Pe- 
trila, electricianul Cristea nu a 
făcut nici o nemotivată, nu a fost 
sancționat. Pentru ceilalți tineri 
el constituie un exemplu demn dc 
urmat. Lucrările executate de el 
au fost întotdeauna de bună ca 
litate. Pentru
hărnicia și priceperea sa 
că, colectivul sectorului II 
pus 
rile 
Anul
vit clasa Xl-a. 
tînărul Cristea 
maturitate a fost 
de ortacii săi. In 
pregătește pentru 
admitere la I M.P.
nimeni o 
seria ți-e 
culmi tot

pentru 
școlii 
acesta

a

conștiinciozitatea, 
în mun- 
1-a pro- 

cursu- 
serale. 
absol- 

dc 
de 

Și 
se 
de

urma 
medii 
el a

Bucuria simțită 
după examenul 

împărtășită 
prezent el 
examenul

Și nu-i pentru 
Așa-i cînd me-surpriză.

dragă. Urci mereu spre 
mai înalte...

în primele rînduriMereu
— Oare e suficient să știi mî- 

nui ciocanul de abataj și Cu asta 
să te numești miner ? — spunea 
tînărul Chelaru Gheorghe nu de 
mult într-o discuție cu aiți tineri. 
După părerea mea nu. Pentru a 
fi un bun miner trebuie să

cit mai bine ți

—c .inâruluivorbele
faptele sale. Lu- 
lui Michiev Ghe- 

miner. Munci- 
dragoste de

înveți, să înveți 
cât mai mult.

Și într-adevăr 
Chelaru confirmă 
crează în brigada 
orghe ca ajutor
tot priceput, cu 
muncă, el a înlocuit de multe ori 
cu succes pe șeful de schimb. 
Dar așa cum discuta și cu prie
tenii săi, fără școală e greu să 
cunoști bine o meserie. De aceea 
Chelaru nu a stat pe gînduri atunci 
cînd s-au deschis cursurile de ca
lificare pentru mineri. S-a îns
cris printre primii. De multe ori 
după munca în abataj trece direct 
pe băncile școlii. Ii vine greu, 
uneori. Dar voința învinge. La 
școală se află în primele rînduri. 
învață cu sîrguință. Peste cîteva 
luni strădania lui va fi încunu
nată de succes. Va deveni miner 
și poate chiar un destoinic șî pri
ceput șef de brigadă. E sieur 
insă că și atunci, ca și acum, va 
fi mereu în frunte pentru că va 
studia mereu, își va Însuși noi 
cunoștințe din minerit și din 
viață.

Iată numai doi din sutele de 
tineri 
de zi 
ridice 
nai și 
ta cu 
pînească tainele 
învață mereu. Toate porțile spi 
studii le sînt deschise.

din Valea Jiului care zi 
se străduiesc să învețe, să-și 
necontenit nivelul profesio- 
de cultură generală. In lup- 
cărbunele ei învață să stă- 

meseriei. Și ei

Comisiile permanente — sprijin prețios 
în activitatea comitetului executiv

La B.U.T. Livezeni, tlmplarul Pavel Nicolae se bucură de 
multă considerație. Reparațiile făcute de el la caroseriile auto
camioanelor sînt durabile, de calitate și realizate totdeauna 
la timp.

Ca organe de control și studiu, 
comisiile permanente constituie un 
ajutor de seamă pentru comitetul 
executiv al sfatului popular în re
zolvarea multiplelor probleme ce-i 
stau în față în gospodăria trebu
rilor obștești.

Pe " ~ ‘ "
șului Lupeni funcționează 7 co
misii 
prinși 
procesională corespunde 
respective. Pe lingă fiecare comi
sie permanentă s-a format și cîte 
un activ lărgit, din cetățeni cu 
cunoștințe de specialitate.

Iată câteva aspecte din activi
tatea comisiilor permanente.

Comisia permanentă de arhitec
tură și sistematizare, fiind pusă 
în curent cu planurile sfatului 
popular, privind schimbarea aspec
tului urbanistic și înfrumusețarea 
orașului, precuni și cu numeroa
sele propuneri făcute de cetățeni 
cu privire la îmbunătățirea ilumi
natului public, a studiat problema 
extinderii iluminatului fluorescent. 
Deputății din această comisie, 
împreună cu membrii activului 
lărgit, s-au ocupat în studiul lor 
și de problema procurării mate
rialelor necesare. In urma pro
punerilor făcute de comisia per
manentă s-a introdus iluminatul 
fluorescent pe străzile Viscoza,

IOAN BARTOȘ
secretar al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 

Lupeni

mîjloa-

sfatului 
sprijin 

perma-

lîngă Sfatul popular al ora-

permanente în care sînt cu* 
deputați a căror pregătire 

ramurii

dinVito? Gavrîlă și o porțiune 
strada Tudor Vladimirescu.

O prețioasă contribuție a 
comisia permanentă de gospodărie 
și industrie locală la 
țarea orașului nostru, 
strinsă colaborare cu 
sistematizare și ținînd 
legătura cu comitetul 
secțiunea de resort a sfatului popu
lar, după un studiu prealabil, au 
fost înfăptuite propunerile privind 
extinderea zonelor verzi, amenaja
rea de solare pentru copii etc. In 
primăvara acestui an, parcurile și 
zonele verzi din cuprinsul orașului 
mai ales din noile cartiere de blo
curi, au fost extinse cu aproape 
4 ha. De asemenea, ca urmare a 
propunerilor și a soluțiilor con
crete date de deputați s-au repa
rat numeroase străzi. Merită a fi 
scoasă în evidență contribuția de- 
pu tați lor Alexandru Constantin, 
Velescu Dumitru, Goanță Grigore 
din cadrul comisiei permanente 
de gospodărie c^re s-au ocupat 
de mobilizarea cetățenilor, de pro-

adus

înfrumuse- 
Lucrînd în 
comisia de 

permanent 
executiv și

cutarea unor materiale și 
ce de transport.

Comitetul executiv al 
popular a primit un real 
și din partea comisiilor
nente comerț, cooperație și sănă
tate și prevederi sociale. Aceste 
două comisii elaborează măsuri 
privind problema respectării și 
îmbunătățirii condițiilor de igienă 
a magazinelor și unităților de a- 
limentație publică din raza ora
șului. Sprijinindu-se pe activul 
lărgit pe care l-au creat în jurul 
lor, cele două comisii efectuează 
în mod regulat controale la ma
gazinele și unitățile dc alimen
tație publică, comunică comitetu
lui executiv 
controale și 
punzătoare.

Comitetul 
de un larg 
comisiei permanente agricole, care 
se preocupă activ de problemele 
specifice.

Rezultatele obținute de comisiile 
permanente se datoresc strinsei 
legături ce există între aceste co
misii și masele de cetățeni, ale 
căror propuneri comisiile le ascul
tă, le studiază, le comunică co 
mitetului executiv și contribuie- 
realizarea lor.

Dacă comisiile permanente țin, 
prin președinții și secretarii lor.

rezultatele 
propun măsuri

executiv se 
sprijin și din

acestor 
cores-

bucurâ 
partea
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Puț săpat prin metoda 
congelării solului

Am vizitat de curind □ lu
crare minieră nouă, originală 
încă pentru mulți, prin me
toda ei de execuție. Este vor
ba de săparea puțului nr. 3 
de la Godeni din cadrul unui 
sector al Trustului minier 
„Argeș". La această lucrare 
se experimentează pentru pri
ma dată — datorită unor con
diții deosebite de sol — me
toda de săpare prin congela
re (înghețare) a soiului. A- 
ceste condiții constau in e- 
xistența unor strate de bor- 
chiș (nisip acvifer), aflate sub 
o presiune care in unele lo
curi atinge 22 de atmosfere. 
Săparea puțului prin metodele 
clasice cunoscute ar implica 
multe greutăți, uneori ar fi 
chiar imposibilă. Nisipul ca și 
apa aflate sub presiune ar 
putea erupe la un moment 
dat inundind porțiunea săpa
tă a puțului.

Un colectiv de ingineri a 
studiat îndelung atît proiec
tele cit și metodele de execu
ție a lucrării de săpare a pu
țului prin congelare in unele 
bazine carbonifere și metali
fere din Uniunea Sovietică. 
Po-iaza acestor studii și a ex
perienței dobindite de minerii 
sovietici a fost întocmit pro
iectul primei lucrări de acest 
gen din țara noastră. Utilajul 
necesar congelării solului a 
fost fabricat in țară de către 
Întreprinderea „Tehnofrig" din 
Cluj.

Pentru pregătirea începerii 
Săpării puțului, în jurul sec
țiunii lui, terenul a fost per
forat cu un brîu de sonde. Prin 
aceste sonde, ca prin niște ar
tere vii, circulă în permanen
ță o soluție de săruri care are 
o temperatură de minus 25 
grade. Zona puțului in care 
intră și borchișurile amintite 
a fost în acest fel înghețată 
„tun'*, in jurul puțului s-a 
format deci un perete rezis
tent la presiunea nisipului și 
a apelor.

Pînă acum au fost străpun
se două straturi de borchiș în 

la stră- 
3-lea

prezent lucrindu-se
^pungerea celui de-al
Strat. In jurul puțului, insta
lații de compresoare și pom
pe puternice împing spre a- 
dîncuri „gerul". La locul de 
muncă poate fi întilnit un 
peisaj puțin obișnuit mineri
lor. Acum, în toi de vară, in 
zile deosebit de călduroase, la 
ortul aflat la 140 m. adinci- 
me, mercurul termometrului

o permanentă legătură cu comite
tul executiv, acesta la riadul tău 
organizează periodic ședințe de co
laborare cu membrii comisiilor 
permanențp. In aceste ședințe co
mitetul executiv arată ce proble
me au fost rezolvate in perioada 
analizată de către comisiile per
manente, scoate în relief metodele 
de muncă folosite de comisii sau 
deputați în rezolvarea acestora 
și face recomandări asupra sar
cinilor ce trebuie îndeplinite de 
comitetul executiv, cu sprijinul co
misiilor permanente în perioada 
oe urmează. Asemenea ședințe 
prilejuiesc un rodnic schimb de 
experiență pentru comisiile per
manente, duc la întărirea cola
borării dintre comitetul executiv 
și comisiile permanente.

Un sprijin direct primește co
mitetul executiv în rezolvarea di
feritelor sarcini, prin coreferatele 
prezentate de comisiile permanente 
în sesiunile sfatului popular sau 
în ședințele de comitet executiv. 
In cadrul Sfatului popular al ora
șului Lupeni s-a Încetățenit obi
ceiul ca atunci cind în sesiuni sau 
ședințe de comitet executiv se a- 
nalizează activitatea unor secțiuni 
sau unități tutelate, sau probleme 
de interes general, comisiile per
manente de resort să prezinte co
referate care contribuie la o mas 
bună elucidare a problemei și vin 
Itu propuneri concrete pentru îmbu
nătățirea activității secțiunilor sau 
a unităților.

La rîndul lor comisiile per

ce 
La 
ele

indică temperatura de minus 
5 grade. Minerii sint îmbră- 
cați în pufoaice, cojocele, pis- 
lari, poartă mănuși călduroa
se. Pe porțiunea betonată a 
puțului pot fi văzute sume
denie de chiciuri de gheață, 
asemenea acelor chiciuri 
pot fi Intilnite în peșteri, 
lumina lămpilor electrice 
sclnteiază argintiu.

Folosind metoda de săpare 
a puțului prin congelare, mi
nerii de la Godenl au obținut 
o avansare medie de 10 m. a- 
dincime pe lună. Sînt intere
sante soluțiile găsite de spe
cialiștii de la acest puț pen
tru detonarea la temperaturi 
scăzute a porțiunii săpate. 
Prin dirijarea unor curenți de 
aer cald la locul de betonare 
ca și prin încălzirea la supra
față a agregatelor, betonul 
turnat este de bună calitate 
și se comportă bine la pre
siune.

Experimentarea cu rezultate 
bune a noii metode va permi
te ca în viitor, la condițiile 
specifice ale unor soluri, 
ceastă metodă să fie extinsă, 
săpindu-se puțuri noi despre 
care pînă nu de mult unii mai 
spuneau că sint imposibil de 
realizat.

a-

MMU»'
C. MORARU

manente sînt ajutate prin analiza
rea muncii lor de către sesiunea 
sfatului popular.

Cu toate acestea nu putem tre
ce cu vederea o serie de lipsuri 
din activitatea unor comisii per
manente, lipsuri ce duc 4a scă
derea eficienței unor măsuri 
întreprinse de sfatul popular și 
lipsesc uneori comitetul executiv 
de un sprijin concret în rezolvarea 
problemelor ce îi stau în față.

Comisia permanentă gospodărie, 
de pildă, nu exercită cu destulă 
competență controlul asupra uni
tăților de resort tutelate de sfa
tul popular, cum ar fi I.G.O. și 
T.L.L. Unde a dus această lipsă 
vie control ? Pe de o parte la 
slaba activitate a acestor unități 
și mai cu seamă a I.G-O. S-au 
făcut simțite lipsuri în ce privește 
salubritatea orașului și în execu
tarea diferitelor lucrări contrac
tate. Pe de altă parte comitetul 
executiv și secția de resort a sfa
tului popular nu au primit din 
partea comisiei permanente spri
jinul cuvenit în descoperirea cau
zelor neajunsurilor, în lichidarea 
lor.

Comisia permanentă sistemati- 
zare-arhitectură nu a sprijinit în
deajuns comitetul executiv în re
zolvarea unor probleme a căror 
studiere le fusese încredințată, 
de pildă, stabilirea unor noi ram
pe de gunoi și vidanj și construi

>

Ștefănescu
Cu Ștefănescu Anghel vreau 

să vorbesc.
— II găsiți la sectorul IX. 

Lucrează la strung.
Cel interesat porni gră

bit spre sector. Intră. Aple
cați deasupra mașinilor strun
garii urmăresc cu atenție 
piesa ce se naște sub cuțit.

— Pe tovarășul Ștefănescu 
Ii caut.

— II găsiți la sudură, 
clteva zile înlocuiește pe 
tovarăș acolo.

Scintei multiple zboară 
lingă aparatele de sudură. 
De sub ochelarii sau măști
le de protecție greu poți re
cunoaște sudorul.

— Ștefănescu Anghel e 
cumva printre dumneavoas
tră ?

— Pînă ieri a fost 
puteți găsi la mașina 
tracție, la mina n 
Așa-i Ștefănescu al 
se pricepe la toate.

— Pot merge acolo ?
— Nu prea cred. .Munca 

de mecanic la puț cere o 
deosebită atenție. Nu poa
te fi întrerupt. Așteptați 
pînă după masă. Vă dau a- 
dresa lui de acasă. Numai

De 
un

de

aici. II 
de ex- 
Lonea. 
nostru,

rea unor drumuri de acces în di
verse sectoare.

Puțin sprijin s-a primit din 
partea comisiei permanente buget- 
finanțe, care nu a îndrumat ac
tivitatea ajenților fiscali, nu a stu
diat posibilitatea găsirii de noi 
surse de venituri, nu a exercitat 
controlul asupra secțiunii de re
sort a sfatului.

Cauzele acestor lipsuri trebuie 
căutate în unele deficiențe de or
din organizatoric, precum și in 
delăsarea unor deputați. Unele co
misii permanente, printre care cele 
citate, nu-și țin ședințele lunare. 
Comisia permanentă sistematizare- 
arhitectură timp de aproape 5 luni 
nu a putut întruni majoritatea 
membrilor săi la ședințele de lu
cru și aceasta datorită deputatu - 
lui Teodorescu Constantin, preșe
dintele comisiei care și-a neglijat 
sarcina încredințată. De asemenea, 
deputății Goja loan, Rad Victor, 
Băloi Staicu, Harabagiu Petru au 
dus o slabă activitate, lucru ce a 
dus la întirzierea întocmirii pla
nurilor de activitate ale comisi
ilor, la nerezolvarea unor pro
bleme inscrise in plan etc.

Aceste lipsuri însă nu pot umbri 
activitatea generală a comisiilor 
permanente și a majorității depu- 
taților care se străduiesc și reu
șesc să fie de un real sprijin 
comitetului executiv al sfatului 
popular în rezolvarea sarcinilor 
ce-i stau in față.

al nostru
că și acolo îl găsiți cam / 
greu. Nu prea stă acasă, < 
mai ales acum în preajma < 
sărbătorilor. Da’. îl întîlniți < 
la club, precis. Azi are re- S 
petiție cu corul. E unul din- ) 
tre cei mai buni tenori. ) 
știți, corul nostru a luat lo- < 
cui I pe raion la festivalul < 
,.Cu cîntecul șl dansul pe < 
plaiuri hunedorene". După S 
repetiții o să-l găsiți la bi- $ 
bliotecă. E în colectivul a- I 
cesteia. Nu de mult l-au a- ) 
Ies. Tare-i plac cărțile. Bă- < 
latul ăsta ar citi toată vre- < 
mea. In anul ăsta pe puțin \ 
a citit vreo 70 de cărți. A- i 
laltăieri l-am văzut in mină ) 
cu un volum de Cehov. ieri ' 
cu un volum de Tăutu. Deu- 5 
năzi cu un volum de-al lui z 
Helntlk Mann. Ce să spun, ( 
citește, nu glumă. Da uite l 
că te-am luat cu vorba. Da- \ 
că nu poți aștepta pînă după ) 
masă vino aici că după ce 3 
ieșim din 
de secție 
sești aici 
ședințele 
dinte jos

Asta-i l
tiu.

i șut avem ședință 
sindicală. îl gă- 
sigur. Doar e pre- 
secțlei. Un preșd- 
cu pălăria, 
ștefănescu al nos-

LUCIA LICIU

! In cinstea zilei de 23 Au-]i 
gust, colectivul prepar aț lei ■; 
Lupeni a obținut succese în-j 
semnate în muncă. Recupe-1' 
rarea globală, indicele prin-!' 
cipal în întrecere, a fost rea-;! 
Iizat și depășit pe primele 7 i1 
luni din acest an cu 1,9 punc-^' 
te, procentul de cenușă la 
cărbune pentru cocs a fost' i 
redus cu 0,3 puncte, iar eco-'[ 
nomiile la prețul de cost In-^i 

i sumează 465.000 lei. ■ [
! IN CLIȘEU: Aspect din ■ 
'timpul unei consfătuiri unde 
se stabilesc fruntașii pe sec-' 
tn. ;

Prin muncă voluntară
Sfatul popular din comuna 

Banița și conducerea exploa
tării miniere din localitate au 
luat inițiativa executării unor 
lucrări pentru introducerea a- 
pei potabile in locuințele mi
nerilor din comună.

Munca a Început cu entu
ziasm. Săparea canalului pen
tru conductă cerea o muncă* 
susținută. Erau doar de săpat 
2000 de metri liniari de șanț. 
Tinerii din brigada Iul Ghele- 
tiuc Alexandru, alțl mineri șl 
țărani din comună au muncit 
cu spor. în prezent peste 90 
la sută din săpături sint ter
minate.

A. VLADISLAV, 
coresporxCr**

• PUBLICITATE
soooooeooooeeeeeoooooeoooooocoocooc'
j Unitatea scnnomkă ~ 

lompetrol Petroșani 8
anunță populația Văii 

Jiului consumatoare de bu
telii aragaz de felul cum 
se vor distribui buteliile:

• In orașul Petroșani se 
vor distribui zilnic pe bază 
de comenzi care se vor a- 
nunța la telefon 232 Pe
troșani. Prețul unei butelii 
va fi de 11,10 lei piua 3 lei 
transportul la domiciliu și 
montatul la mașina de a- 
ragaz, deci 14,10 lei va fi 
costul unei butelii trans
portate și montate la ara* 
gaz.

In localitățile limitrofe 
; de orașul Petroșani bute- 
! HUe se vor distribui după 
! următorul program:

• Luni în comuna Uri- 
cani, punctul de distri
buire a buteliilor fiind în 
piața Uricani.

• Marți și vineri se vor 
i distribui butelii aragaz în 
; orașul Vulcan în următoa

rele puncte : la stațiunea
> de petrol, în spatele ma- 
; gazinelor de la blocuri, și
> la alimentara din Crividia.
> • Luni In comunele Is- 
j croni și Aninoasa, în punc- 
! tele : piața Iscroni și în 
i spatele clubului din Ani-
> noasa.
5 • Marți și miercuri în
’ Petrila, Lonea și Cimpa în 

punctele : la magazinul de 
la blocuri și în piața Pe
trila; în Lonea la blocuri 
și în piața Lonea; în Cim* 

î pa la moara veche.
; • Miercuri, joi și sîm-
s bâtă în orașul Lupeni, în
> punctele care au existat și 
: pînă în prezent pînă cînd 
ț oficiul P.T.T.R. ne va in* 
j «tala telefon la stațiunea
1 noastră din Lupeni care va 
? lua coiK.enzi și 
5 tribui ca și în
< troșani.
5 Prețul unei
j aragaz In afara orașului ; 
5 Petroșani va fi în toate :
2 localitățile de 15 lei.
> Distribuirea buteliilor din ' 
j depozitul Petroșani se va < 
5 face numai între orele ; 
? 12—14 cu 11,10 lei bucata, j
XKXKXXXXnOOOOââOOOOQOOOCOOGOOOOOOOC

dis-
Pe-

se vor 
orașul

tipbutelii

T. A. P. L. 
Petroșani

Recrutează elevi absol
venți ai școlii medii de cul
tură generală cu examen 
de maturitate pentru școa
la tehnică comercială, în 
vederea pregătirii de con
tabili pentru comerț. Du
rata de școlarizare este de 
2 ani, în orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să 
albă vîrsta între 17—25 ani 
împliniți Ia 1 octombrie 
1962; să corespundă din 
punct de vedere medical.

Solicitanții care doresc 
a se înscrie se vor prezenta 
la serviciul de cadre al 
T.A.P.L. Petroșani, avînd 
asupra lor următoarele ac
te : diploma de maturitate 
in original, certificatul de 
naștere (copie legalizată), 
buletinul de identitate.
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Filiali I.C.I.I. Petreiaai
Caută personal pentru 

următoarele posturi:
— 1 post șef de depozit
— 1 post de merceolog
— 1 post de șef secție.

Lămuriri suplimentare 
se pot primi la sediul Fi
lialei l.C.R.A. Petroșani, 
str. Republicii nr. 104.
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După zborul navelor „Vostok-3“ și „Vostok-4“
A. Nikoiaev și P. Popovici 

sînt perfect sănătoși 
MOSCOVA 16 (Agerpres) 

TASS transmite:
i „Acum se poate spune că nu 

există nici un motiv de îngrijo
rare pentru sănătatea cosmonauți
lor Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici", a declarat coresponden
tului agenției TASS cunoscutul 
bioiog sovietic Mihail Mițkevici. 

Acest lucru îl dovedesc obser
vațiile medicilor asupra pulsului, 
înregistrările biocurenților creie
rului, electro-cardiograma și chiar 
aspectul exterior al cosmonauților 
în cursul zborului.

Prof. Mițkevici consideră că in 
aceasta un rol uriaș a avut pre
gătirea cosmonauților.

Există condiții pentru 
efectuarea unor zboruri 

îndelungate
MOSCOVA 16 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Acad. Nikolai Bruevici, într-un 

interviu acordat unui corespondent 
TASS. a declarat că el. în calitate 
de specialist în teoria securității, 
„s-a bucurat în mod deosebit de 
înfăptuirea cu succes a unui ase
menea plan strălucit ca apropierea 
navelor cosmice pe orbită".

Se știe că într-o secundă, a 
explicat Bruevici, nava străbate 
în spațiul cosmic cîțiva kilometri. 
„Aceasta însemnă că instalațiile 
automate aflate la bordul nave
lor posedă într-adevăr o sensibi
litate supercosmică, nu permit nici 
cea mai mică abatere de la oro- 
gram"

Toate aceste realizări, împreună 
eu aterizarea strălucită efectuată 
de cosmonauți, arată că încă de 
pe acum există toate datele ne
cesare pentru efectuarea unor zbo
ruri îndelungate ale omului în 
Cosmos, a subliniat acad. Bruc- 
vid.

„COSMOS—COSMOS—PAMINT"
KIEV 16 

transmite :
Legătura 

realizată de 
Nikolaev și . 
zborului în grup este o experien
ță necesară construirii stațiunilor 
cosmice intermediare de lansare, a 
declarat I. V. Akalovski, directa 
rul Institutului pentru problemele 
radiotehnicii al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainiene.
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(Agerpres) — TASS

prin radio stabilă 
cosmonauții sovietici 
Popovici în timpul

Pentru prima dată in istoria 
omenirii, a subliniat el, a fost în
făptuită legătura trilaterală prin 
radio. Cosmos—Cosmos—Pămînt; 
și milioane de oameni au urmă
rit o emisiune de televiziune din 
Cosmos. Curînd a amintit Akalov- 
ski, se vor împlini cinci ani de 
la lansarea primului satelit arti
ficial sovietic al Pămîntului. S-a 
făcut un uriaș salt în acest cinci
nal cosmic.

„Odiseea Cosmosului
PARIS 16 (Agerpres) 
In fața Arcului de Triumf,

ti
o
8
8
8 

pentru § 
de a- 8

mulțumesc pentru salut și 
faptul că într-un moment 
temenea răspundere a găsit timp 8 
pentru a transmite cuvinte prie 
tenești. Dacă se poate transmi
teți cosmonautului sovietic un sa
lut din partea mea, Michel An- 
drien, și nu greșesc dacă spun 
si din partea tuturor francezi
lor...

„Le Monde" publică un jur
nal amănunțit intitulat „Odiseea 
Cosmosului* ■ Fapta de eroism a 
lui Nicolaev și Popovici, scrie 
Ziarul, stirnește entuziasm în cer
curile științifice din întreaga lu
me. Acest eroism a dovedit în
că o dată superioritatea tehnicii 
sovietice în cucerirea Cosmosu
lui.

a 
colo unde se desfac în diferite 
direcții sub formă de raze 12 
bulevarde largi, se află un chi
oșc de ziare- Nu se poate spune 
că în zilele obișnuite, în jurul 
lui este animație. Astăzi însă a- 
cest chioșc a fost pur și simplu 
luat cu asalt...

Toate, ziarele pariziene rela
tează că Nikolaev, zburînd pe 
deasupra Europei, a adresat un 
mesaj de salut popoarelor F'an- 

^ței. Angliei. Italiei... 
g Ce credeți despre acest salut 
8 din Cosmos ? am întrebat pe un 
% parizian care citea ziarul 
g — Mulțumesc lui Nikolaev. îi
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Eaton : Inlreaga lume este entuziasmată
NEW YORK 16 (Agerpres) 
Cunoscutul om de afaceri 

fruntaș pe tărîm obștesc ameri
can, laureat al Premiului Interna
țional Lenin, Cyrus Eaton, într-o 
convorbire prin telefon cu un co
respondent TASS a salutat zboru
rile încununate de succes ale lui

LONDRA
„Nu m-aș 

rele 12 luni 
monaut sovietic a zburat 
Lunii și s-a întors iar pe

.0.
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A. G. Nicolaev și P. R. Popovici 
în jurul Pămîntului ca un mate 
triumf al Uniunii Sovietice și al 
întregii omeniri.

„întreaga lume, a spus el, este 
în unanimitate entuziasmată de 
mare realizare a Uniunii Sovietice 
și de noua sa victorie în Cosmos'1

Declarația lui B. Lorell
16 (Agerpres) 
mira dacă în viitoa- 
ași afla că un cos- 

în jurul 
Pămînt'1.

-------- -=—*•= ---------------------- —

Proteste împotriva arestării 
sindical africanunui conducător

a declarat cunoscutul om de ști
ință englez prof. Bernard Lovell, 
directorul Observatorului „Jodrell 
Bank1', într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției Press 
Association. Zborul cosmonauților 
sovietici, a spus Lovell, „schimbă 
complet programul următoarelor 
experiențe pentru pregătirea zbo
rului spre Lună11.

ACCRA 16 (Agerpres)
Federația sindicatelor din în

treaga Africă protestează cu vehe
mență împotriva arestării ilegale 
a lui Maluleke, secretar general 
al Congresului african al sindica
telor din Rhodesia de sud.

După cum s-a mai anunțat. 
Maluleke a fost arestat de poliția 
din Rhodesia de sud cu prilejul 
unui uriaș miting organizat de 
Congresul african al sindicatelor 
din acest teritoriu, în cursul săp- 
tămînii trecute-

Secretarul Federației sindicate
lor din întreaga Africă, Tettegah.

-----------------0

ala adresat primului ministru 
Rhodesiei de sud, Edgar White- 
head, o telegramă în care cere 
eliberarea imediată și necondițio
nată a lui Maluleke și a altor 
activiști sindicali aruncați în în
chisorile colonialiste.

Intr-o altă telegramă 
Congresului sindicatelor 
din Rhodesia de sud,
sindicatelor africane exprimă ho 
rărirea tuturor muncitorilor afri
cani de a sprijini lupta poporului 
din Rhodesia de sud împotriva 
regimului reacționar al lui Whi
tehead.

adresată 
africane 

Federația

încheierea acordului 
în legătură cu

NAȚIUNILE UNITE, NEW 
YORK 16 (Agerpres)

După cum transmit agențiile 
de presă, tratativele dintre repre
zentanții Indoneziei și Olandei; în 
vederea reglementării problemei 
Irianului de vest desfășurate sub 
auspiciile O.N.U., s-au încheiat 
prin semnarea unui acord oare 
prevede transferarea către Indone
zia a suveranității asupra Iria
nului de vest la o dată apropiată 
după 1 mai 1963.

Acordul prevede că •Indonezia 
și Olanda vor depune împreună în 
cadrul apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. un pro-

indoneziano-olandez 
Irianul de vest
iect de rezoluție, prin care Adu
narea ia 
tervenit. 
tului de 
transfera 
de vest 
provizorii a Națiunilor 
care va funcționa sub conducerea 
unui administrator desemnat de 
secretarul general provizoriu al 
O.N.U. de comun acord cu Olan
da și Indonezia.

Forțele armate olandeze vor fi 
repatriate cit mai rapid cu pu
tință și locul lor va fi luat de o 
forță a O.N.U.

act și aprobă acordul in- 
După adoptarea proiec- 

rezoluție, Olanda va 
administrația Irianului 

unei autorități executive 
Unite"

A
Ședința plenară a Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 16 (Agerpres)
Discursurile reprezentanților 

puterilor occidentale la ședința 
plenară din 15 august a Comite
tului celor 18 țări pentru dezar
mare, care a discutat pro
blema încetării experiențelor nu
cleare n-au urnit nici măcar cu 
un pas soluționarea acestei pro 
bleme urgente.

Reprezentantul Italiei F. Cava- 
lletti, delegatul canadian E. Bums, 
reprezentantul Angliei D. God- 
ber și, după ei reprezentantul 
S.U.A. A. Dean, au insistat ca 
și pînă acum asupra cererii ulti 
mative a S.U.A. privind obligati
vitatea inspecției la fața locului, 
deși acest lucru este în evidentă 
contradicție cu memorandumul ce
lor 8 țări neutre care prevede ins 
pecția la invitație.

Reprezentantul Poloniei M 
Lachs și reprezentantul Cehoslova 
ciei J. Hajek, bazîndu-se pe sen
sul precis al memorandumului ce

*

lor opt țări neutre, pe spiritul și 
litera acestui document, au de
monstrat din nou întreaga nete- 
meinicie a încercărilor delegaților 
occidentali de a găsi în acest me
morandum o justificare pentru ce
rerile privind obligativitatea ins
pecției .

Același punct de vedere l-a ex
primat delegatul Republicii Arabe 
Unite. A. Fattah Hassan.

Șeful delegației U.R.S.S., V. 
V. Kuznețov, care a luat cuvîntul 
la sfîrșitul ședinței, a citat cu
vintele spuse de reprezentantul 
R.A.U. și a declarat că U.R.S.S. 
se situează pe aceeași poziție.

Toți vorbitorii care au luat cu 
vîntul la ședință (în afară de re
prezentantul Italiei) au felicitat 
Uniunea Sovietică cu prilejul în
cheierii cu succes a zborului cos
mic a navelor cosmice „Vostok-V1 
și „Vostok-4“, avînd la bord pe 
curajoșii cosmonauți A. Nik-'laev 
si P. Popovici.

O

Schimb de telegrame 
între N. S. Hrușciov și M. Keita

MOSCOVA 16 (Agerpres)
Intre președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, și președintele guver
nului Republicii Mali, Modibo 
Keita, a avut loc un schimb de 
telegrame prin legătură radio di
rectă care s-a deschis la 15 au
gust între Moscova și Bamako.

Legătura telegrafică directă prin 
radio între capitalele U.R.S.S. și 
Republicii Mali, se subliniază în 
telegrama lui N. S. Hrușciov, va 
scurta distanța dintre aceste țări

------------ 0
S.U.A. sprijină pe colonialiștii portughezi

DAR—ES—SALAM 16 (Ager
pres)

La 14 august, Paul Goumane, 
secretar adjunct al Frontului de 
eliberare a Mozambicului, a acu-- 
zat Statele Unite că sprijină fă
țiș Portugalia care asuprește po
poarele din Mozambic și Angola.

El a spus că Statele Unite con
tinuă să înzestreze Portugalia prin 
intermediul N.A.T.O. cu arme 
care sînt folosite pentru reprima
rea popoarelor coloniilor portughe
ze din Africa. Toate bombele cu

și va contribui la lărgirea colabo
rării rodnice a popoarelor sovie
tic și Mali în interesul progresului 
și păcii.

In telegrama de răspuns a lui 
Modibo Keita se spune că aceas
tă primă legătură telegrafică în
tre Bamako și Moscova va fi îns
crisă cu litere de aur ca fiind una 
din realizările popoarelor care 
merg cu hotărîre pe calea 
coexistenței pașnice, in scopul ce
lei mai largi și mai rodnice cola
borări internaționale.

RIO DE JANEIRO. Intr-o cu~ 
vîntare radiodifuzată, guverrtato - 
rul statului brazilian Rio Grande 
do Sul, Leonel Brizola, a declarai 
că „exploatarea de către monopo
lurile fi trusturile străine a bogă
țiilor Braziliei este principala ca
uză a creșterii costului vieții si a 
sărăciei țării*.

DJAKARTA. Principala sarci
nă a planului de opt ani al Indo
neziei este crearea bazelor indus
trializării țării. Toate întreprinde 
rile a căror construcție este pre
văzută în cadrul acestui plan sînt 
împărțite în două categorii : „A" 
și -B"

Din categoria „A" fac parte 
peste 300 de întreprinderi a căroi 
producție este destinată satisface
rii nevoilor interne ale țării. In 
categoria „B" intră întreprinderile 
pentru extracția și prelucrarea ma
teriilor prime, 
este destinată 
portului.

de „Practicarea favoritismului* șt 
„pregătirea unor alegeri fraudu
loase pentru a asigura succesul 
fracțiunii conduse de actualul pre 
ședințe Betancourt*.

BUENOS AIRES. Comitetul 
femeilor din Argentina, compus 
din reprezentante ale diferitelor 
partide politice a dat publicității 
în ziarul „Democracia" o decla
rație în care condamnă actuala 
politică economică a guvernultfl 
argentinian. Declarația cere gu
vernului Guido să ia imediat mă
suri pentru a stăvili creșterea cos 
tului vieții, devalorizării monedei 
naționale.

a căror 
în primul

producție 
rînd ex-

BUENOS AIRES. Potrivit re
latărilor corespondentului din 
Buenos Aires al agenției Reuter, 
criza politică redeschisă în Argen
tina prin demisia ministrului ar
matei și ministrului de interne 
continuă.

După
Reuter, începând din 
zilei de 15 august, în Argentina 
nu au mai apărut ziare întrucât 
patronii refuză să accepte mărirea 
salariilor cerută de muncitorii ti
pografi.

cum transmite agenția
dimineața

napalm, cu ajutorul cărora trupele 
portugheze ucid pe frații noștri 
angolezi, a subliniat el, sînt fa
bricate în S.U.A.
----- _=©=_

Lucrările Adunării 
F.M.T.D. au luat sfîrșit

VARȘOVIA 16 (Agerpres)
Joi s-au încheiat la Varșo

via lucrările celei de-a VI-a A- 
dunări a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. In cursul dimineții, lu
crările au fost concluse de tovară
șul Virgil Trofin, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M. In cadrul dez
baterii generale au vorbit repre
zentanți ai tineretului din 
mai multe țări. Vorbitorii 
au exprimat năzuința de pace a 
tineretului din țările lor, hotărî- 
rea de a lupta pentru victoria ide
ilor coexistenței pașnice, pentru 
dezarmare generală și totală, îm
potriva colonialismului.

Ședința de după amiază a fo<-. 
consacrată adoptării documentelor 
finale ale Adunării.

_=©=_

Cuvîntarea 
lui K. Nkrumah

ACCRA 16 (Agerpres)
La 14 august președintele Gha 

nei, Kwame Nkrumah a rostit o 
cuvîntare radiodifuzată Referin- 
du-se la lucrările celui de-al Xî- 
lea congres al Partidului populai 
al convenției, care s-a încheiat re
cent și a adoptat un nou program 
al partidului, Nkrumah a decla
rat că guvernul pregătește un plan 
septenal de dezvoltare a țârii, 
care va fi elaborat pînă la înce
putul anului viitor. O deosebită 
atenție va fi acordată electrificării 
întregii țări, a arătat Nkrumah- 
In urma îndeplinirii programului 
trasat de partid, Ghana urmează 
să devină o țară industrială și p 
grară, care va produce în mari 
cantități mărfurile de care țara 
are nevoie.

declarațieCARACAS.
dată publicității la Caracas, gru
pul dizident al partidului de gu- 
vemămînt „Acțiunea Democrată* 
dm Venezuela a acuzat guvernul

Intr-o


