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Citiți în pagina IV-a:
• Plenara C.C. al P.C.U.S.
• Declarația agenției TASS în legătură cu situația din Irak
• Navele cosmice sovietice „Vostok-5" și „Vostok-6" își continuă 

zborul
• Situația politică din Argentina se înrăutățește continuu
• Mina Musan din R. P. D. Coreeană
• Un nou vaccin împotriva gripei

pe post. Pe această bază s-au ex
tras din abatajele celor două sec
toare mai mult de 2 000 tone de 
cărbune în plus.

(

au extras 
5 412 tone de cărbune 
situează în fruntea în- 
celelalte colective mi- 

Valea Jiului. In acest

Prin folosirea tehnicii

Cuvîntul fruntașilor
Activitatea minerilor de la Lu

peni este în aceste zile tot mai 
rodnică. In prima jumătate a lunii 
iunie minerii lupeneni 
peste plan 
fapt ce îi 
trecerii cu 
niere din
răstimp cea mai mare parte a sec
toarelor productive de la mina Lu
peni și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan. Demn de relevat 
este aportul adus de către colecti
vul sectorului III în obținerea unei 
producții sporite de cărbune. Pe 
baza creșterii productivității mun
cii cu 7.4 la sută, minerii din sec
tor au extras peste planul primei 
jumătăți a lunii iunie aproape 2 500 
tone de cărbune cocsificabil.

In abatajele în care lucrează bri- 
—ăzile conduse de minerii Ghioan- 

a Sabin, Petre Constantin, Lucaci 
Andrei, Molnar Iosif s-au obținut 
randamente cu peste o tonă de căr
bune mal mari decît cele plani
ficate.

In abatajele minei 
Vulcan

Cifrele înscrise pe graficul de 
întrecere al minei Vulcan consti
tuie pentru toți minerii de aici un 
motiv de raîndrie justificată. In 
primele 15 zile ale lunii curente 
din abatajele acestei exploatări au 
fost extrase peste plan 2 345 tone 
de cărbune. Noul succes obținut 
de minerii Vulcanului se datorește 
bunei organizări a muncii în aba- 
aje, aprovizionării ritmice a bri

găzilor cu materiale cît și între
ținerii utilajelor în perfectă stare 
de funcționare. La o bună parte din 
totalul brigăzilor, productivitatea 
muncii realizată în acest 
în medie de aproape 6 
bune pe post. Brigăzile 
din sectoarele IV și III,
au lucrat în luna curentă cu ran
damente de 6—6,5 tone cărbune

timp este 
tone căr- 
de mineri 
bunăoară,

1 500 tone de 
primul loc pe

mod deosebit

ПО1
In abatajele sectorului III al mi

nei Petrila este folosită cu price
pere de către mineri tehnica nouă. 
Pe această bază colectivul acestui 
sector a sporit productivitatea mun
cii în prima jumătate a lunii iunie 
cu peste 200 kg. cărbune pe post, 
lucru ce a permis sectorului să de
pășească planul cu 
cărbune și să ocupe 
exploatare.

Au contribuit în
la succesele sectorului III brigăzile 
conduse de minerii Cîșlaru loan, 
Laszlo Ștefan, Jurca loan, Purda 
Constantin. Brigada lui Laszlo Ște
fan, a lucrat cu un randament de 
peste 7 tone cărbune pe post, ex- 
trăgînd pe această bază peste plan 
336 tone de cărbune de bună cali
tate. Un randament mai mare cu 
aproape 1,5 tone 
cel planificat și o 
nului cu 240 tone 
realizat și minerii 
Cîșlaru loan.

pe post de cît 
depășire a pla- 
de cărbune au 

din brigada lui

Cărbune de calitate
Cărbunele extras de minerii Văii 

Jiului a înregistrat luna aceasta o 
simțitoare creștere și din punct de 
vedere calitativ. Cenușa medie a 
cărbunelui brut extras în primele 
două săptămîni ale lunii iunie a 
scăzut pe combinat cu 0,6 la sută 
sub norma admisă. In majoritatea 
exploatărilor miniere din bazin in
dicii calitativi au cunoscut îmbu
nătățiri, conținutul de steril din 
cărbunele extras scăzînd simțitor.

Fruntași pe bazin cu calitatea 
cărbunelui se situează minerii de 
la Petrila și Aninoasa care au re
dus conținutul de steril din căr
bune cu 1,3 la sută față de cel 
admis. Realizări însemnate au obți
nut în lupta pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui și colectivele 
minelor Lonea, Uricani și Vulcan.

Vedere exteri
oară a prepara- 
tiei din Lupeni.

Creșterea productivității muncii 
o problemă ce frămîntă mereu 

colectivul minei Petrila

Comite- 
partid, a 
de an să

ing. EMIL MURU 
șeful E. M. Petrila

obțină rezulta- 
creșterea pro- 
Față de anul

oune la 
suitorilor 
bune în 
forezei 

Cu această

Colectivul mi 
nei Petrila, sub în
drumarea 
tului de 
reușit an
te tot mai bune în 
ductivitătli muncii, 
1956, cînd productivitatea muncii 
era de 0,667 tone cărbune pe post, 
în lunile aprilie și mai a.c. s-a ob
ținut în medie o productivitate a 
muncii de 1,280 tone cărbune pe 
post. Un astfel de succes a fost 
posibil pe seama creșterii continuie 
a calificării profesionale a minerilor 
tehnicienilor și inginerilor. La creș
terea productivității muncii au . mai 
contribuit și îmbunătățirile tehnice 
aduse în procesul de producție. Au 
fost făcute încercări de utilaje prin 
care se urmărea ușurarea muncii și 
sporirea productivității. Astfel, s-au 
făcut încercări îndelungate cu ma
șina de încărcat cărbune în aba
taj, dar pînă la urmă din cauza 
unor deficiențe ale mașinii, a tre
buit să se renunțe la extinderea ei. 
S-au făcut 
încercări de 
pentru tăiat 
făcute chiar
cialiștilor firmei furnizoare nu au 
fost satisfăcătoare.

In schimb s-au obținut rezultate

multe și costisitoare 
folosire a unui plug 
cărbune. încercările 

sub conducerea spe-
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Cea mai fierbinte dorință a fost îndeplinită |
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martie a acestui an. 
primului schimb de 
aceea zi, în biroul 
de la mina Vulcan 

neobișnuită, 
în ziua

care 
mun-

stră-

din minerii din bri- 
o conduce, tină- 
loan. Numai că,

...Era într-una din zilele de ia 
Unele lunii 
La siirșitul 
muncă din 
sectorului l
domnea o ioriotă 
Printre cei ce veniseră 
aceea cu treburi pe la sector era 
și brigadierul Aldea Ioan, însoțit 
de unui 
gada ce 
rul Imre
de astă dată, ei veniseră la sector 
cu o problemă deosebită, pentru 
rezolvarea căreia căutau pe tova
rășul Ursa, secretarul organizației 
de bază de partid din sector .

— Tovarășe secretar — i se 
adresă brigadierul Aldea. Am ve
nit la dumneavoastră cu acest ti- 
năr. 
noi, 
doar 
nosc
împreună. In ce privește pregă
tirea in 
discuție, această sarcină vă 
să mi-o încredințați mie. Mă 
gajez s-o duc cum trebuie 
bun sfîrșit...

...De-atunci au trecut aproape 
trei luni de zile. In tot acest timp, 
tînărul Imre a simțit mereu mai 
aproape căldura cu cpre îl încon
jurau comuniștii dir

varășul Aldea, îndeosebi, l-a aju
tat să studieze Statutul partidului 
să înțeleagă țelurile pentru 
luptă neobosit partidul clasei 
cit oare.

Pe de altă parte, ionică se
duia să fie Ia înălțimea dragostei 
și încrederii comuniștilor. Hărnicia 
și conștiinciozitatea l-au ajutat 
să-și cîștige stima și aprecierea 
colectivului în care muncea. Preo
cupat continuu de îndeplinirea sar
cinilor, punea cu entuziasm 
rul la trecerea cu succes a 
taților și obstacolelor ce le 
munca din adîncuri...

...La ort, tînărul cu fața
grită de cărbune mînuia cu pri
cepere pichamerul, care rupea cu 
lăcomie bucăți mari de cărbune 
din 
din 
(ie 
lui. 
tea
chamerul cu brațele-i vînjoase și-l 
'înfigea cu și mai multă putere în 
fîșia de cărbune.

Venit din cealaltă parte a aba
tajului, șeful de brigadă îl bătu 
prietenește pe umăr.

— Merge treaba Ionică ? — îl 
întrebă acesta.

— Merge, cum să nu meargă — 
răspunse tînărul miner.

шпіі- 
greu- 
ridică

inne-

Vrea să fie și el alături de 
să devină comunist. II știm 
cu toții. Mai ales eu îl cu- 
bine, că lucrăm de multi ani

vederea punerii iui

fîșia sclipitoare. Oprindu-se 
cînd in cînd, cerceta cu aten- 
„zidul" ce se înălța în tata 
încă puțin — și grinda va pu
ii ridicată. Apuca din nou pi-

in 
rog 
an

ta

ector. To-

...Trecuseră cîteva ore de la dis- 
cuția din abataj cu șeful de bri- 
gadă. Cercetînd cu privirea pe cei 
adunați în sala de ședințe. Ionică 
putea citi pe fețele lor doar în- 
'credere, îmbărbătare.

Hotărîrea cu care a răspuns Ia 
toate întrebările puse de comu
niști i-au alungat emoțiile ce-1 
stăpîneau pină atunci. Cuvintele 
celor ce s-au perindat apoi la 
discuții, dintre care n-a lipsit, bi
ne înțeles, nici comunistul Aldea, 
erau numai vorbe de laudă, care 
glăsuiau despre exemplul demn de 
urmat ce-t constituia tînărul Imre 
pentru ceilalți muncitori, despre 
contribuția ce o aduce ia succe
sele obținute de brigadă.

Apoi, o dată cu votul unanim ai 
celor prezenți la adunare, rîndu
rile organizației numărau încă un 
candidat. Ionică era fericit. Și a- 
vea de ce. Dorința lui se iniăp- 
tuise. Felul cum va munci de-acum 
înainte, cum se va strădui să-și 
ducă la bun sfîrșit angajamentul 
luat în adunarea generală, o vor 
arăta-o faptele. Comuniștii din I 
sectorul 1 al minei Vulcan sînt > 
convinși însă că tînărul candidat i 
de partid Imre Ioan își va respec- I 
ta cuvîniul dat. '

I. ARAMĂ 
corespondent

'O

săpareal 
în căr-r 
ajutorul^ 

sovietice (( 
mașină1,, 

lungime^ 
îptămîni»

S.B.M.-3 u.
s-au săpat suitori de 50 m. lungimeȘ 
în 48—72 de ore față de 6 săptămîni > 
cît durează săparea după metoda^ 
clasică. i

S-a extins perlorajul umed în lu-? 
crările din steril. După cronome-ț! 

,trările făcute, baterea unei găuri ț 
cu perforaj umed se execută ț cu» 
30—35 la sută mai repede ca prrn? 
procedeul obișnuit, uscat. S-a ex-? 
tins armarea metalică în galerii. 
urmare a acestui fapt au scăzut! 
posturile necesare pentru întreți-^ 
nerea galeriilor." In scoșsul creșterii > 
productivității muncii un colectiv» 
de tehnicieni și ingineri din cadrul '■ 
minei a făcut o propunere vaIoroa-( 
să in ce privește utilizarea unor' 
stîlpi metalici tubulari în abatajelej 
cameră. Prin aplicarea acestei ino-l 
vații pe lingă faptul că scade sim-j, 
țitor consumul de lemn de mină, se? 
reduce manopera la lucrările de» 
armare. ?

Una din cele mai importante me-J 
canisme introduse în abatajele mi-î 
nei Petrila, este transportorul scurt? 
blindat. Cu ajutorul acestei mașini> 
simple se elimină în proporție deV 
70 la sută munca de lopătare, ope-? 
rație care necesită cel mai mare? 
volum de muncă in activitatea mi-Ș 
nerului. {

In cursul trimestrului I al anu-ț 
lui curent s-a studiat eficiența e-?

Ca \ 
ob-

conomică a acestei mașini. In 
drul sectoarelor III și IV s-a 
ținut o productivitate a muncii

fomaliileaitlttiie tliiliătiare 
ale fazei orăieaeiti (raiaaaie) 
a tefiii le al fll-lea ttKirs

Intre 1 mai și 9 iunie în Va
lea Jiului s-a desfășurat etapa oră
șenească (raională) a celui de-al 
Vll-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori ale așezămin
telor culturale sătești, cluburilor 
și cooperativelor meșteșugărești.

După cum ne-a comunicat juriul 
concursului, situația clasamentului 
se prezintă astfel : . ;

I FORMAȚII SINDICALE: Co- 
>ruri.. I.s Lonea, II Petrila’ — Ijtț-i 
peni, III. Uricani-Petroșani Farda-‘ 
ră : I. Vulcan, II. Petrila, ‘’III - Lu
peni. Orchestre semisimlo- 
nice și. simfonice : I. Petroșani, II. 
Petrila, 
Petrila. 
ricani, 
muzică
Petroșani-club, 
U.R.U.M.P. Formații de chitară ; I. 
Club-Petroșani. Formații de dan
suri : I. Club-Lupeni, II Club-Pe
troșani, III. Club-Petrila. Brigăzi 
artistice de agitație: I. Uricani,
II. Aninoasa-club, III. Lupeni-Vis- 
coza. Soliști vocali de muzică 
populară : I. Fodor Ica — Aninoa
sa și Michi Laura — Vulcan, II 
Mateșan loan — Lonea, II. Hog- 
man Maria — Aninoasa, III. Năză- 
reanu I. — Uricani. Sofiști vocali 
de muzică ușoară: I. Iancu Uțu 
— Aninoasa și Ispas Margareta — 
Uricani, П. Banc Iosif — Aninoasa 
și. Eremiaș Elisabeta — Uricani,.
III. Manoilă luliana — Petroșani 
și
I.

III. Lupeni. Opereta.- 1. 
Orchestre

II. Lonea.
ușoară :

populare : I. U- 
Orchestre
I. Aninoasa, XI. 
III. Petroșani

de

Rener Eva — Aninoasa. Clasică:
Scărlătoiu Nicolae — Petroșani

I
I

<
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J
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(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)

Asigurarea ritmicității transportului constituie preocuparea princi
pală a tinerilor muncitori din cadrul sectorului de transport al minei 
Uricani.

Muncitorii Taiga Nicolae, Badea loan, Cirșoveanu Petre, Neghițeie 
loan și Popa Gheorghe, din clișeu, sînt doar cițiva dintre tinerii sec- 
torului de transport al minei Uricani care figurează în rîndurile celor 

care se evidentiează îa întrecerea socialistă. <
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A»p«rt< din м(ии» pentru dezvettarea și modernizarea 

continuă a minelor

Un nou puf în construcfie
CIOCAN DE ABATAJ ACȚIONAT ELECTRIC

De curînd, la mina Petrila au în
ceput lucrările de construcție și 
montaj la suprafață pentru puțul 
est nr. 2 ce urmează să fie săpat, 
conform planului de sistematizare a 
minei. Puțul va avea o adîncime de 
660 metri. El este proiectat să se 
sape Ie extremitatea blocului zero 
pentru a deservi aerajul acestui 
bloc precum și a blocului 1, pentru 
transportul sterilului de la blocul 
zero neeesar stației de rambleu de 
la puțul est nr. 1, eoborirea pro
ducției de la orizonturile interme
diare la orizontul de bază etc.

La săparea și betonarea noului 
puț de la mina Petrila se vor folosi 
procedee moderne de lucru: co- 
fraj glisant pentru betonare și pod 
mobil pentru amenajare, iar încăr
carea sterilului se va face meca
nizat cu ajutorul greiferelor. Lu
crările la construcțiile industriale 
da suprafață pe care le execută

--------------Q--------------

SCADE CONSUMUL DE LEMN
Minerii din Valea Jiului s-au a- 

chitat și luna trecută cu cinste de 
sarcina privind reducerea consumu
lui de lemn la lucrările miniere. Ei 
au întețit preocupările pentru ex
tinderea susținerii metalice și gos
podărirea chibzuită a materialul"' 
lemnos. In luna mai, ponderea 
producției extrase din abataje (21 
abataje frontale armate metalic și 
50 abataje cameră cu susținere mix
tă) susținute eu armare modernă 
în producția totală a combinatului 
a fost de peste 120 000 tone de 
cărbune, depășind eu aproape 

30 000 de tone cantitatea prevăzu
tă în planul tehnic.

Eforturile pentru înlocuirea trep

muncitorii de la 1.CM.M. au în
ceput cu circuitul de transport la 
puț și casa mașinii de extracție, sub 
conducerea maistrului constructor 
Bordea Florian. Va urma montarea 
turnului metalic al puțului pentru 
săpare, reutilizîndu-se turnul metalic 
folosit la puțul principal de ex
tracție terminat nu de mult la 
mina Dîlja, precum și alte construc
ții anexe necesare pentru lucrările 
de săpare și betonare a noului puț 
ca: stația cenirală de preparare a 
betoanelor prevăzută eu dozatoare 
mecanice, rețeaua de alimentare cu 
apă, linia electrică aeriană pentru 
alimentarea cu energie electrică, 
magazii, se vor monta o serie de 
granice pentru susținerea cofrajului 
glisant și a podului mobil și alte 
asemnea obiective. Lucrările înce
pute la suprafață în vederea săpării 
noului puț avansează într-un ritm 
din ce în ce mai intens.

tată a lemnului în tot mai multe a- 
bataje, precum și buna gospodărire 
a acestui prețios material s-au con
cretizat și în luna mai în reduce
rea consumului specific de lemn pe 
C.C.V.J. cu 1,8 m.c. pe mia de tone 
de cărbune extrase. Minerii de la 
Lupeni au redus consumul de lemn 
cu 3,5 la sută, cei de la Vulcan cu 
3,1 la sută, cei de la Lonea cu 2,7 
la sută, iar cei din Uricani cu 1,6 
la sută față de plan. Minerii de la 
Vulcan și Uricani au redus tot
odată în luna trecută și consumul 
specific de cherestea rășinoasă cu 
2,9 și, respectiv, 2,3 la sută sub 
norma de consum planificată.

In industria minieră unul din 
aspectele introducerii tehnicii noi 
este utilizarea pe scară din ce în ce 
mai largă a energiei electrice și 
înlocuirea peste lot, acolo unde es
te pcsibil, a energiei pneumatice. 
Perforatoarele pneumatice și cio
canele de abataj sînt unul din cei 
mai mari consumatori de energie 
pneumatică. Cu toate acestea, în 
decurs de cîteva decenii ciocanele 
pneumatice nu au fost concurate 
în ce privește folosirea lor ca u- 
nealtă de tăiere in abataje. Și 
în stadiul actual al tehnicii, cioca
nele electrice pot să concureze cu 
greu cu cele pneumatice. Aceasta 
ca urmare a unor serii întregi de 
avantaje pe care le prezintă cio
canele pneumatice : sînt extrem de 
robuste și simple: corespund în 
producție din punct de vedere al 
simplicității întreținerii lor ■, în ca
zul minelor grizutoase prezintă o 
siguranță perfectă împotriva aprin
derii metanului sau a prafului de 
cărbune; contribuie la răcirea și 
împrospătarea aerului din subteran. 
Ciocanele pneumatice prezintă însă 
și mari dezavantaje.

1. Randamenul lor este extrem 
de scăzut. Pentru acțiunea utilă de 
dizlocare a rocii se utilizează doar 
2,6—8,4 la sută din energia pe care 
motorul compresorului o ia de Ia 
rețea. Este unul din cele mai sla
be randamente cunoscute în tehni
că.

2. Necesită instalații auxiliare 
complicate, costisitoare din care 
cauză energia pneumatică este de 
6—7 ori mai scumpă decît ener
gia electrică, iar întreținerea rețe
lei de aer comprimat este greoaie.

3. Mina la care se folosesc tre
buie să fie înzestrată cu două fe
luri de rețele de energie : electrică 
și pneumatică.

Toate aceste dezavantaje au fă
cut ca să existe în permanență ten
dința de a se înlocui, acolo unde

este posibil, energia pneumatică cu 
energia electrică. Dacă totuși prac
tic aerul comprimat încă nu a pu
tut fi înlocuit cu energia electrică, 
este din cauză că pină în prezent 
nu s-au putut construi ciocane de 
abataj echivalente cu cele pneuma
tice.

In prezent în Uniunea Sovietică 
și în alte țări s-au executat cioca
ne de abataj acționate electric, une
le putînd chiar să concureze prin 
perfotmanțele lor cu cele pneuma
tice. Ce construcție au aceste cio
cane ? Ir. funcție de principiul fo
losit pentru transformarea energiei 
electrice in lucru mecanic de per
cuție, ciocanele electrice pot fi cu 
solenoid și electromecanice.

Ciocanul de abataj CAE-1, proiec
tat în cadrul Institutului de mine 
și al cărui prototip s-a executat la 
L’.R.U.M.P. (vezi clișeul) face par
te din categoria ciocanelor electro

motorul de acționare : arborele 
flexibil și, ciocanul propriuzis.

Pentru acționarea ciocanului se 
folosește motorul perforatorului e- 
lectric rotativ PEA-19 D avînd re- 
ductorul demontat. Acesta fiind de 
construcție antigrizutoasă, permite 
folosirea ciocanului și in minele 
grizutoase. In timpul lucrului1 mo
torul se găsește așezat pe vatră, 
pornirea și oprirea făcîndu-se cu 
piciorul prin apăsarea unei pedale. 
Arborele flexibil este de construcție 
simplă și robustă. Ciocanul func
ționează în felul următor :

Arborele flexibil antrenează cu 
o turație de 2660 rot./min. un arbore 
tubular, care la rîndul lui prin in
termediul canelurilor longitudinale, 
rotește un manșon canelat solidar 
cu pinionul conic de atac. Pinionul 
conic, angrenează două roți din
țate prevăzute cu mase excentrice 
care se rotesc cu 1 800 rot/min. 
Forța centrifugă care ia naștere în 
timpul rotirii acestora va imprima 
întregului sistem, inclusiv pistonu
lui percutor, o mișcare de oscilație. 
Le sfîrșitul cursei active, piston' 
execută percuția asupra cepului pi
conului. Frecvența percuțiilor este 
de 1 800 lovituri pe minut. In tim
pul funcționării, mecanismul pentru 
producerea percuțiilor crează și un 
cuplu de rotire. Datorită existen
ței acestui cuplu de rotire, prin 
amplasarea pe tija pistonului a 
unui mecanism cu clicheți, ciocanul 
se poate utiliza ca perforator per
cutant.

Stadiul actual în care se găseș
te construcția ciocanului nu este cel 
final. Colectivul care a proiectat 
ciocanul și se ocupă cu experi
mentarea și perfecționarea lui își 
propune să îmbunătățească unele 
caracteristici ale acestui utilaj.

Combaterea umflării vetrei galeriilor
Î9na din formele de 

manifestare a 
rocilor în subteran 
constituie „umfiaiea 
trei". Fenomenul se 
nifestă în special în 
zurlie cînd în vetra

este deformarea susține
rii, deranjarea liniilor fe
rate sau a transportoare
lor, ceea ce crează nea
junsuri serioase 
portul minier.

Combaterea 
umflării vetrei,
în minele din Valea Jiu
lui, constă In operația de
numită „lăsarea vetrei”, 
adică se escavează

în trans-

Uniunea Sovietică 
făcut experiențe in

teresante de combatere a 
acestui fenomen de umfla
re a vetrei. Experiențele

In
s-au

(deci fără 
caracteristică 
trei si care 
cel mai mult 
și în același

convexitatea 
umflării ve- 

deranjează 
transportul) 
timp ampli-

mecanice. Elementele componente 
ale acestui ciocan sînt următoarele:

Activitatea С. I. T.

o

Lect. ing. A. DARABONȚ
I.M.P.

vie și axată pe problemele de baza
ale producției !

Conferințe pe teme tehnico-economice

І

efectelor 
practicată

cost 
care
Jiu. 
pen-

sau marnă și în 
executării galeriei 

umezește. Um-

presiunii 
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«ja- 
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crărilor miniere se găsește 
argilă 
urma 
vatra
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rocii 
Deși 

acest

Și s-au Incăr- 
cca. 200 g. explo-

de ex^cfie. 7л lupa __
deși nu au folosit grederui Or ă 

începutul lunii, minerii din 
de puțuri condusă de Bartia 
man au realizat un rag 
Peste 2 m.c. steril pe 
pășind cu 1 m.c./poc r 
planificat. Mecanizarea 
pe membrii brigăzii ca 
ririi vitezei de av, 
a randamentului sa 
nul si să reafize» 
1*1 pa

canstau în pușcarea 
din vatra galeriilor, 
la prima analiză 
procedeu pare ciudat, to
tuși experiența a dovedit 
că prin pușcarea vetrei, 
amplitudinea umflării sca-

Experiențe sinulaie an

tudinea ridicării vetrei s-a 
redus la jumătate față de 
o zonă netratată a ace
leiași galeri. O a doua 
experiență s-a făcut fo- 
rîndu-se numai două rîn- 
duri de găuri laterale, cu 
adîncimea de 1.20 m. și

Comisia inginerilor și tehnicie
nilor de la I.C.M.M. sprijinită de 
comitetul sindicatului din întreprin
dere se străduiesc să ajute activ 
la rezolvarea problemelor legate 
de procesul de producție. Comisia 
și-a axat cu precădere activitatea 
pe aceste probleme. In planul de 
muncă al comisiei au fost prevă
zute să se țină în fața salariaților 
un număr de șase conferințe cu 
caracter tehnico-economic, cu sco
pul de a se explica acestora im
portanța creșterii productivității 
muncii și reducerii prețulu de 
al obiectivelor industriale pe 
le execută I.CM.M. în Valea 
lui, precum și care sînt căile
tru realizarea acestor indici de ¥ — *

avansate de construcții și montaje 
sînt folosite în alte părți pe șan
tierele din țară și de peste hotare 
și care se pretează a fi folosite pe 
șantierele I.C.M.M.-ului etc.

Pină în prezent au fost întocmite 
și expuse în fața muncitorilor și 
maiștrilor de pe șantiere conferin
țele „Productivitatea muncii la lu
crările de construcții și montaj și 
căile sporirii ei”, „Executarea lu
crărilor de construcții — montaj 
după metoda de lucru în lanț și 
eficiența tehnico-economică a aces
tei metode asupra lucrărilor exe
cutate”, care au fost ascultate cu 
mult interes de salariați. întocmirea 
conferințelor a fost încredințată ce-

vatra, plusul de ro- 
recultat fiind evacuat. 

O₽^ratia^ește costisitoare 

portul Vaaa-

ШвиЬп
cfiston&f de pa- 

armăturilor șj cu 
o înclinare de 5—10 gra- 

SP^ Inelară (fig. n 
Adtnomea găurilor a fost 
de 0,9 m.
cat cu
ziv.

In zona experimentală 
v«tr« s-a ridicat uniform

prrra/tj fn Ггр. JiL 
■A ceste două experien

țe au confirmat încă o 
dată eficacitatea metodei 

sovietice de combatere a 
umflării vetrei, metodă e- 
conomică și care permite 
menținerea, în special a 
transportoarelor, fără de
ranjamente pe tot timpul 
existenței galeriei.

Zb luna trecută la puful orb nr. 
J aflat în săpare Ia mina Dfija s-a 

introdus mecanizarea încărcării ste
rilului cu ajutorul

tin --------- unui greifer
Este пёп» de fabTicatie sovietică. 
Val T ,Ги РГШ1а dată cînd în 
orb Ul lâ Săparea unui puț
orb cu diametrul liber de patru 
“ ‘7'. Se mecanizea^ă evacuarea 
sterilului. Efectul încărcării meca
nice a întrecut așteptările și la a. 
s^uun!UCrare minieră verti«ia cu 
secțiune mar redusă deaîț a pu,u.
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Muncitoarea Raica luliana a devenii cunoscută în toate secțiile 

Viscozei Lupeni. Numele ei figurează și pe panoul de onoare ai 
Întreprinderii atit pentru frumoasele rezultate pe care le obține 
în întrecerea socialistă cit și pentru bogata ei experiență în 
muncă pe care a transmis-o tovarășelor din secția răsucit pe care 
le-a calificat.

Iată trei dintre acestea — Munteanu Eva, Szblldsi luliana și 
Albeanu Angela care, învățînd din experiența „profesoarei" lor 
au ajuns să muncească cu multă pricepere obținînd rezultate 
bune în muncă.

„Cupa satelor" — ediția Il-a la șah 
prin corespondență

☆

In urma succesului de participare 
înregistrat de prima ediție a con
cursului de șah prin corespondență 
„Cupa Satelor" la care au luat parte 
78 echipe sătești cu un efectiv to
tal de peste 300 jucători și jucă
toare, Federația romînă de șah, 
prin Comisia de șah prin corespon
dență, a hotărît organizarea celei 
de a doua ediții a acestui concurs.

Regulamentul de organizare și 
disputare a concursului este același 
ca și la ediția I-a și anume :

— vor putea lua parte la con
curs reprezentative sătești de a- 
sociații sportive, cămine culturale, 
G.A.C., G.A.S., S.M.T., școlii medii 
sau elementare (elevi și profesori), 
sfaturi populare, cooperative etc. 
cu una sau mai multe echipe :

---------- ©----------

Școala de conductori moto și-a Tnceput 
cursurile

45 din cei 60 de amatori înscriși 
pentru a urma curbul de conductori 
au luat parte la deschiderea ofi
cială, cu care prilej li s-a prelucrat 
programul de desfășurare a cursu
lui, necesitatea frecventării cu re
gularitate a orelor de predare, în 
vederea însușirii cît mai temeinice

Creșterea productivității muncii — o problemă 
ce frămîntă mereu colectivul minei Petrila

/Urmare din pag. l-a)

11 —12 la sută urai mare ca în aba
tajele cu condiții similare dar fără 
aceste mașini.

Unele brigăzi ca cele conduse de 
minerii Laszlo Ștefan din sectorul 
III, Karda Emeric din sectorul IV, 
au obținut o productivitate care 
a ajuns la 8,15 tone pe post. Colec
tivul sectorului III este un colectiv 
fruntaș în ce privește creșterea 
productivității muncii. Dacă în a- 
cest sector productivitatea muncii 
realizată în anul 1959 era de 1,725 
tone pe post, în prezent minerii de 
aici au un randament de 3,148 tone 
cărbune pe post.

Urmărind dinamica de creștere a 
productivității muncii se observă 
că sporul față de anul precedent 
este tot mai redus. Aceasta ar ara
ta că rezervele interne ar fi tot 
mai puține. De multe ori însă apa
rențele înșeală. La fel este și în 
acest caz. Rezervele interne nu 
sînt încă epuizate. In urma prelu
crării planului de măsuri al Bi
roului Comitetului regional d®

*

s
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— fiecare echipă va fi formată 
din trei titulari și o rezervă, băr
bați, femei sau echipă mixtă, in
diferent de vîrstă :

— se va juca cu 3 zile de gin- 
dire la o mutare fără a se socoti 
timpul cît merge scrisoarea în poș
tă. Cîștigătorul concursului va pri
mi cupa oferită de federație, iar 
echipele finaliste vor primi diplo
ma de onoare.

Concursul va începe în jurul da
tei de 15 iulie 1963 cu etapa semi
finale.

înscrierile se vor face pînă la 
data de 30 iunie 1963, pe adresa : 
Federația romînă de șah, str. V. 
Conta nr. 16 București 1, cu men
țiunea pe piic „Șah prin corespon
dență1 II. III.', anexînd și timbre pentru 
răspuns recomandat.

și Borța Constantin. Soliști instru
mentiști : I. ACORDEON Iepti- 
mie Dumitru — Petrila, II. Cîlțea 
Vasile — Lonea. I. MUZICUȚE — 
Raimond Dionisie — Petrila, II. 
Uricani — trio-muzicuțe.

II. FORMAȚII ALE CĂMINELOR 
CULTURALE: Brigăzi artistice de 
agitație. I. Cimpa, II Iscroni. 
Dansuri: 1. Cimpa. Soliști vocali: 
I. Trifan Viorica și Lăcătuș Vasili- 
ca — Cimpa, II. Ionescu Vintilă — 
Bărbăteni.

III. FORMAȚII ALE COOPERA
TIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI : 
Brigăzi artistice de agitație : I. 
Cooperativa „Jiul" Petroșani, II, 
Cooperativa „Sprijinul minier" Lu
peni. Dansuri: I. Cooperativa 
„Jiul" Petroșani, Soliști vocali. I. 
Marca Ecaterina — Petroșani.

îngreunează, de asemenea, crește
rea mai rapidă a productivității 
muncii. Dacă în ultimele zile s-a 
mai îmbunătățit situația, în lu
nile trecute, datorită faptului că nu 
am primit transportoarele cu racle- 
te planificate și nici piese de 
schimb, în special lanț pentru ele, 
munca în abataje a suferit.

Mai întîmpinăm și unele greutăți. 
In cursul acestui an pentru activi
tatea de investiții, exploatării mi
niere Petrila i s-au repartizat cinci 
planuri anuale. In acestea de patru 
ori s-a mărit sarcina de creștere 
a productivității muncii. Astfel an
gajamentele colectivului au rămas 
mereu în urma planului. Față de 
realizările anului 1962, ultima ma
jorare a planului productivității 
muncii prevede o creștere de 36 
la sută.

Eliminînd lipsurile pe care le mai 
avem vom realiza și în acest an 
o creștere importantă a producti
vității muncii și pe această cale 
ne vom îndeplini cu cinste sarci
nile de plan și angajamentele de 
întrecere pe anul 1963.

a întregului material ce se va pre
da.

E necesar deci, ca toți cei în
scriși, să privească cu toată serio
zitatea programul de desfășurare 
privind școlarizarea, știind că de 
felul cum fiecare se va strădui să 
acumuleze materialul, va depinde 
reușita examenului final.

partid, tehnicienii și inginerii pe- 
trileni au analizat posibilitățile pe 
care le au pentru un nou avînt al 
creșterii productivității muncii. Cu 
această ocazie s-au scos în evi
dență o serie de măsuri eficiente 
care, aplicate în practică să asi
gure o ușurare efectivă a muncii 
minerilor.

Se știe că în ultimii ani s-au fă
cut încercări la majoritatea exploa
tărilor din bazin de a introduce 
perforatoare roto-pneumatice pentru 
perforarea găurilor de pușcare în 
cărbune. La Petrila aceste mașini 
au dat rezultate bune și în scurt 
timp a și crescut numărul lor la 
30. Insă ce folos că în prezent 
din cauza lipsei de sfredele co
respunzătoare pentru ele aceste 
mașini sînt folosite msmai la gău- 
rirea lemnului de mină în vederea 
prăbușirii abatajelor. De peste doi 
ani se solicită sfredele respective 
dar Direcția Comercială din 
C.C.V.J. nu le-a putut procura nici 
pînă azi.

Lipsa de ritmicitate în livrarea 
utilajelor și a pieselor de schimb

Convorbirile recapitulative 
să se țină în toate cercurile

Una din principalele preocupări 
ale organizațiilor de partid în pe
rioada actuală este asigurarea în
chiderii anului școlar al învăță- 
mînlului de partid. Cea mai mare 
parte dintre cercuri și cursuri au 
ținut convorbirile recapitulative de 
încheiere, restul urmînd să fie ți
nute zilele acestea.

La exploatările miniere Petrila, 
Aninoasa, Lupeni, la C.C.V.J. și în 
alte întreprinderi și instituții or
ganizațiile de partid au reușit să 
asigure o bună desfășurare a con
vorbirilor recapitulative, a existat 
preocupare pentru conținutul învă- 
țămîntului, pentru mobilizarea 
cursanților.

Sînt însă și cazuri de indiferen
ță față de desfășurarea convorbi
rilor recapitulative. Iată cîteva 
exemple în această direcție. La 
I.P.I.P. Livezeni în nici unul din 
cele 3 cercuri de învățămînt nu 
s-au ținut convorbirile planificate 
pentru săptămîna trecută, din cau
ză că biroul organizației de bază 
— secretar tov. GyOrgy Alexandru 
nu s-a preocupat de mobilizarea 
cursanților. Dezinteres condamna
bil față de învățămîntul de partid 
se manifestă la I.I.L. „6 August" din 
Petroșani, unde nici pînă acum 
n-au început convorbirile recapi
tulative. In ziua cmd au iost pla
nificate convorbirile recapitula
tive la cercul de studiere a 

Istoriei P.M.R. — propagandist 
tov. Alexa Nicolae — s-au prezen
tat doar 4 cursanți, iar la cursul 
seral anul I propagandist tov. Mi- 
huț Constantin nu s-a prezentat nici

--Ѳ--- ------

Foimati ile artistite tntigiioaie 
ale tai orâjenejii (raionale) 
a telol ie al îll-lee rancors

(thmare din pdg. l-ej 

un cursant, ba mai mult, însuși pro
pagandistul a lipsit. V inovai de a- 
ceastă stare de lucruri se face bi
roul organizației de baza, secretar 
tov. Andras Iuliu, care privește cu 
nepăsare sarcina de a conduce în- 
vățămîntul de partid. Acest lucru 
este dovedit și de faptul că în ziua 
cînd au fost planificate convorbi
rile recapitulative, la ele n-a fost 
prezent nici un membru al biroului 
organizației de bază.

Slabă preocupare pentru închide
rea în bune condițiuni a învăță- 
mîntului de partid se manifestă și 
la mina Dîlja unde convorbirile re
capitulative, de asemenea, nu s-au 
tinut. Același lucru trebuie arătat 
deșpre cariera Bănița.

Printre cercurile care n-au ținut 
convorbirile recapitulative se numă
ră și cel de studiere a economiei 
politice anul I de la C.F.R. Pe
troșani — mișcare — propagandist 
tov. Măntoiu Dumitru. La convorbi
re nu s-au prezentat nici măcar 
membrii comitetului de partid și 
biroului organizației de bază care 
sint cursanți în acest cerc.

Asemenea cazuri de neglijare a 
învățămîntului de partid trebuie să 
fie înlăturate. Organizațiile de 
partid respective au datoria de a 
lua toate măsurile în vederea mo
bilizării cursanților spre a partici
pa la convorbirile recapitulative 
de închidere a învățămîntului de 
partid. De asemenea, să fie trași la 
răspundere acei cursanți care sub- 
apreciază învățămîntul de partid, 
dovedesc nepăsare față de ridica
rea nivelului lor politic și ideolo
gic, tendință des întîlnită la unii 
membri de partid de la I.L.L. „6 

August", I.P.I.P., mina Dîlja și care 
s-a manifestat în toț cursul anului 
școlar.
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Universitatea muncitorească 
din Petrna a încheiat 

încă un an de activitate
Organizată prin grija comitetelor 

sindicatelor din orașul Petrila și cu 
sprijinul Consiliului local al sindi
catelor din Petroșani, Universitatea 
muncitorească ce a funcționat în ca
drul clubului sindicatelor din Pe
trila a încheiat încă un an de 
activitate. In anul de învățămînt 
1962—1963 universitatea muncito
rească de aici a funcționat cu 130 
cursanți din care 100 au frecven
tat cu regularitate cursurile reu
șind ca la finele anului de învăță
mînt să se înscrie pe lista absol
venților.

Cu ocazia închiderii festive a 
anului de învățămînt. Comitetul 
sindicatului de la mina Petrila a 
acordat unui număr de cursanți 
premii în obiecte în valoare de 
1 700 lei. Printre premiați se numă
ră mecanicul de locomotivă Simo- 
ta Constantin din sectorul I al mi
nei Petrila care a primit o servietă, 
un stilou și trei cărți, minerii Za- 
haria Gheorghe, șef de schimb la 
sectorul I și Apostol Dumitru.

GH. ECOBESCU 
corespondent
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Un magazin apreciat
Magazinul alimentar nr. 13 din 

Petroșani condus de tov. Colesni- 
ceanu Alexe se bucură de o bună 
apreciere din partea cumpărători
lor. Bine aprovizionat, curat, cu un 
personal harnic și politicos, maga
zinul se situează alături de cele 
mai mari unități comerciale din 
localitate.

Luna trecută, de exemplu, planul 
de vînzări al magazinului a fost de
pășit cu 20 la sută. Rezultatele ob
ținute în prima jumătate a lunii 
mai sînt și mai bune.

In dobîndirea acestor succese o 
contribuție prețioasă au adus-o 
vînzăioarele Popa Anica și Colda 
Ana.

C. IOAN 
corespondent

TELEGRAME
EXTERNE

Remanierea 
guvernului brazilian 
BRASILIA 18 (Agerpres). 
Agențiile occidentale de presă a- 

nunța că la 17 iunie, președintele 
Braziliei, Joao Goulart, a procedat 
la o remaniere a guvernului. Prin
tre miniștrii noi numiți se află : 
Evandro Lins E. Silva, la Minis
terul Afacerilor Externe, Abelardo 
Jurema, la Ministerul Justiției, se
natorul Amaury Silva, la Ministe
rul Muncii, Oliverio Brito la Mi
nisterul Minelor și Energiei. De 
asemenea, generalul Jair Ribeiro 
Dantas a fost numit ministru al for
țelor armate, amiralul Silvio Mot
ta, ministru al marinei și genera
lul Anisio Botelho, ministru al a- 
viației.

Referindu-se la persoana noului 
ministru al afacerilor externe, a- 
genția U.P.I. arată că Lins E. Sil
va „se bucură de încrederea de
plină a președintelui Goulart și se 
așteaptă ca el să ducă în conti
nuare o politică externă neutralis- 
tă și independentă. Un exemplu 
al acestei politici, subliniază a- 
genția, este opoziția față de. 0СІМ 
intervenție în Cuba".

- = © = -
O recunoaștere 

a Curții Supreme a S.U.A.
NEW YORK 18 (Agerpres).'
La 17 iunie, Curtea Supremă a 

S.U.A. a pronunțat o hotărîre prin 
care recunoaște dreptul liderului 
comunist american Henry Winston 
de a intenta guvernului Statelor 
Unite o acțiune pentru repararea 
daunelor cauzate sănătății sale în 
•timpul cît a fost deținut în închi
soarea federală din orașul Terre 
Haute (statul Indiana).

In 1956, Henry Winston a fost 
condamnat la 6 ani închisoare pen
tru „instigarea la răsturnarea prin 
forță a guvernului S.U.A.". Din 
cauza condițiilor grele din închi
soare și a neglijentei criminale a 
medicilor închisorii, Henry Wins
ton și-a pierdut complet vederea.
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Demisia 
guvernului izraelian 

IERUSALIM 18 (Agerpres).
Ca urmare a demisiei primului 

ministru, Ben Gurion, la 17 iunie 
a fost anunțată demisia întregului 
guvern al Izraelului. Agenția Reu
ter relatează că președintele Izrae
lului, Zalman Șazar, a început 
consultările în vederea desemnării 
unui nou prim-ministru. Conduce
rea partidului guvernamental Ma
pei a adoptat hotărîrea de a-1 pro
pune pe Levi Eșkol, ministru al fi
nanțelor în precedentul guvern, 
pentru postul de prim-ministru.

Totodată, Ben Gurion a revenit 
asupra hotărîrii sale de a renunța 
și la mandatul de deputat. Agenția 
France Press relevă că, potrivit 
cercurilor politice izraeliene, hotă
rîrea lui Ben Gurion de a-și menți
ne mandatul de deputat ar putea 
prefigura o reîntoarcere a sa la 
conducerea guvernului. Se știe că 
Ben Gurion a mai demisionat în 
repetate rînduri în trecut, dar ul
terior și-a reluat funcția de prim- 
ministru. —■r-
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/\dunare a revanșarzilor 

în Berlinul occidental

I

BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 
gerpres).

Cu îngăduința autorităților loca
le, în Berlinul occidental a avut 
loc o adunare a membrilor organi
zației revanșarde care acționează 
în Germania occidentală, „Grupul 
compatrioților din Berlin și Bran
denburg". Participanții au cerut des
chis revizuirea frontierelor existen
te ale Germaniei.

Revanșarzii au fost salutați de 
reprezentanții autorităților vest- 
berlineze și vest-germane, printre 
care de reprezentantul cancelarului 
Adenauer și al ministrului pentru 
problemele persoanelor strămutate 
de la Bonn.



Navele cosmice
CC„Vostok-5“ și ,,Vostok-6'

— Cosmonauții Valeri Bîkovski

sovietice 
își continuă zborul

și Valentina Tereșkova
se simt admirabil —

PLENARA C.C. AL P.C.U.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite:

A început cea de-a treia zi a 
zborului cosmic comun efectuat de 
Valeri Bîkovski și Valentina Te- 
reșcova.

La 18 iunie, în jurul orei 8, 
nava-satelit „Vostok-5" înconjurase 
Pămîntul de 60 de ori, iar nava- 
satelit „Vostok-6" de 29 de ori. 
Pînă la această oră nava „Vostok-6" 
a parcurs în Cosmos 1200 000 
kilometri.

In timpul nopții cosmonauții 
dormit timp de 7 ore.

I Ziua de muncă a Valentinei 
■reșkova, cosmonautul nr. 6, a
ceput la ora 5,50 după ora Mos
covei. Valeri Bîkovski s-a trezit 
din somn la ora 7. Cosmonauții 
au raportat la Pămînt că zborul 
decurge normal, sistemele de bord 
funcționează bine, iar ei se simt 
admirabil.

Datele controlului telemetrie do-

de

au

Te- 
în-

vedesc buna funcționare a tuturor 
sistemelor navelor „Vostok-5" și 
„Vostok-6". Au fost prelucrate dia
gramele primite în timpul ncqiții 
ale numeroșilor parametri ce carac
terizează starea cosmonauților. Re
zultatele descifrării dovedesc că 
ambii cosmonauți au avut un somn 
adine, liniștit. Pulsul lui Valeri 
Bîkovski a fost în timpul somnUhri 
de 45-52 bătăi pe minut, iar al Va
lentinei Tereșkova de 52-60.

In cabinele navelor sînt men
ținute automat regimurile dinainte 
stabilite de temperatură, presiune, 
componență a aerului.

Vasta rețea a punctelor de mă
surători urmărește continuu mer
sul zborului. In afară de informați
ile telemetrice despre funcționarea 
sistemelor de bord și starea cos
monauților, centrul de coordonare 
și calcul primește cu regularitate 
date privind măsurătorile orbitale. 
Aceake date prelucrate automat cu 
^tttorUl mașinilor electronice de 

сй<№1, sînt necesare pentru contro
lul asupra schimbării parametrilor 
orbitali ai navelor.

Navele 
tok-5" și 
zborul.

MOSCOVA 18 (Agerpres. — 
TASS transmite :

La 18 iunie, în Palatul Mare al 
Kremlinului s-a deschis Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a Plenarei fi
gurează problema : „Sarcinile curen
te ale muncii ideologice 
dului".

La lucrările plenarei 
conducători de partid și
oameni de litere și de artă, oameni 
de știință, reprezentanți ai învăță-

-------------©.

pe tărîmul creației din 
ținuturi și regiuni.
a fost deschisă de N. S. 
prim-secretar al C.C. al

a parti al C.C. 
raportul

participă 
de stat,

mîntului public, ai presei, precum 
și alți reprezentanți ai intelectuali
tății de 
republici,

Plenara
Hrușciov,
P.C.U.S.

Leonid Iliciov, secretar
al P.C.U.S., a prezentat 
„Sarcinile curente ale muncii ideo
logice a partidului".

După raport au început dezbate
rile la care au luat cuvîntul nu
meroși participanți.

cosmice sovietice „Vos- 
„Vostok-6" își continuă

a

BERLIN. — La Fabrica de loco
motive și mașini electrice „Hăns 
Beimler" din Hennigsdorf, regiunea 
Potsdam (R.D.G.) a intrat în func
țiune o linie în flux pentru mon
tarea locomotivelor industriale. Da
torită noii linii 
din 10 iunie, la 
părăsește poarta 
comotivă de 150

în flux, începînd 
fiecare două zile 

fabricii eîte o lo- 
tone.

16 iunie, Secreta- 
al Consiliului de 
țărilor Asiei și

©
o

> CAIRO. — La 
riatul permanent 
Solidaritate al 
Africii a dat publicității o declara
ție în care condamnă hotărîrea cer
curilor agresive ale S.U.A. de a 
aduce în Marea Mediterană subma
rine atomice americane înzestrate 
cu rachete „Polaris".

I CAIRO. — Potrivit unui nou co
municat comun dat publicității în sea, 
ra zilei del7 iunie la CAiro de către 
președintele Nasser și președintele 
yemenit As-Sallal, R.A.U. a aprobat 

( cererea Republicii Arabe Yemen 
de a se alătura statului federal 
arab alcătuit din Egipt, Siria și 
Ягак.

1 LONDRA. — Ziarul „Daily Wor
ker" a anunțat la 18 iunie că, potri
vit știrilor sosite din Irak, trei 
activiste de seamă ale Ligii femei
lor din Irak: Djamila Haled, Leila 
El-Rumi și 
condamnate

Zakia Shakir au fost 
la moarte.

— Corespondentul din 
agenției Reuter tran-

] ANKARA.
Ankara al
emite eă profesorul Abdulhak Ce- 
mal Yoruk, unul dintre cei trei 
miniștri din guvernul Turciei pre
zidat 
dului
care 
cută,
sa funcție de ministru ai justiției.

de Inonu, membri ai Parti- 
național republican țărănese 

au demisionat săptămîna tre- 
a fost numit din nou în fosta
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Magazinul 
„Lumea copiilor" 

din Moscova
.1 MOSCOVA 18 (Agerpres) — A- 
genția Novosti transmite:

Magazinul „Lumea copiilor" din 
Moscova — unul dintre cele Шаі 
mari magazine universale din Euro
pa — deservește zilnic 200 000 cum
părători. Aici sînt puse în vînzare 
mărfuri cu 7 000 nomenclaturi. ■ In 
magazin se vînd zilnic pînă la cinci 
vagoane de jucării, 15 000 paltoane, 
sau pardesie, 12 000 perechi de în
călțăminte și numeroase alte pro
duse. De dimineață pînă seara, au
tocamioanele și scuterele transportă 
la domiciliul cumpărătorilor mărfu
rile comandate prin telefon.

Cosmonautul Valeri 
primit în

MOSCOVA 18 
TASS transmite : 

S. Hrușciov, 
al P.C.U.S., a 
navei 

Bîkovski 
„Intr-una 
exprimați 
rîndurile

C.C.

(Agerpres).

prim-secretar al 
transmis pe bor- 

„Vostok-5" lui Valeri 
următoarea radiogramă : 

din radiogramele dv. 
dorința de a fi primit 

Partidului Leninist.
al P.C.U.S. a examinat 

ceasta cerere și a hotărît primirea 
dv. în rîndul membrilor P.C.U.S.".

vă
în

a-

Bîkovski
rîndurile P.C.U.S.

(Agerpres).

a transmis de pe

MOSCOVA 18
TASS transmite :

Valeri Bîkovski
bordul navei „Vostok-5" Comitetu
lui Central al P.C.U.S. următoarea 
radiogramă : „Din toată inima mul
țumesc partidului nostru scump 
pentru înalta încredere acordată — 
primirea mea în rîndurile P.C.U.S. 
Voi îndreptății încrederea dv. Mi
siunea patriei și partidului va 
îndeplinită cu succes".

poporului kurd, 
și artileria, de- 
că partidul Baas 
Irak și-a îndrep-

împotriva kurzilor :

fi

©

Schimb de telegrame intre plenara 
С. C. al ‘P. c. u.

(Agerpres).

S. și cosmonaut
MOSCOVA 18 

TASS transmite :
Plenara C.C. al P.C.U.S. a a- 

dresat cosmonauților sovietici Va
lentina Tereșkova și Valeri Bîkovs- 
ki următoarea telegramă: „Plena
ra G,C. al P.C.U.S., toți participanții 
la plenară 
cordial pe 
și curajoși

Vă urăm
istoricului zbor cosmic în grup".

Cosmonauții Valentina Tereșkova 
Valeri Bîkovski au transmis ple-

vă felicită călduros și 
dv., patrioți neînfricați 
ai patriei noastre, 
succes în îndeplinirea

și

©

Mina Musan din
PHENIAN 18 (Agerpres).
Muntele Cersanbon (care 

limba coreeană înseamnă magne
ții) poartă în măruntaiele sale mai 
mult de 1,1 miliarde tone de 
netit. Aici se află carierele 
Musan de unde se extrage 
peste 1,4 milioane tone de 
netit, de două ori mai mult

extrăgea în timpul dominațieise

in

mag- 
minei 
anual 
mag- 
decît

narei C.C, al P.C.U.S. următoarea 
telegramă de răspuns : „Am aflat 
cu mare bucurie de călduroasele 
felicitări adresate nouă, cosmonau
ților, de participanții la plenara 
C.C. Mulțumim din inimă pentru 
caldele felicitări și urări de bine, 

încredințăm C.C. al P.C.U.S. și 
pe dv. personal, dragă Nikita Ser- 
gheevici, că vom face totul pentru 
a îndeplini sarcina ce ne-a 
încredințată.

Glorie Partidului leninist !.

R.P.D. Coreeană

fost

colonialiștilor japonezi. întregul 
proces de producție în mină, de la 
extracția minereului din cariere și 
pînă la Fabrica de înnobilare, este 
mecanizat. Mina Musan a devenit 
în prezent principalul furnizor de 
concentrat de minereu al uzinelor 
metalurgice Kim Ciak din Cendin 
și Hvanhe și al oțelăriilor din ora
șele Sendin și Cendin.

MOSCOVA. 18 (Agerpres).
Agenția TASS a dat publicității 
declarație în legătură cu situația 

iactuală din Irak și îndeosebi cu
privire la noile acțiuni dezlănțuite 
împotriva kurzilor și a forțelor pa
triotice din această țară.

Amintind că la 10 iunie guver
nul irakian a început operațiunile 
militare împotriva 
folosind tancurile 
clarația subliniază 
aflat la putere în 
tat lovitura
„pentru că kurzii, care reprezintă 
aproape un sfert din populația Ira
kului, luptă pentru dezvoltarea ță
rii pe calea independenței, împo
triva subordonării ei cercurilor im
perialiste, pentru instaurarea rîndu- 
ielilor democratice în țară, pe baza 
colaborării frățești între arabi și 
kurzi". După cum se știe, kurzii 
din Irak s-au aflat întotdeauna a- 
lături de arabi în lupta pentru in
dependență împotriva dominației 
monopolurilor petroliere străine.

Ațîțarea vrajbei naționale, rea
mintește declarația, a fost o metodă 
preferată a regimului reacționar al 
lui Nuri Said, interpusul monopo
lurilor stăine. O cauză principală 
a izolării lui Kassem de popor și 
a prăbușirii regimului său a fost, 
după cum se știe, războiul fratricid 
împotriva kurzilor.

Declarația agenției TASS arată 
apoi că, la venirea la putere, ac
tualul guvern irakian a promis re
glementarea problemei kurzilor 

prin garantarea drepturilor naționale 
ale acestui popor. Curînd însă, <
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UN NOU VACCIN 
ÎMPOTRIVA GRIPEI

PRAGA 18 (Agerpres).
Lucrătorii Institutului de seruri 

vaccinuri din Michalany (Slovacia) 
au realizat un vaccin polivalent 
împotriva gripei. Noul vaccin a 
fost administrat recent unui număr 
de 300 000 de cetățeni și îndeosebi 
lucrătorilor din transporturi, mine
rilor, metalurgiștilor și altor cate
gorii de cetățeni care prin natura 
activității lor sînt mai expuși 
îmbolnăvirile de gripă. Vaccinul 
dat bune rezultate.

vernul irakian s-a dezis de pro
misiunile făcute, încercînd să fo
losească tratativele cu conducătorii 
mișcării kurde pentru a concentra 
armata și pentru a da o lovitură 
prin surprindere.

Declarația expune apoi esența po
liticii promovate de liderii baasiști 
care s-au opus tuturor forțelor de
mocratice din țară, încercînd să 
se mențină la putere prin teroare 
și provocări. încă din primele zile 
ale preluării puterii, ei au dezlăn
țuit un val de represiuni împotri
va luptătorilor împotriva imperia
lismului, pentru pace, pentru de
mocrație, împotriva comuniștilor ira. 
kieni și a celorlalți patrioți. In 
Kurdistan, guvernul irakian a con
tinuat politica de exterminare în 
masă a oamenilor, politica de ge
nocid, contrară celor mai elmen- 
tare drepturi ale omului și Cartei 
O.N.U.

„Fiecare om cinstit din lume, se 
spune în declarație, fiecare stat 
care se pronunță pentru respecta
rea pricipiilor O.N.U., nu poate să 
nu-și ridice glasul hdtărît, de pro
test, împotriva acțiunilor monstru
oase ale autorităților irakiene față 
de poporul kurd".

gu-

Și

la 
a
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Situația politică din Argentina se înrăutățește 
continuu

BUENOS AIRES 18 (Agerpres).
Situația politică din Argentina 

continuă să se înrăutățească pe mă
sură ce se apropie ziua de 7 iu
lie, cînd în această țară urmează 
să aibă loc alegeri prezidențiale. 
In seara de 17 iunie, transmite a- 
genția U.P.I., un grup de civili înar
mați au atacat reședința oficială 
a președintelui Argentinei, Jose 
Fario Guido. Intre atacatori și găr
zile palatului prezidențial a avut loc 
un schimb de focuri de arme, după 
care primii s-au făcut nevăzuți. 
Imediat după aceea în jurul palatu
lui prezidențial au sosit întăriri ale 
poliției pentru a preveni alte ata
curi.

In aceeași zi, continuă agenția 
U.P.I., în imediata apropiere a clă
dirii Congresului argentinian a ex
plodat o bombă, care a provocat

pagube clădirilor învecinate. Agen
ția transmite de asemenea, că, da
torită avarierii unui cablu de înaltă 
tensiune, ca urmare a unui act de 
sabotaj, transportul pe calea fera 
tă suburbană din sectorul de vest 
al orașului Buenos Aires a fost pa
ralizat timp de peste o oră, iar trei 
stații de radio si-au întrerupt emi
siunile.

Intre timp, agențiile occidentale 
de presă relevă creșterea „nervo
zității" în rîndurile comandanților 
armatei argentiniene care, după cum 
se știe, se opun participării pero- 
niștilor la apropiatele alegeri. „Co
mandanții militari, scrie agenția 
U.P.I., și-au exprimat luni fățiș de
zacordul față de hotărîrea unui tri
bunal de a permite participarea pe- 
roniștilor la alegerile din luna vii
toare. Se anunță, continuă agenția.

că militarii caută în prezent să-și 
întărească poziția politică pentru un 
eventual nou conflict cu guvernul". 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Război a anunțat, de ase
menea, că nouă ofițeri care au fost 
arestați după rebeliunea eșuată din 
aprilie au evadat din locul de de
tențiune. Agenția U.P.I. subliniază 
că această evadare „s-a produs, 
după cîte se pare, cu știrea pazni
cilor lor militari". „Un alt semn al 
nemulțumirii armatei — încheie 
U.P.I. — îl reprezintă o serie de 
declarații primite de ziarele și a- 
gențiile de presă argentiniene din 
partea conducătorilor rebeliunii 
din luna aprilie, în care aceștia 
arată că au hotăiît să rămînă as
cunși, întrucît consideră că tre
buie să fie oricînd gata să conti
nue lupta".

PROGRAM DE RADIO
20 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Jocuri popu
lare, 8,00 Sumarul presei centrale,
8.30 Muzică ușoară, 9,00 Vreau să 
știu, 9,25 Muzică simfonică, 10,30 
Cîntece și jocuri populare din Mol
dova, 11,05 Recital Igor Bezrodnîi,
11.30 Melodii de estradă, 12,00 Pro
gram de cîntece și jocuri, 13,10 Arii 
și duete din operete interpretate 
de Iolanda Mărculescu și Ludovic 
Spiess, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Cîntă Lili Creangă și Nicolae 
Băluță. Iri program muzică popu
lară, 16,00 Recital Dan Iordăchescu, 
16,15 Vorbește Moscova, 17,10 Sce
ne, arii și duete din operele lui 
Verdi, 18,00 Din creația de muzică 
ușoară a compozitorilor noștri, 19,02 
Melodii populare cerute de ascultă
tori, 20,00 Transmisiunea concertu
lui simfonic popular al orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii, 22,10 
Seară de romanțe. PROGRAMUL Ц. 
10,10 Ansambluri corale de copii, 
11,00 Muzică ușoară, 12,05 Muzică 
populară, 13,40 Melodii pentru pian 
și orchestră, 14,10 Cîntece și jo
curi populare, 14,35 Muzică instru
mentală și vocală de compozitori ro- 
mîni, 15,30 Muzică ușoară, 16,10 
Cîntece pionierești, 17,00 Din fol
clorul popoarelor, 18,05 Muzică ins
trumentală și vocală, 18,30 Formații 
romînești de muzică ușoară, 20,10 
Muzică populară interpretată de 
Ana Bălăci și Pavel Tornea, 20,40 
Muzică ușoară de Mișu Iancu, 
22,00 Seară de dans cu Horia Ser- 
bănescu și Radu Zaharescu [relua? 
re).
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CINEMATOGRAF^
PETROȘANI — 7 Noiembrie i 

Cerul n-are gratii; Al. Sahia : Stra
da mezinului ; LONEA : Revista de 
la miezul nopții; ANINOĂSA : Per
misie pe țărm; VULCAN: Vîrsta 
de aur a comediei; LUPENI: Fe
cioara ,- URICANI: Planeta furtuni
lor.
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