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Cu planul semestrial îndeplinii

Colectivul sectorului Lupeni

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
i(4,pag. 20 bani.1
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Conducerea sectorului III Lupeni 
îndrumată de organizația de partid, 
și-a indiept.-.t cu precădere preo

cupările spre asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-materiale nece
sare creșterii productivității muncii, 
îndeplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan de către sector. Folosirea teh
nicii noi, a metodelor avansate de 
lucru, organizarea judicioasă a pro
cesului de producție, întărirea a- 
sistenței tehnice, ridicarea califică
rii muncitorilor au făcut posibil ca 
randamentul muncii să crească con- ___  __ ___
tinuu în sector, $ ajunțjtnd în me- dat pests' plan și "brigăzile condti- 
die la 4,200 tone de cărbune pe 
post, randament ce depășește pe cel 
prevăzut cu aproape b tonă de 
cărbune. Pe această bază minerii

icterului și-au depășit planul de 
producție in perioada 1 ianuarie— 
13 iunie cu aproape 18 500 tone de

&

se

plan. Graficul este ți- 
arată indicii de plan 
la începutul lunii și 
începutul anului. Așa 
in prima jumătate a 
din preparația Lupeni

938 tone de cărbune 
cocsificabii peste plan

In incinta preparației Lupeni 
află un grafic de producție, o ade
vărată oglindă a activității ce se 
desfășoară aici pentru îndeplinirea 
sarcinilor de 
nut la zi și 
realizați de 

' chiar de la 
de exemplu, 
acestei luni, 
au luat drumul industriei noastre 
cocsochimice 936 tone de cărbune 
cocsificabii preparat peste prevede
rile planului. De la începutul anu- 

. lui cantitatea de cărbune special 
preparat aici peste plan se ridică 
la aproape 7 500 tone. La acest 
succes însemnat se mai adaugă și 

; altele cum ar fi, obținerea unei e- 
conomii la prețul de cost în valoa
re de 336.000 lei, îmbunătățirea re
cuperării globale în prima jumă
tate a acestei luni cu 1,4 la sută 
și obținerea unei producții nete de 
6 449 tone peste sarcinile de plan.

Printre cei care s-au evidențiat 
în munca pentru obținerea acestor 
frumoase rezultate se numără maiș
trii Coman Sever, Avramescu Liviu, 
Chertes Alexandru, împreună cu 
formațiile de lucru pe care le con
duc, supraveghetorul Narița Petru, 
precum și tovarășii Kalanyos Ilie, 
Coropiță Ioan, Sibișan Victor, Szell 
Iuliu, Doicsar Francisc și alții.

Realizări tehnice binevenite
1 Colectivul sectorului de preparare 
a salutat cu bucurie vestea intro
ducerii unui separator electromag
netic în producție. Acesta îl va 
scăpa de necazurile prilejuite de
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cărbune cocsificabii. In același 
timp minerii sectorului au redus 
consumul de lemn în medie cu 2,700 
m.c. pe mia de tone de cărbune 
extrasă.

Frontaliștii din brigada lui Petre 
Constantin au contribuit la extra
gerea acestui plus de producție cu 
5 534 tone de cărbune date peste 
plan de la începutul anului, cei 
din brigada lui Ghioancă Sabin-' cu 
5 213 tone, iar cei din a lui Ghioan
că Ioan cu 3 218 tone de cărbune. 
Intre 125—590 tone de cărbune au 

se de Aslău Ioan, Vlad Dumitru, 
Butnaru Victor și Olteana Alexan
dru. Creșterea producției, pe baza 
sporirii productivității muncii, a 
făcut ca sectorul III al minei Lupeni 
să-și îndeplinească planul pe 

mul semestru cu 17 zile mai 
vreme.

pri
de

inmaterialele feroase „scăpate" 
cărbunele primit de la exploatări 
pentru preparare.

Acest „prieten al preparatorilor ", 
cum a fost numit separatorul elec
tromagnetic, va fi amplasat lingă 
capul de acționare a benzilor de 
sub concasoarele Lupeni.

O altă realizare tehnică este și 
rezolvarea scurgerii de apă din 
cărbune sub silozurile de bruti Lu
peni. Consiliul tehnic intern al pre
parației, în urma unui studiu, a sta
bilit soluționarea scurgerii sub si
lozurile de bruți 
Lupeni, prin 
fecționarea 
pîlnii de 
in 
lui IV, prevăzută 
cu o conductă de 
scurgere. Cu aju
torul unei pompe 
centrifugale scur
gerile captate cu 
ajutorul pîlniei vor 
fi refulate. In ace

lași scop s-a pre
conizat și betona- 
rea în pantă a 

planșeului dinspre 
pîlnia de captare.

con- 
unei 

captare 
dreptul silozu-

La sfîrșit 
de săptămînă, 

în excursie
Colectivul pre

parației Lupeni nu
mără mulți iubi
tori ai naturii. La

(Continuare 
In pag. 3-a)
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In întrecerea socialistă cu ce- î 
lela'le brigăzi din sectorul III al J 
minei Lupeni, ortacii lui Petre ] 
Constantin șe situează pe primul î 
Ioc. Numai' în perioada care a ț 
trecut din luna aceasta, 
da lui Petre Constantin 
tras 
căbil

IN 
Petre 
Gore 
port.

j
briga- j 

a exJ
cocsifi- 5 
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brigadă i 
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Gavrilă, ■ muncitor -ia trans- J 
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471 tone cărbune 
peste plan.
CLIȘEU: Șeful de
Constantin împreună

Condiții

condiții de odihnă și treta

stațiunea Eforie Sud capaci- 
de primire a bolnavilor a

Oamenii muncii 
. sezon în diferite 

climaterice din țară găsesc tot mai 
bune 
ment.

In
tatea
crescut cu 600 de paturi față de 
anul trecut și a fost dat în folo
sință un nou sanatoriu cu 250 de 
locuri pentru copiii cu, afecțiuni 
reumatismale, dermatologice și orto
pedice. Posibilitățile de tratament 
s-au extins mult și la pavilionul cu 
nămol de Ia Eforie Nord. A fost, 

i de asemenea, modernizat pavilionul

I

Un grup de preparatori de la Lupeni în excursie la Geoagiu
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Zborul navelor cosmice „Vostok-5“ 
și „Vostok-6“ s-a încheiat cu succes

Cosmonauții Valentina Tereșkova și Valeri
se

Bikovski
simt bine

in
așa

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Nava „Vostok-6" a aterizat 

cursul celei de-a 49-a revoluții, 
cum era stabilit, la ora 11,20 (ora 
Moseovei), la 620. km? nord-est de 
Karaganda.

In cursul celei de-a - 82-a revo-

SIMPOZION GEOLOGIC
Ieri, în sala clubului C.C.V.J. din 

Petroșani s-a deschis, sub auspiciile 
Ministerului Minelor și Energiei E- 
lectrice un simpozion geologic care 
va dura patru zile. La simpozion 
participă ingineri și tehnicieni mi
neri, geologi, cadre didactice de la 
I.M.P. Programul desfășurării lucră
rilor prevede: Prezentarea hărții 
geologice a bazinului Petroșani 
(geolog Borș Teodor), Studiul de 
cunoaștere a bazinului Petroșani în 
funcție de lucrările de cercetare, 
(referent geolog St-im. Virgil), Ca
racteristicile structurale ale cîmpu- 
rilor miniere și contribuția geologi
lor de exploatare la cunoașterea 
bazinului (referent geolog Rădulescu 

Gheorghe), Aplicarea procedeelor 
tehnice moderne de foraj (referent 
ing. Voronca Alexandru), Orientări 
în desfășurarea lucrărilor de foraj 
de adîncimi privind îmbunătățirea 
indicilor tehnico-economici (referent 
ing. Suciu Sever) etc.

Au fost aleși în prezidiu pentru 
a coordona lucrările simpozionului 
ing. Vierescu Viorel, șef al Ofi
ciului geologic din M.M.E.E., ing. 
Szuder Wiliam, director general', al 
C.C.V.J., ing, Ghioancă Victor,, se
cretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R., irig. Caramete Vasile, preșe
dintele comitetuln -sindicatului 
C.C.V.J., ing. Eufrosin Corneliu, șef 
al serviciului geologic direcția ge- 

tot mai bune de odihnă 
și tratament

sosiți în acest
stațiuni balneo-

cald de la 
s-a refăcut 
băi calde.1 
de foraj au

unde se aplică nămol 
Sovata, iar la Tușnad 
complet pavilionul de

In urma unor lucrări 
fost descoperite și au început să fie 
folosite noi surse de ape termale 
la Lipova și Bălțătești, iar de ape 
minerale la Sîncrăeni și Biborțepi.

Preocuparea pentru asigurarea u- 
nei bune asistențe medicale se re
flectă și în faptul că, în acest se
zon, în stațiunile balneo-climaterice 
sînt detașați aproape 600 de me
dici și profesori de 
medicală, farmaciști, 
asistenți de farmacie

cultură fizică 
cadre medii, 

și educatori.

stabilit, la ora 
,Vostok-5" a aterizat

Iuții, așa cum era
14,06, nava „
la 540 km. nord-vest de Karaganda.

In conformitate cu calculele fă
cute, cele două nave au aterizat 
la aceeași latitudine — . 53 grade.

Cosmonauții se simt bine.

nerală a cărbunelui din M.M.E.E
Deschizînd lucrările simpozionu

lui tovarășii Vierescu Viorel și Szu- 
der Wiliam au arătat că simpozio
nul va constitui o analiză a succe
selor obținute în realizarea bazei 
materiale de materii prime și un 
valoros schimb de experiență și 
apropiere între cadrele geologice 
și cele miniere.

—

- Lăcătușul Boca Ioan face parte 
din colectivul atelierului de întreți
nere de la U.S. „Vișcoza" Lupeni. 
Asigurînd buna Întreținere a mași
nilor de filat, el contribuie la apli
carea cu succes a inițiativei fila
torilor : „La 2000 bobine produse 
nici un rebut", fapt pentru care 
filatorii îl prețuiesc și stimează.

Pe tovarășul Вора Ioan II carac
terizează conștiinciozitatea în mun
că, Deși este unul din cei mai 
.virstnici lăcătuși, după cum mun

cește, el conslilvie un exemplu 
demn pentru tovarășii săi.

Iată-1 preocupat de . efeCtlHflH 
unei reparații.

Ge noutăți se vor găsi 
în magazinele de tricotaje 

în următoarele luni ?
Ce noutăți se vor-găsi în maga

zinele de tricotaje în următoarele 
luni ? Contractările dintre organele 
industriei și comerțului pentru cel 
de al doilea semestru, care s-au în
cheiat nu de mult, dau răspunsul' 
la această întrebare. Se vor pune 
în vînzare noi modele de tricotaje 
din fire sintetice voluminoase. îm
brăcămintea plușată din bumbac, 
puloverele și alte tricotaje impri
mate au cîștigat aprecierile consu-, 
matorilor. De aceea, producția lor 
sporește în continuare, față de pri
mul semestru, cu un milion de bu
căți. Creatorii au avut grijă ca de
senele și coloritul să fie înnoite, 
ținînd seama de schimbările inter
venite în modă și în gustul cum
părătorilor. Bumbacul pieptănat, 
cu fir de calitate superioară, va 
fi mult utilizat și Ia producția len
jeriei de corp care va înregistra, 
de asemenea, o creștere tot de un 
milion de bucăți. Jumătate din len
jeria realizată va avea modele va
riate de dantelă lucrate la noile 
mașini cu care au fost înzestrate 
fabricile.

(Agerpres)



- -r*

SfBft€W R®SU

V

prieten al tinerilor
O sarcină de răspundere 
a organizațiilor U. T. M.

Munca cultural- 
educativă ce sa 
desfășoară în ca
drul cluburilor con
tribuie în шаге mă
sură la educarea 
comunistă și patriotică a tineretu
lui, la. formarea trăsăturilor mo
rală ale omului de tip nou. Prin 
multiplele activități ce se organi
zează în cadrul cluburilor se crează 
posibilitatea petrecerii în mod plă
cui și educativ a timpului liber 
al tineretului.

Pe baza indicațiilor date de Co
mitetul orășenesc de partid, încă 
de la începutul lunii aprilie a.c. 
organizațiile U.T.M., împreună cu 
sindicatele, au întocmit planuri de 
muncă comune cu privire la acti
vitățile ce se vor organiza în pe
rioada de vară îri cadrul cluburilor 
si a căminelor culturale precum și 
In aer liber.

Printre obiectivele cuprinse în 
planurile comune, o atenție deose
bită s-a acordat măsurilor ce se 
vor lua pentru creșterea numărului 
formațiilor artistice precum și a ti
nerilor participanți în acestea.

Pe baza planurilor comune, orga
nizațiile U.T.M. din sectoarele II, 
/VI, VII ale minei Uricani, VII, IX, 
X Lupeni, cele de la Viscoza, spi
talul Lupeni, spălătoria preparației 
Petrila, din sectorul ѴЦІ Petrila, 
I.L.L. Lonea, sectorul IX Lonea, 
T.C.M.C. Coroiești, cartier I Vul
can, sectoarele VI, VII Aninoasa, 
construcții metalice U.R.U.M.P., co
operativa „Jiul" și altele au mani
festat inițiativă în crearea de noi 
formații artistice și lărgirea numă
rului de participanți la acestea. De 
pildă, la Școala profesională din 
Lupeni elevii și-au creat, pe lîngă 
celelalte formații artistice, o fan
fară care numără 30 instrumentiști, 
iar în majoritatea sectoarelor E.M. 
Lupeni s-au Creat brigăzi artistice 
de agitație.

Ca urmare a faptului că organi
zațiile U.T.M. împreună cu sindica
tele au în atenție măsurile stabilite 
în planurile comune a crescut atît 
numărul formațiilor artistice cit și 
numărul tinerilor ce activează în a- 
c est ea. Astfel, în ultima perioadă

numărul tinerilor 
care activează în 
formații a ajuns la 
1 600. Un început 
bun se constată la 
E. M. Uricani. In 

orașul Lupeni, pe zi ce trece, tot 
mai multi tineri sînt atrași la ac
tivitatea cluburilor. Printre tinerii 
care atît în procesul de producție 
cît și în munca cultural-artistică 
au o activitate bogată se numără 
tov. Nițu Lucreția, Nițu Gh„ Eco- 
bescu Vasile de la Uricani, Voicu- 
lescu Marc; reia, Mirth Catâlina, 
Faur Dumitru. Moldovan Ioan de la 
Lupeni, Haidu Ștefan, Doboș Emi- 
lian de la Petrila, Podani Mihai, 
Sebeș Alexandra de la E. M. Ani
noasa, Radu Gheorghe, Bartha Dio- 
nisie, Penescu Constantin, Ciofu 
Grigore, Cesovan Mircea din Pe
troșani și alții care își petrec ma
joritatea timpului liber la cluburi 
unde participă activ la activitatea 
formațiilor cultural-artistice.

Sînt însă și organizații U.T.M. 
ca cele din sectoarele I, X Petrila, 
secțiile mecanică și turnătorie de 
la U.R.U.M.P. și în general org. 
U.T.M. din orașul Petroșani care 
n-au făcut aproape nimic in direc
ția mobilizării tineretului la activi
tatea cluburilor. Aceeași situație 
există și la E.M. Vulcan. Aceste 
organizații nu analizează felul în 
care tinerii participă la activitatea 
cultural-artistică.

Unele comitete U.T.M. ca cele de 
la Petrila și Petroșani nu manifestă 
grijă pentru cuprinderea în pro
gramul lunar de activitate a clubu
lui a diferitelor manifestări cultu
ral-educative pentru tineret. Ca o 
deficientă se constată și aceea că 
unii secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. nu merg la cluburi, 
nu participă împreună cu tineretul 
la activitățile ce se organizează 
aici.

Organizațiile U.T.M. au datoria 
de a desfășura o muncă susținută 
în masa de tineret în așa fel încît 
fiecare tînăr să participe efectiv 
la activitatea clubului. Organizațiile 
U.T.M. să ajute mai mult sindica
tele și conducerile cluburilor în or
ganizarea activităților cu un conți
nut specific tineretului.

©------------

IOAN GHINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

E plăcut ca în orele de răgaz să. treci pe la club pentru a răsfoi^ 
o revistă, o carte care te interesează sau să joci sah. La clubul sindi
catelor din Petroșani zilnic se prezintă numeroși tineri pentru a pe
trece după-amiezeie in mod plăcut, instructiv.

IN CLIȘEU: Lîlenjiștii Romanei uc Luda $1 Ambruș Martin de la 
U.R.U.M.P. disputînd o partidă de șah.

Au îndrăgit cărțile
Un punct de atracție pentru mine 

îl constituie biblioteca. Cititul a 
devenit o pasiune pentru mine încă 
de cînd eram elev la școala ele
mentară. De atunci, pe măsura tre
cerii timpului, drumul spre biblio
teca clubului din comună îl iac tot 
mai des. îndrăgesc cărțile, dar mai 
ales cele care vorbesc despre bo
gățiile vieții, despre dîrzenia omu
lui și năzuințele lui spre fericire. 
Nu sînt rare cazurile cînd, citind 
asemenea cărți, mă apucă miezul 
nopții cu ochii ațintiți pe filele lor.

Din iunie anul trecut și pînă în 
prezent am împrumutat de la bi
blioteca clubului 58 de cărți. Mi-au 
plăcut mai mult dintre cărțile citite 
în ultima perioadă romanele „Ca
valerii teutoni", „Moromeții", „Sfeș
nicul de fier" etc. In prezent citesc 
cartea „întoarcerea la viață" de 
scriitorul romîn I. Cernea.

NICOLAE POENARU 
mina Aniaoaaa

, ■ ■ .......

PASIUNE PENTRU ARTA

Pe scena clubului din Bărbăteni
Vineri după-amiază formația ar

tistică de tineri amatori a clubului 
sindicatelor din Lupeni va prezenta 
pe scena clubului din Bărbăteni speo 
tacolul cu piesa „Omul care a 
văzut moartea", de Victor Eftimiu. 
Din formație fac parte tinerii Ma

rinescu Aurelia, învățătoare la 
Școala de 8 ani nr. 2 din Lupeni, 
Undea loan, tehnician la sectorul 
de aeraj și alți artiști amatori care 
interpretează cu măiestrie rolurile 
pe care le au în piesă.

In ultimul timp, la Uricani s-a 
pus un accent deosebit pe îmbu
nătățirea activității clubului. Comi
tetul U.T.M. se preocupă de atra
gerea a cît mai nrulți tineri spre 
activitatea clubului.

In prezent, în cadrul clubului ac
tivează o formație corală care nu
mără 90 de persoane, două brigăzi 
artistice de agitație, o echipă de 
dansuri, o orchestră de muzică 
ușoară, o echipă de fluierași, un 
taraf, o orchestră de muzicuțe etc, 
la ale căror repetiții participă cu în

suflețire peste 120 tineri.
Tinerilor din Uricani le place 

să se întreacă la muncă dar, în a- 
celași timp, le place să fie veseli, 
să eînte, să joace. Pentru a stimu
la aceste preocupări ale tinerilor, 
comitetul U.T.M. a organizat mai 
multe acțiuni cultural-artistice spe
cifice tineretului. Ceea ce merită 
să fie remarcat în activitatea orga
nizației U.T.M. din Uricani, este 
tocmai îndreptarea atenției spre 
formarea și dezvoltarea gustului 
artistic al tuturor tinerilor.

Tînărul miner Turdai Nicolae, 
de pildă, este apreciat ca un bun 
recitator. El a devenit și un bun 
interpret al brigăzii artistice de 
agitație. ~~-

Utemistul Duca Cristea, mecanic 
subteran la unul din sectoarele 
minei, a manifestat o mare bucurie 
cînd a auzit că în cadrul clubului 
se va crea o formație de dansuri.

— De ce-mi place dansul ?l Dar 
cui nu-i place! — se mira el. 
Parcă înțelegi mai bine, parcă îți 
place mai mult viața. Doar dansul 
e o expresie a setei de viată, a 
bucuriei, a optimismului.

Aceeași dragoste pentru activita
tea artistică, pentru frumos, poate 
fi intîlnltă și la tinerii Chițu Ghe
orghe, Mînzat loan, Colț Stanca, 
Hada Maria care dovedesc pasiune 
pentru formația corală. Fruntași în 
activitatea clubului sînt și tinerii 
Richițeanu Puiu, Berchi Gavrilă și 
ceilalți tineri ce compun orchestra 
de muzică ușoară sau dansatorii

Vlad Elena, Molnoș Coloman, Do- 
bay Beji precum și membrii echipei 
de dansuri din care fac parte Po
pescu Vasile, Chițu Lucreția și 
alți tineri uiunuiiori, pentru care clu

bul a devenit o a doua casă a lor, 
aici ei petreeîndu-și timpul liber în 
mod plăcut și folositor.

Tinerii din Uricani se mîndresc 
cu programele pe care le prezintă 
în fața oamenilor muncii, sînt pre
ocupați ca acestea să fie cit mai 
bogate Și atractive. Locul I cîști- 
gat la faza orășenească a celui 
de-al ѴП-lea concurs al formații
lor artistice de amatori, constituie 
un imbold spre desfășurarea unei 
activități cultural-artistice și m?1 
rodnice la care participarea tin 
rilor să fie mereu mai importantă.

V. OROS

------------------- ■— 12,— ———
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Tinerii din orchestra de muzică populari a clubului sindicatelor din Petrila se instruiesc cu stră
duință în arta muzicii. Orchestra lor este acum bine cunoscută in Valea Jiului. Ea a prezentat numeroase 
programe atît pe scena clubului din Petrila dt șl In alte localități din bazinul nostru carbonifer.

IN CLIȘEU: Solista vocală Pîsu Н«и ți o parte din orchestră la o repetiție.

ba clubul sindicatelor din Petrila 
seară de seară vin numeroși ti
neri. Ei vin cu plăcere la clubul 
lor să asculte o conferință intere
santă, să învețe un cîntec nou sau 
să vadă o repetiție.

Intr-una din seri pășeam pragul 
clubului alături de cițiva tineri 
„întîrziați". Prima încăpere de la 
etaj era deja plină. Ne-ат apro
piat de unui din grupuri la in- 
tîmplare. Se comenta ceva pe șop
tite. De ce tocmai pe șoptite ? Răs
punsul n-a fost greu să-l aflăm. Se 
disputa o partidă pasionantă de 
șah intre electricianul Domnișorii 
Gheorghe și minerul Petruș Vasile 
din sectorul IV al E. M. Petrila. 
Pettuș Vasile este un miner cunos
cut. El este unul dintre cei mai 
vrednici șefi de brigadă din. sector 
care, în fiecare lună își realizează 
cu cinste sarcinile de producție. Ad
versarul său în partida de șah es
te și ei un meseriaș de frunte, un 
utemist de nădejde. După „pozițiile" 
pe care Ie aveau cei doi prieteni, 
„specialiștii" de pe margine spu
neau că Domnișoru Gheorghe are 
mai multe șanse...

Partide interesante care dădeau 
loc la multe comentarii se desfășu
rau și la alte mese de șah. Utemis
tul Brădeanu loan își disputa in- 
tîietatea cu prietenul său Arde
leană Vasile, tot membru al orga
nizației U.T.M. La o altă masă Tar
tan Ioan, muncitor la I.L.L. se în
trecea cu elevul Borontea Petru 
din clasa a Vll-a.

Liniștea în care se jucau parti
dele ora stingherită numai de șoap

tele celor ce le urmăreau cu in
teres. Intr-un colț al sălii domina 
o vie animație. Șeful de brigadă 
Croitoru Gheorghe din sectorul II 
se întrecea la table cu. tînărul 
Cășuneanu loan, șei de schimb la 
el în brigadă. Intrlnd într-o cameră 
alăturată am văzut pe utemiștii 
Boldi Vasile, Obreja loan și pe 
alți doi colegi de ai lor jucînd 
rummy.

Ceea ce am văzut marți seara ia 
clubul din Petrila ne-a convins că 
mulți tineri din Petrila știu să-și 
petreacă serile în mod instructiv. 
In sala de lectură a bibliotecii am 
găsit un grup numeros de tineri 
care citeau din ziare despre evolu
ția celor două nave cosmice sovie
tice „Vostok-5" și „Vostok-6" — 
pilotate de Valeri Bîkovski și Va
lentina Tereșkova, cetățeni ai U- 
niunii Sovietice. Alți tineri citeau 
reviste sau cărți de literatură. Bi
blioteca clubului dispune de aproa
pe 18 ООО volume.

Activitatea ce se desfășoară aici 
este bogată. Tinerii au posibilitatea 
să asculte muzică, diferite comen
tarii, conferințe tehnice sau me
lodii preferate.

In alte săli am intilnit făclnd re
petiții tinerii din orchestra de mu
zică populară. Dintre ei am reținut 
pe solista vocală Pîsu Elena, pe 
acordeoniștii Feher Gheorghe, Gu- 
țu loan. Intr-o sală de la parter, tov. 
Mânu Maria preda o lecție in fa
ța tinerilor înscriși la cerem de 
balet.

O seară obișnuită la clubul sindi
catelor din Petrila.

S. ZAHAR1A
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Organizația de partid din cadrul 
sectorului mixt forestier Lonea ma
nifestă o preocupare permanentă 
pentru creșterea și întărirea conti
nuă a rîndurilor sale prin primirea 
de noi membri și candidați de 
partid. A fost creat. în acest scop 
un activ fără de partid. Tovarășii 
din activul fără de partid, o parte 
din utemiștii din cadrul sectorului 
aii fost invitați la adunările de partid 
deschise în care s-au 
bleme importante de 
fața acestora au fost 
rințe pe teme ca : 
luptă al partidului", 
dul de la membrii săi", 
de membru de partid" < 
expuneri i-au ajutat pe 
le-au ascultat să înțeleagă 
trecutul glorios de luptă 
dului, înaltele calități pe 
buie să 
partid, modul 
el pentru a 
tărîrile și 
partid.

Organizația 
ultimul timp în rîndurile membrilor 
și ale candidaților de partid fo
restieri din parchetele în care lu
crau mai puțini comuniști. Acest 
lucru a făcut posibil ca în prezent 
în toate exploatările forestiere să 
fie create grupe de partid care des
fășoară o activitate susținută pen
tru mobilizarea muncitorilor la tra- 

\ ducerea în viață a sarcinilor ce stau 
în fața organizației de bază. Cei 
primiți în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid se numără 
printre cei mai buni dintre cei mai 
buni forestieri.

Șeful de brigadă Pahonțu Pavel, 
lucrînd în parcela 105 de la Bilele 
s-a dovedit a fi un bun organizator 
al procesului de producție. In acest 
an brigada sa n-a cunoscut. nici un 
caz de rămînere în urmă. Nu o dată 
după orele de lucru, îl găsești pe 
Pahonțu Pavel citind ziarul tovară
șilor săi de muncă sau îndemnîn- 
du-i să folosească efectiv orele de 
lucru, să întrețină în perfectă stare 
de funcționare utilajele, să lupte ’ 
pentru valorificarea superioară a 
masei lemnoase.

Ajutați și îndrumați îndeaproape de 
Pahonțu Pavel forestierii din aceas
tă brigadă respectă întrutotul re- 
gulile de exploatare a masei lem
noase. In felul acesta brigada reu
șește ca în fiecare lună să dea 
pînă

i peste
obținute în producție, organizația 

- de bază, analizînd cererea sa, l-a

dezbătut pro- 
producție. In 
ținute confe- 
„Trecutul de

„Ce cere parti- 
, „Calitatea 
etc. Aceste 

cei care 
mai bine 
al parti- 
care tre- 

!e aibă un membru de 
cum trebuie să lupte 
traduce în viață ho- 
sarcinile trasate de

de bază a primit în

. în

de

primit pe Pahonțu Pavel direct 
iiodurile membrilor de partid.

Și Pahonțu Gheorghe este șef 
brigadă la exploatarea Bilele dar
în parcela 85. EI se află în în
trecere socialistă cu fratele său Pa
vel. Deși este mai tînăr, Gheorghe 
lucrează la fel de bine ca și fratele 
său. Intr-un timp pe Pahonțu Gheor
ghe îl frămînta un gînd : secționa
tul materialului lemnos rămînea cu 
mult în urma operațiunii de dobo- 
rîre. Atunci el a venit cu propune
rea ca trei muncitori de Ia încăr
cat să fie trecuți să lucreze la 
secționatul materialului lemnos. In 
felul acesta s-a reușit să se creeze 
o concordanță între cele două o- 
perații de lusru crescînd în același 
timp și productivitatea muncii. Pa
honțu Gheorghe împreună cu bri
gada sa depășește lunar cu 10-15 
la sută planul de producție și se 
ocupă cu răspundere de îndeplini
rea planului la sortimentele destinate 
exportului. Comuniștii din organi
zația de bază, apreciindu-î meritele, 
l-a primit luna trecută în rîndurile 
candidaților de partid.

Tot la sectorul mixt forestier Lo- 
nea lucrează și Voiniciuc Mihal. 
După ce organizația de bază l-a 
primit în rîndurile candidaților de 
partid tov. Voiniciuc a început să 
lucreze din ее în ce 
ducerea sectorului 
numai cuvinte de 
conștiinciozitatea cu
pentru rezultatele dobîndite în pro
ducție. După ce a fost promovat 
șef de schimb la gaterul I Lonea. 
tov. Voiniciuc, împreună cu ortacii 
săi reușește ca zilnic să-și depășeas
că cu 40 la sută planul la tăiatul 
buștenilor pentru traverse de cale 
ferată și cherestea necesară pen
tru exploatările miniere.

De apreciere pentru munca pe 
care o desfășoară se bucură și ti
nerii Corobea Cristian, Savin Cos- 
tică, Huțu Dan care au dat dovadă 
de 
in 
la

mai bine. Con
ace despre el 
laudă, pentru 
care muncește,

pe

multă sîrguință și operativitate 
înlăturarea deficiențelor apărute 
transportul materialului lemnos 
calea ferată forestieră, Stoica

Pompei. Aionesi Emil, muncitori la 
gater, Bucura Sofia, muncitoare la 
fasonatul materialului lemnos din 
parchetul de 
alți forestieri 
muniștii i-au
de voturi în rîndurile membrilor 
și ale candidaților de 
numără printre, cei 
muncitori din cadrul

i

la 80 m.c. material lemnos 
plan. Datorită realizărilor

pe Valea Ciupei și 
fruntași pe care co- 

primit în unanimitate

1
li 
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I
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partid se 
mai harnici 
sectorului.
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NOTE DE PE O STRADĂ
Pereți buclucași

с
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In lunile ianuarie—februar ie 
a.c., o echipă de zidari de la uni
tatea I.L.L. Petrila a executat lu
crări de demolare a unor camere 
de colț la Școala populară de artă 
din Petroșani pentru a permite lăr
girea străzii Vasile Conta și crea
rea unor condiții mai bune de 
circulație pentru autovehicule. In 
locui pereților dărîmați a fost zi
dit în roșu un perete nou pe colțul 
clădirii.

De atunci a curs multă apă pe 
Jiu. am ajuns în mijlocul verii, dar 
peretele zidit in plină iarnă încă 
n-a Îmbrăcat haina nouă a tencu
ielii, Peretele respectiv continuă 
să strice aspectul exterior al clă
dirii.

Cam cit timp va mai trebui să 
treacă pînă cind, 
rășii de la I.L.L. 
ceasta lucrare ?

in slîrșit, tova- 
vor termina a-

In același punct de pe sir. 
Conta a iost dărîmat de către 
autobuz al l.C.O. 
rețele unei 
Pentru a-și 
fața vederii 
de la l.C.O. 
jini, scînduri și carton gudronat. 
Și ostiei mascat, peretele dărîmat 
continuă să dăuneze aspectului 
străzii. (Fără să mai vorbim de 
faptul că pagubele aduse cetățea
nului respectiv ar ii trebuit de
mult onorate).

Oare conducerea l.C.O. ține nea
părat să urmeze exemplul condu
cerii unității I.L.L. Petrila și să 
tărăgăneze luni de zile repararea 
peretului pe care l-a dărîmat 1

Așteptăm răspunsuri din 
celor două conduceri.

I

De la lucrările 
pavate a unei porțiuni din strada 
\ . Conta in dreptul clădirii Școlii 
populare de artă din Petroșani a 
rezultat o Însemnată cantitate de 
pămint, pietriș și asfalt. Aceste ră
mășițe au lost depozitate de-a lun
gul marginilor străzii V. Conta.

De la efectuarea lucrărilor au 
trecut aproape două luni de zile,

V. 
un

Petroșani pe- 
clădiri particulare, 

ascunde isprava din 
trecătorilor, tovarășii 
au întrebuinfat rogo-

partea
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Rămășițe nedorite
dar rămășițele respective n-au fost 
încă transportate. Acestea Împie
dică circulația pe trotuare, consti
tuind in același timp un aspect de 
dezordine șt neglijență.

Secția de gospodărite a Sfatului \ 
popular Petroșani ar trebui să-și ț 
amintească și de acest colț de stra- 1 
dă dat uitării, luînd măsuri cores- ) 
punzătoare pentru transportarea j 
acelor rămășițe nedorite. <

5

de rectificare și . 1

)

5
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pe stadionul Jiui
amiază este o zi plă- 
amatorii de fotbal din

celor mai buni din-
mai buni forestieri,
organizației de bază 

în prezent la 44 
20 candidați de partid.

а dus la creș- 
mobilizare a 
pentru înfăp- 

sarcinîlor trasate de cel de-al.
Congres al partidului.

ЯИ||^

Z. SUȘTAC
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după

ei de 
lupta

Ca rezultat al unei preocupări 
continue din partea biroului orga
nizației de bază și a tuturor comu
niștilor pentru atragerea în rîndu
rile membrilor și candidaților de 
partid a 
tre cei 
efectivul 
a» crescut 
membri și
întărirea continuă a organizației de 
bază din sectorul mixt forestier 
Lonea prin primirea de noi membri 
și candidați de partid 
terea puterii 
colectivului la 
tuirea

Azi
cută pentru
Valea Jiului. Afișul din centru! o- 
rașului Petroșani a atras privirile . 
tuturor trecătorilor care cu această 
ocazie au luat cunoștință de întîl- 
nirea amicală de fotbal dintre foștii 
jucători ai Jiului între anii 1950— 
1963 și actuala echipă de categoria. 
B. Meciul se anunță deosebit 
interesant, iar pentru actualii 
cători ai Jiului, util și plin de 
vătăminte.

Cu această ocazie înflăcărații 
porteri ai Jiului vor avea ocazia 
vadă din nou la lucru pe acei pe 
care cu ani în urmă i-au aplaudat- 
de nenumărate ori pentru jocul lor 
frumos, plin de vigoare.

De data aceasta însă spectatorii» 
vor fi cu siguranță mult mai in- 
dulgenți față de jucătorii Crîsnic, 
Nemeș, Panait, Vasiu, Szilaghi, Ba
logh, Deleanu, Pop IV, Farkaș II, 
Paraschiva, Cricovan, Farkaș I 
Turcuș și Gabor pentru că oricum 
anii și-au lăsat și ei amprenta. As
ta nu înseamnă însă că nu vor 
asista la un joc frumos, tehnic și 
de ce n-am spune, chiar,., tineresc.

In deschiderea acestei întîlniri 
se va disputa un meci la fel de 
interesant între Pandurii Tg. Jiu — 
pe primul loc în clasamentul re
giunii Oltenia și Jiul II Petrila. Des
chiderea va avea loc la ora 15,30.

- ? » 'A > ЯfB'Зе Л’'
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Bor,doc Constantin și ortacii săi (din clișeul nostru) lucrează la re- 
.conditionarea armătutilor metalice folosite în abataje e minei Lupeni. 
Această echipă a redat minerilor sute de armături metalice pentru 
susținerea abatajelor aduci nd minei economii însemnate.

------------0------------
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Din activitatea colectivului preparatei Lupești
(Urmare din pag. 1-aj

sfîrșit de săptămînă aceștia cu ruc
sacurile în spate urcă potecile ce 
duc spre masivul Retezat ori spre 
cabanele turistice din împrejurimi.

Pînă acum, mai multe 
de muncitori din preparație 
in excursiile organizate de 
tul sindicalului, ia cabanele
Cîmpu lui Neag. Recent a fost or-

grupuri 
au fost 
comite- 
Buta și

ganizată o nouă excursie. De astă 
dată preparatorii excursioniști au 
vizitat băile Geoagiu. Cranciova 
Ioan, Ghiciu Iosif, Fiillbp Grigore, 
Avramescu Liviu. Benkovics Ștefan, 
Szell Iuliu, Tucană Dumitru, Erdftsi 
loan, Falticska Ludovic, Csiklovan 
Eugen, Bardocz Adalbert, sînt doar 
cîtiva dintre cei care au petrecut 
în mod plăcut o zi la Geoagiu.

PRIETENUL ME® VALERI BÎKOVSKI
ANDRIAN NIKOLAEV

aviator cosmonaut al U.R.S.S.
Erou al Uniunii Sovietice

cel mai bun 
o planetă ne-

cosmonauților 
toții prieteni, dar de . 
leagă o prietenie de 
Ne-am cunoscut încă 

a fi primiți în detașa- 
pre-

ajunul 
plecat 

Ciuva-

meu, el fiind dublura 
tot timpul împreună, în 
sens al cuvîntului.
de mult, fiind amîndoi

Mai rămân puține ore până la 
lansarea navei cosmice „Vostok-5". 
Indeplinindu-mi îndatoririle în legă
tură cu noul zbor al omului sovie
tic în Cosmos, mă întorc cu gîn- 
dul la clipele emoționante, de ne
uitat. cind, în august 1962, am .fă
cut împreună cu Valeri drumul pâ
nă la baza rachetei.

In detașamentul 
sîntem cu 
Valeri mă 
mulți ani. 
înainte de
mentul cosmonauților. Ne-am 
zentat împreună la comisia medi
cală. Ne-am pregătit împreună pen
tru zborul 
mea. Eram 
adevăratul

Pînă nu
holtei, după antrenament plecam 
împreună la teatru, cinema, com
petiții sportive. Cu timpul am ajuns 
să avem multe păreri comune des
pre literatură, artă, despre munca 
noastră. Intr-un anumit fel ne in
fluențam unul pe altul, șlefuindu-ne, 
cum se spune, caracterele. Cel mai 
prețios lucru în prietenia noastră 
este, după părerea mea, faptul ca 
ne spunem unul altuia adevărul în 
fală. Ni se întîmpiă uneori să dis
cutăm în contradictoriu, să ne în
fierbântăm, dar în cele din urmă, 
descoperind adevărul, ne recunoaș
tem cinstit greșelile, dacă întra-de- 
văr am greșit.

In discuții și la cursuri, răspun
surile lui Valeri sînt scurte, conci
se. Cu Valeri este ușor să visezi. 
Uneori, începind o discuție de la 
amănunte simple ale muncii noas
tre, ne pomeneam pină la urmă în 
cabina navei interplanetare, niînu- 
ind aproape cu adevărat aparatele.

Fratele meu, Piotr, 
că spre dimineață, 
ajuns la noi acasă 
cu cîteva ore mai

era gata să plîngă de su-

analizat rn glumă situația 
Am hotărît să ne căsă-

examinînd care ar fi 
mod de debarcare pe 
cunoscută...

Eu nu arm rude la Moscova. Așa 
s-a întîniplat că în familia bună și 
prietenoasă a lui Valeri eram con
siderat aproape ca un fiu.

îmi amintesc im, 
zborului nostru în grup, am 
să-mi vizitez mama în R.S.S.
șă. Valeri fiind în concediu, ple
case ia Leningrad. Intorcîndu-se la 
Moscova și negăsindu-mă, el a 
pornit în aceeași zi pe urmele 
mele. Iu Ciuvașia era o perioadă 
de ploi. Toată noaptea a umblat 
Valeri pe o ploaie torențială, pe 
drumuri desfundate, pină să ajungă 
în satul meu. 
mi-a povestit 
cînd Valeri a 
și a aflat că
devreme plecasem pe alt drum spre 
aeroport, 
părare.

Ne-am 
familiară,
torim în același timp. S-a întîmplat 
însă ca Valeri să se împrietenească 
cu Valia. O dată a venit la mine 
tulburat și mi-a spus că ar vrea 
să se căsătorească fără, să mă mai 
aștepte pe mine.
asta însemna 

teniei noastre. O familie este ce
va complicat. Este drept că o cu
noșteam pe Valentina. Duminicile 
mergeam împreună cu Valeri în 
vizită la familia ei și cu timpul ea 
a devenit cel de-al treilea membru

__ I, eu riru
M-am gîndit că 
.sfârșitul prie-

al „campaniilor noastre de cultura
lizare de masă". M-am înșelat însă 
în presupunerile mele sumbre. Am 
fost martor la cununia lor. Clnd 
m-ami dus împreună cu Valeri la 
casa de nașteri să vizităm mama 

și copilul, am fost primul căruia 
i s-a dat voie să-l ia în brațe pe 
micul Valerka. Am rămas un prie
ten apropiat în familia lui Valeri.

Nimic nu apropie mai mult pe 
oameni ca munca în comun. Tre
buie să vă spun că Valeri ne-a 
uimit cu rezistența și voința sa 
la antrenamente. El făcea față cu 
succes celor mai grele sarcini. 
Deși nu are o structură de atlet, 
Valeri rezista cu ușurință la orice 
efort fizic.

Valeri participa activ la munca 
noastră comună pentru perfecțio
narea metodelor de antrenament și 
studierea sistemelor de dirijare a 
navei cosmice. Trebuie să spun că 
această muncă a cosmonauților îm
preună cu inginerii și oamenii de 
știință s-a efectuat șî se va efec
tua și pe viitor, pentru că pășim 
împreună pe cărări neumblate.

îmi amintesc deosebit de clar ul
timele zile, petrecute împreună cu 
Vafieri înaintea zborului în grup, în 
august anul trecut. In seara prece
dentă venise la noi proiectantul 
principal. Timp de o oră am dis
cutat în amănunt zborul care urma 
să aibă loc. Proiectantul principal 
nu făcea deosebire între noi — în
tre mine și dublura mea. După a- 
ceastă convorbire cordială-, proiec
tantul principal ne-a urat noapte 
bună, iar eu și Valeri ne-am mai 
plimbat o jumătate de ceas, reamin- 
tindu-ne toate amănuntele diaeuției.

’Continuare în pag. 4-a)
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și tehnicii sovietice și a eroismului oamenilor sovietici

Zborul simultan al navelor-salelit 
„Vostok-5“ și „Vostok»6“

Pitertt actinii de Bietesl ale populației 
de (Ploaie did $. II. I. іооіш

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Zborul simultan al navelor sa

telit „Vostok-5" și Vostok-6" s-a 
încheiat cu succes.

Nava cosmică „Vostok-5" pilota
tă de Valeri Bîkovski, a fost lan
sată la 14 iunie la ora 15 (ora Mos
covei) și în conformitate cu pro
gramul stabilit, la 19 iunie la ora 
14,06, după un zbor cosmic de cinci 
zile a aterizat în regiunea stabi
lită de pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. Nava „Vostok-5" s-a aflat în 
zbor mai bine de 119 ore, a efec
tuat în acest timp peste 81 de re
voluții și a parcurs o distanță de 
peste 3 300 000 de km.

Nava cosmică „Vostok-6" pilota
tă de Valentina Tereșcova, prima 
femeie-cosmonaut din lume, a fost 
lansată Ia 16 iunie la ora 12,30. 
In conformitate cu sarcinile trasate, 
lansarea navei „Vostok-6” a avut 
loc* în timp ce nava cosmică „Vos
tok-5" se afla pe orbită.

După aterizare cei doi cosmonauți 
au avut convorbiri telefonice cu 
N. S. Hrușciov, căruia i-au rapor
tat îndeplinirea cu succes a misiu
nii încredințate. N. S. Hrușciov i-a 
felicitat călduros pe cosmonauți.

Potrivit programului, zborul si
multan al navelor-satelit a durat 
aproape trei zile și s-a încheiat cu 
succes la 19 iunie. Nava cosmică

------- o---------
Prietenul meu

(Urmare din pag. 3-a)

Valeri a remarcat că proiectantul • 
principal discuta cu noi ca și cum 
amîndoi urma să intrăm a doua zi 
în cabină.

Toată lumea cunoaște acum re
gulile și tradițiile respectate de 
cosmonauții sovietici în ultimele 
ore înainte de pornire. Valeri și' cu 
mine ne-am dus la culcare. Dimi
neața, medicii ne-au arătat înre
gistrarea făcută de aparatele care 
ne controlaseră somnul. La amîndoi 
liniile erau drepte, nici o abatere, 
nici un zigzag. Am făcut împreună 
exercițiile de înviorare, dușul, ne
am bărbierit, am luat dejunul. A- 
poi, după controlul medical dina
intea zborului, ne-am îmbrăcat cos
tumele de cosmonauți.

Tovarășii noștri cosmonauți 
ne-au condus pînă la baza rache
tei. Pe drum am cîntat. Ca de 
obicei, Pavel Popovici era cel care 
începea fiecare cîntec. Pe platfor
ma de lansare l-am îmbrățișat pe 
Valeri. Căștile ermetic închise nu 
permit cosmonauților să se sărute. 
Ne-am ciocnit deci căștile, ceea 
ce în limbajul nostru înseamnă „la 
revedere".

— Pe curînd pe Pămînt, Andriu- 
ha — mi-a spus Valeri.

---------------- Q--------------=

Partizanii kurzi dau lovituri trupelor 
guvernamentale irakiene

BAGDAD 19 (Agerpres).
Războiul declanșat de trupele gu

vernamentale irakiene împotriva 
kurzilor continuă. In ciuda comu
nicatelor oficiale optimiste, știri 

tot mai numeroase vorbesc despre 
înfrîngerile suferite de trupele gu
vernamentale. Agenția France Pres- 
se, citind informații furnizate de 
cercuri arabe, relatează că parti
zanii kurzi „au provocat o severă 
înfrîngere trupelor regulate ale 
Bagdadului". Agenția adaugă că 

,cu excepția centrelor urbane, par
tizanii controlează totalitatea zone1 
muntoase din nordul Irakului și 
amenință chiar Kirkukul. O par
te a instalațiilor petroliere de 
la Kirkuk și Ain Zalah din a- 
propiere de Mosul se află în mod 
practic sub controlul partizanilor, 
unitățile irakiene fiind constrînse 
să se retragă în orașe".

Aceeași agenție relatează despre 
dezertările masive din rîndul tru- 
pelor guvernamentale care partici
pă Ia operațiunile împotriva kur
zilor. Astfel, agenția menționează 

„Vostok-6" a aterizat la ora 11,20 
în regiunea stabilită de pe terito
riul Uniunii Sovietice. Nava s-a 
aflat în zbor 71 de ore, a efectuat 
în acest timp peste 48 de revoluții 
și a parcurs o distanță de aproxi
mativ 2 milioane km.

In cursul zborului cosmonauții au 
efectuat comanda navelor, au con
trolat funcționarea sistemelor de 
bord, au realizat un complex de 
cercetări științifice, precum și ob
servații asupra suprafeței Pămîntu- 
lui, păturii de nori a Pămîntului, 
asupra Soarelui, Lunii și aștrilor. 
Pe toată durata zborului ei au exe
cutat cu regularitate probele fizio
logice, vestîbulare și psihologice și 
exerciții speciale în condițiile im
ponderabilității.

Intre navele ,,Vostok-5" și ,,Vos
tok-6" s-a menținut o legătură bi
laterală eficientă prin radio. In 
timpul zborului cosmonauții au fă
cut schimb de rezultate pe baza 
observațiilor efectuate. Legătura 
prin radio a navelor cosmice a fost 
stabilă.

Toate sistemele de bord ale na
velor-satelit „Vostok-5" și „Vos- 
tok-6" și toate mijloacele terestre 
pentru asigurarea zborului au func
ționat ireproșabil. Funcționarea nor
mală a aparaturii telemetrice și de 
televiziune a permis să se efec- 

Valeri Bîkovski
— Pe curînd, dragă — i-am răs

puns eu și m-am îndreptat spre 
treptele care duceau la liftul ra
chetei.

După zbor, Valeri m-a felicitat 
din toată ihima.

— Acum este rîndul tău — i-am 
spus eu.

Anticipînd viitorul, îl văd pe 
Valeri cum îșî îmbracă costumul 
de cosmonaut, cum raportează că 
este gata, cum- îșî ocupă locul în 
cabina navei. îmi este foarte ușor 
să-mi închipui ce va simți el cînd 
se va afla în starea de impondera
bilitate, cum va începe să-și înde
plinească programul de zbor. Mi 
se pare chiar că îi pot ghici răs
punsurile. Dar în general sînt foar
te emoționat, în ciuda faptului că 
am încredere în Valeri ca în mine 
însumi. Acum înțeleg că atunci 
cînd te pregătești de zbor, cînd te 
afli singur pe orbită, ești mai pu
țin emoționat decît în clipa cînd 
în Cosmos zboară un prieten al 
tău.

Și acum aș vrea să-i spun :
— In curîna pe Pămînt, Valer

ka I Drum bun, prietene I
(Articol scris cu citeva ore 

înainte de lansarea iui Vos
tok-5")

Novosti

trecerea de partea kurzilor a tri
bului kurd Zibari care, ca urmare 
a trădării șefului său, s-a aflat la 
început în rîndul trupelor guver
namentale. Agenția precizează că 
din acest trib fac parte 2 000 de 
luptători.

Pentru a face față războiului îm
potriva kurzilor, guvernul irakian 
a decretat mobilizarea bărbaților 
născuți în anii 1939, 1940, 1941,
care au efectuat deja serviciul mi
litar.

----------------- ■ -------------------

Conferința comandanților militari 
supremi ai țărilor N. A. T. O.

LONDRA 19 (Agerpres).
La 18 iunie, în apropiere de 

Rocquencourt (Franța), la reședința 
Statului major al comandamentu
lui suprem al forțelor armate reu
nite ale N.A.T.0. în Europa, s-a 
deschis conferința comandanților 
militari supremi ai țărilor N.A.T.O.
După cum anunță agenția Reuter, 

tueze în permanență controlul a- 
supra stării cosmonauților și a mo
dului de funcționare a sistemelor de 
bord. Complexul terestru de calcul 
și măsurători a asigurat efectuarea 
măsurătorilor și prelucrarea la timp 
a informațiilor asupra traiectoriilor 
și zborului navelor cosmice.

Sistemele de asigurare a cobo- 
rîrii și aterizării navelor cosmice 
au funcționat cu precizie.

Datele telemetrice de control me
dical și observațiile vizuale prin 
televiziune asupra stării sănătății 
cosmonauților, efectuate pe toată 
durata zborului, au arătat că cosmo
nauții Bîkovski șî Tereșkova au 
suportat bine plasarea pe orbită, 
zborul cosmic de mai multe zile 
și întoarcerea pe Pămînt. După e- 
fectuarea zborului cosmic și ateri
zare cei doi cosmonauți se simt 
bine. In prezent cosmonauții se o- 
dihnesc și sînt supuși unui exa
men medical.

Vastul program de cercetări ști
ințifice în Cosmos a fost îndeplinit 
în întregime. S-ац obținut noi date 
prețioase despre influența diferiți- 
lor factori ai zborului cosmic de 
lungă durată asupra organismului 
bărbatului și femeii. Au fost reali
zate ample cercetări medico-bio- 
logice. S-a obținut un vast ma
terial faptic necesar studierii și 
perfecționării în continuare a sis
temelor navelor cosmice pilotate. 
Zborul simultan al cosmonauților 
Tereșcova și Bîkovski care consti
tuie o contribuție importantă la 
explorarea în scopuri pașnice a 
spațiului cosmic, este o nouă con
firmare a înaltului nivel al reali
zărilor științei și tehnicii sovietice 
și a eroismului oamenilor sovietici.

In preajma vizitei lui Kennedy 
în Europa

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat la 18 iunie 

programul definitiv al vizitei pe care 
președintele S.U.A. Kennedy, ur
mează să o facă în mai multe 

țări din Europa occidentală. Potrivit 
acestui program Kennedy va vizita 
Germania occidentală și Berlinul 
occidental între 23 și 26 iunie, se 
va afla în Irlanda între 26 și 29 
iunie, în Anglia în zilele de 29 și 
30 iunie și în Italia între 1 și 3 
iulie.

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă, în ultimele zile 
numeroase personalități politice, 
precum și organe de presă din 

S.U.A. ău cerut președintelui să 
amine această călătorie din cauza 
situației tulburi din țările pe care 
urmează să le viziteze ca și din 
S.U.A. Intr-o emisiune televizată, 
senatorul republican Hugh Scott a 
declarat că „în acest moment ași 
prefera să-l văd pe președinte ple- 
cind mai curînd la Birmingham (o- 
raș din statul Alabama care a fost 
teatrul unor incidente violente pro
vocate de rasiștii albi — n.r.) decît 
în Berlinul occidental". La rîndul 
lui, senatorul Goldwater a declarat 
că „atenția președintelui ar trebui 
să fie îndreptată în prezent asupra 
problemelor cărora trebuie să Je 
facem față Ia noi în țară pe plan 
economic și rasial".

„Numeroase alte critici, scrie a- 
genția U.P.I., se referă la faptul 
că această vizită nu ar fi de dorit 

ședințele conferinței sînt secrete. 
Ea își va desfășura lucrările timp j 
de 4 zile și va dezbate nu numai 
probleme militare dar și probleme 
politice și economice.

La conferință participă membrii 
Consiliului N.A.T.O., șefii de state 
majore ai țărilor blocului Atlanticu
lui de nord și comandanții forțelor 
armate ale N.A.T.0.

NEW YORK 19 (Agerpres).
Lupta pentru drepturi a populației 

de culoare din S.U.A. continuă, 
îmbrăcind formele cele mai dife
rite .

Agențiile occidentale de presă 
anunță că la 18 iunie 3 000 de co
pii negri au boicotat școlile din ora
șul Boston pentru a protesta față 
de ceea ce liderii populației de 
culoare au denumit „menținerea 
segregației în practică deși este 
desființată prin lege". Conducătorii 
negrilor au caracterizat această ac
țiune drept un succes. Se așteaptă 
ca președintele Kennedy să adrese
ze Congresului un mesaj în legătu
ră cu segregația în școli.

Incidente violente au avut loc în 
Harlem, cartierul negrilor din New 
York. După cum transmite agenția 
France Presse, rasiștii albi au ata
cat în cîteva rînduri pe negri adu
nați la mitinguri de protest față de 
menținerea segregației rasiale. Po
liția a intervenit încercînd să îm
prăștie demonstrațiile populației de 
culoare. In cursul ciocnirilor mai 
multe persoane au fost rănite și 
25 de negri au fost arestați.

In capitala Statelor Unite, Wa
shington, mii de negri precum și un 
mare număr de albi au organizat 
un marș cu prilejul sosirii corpului 
neînsuflețit al liderului populației 
de culoare, Madgar Evers, asasinat 
de rasiști în orașul Jackson. Evers 
urmează să fie inmormîntat intr-un 
cimitir din Washington. Numeroase 
manifeste difuzate pe străzi cereau 
recunoașterea drepturilor negrilor 

și luarea de măsuri pentru a se 
împiedica în viitor crimele rasiș
tilor. Potrivit agențiilor occidenta
le de presă, în ciuda apelurilor la 
„menținerea ordinei" din partea au
torităților, negrii continuă demons
trațiile lor în tot ihai multe orașe 
americane. Asemenea demonstrații 
au avut loc în ultimele zile la Dan
ville (Virginia), Cambridge (Мату-

occidentală
in momentul de față cînd în Italia 
și Germania occidentală au loc 

schimbări de guvern, iar guvernul 
englez trece printr-o criză serioa
să". Subliniind că în ciuda acestor 
critici președintele Kennedy a ho- 
tărît totuși să întreprindă călăto
ria in Europa occidentală, agenția 
France Presse scrie că el a consi
derat că „o anulare a turneului ar 
fi făcut să scadă în ochii opiniei 
publice interesul pe care Statele 
Unite îl poartă față de problemele 
europene. Președintele, continuă 
agenția intenționează să folosească 
această călătorie pentru a reafirma 
hotărîrea guvernului său de a men
ține Comunitatea atlantică". Citind 
surse de la Casa Albă, agenția 

U.P.I. scrie, la rîndul ei, că „preșe
dintele consideră că anularea că

lătoriei ar însemna un dezastru din 
cauza problemelor care s-au ridicat 
în Europa occidentală de cînd s-a 
făcut cunoscută această vizită".

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,10 Pagini or
chestrale din operete, 8,00 Suma
rul presei centrale, 8,06 Muzică u- 
șoară interpretată la diferite instru
mente. 9,00 Muzică din opere, 10,27 
Estrada dimineții, 11,05 Muzică 
instrumentală și vocală, 12,00 Me
lodii populare, 12,30 Orchestre de 
muzică ușoară, 13,10 Concert de 
muzică rominească, 14,00 Concert 
de prînz, 15,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 15,47 Muzică populară, 
16,15 Vorbește Moscova, 17,30 In 
slujba patriei, 18,12 Melodii de 
dragoste, 19,45 Cîntă Edith Pieha 
și Georg Ois, 20,40 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 22,25 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Muzică populară, 11,30 Muzică dis
tractivă, 11,46 Muzică ușoară cuba
neză, 12,05 Ansambluri corale din 
țări socialiste, 13,30 Melodii popu
lare 13,40 Arii din operete, 14,35 
Muzică ușoară, 15,25 Selecțiuni din 
opereta „Liliacul" de Johan Straus,

land), Columbus (Ohio), Torrance 
(California). In orașul Gadsden (A- 
labama) poliția a arestat marți 
peste 400 de negri, în cursul uneia 
dintre cele mai mari manifestații 
anlirasiale văzute aici.

Referindu-se la puternicele ac
țiuni de protest ale populației de 

culoare, agenția U.P.I. scrie că 
„răspîndirea demonstrațiilor ilus
trează hotărîrea negrilor de a lichi
da, cu orice preț, barierele de cu
loare care datează de peste 100 
de ani". Ziarele amerifane recu

nosc că negrii nu vor să cedeze 
întrucît ei sînt supuși la tot felul 
de discriminări, represiuni și cu
nosc exploatarea. Citind date publi
cate de comisia pentru drepturile 
civile a S.U.A. „Christian Science
Monitor" . tic că pină și în capi

tala Statelor Unite „discriminarea 
a atins mari proporții, mai ales 
în ce privește oferirea unor locuri 
de muncă". Potrivit ziarului, sta
tisticile Biroului central de plasare 
din Washington arată că 80 la sută 

din cei care caută serviciu sînt 
negri, în timp ce 80 la sută din 
ofertele de serviciu poartă men
țiunea „sînt admiși numai albi".

Acordurile de la Geneva 
pentru Vietnam 

trebuie respectate
HANOI 19 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltulu 

comandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat două scrisori 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam în 
care arată că de la sfirșitul anului 
1954 pînă în martie 1963, Statele 
Unite au trimis în Vietnamul de 
sud 1 608 transporturi de armament 
și materiale militare, precum și 
peste 3 000 de avioane.

Misiunea de legătură cere Co
misiei internaționale să întărească 
controlul asupra îndeplinirii acordu
lui de la Geneva pentru Vietnam, 
să studieze toate cazurile de în
călcare a acestor acorduri de că
tre Statele Unite și autoritățile 'die- 
miste. Ea a cerut de asemenea, Co
misiei internaționale să recomande 
Statelor Unite și administrației die- 
miste să înceteze orice transporturi 
de armament, materiale militare și 
militari americani în Vietnamul de 
sud și să retragă imediat din Viet
namul de sud pe toți militarii și 
toate materialele militare.

TOKIO, — Anul acesta, pe șo
selele Japoniei și-au pierdut viața 
5 015 persoane. Această cifră de
pășește cu mult numărul acciden
telor din aceea perioadă a anu
lui trecut.

ALGER. — Presa algeriană in
formează despre închiderea consu
latului portughez din Alger. Con
sulatul a fost închis în conformi
tate cu rezoluțiile adoptate la con
ferința șefilor statelor africane ca
re a avut loc la Addis-Abeba.

DE RADIO
iunie

16,10 Muzică instrumentală și vo
cală, 16,30 Soliști și formații artis
tice de amatori, 17,00 Muzică romî- 
nească de estradă, 18,28 „Spre noi 
victorii conduși de Partid" — pro
gram de cintece, 19,30 Teatru la 
microfon: Intîlnire lingă Mălini", 
adaptare radiofonică după comedia 
lui A. Larev, 21,15 Cintece și jocuri 
populare, 22,35 Seară de muzică 
de cameră.
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CINEMATOGRAFE
21 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cerul n-are gratii; Al SAHIA : Stra
da mezinului; LONEA: Revista de 
la miezul nopții; ANINOASA : Per
misie pe țărm; VULCAN: Vîrsta 
de aur a comediei; LUPENI: O- 
mul de lingă tine; BÂRBĂTENI.: 
In noaptea de ajun; URICANI : Pla
neta furtunilor.
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