
Proletari din toate țările, иаЦі-văI

Seagui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.’M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XV 
XX Nr. 4256

Sîmbătă
22 iunie

1963

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina IV-a:
• Telegrama lui N. S. Hrușciov adresată președintelui Republi

cii Irak
• Situația din Irak
• Vești din țările socialiste
• In legătură cu catastrofa submarinului nuclear american „Thres

her"

Succese ale minerilor
Văii Jiului

Primul sector 
de la Vulcan

OniDllilil le nileile —

Printre muncitorii laboratorului de Încercări mecanice de la 
U.R.U.M.P. se numără și comunistul Jugaru Lazăr. Munca în producție 
ei o împletește cu o rodnică actix stale obștească, constituind ostiei an 
exemplu demn de uimat

IN CLIȘEU: Laborantul Jugaru încercînd rezistenta unei piese la 
mașina universală. _ .
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îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan constituie obiectivul de 
bază al minerilor de la sectorul IV 
al minei Vulcan. In acest scop, 
conducerea sectorului a luat o se
rie de măsuri tehnico-organiza- 
torice. In primul rînd s-a pus ac
cent pe aprovizionarea ritmică a 
brigăzilor de mineri cu materiale 
și goale, pe asigurarea liniei de 
front necesară extragerii volumu
lui planificat de producție și buna 
desfășurare a transportului. Con
dițiile create au permis minerilor 
de aici să-și îndeplinească planul 
semestrial cu 10 zile înainte de 
termen. Pe sector plusul de pro
ducție extras de la începutul anu
lui se ridică la aproape 1.0 000 tone 
de cărbune, iar randamentul mediu 
obținut întrece pe cel planificat 
cu 150 kg. de cărbune pe post. 
In același timp, minerii sectorului 

> IV Vulcan au obținut economii la 
? prețul de cost în valoare de 
( 356 000 lei. Prin contribuția adu- 
< să la obținerea acestor realizări, 
( se remarcă brigăzile conduse de 
? Costea Ioan, Tucaciuc Mihai, Șer- 
f ban Nicolae și Deak Gheorghe. 
\ Acesta este primul sector al minei 
? Vulcan care și-a îndeplinit planul 
( semestrial înainte de termen.
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Minerii Lupeniului și-au îndeplinit 
planul semestrial

Ieri, în primele ore din schim
bul II, minerii celei mai mari ex
ploatări miniere din țară au ex
tras ultimele tone de cărbune coc- 
sificabil prevăzute în planul primu
lui semestru din acest an. Tot ieri, 
în schimbul I, și-au îndeplinit pla
nul semestrial și minerii sectoru
lui IV В al acestei exploatări, iar* 
mai inainte cu citeva zile au raportat 
îndeplinirea planului semestrial 
sectoarele I В și III. Sectorul III 
avea extrase ieri dimineață 10 200 
tone peste planul primului semestru, 
liar sectorul I В 3 000 tone de căr
bune. Mina Lupeni a extras in plus, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, peste 37 000 tone de căr
bune cocsificabil. Au fost eviden
țiate pentru aportul deosebit adus 
la obținerea acestor realizări brl-

că in medie pe exploatare la 1,164 
tone pe post, depășind cu peste 50 kg. 
de cărbune pe post sarcina plani
ficată.

Minerii din lupeni au obținut în 
același timp succese remarcabile 
și la ceilalți indicatori de plan. 
Prin extinderea susținerii metalice 
in abatajele frontale și a susținerii 
mixte in abatajele cameră, precum 
și prin recuperarea și refolosirea 
de mal multe ori a armăturilor 
T. H. în galerii și preabataje s-a 
obținut pînă in prezent o economie 
de aproape 1 000 m.c. lemn de mi
nă. Folosind din plin posibilitățile 
de reducere a prețului de cost, co
lectivul minei Lupeni a realizat in 
perioada ianuarie-mai o economie 
de 1 146000 lei.

această lună, ei au ex- 
tone de cărbune peste 
de producție planificat, 

depășire are la bază o 
simțitoare a productivi-

I,

?

500 tone cărbune 
peste pian

Minerii sectorului Ц de la Ani- 
noasa muncesc cu însuflețire pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de 
întrecere. In perioada care a tre
cut din 
tras 500 
volumui 
Această 
creștere
lății muncii. Pe sector, randamen
tul obținut întrece pe cel planifi
cat cu 234 kg. de cărbune pe 
post. Cele mai frumoase rezulta
te le-au dobîndit minerii din bri- ij 
gada lui Asmarandei Augustin 
care au extras peste plan 855 tone 
de cărbune. Brigăzile conduse de 
Chifa loan și Stan Silviu au dat 
peste plan 187 și, respectiv, 150 
tone de cărbune.

L>m experiența 
organizațiilor de bază

»*<»««**«**«*********••

In sectorul II al minei Petrila, 
biroul organizației de bază a recru
tat îti activul fără de partid pe 
cei- mai harnici și mai activi mineri, 
ajutori mineri și vagonetari. For
mat din 74 tovarăși, activul fără 
de partid constituie un sprijin de 
nădejde al organizației de bază în 
munca politică pe care o desfășoa
ră în vederea mobilizării colecti
vului la traducerea în viață a sar
cinilor importante ce-i stau în față.

Pentru a cunoaș
te cît mai bine 
sarcinile ce stau în 
fața organizației de 
bază spre a contri
bui la înfăptuirea
lor, tovarășii din activul fără de 
partid sînt invitați să participe la 
adunările deschise ale organizației 
de bază.

Intr-o perioadă din acest an, con
sumul de material lemnos a fost 
depășit cu aproape 8 m.c. pe mia 
de tone cărbune extrase. Biroul or
ganizației de bază a socotit nece
sar ca această problemă să fie 
discutată într-o adunare de partid 
la care să participe și tovarășii din 
activul fără de partid. Alături de 
comuniști, tovarășii din activul fă
ră de partid au venit cu o serie de 
propuneri pentru reducerea consu
mului de lemn de mină. S-a propus 
să se introducă pe scară mai largă 
susținerea metalică cu stîlpi tubu- 
lari în abatajele cameră de' pe 
stratul 5, să se folosească la fie- 
.care loc de muncă numai lemn de 
dimensiuni corespunzătoare și in 
întregul sector să fie intensificată 
acțiunea de răpire a lemnului din 
abatajele de unde a fost extras 
cărbunele spre a fi refolosit acolo 
unde este posibil.
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După adunarea generală, comu
niștii și tovarășii din activul fără 
de partid au arătat minerilor ce 
trebuie făcut pentru ca sectorul să 
se încadreze în consumul de lemn 
planificat. Primii care au început 
să traducă în viață propunerile fă
cute în adunarea generală au fost 
comuniștii și tovarășii din activul 
fără de partid. Urmîndu-le exem
plul, minerii sectorului au pornit 
o adevărată bătălie pentru a mic

șora consumul spe
cific de lemn de 
mină. In locurile 
de muncă unde tși 
desfășoară activita
tea brigăzile con

duse de tov. Hangan Aurel, Sțău- 
ceanu Gheorghe și altele s-a ex
tins susținerea mixtă. Minerii din 
brigăzile conduse de tov. Szabo 
Martin, Toth Ioan, N'istoreanu Ghe
orghe și alții au reușit să răpească 
în fiecare lună 3—5 m.c. lemn de 
mină. Rezultatul este că în prezent 
colectivul sectorului a reușit să se 
încadreze în consumul de lemn 
planificat. A fost redus și consumul 
specific de scîndură de brad pentru 
poditură. Toate acestea au făcut 
ca minerii sectorului să realizeze 
în acest an peste 34 000 lei econo
mii.

Biroul organizației de bază are 
grijă ca fiecare tovarăș din activul 
lără de partid să aibă cîte o sar
cină concretă, lată cîteva exemple. 
Ortacii lui Stăuceanu Gheorghe, 
deși dădeau cantități insinuate de 
cărbune peste plan, negiijeau ca
litatea producției. Minerii Kovâcs

Z. SUȘTAC

(Continuare tn pag. 3-a)

/ N 1 l l
După o coborîre vertiginoasă pe 

puț, colivia se opri la orizontul 
580. Luînd-o înainte, brigadierul 
Teodorescu Stancu poini grăbit pe 
transversală urmat de cer trei or
taci din schimb. In dreptul suito
rului care ducea la abatajul ca
meră 7/II, grupul încetini pașii. La 
un semn ai șefului de brigadă, oa
menii se așezară pe o grindă de 
brad. Agățate de stîlpii de susți
nere, lămpile de mină ardeau viu,

— Ajungem la hotar — se auzi 
glasul minerului Teodorescu Stan
cu. Azi, spre deosebire de alte 
dăți, înainte de a prăbuși abatajul, 
vom smulge de pe toată lungimea 
frontului de cărbune o iîșie 
de un metru. Armarea ei cu stîlpi 
provizorii va elimina rîndui obiș-

A 1 I V A
nuit de juguri și ne va permite să 
răpim tot lemnul ce poate fi refo
losit.

In abataj, schimbul de noapte 
ajuta mecanicilor de mină sd de
monteze crațerul.

— Noroc bun, ortaci 1
Noii sosiți st linseră miinile ce

lor ce trebuiau să iasă din șut.
— Noroc și spor la trea

bă 1 — răspunse minerul Suru 
loan cu privirea ațintită la poditură 
de scîndură a abatajului menită 
sd susțină, peste citeva ore, sute 
de tone de piatră.

— Băieți, la cămașă! Și luînd-o 
înaintea celorlalți Teodorescu Stan
cu își dezbrăcă primul haina. Scor
pie Nicolae, Hancz Iosii și Bogescu 
Dumitru îi urmară.

— Prelungiți furtunul pichame-
găzile de frontaliști conduse de mi
nerii Petre Constantin, Ghioancă 
Sabin, Ghioancă loan și Aslău loan 
din sectorul III, Băcanu Sava din 
sectorul I B, iar din sectorul IV В 
Lucacs Andrei și Isai Gheorghe.

Creșterea producției de cărbune 
și depășirea sarcinilor de plan este 
rezultatul preocupării conducerii ex
ploatării, îndrumată de comitetul 
de partid și sprijinită de comitetul 
sindicatului, pentru extinderea me
canizării în abataje, aplicarea me
todelor avansate de lucru și a ini
țiativelor valoroase în scopul creș
terii continue a productivității mun
cii. In abataje și galerii au fost in
troduse noi utilaje, s-a extins sus
ținerea modernă în majoritatea sec
toarelor, iar valoroasa inițiativă 
„două fișii extrase pe zi din aba
tajele frontale” se aplică cu suc
ces la sectorul IV B, în frontalul me
canizat cu plug de cărbune din пя- 
noul I de pe stratul 18. Abatajul 
frontal din panoul II, din același 
strat, este mecanizat cu haveză și 
transportor blindat, iar armarea se 
face cu stîlpi hidraulici și grinzi 
in consolă. Toate acestea au făcut 
ca în cele 5 luni trecute din acest 
an, productivitatea muncii să creas- .+ . Minerii Teodorescu Stancu, Hancz Iosif și Scorpie Nicolae înainte de a mira in șut.

rului și pregătiți armăturile pro
vizorii, porunci brigadierul.

Două minute mai tîrziu, picurile 
de oțel ale ciocanelor de abataj 
mușcau lacom din peretele negru- 
lucios de cărbune dim. strat. 
Oamenii- munceau bine. Pe neobser
vate, orele treceau de parcă ar fi 
fost înjumătățite.

— Ați evacuat cărbunele depi
lat ?

— Da, pînă la ultimul bulgăre, se 
auzi răspunsul cuiva.

— Atunci mina pe burghie și 
dați găuri la propte.

Urcat pe o scară, brigadierul 
Teodorescu Stancu privi abatajul 
îndelung. Era oglindă. Sosise cli
pa hotărttoare. Pentru o clipă în 
inima 1 se strecură un sentiment 
de îndoială. Dar dacă nu reușesc 
— gîndi el.

folosind scripeții pentru răpirea 
lemnului, oamenii lucrau liniștiți, 
recuperind proptă după proptă. 3... 
5... 9.... In preabataj stiva de lemn 
creștea văzînd cu ochii. La locul 
de muncă apărură maistrul și ar-

A. NICHIFOREL

(Urmare dfa pag. 3-a)
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Rute... dupâ bunul plac 
al șoferului

Vreți să mergeți cu autobuzul 
cu 
Dragoș 
Lupeni,

A înflorit natura. Culoarea și gingășia ei rivalizează cu cele ale 
crinului. Cultivată și îngrijită, ea p oate fi crescută, spre desfătarea 
ochilor în fiecare casă. Foto: R. PETRIC

T. C. Paroșeni

WWXZV\ZWWVZ\

Colorarea
diamantului

!
Pornind de la efectele curioa- > 

se pe care radiațiile le produc < 
asupra sticlei și cuarțului, s-a ; 
reușit să se obțină un diamant i 
colorat într-un verde viu, foarte s 
frumos, după ce a fost expus u- < 
îmi surse de radiu. In ultima ? 
vreme, diamantele au fost supu- > 
se unor fluxuri măsurate de di- s 
ferite radiații: electroni, deute- < 
roni, neutroni rapizi, protoni. In $ 
prezent se cunoaște mijlocul de ) 
a da diamantului culoarea dorită s 

cantita- c 
este ex- >

T I A T
Algele „Duneli elia Soleveia" 

întîlnite în cantități uriașe în a- 
peie sărate ale Crimeei sînt o sur
să inepuizabilă de provitamins A. 
Ele conțin de opt ori mai multă 
carotină provitamins A Afc*4 
covul de grădină.

ПЮГ-
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Marinarii de pe flotila de 
mere „furi Dolgoruki" au 
într-un casalot vînat cu harponul o

bate- 
găsit

D

iradiere

fără al contamina de
tea de radiații la care
pus.

In felul acesta, prin
cu ajutorul, unui flux - de elec- $ 

„fabrică" foarte rarele ’ 
bleu. O culoare verde ' 
obține în urma unei 

excesive. In raport cu

troni, se 
diamante 
închis se 
expuneri
energiile particulelor alfa, proto
nilor sau neutronilor, se poate 
obține orice gamă de verde. Prin 
încălzire, culorile bleu și verde 
trec în registrul culorilor galbe
ne și roșii.

In baza celor de mai sus se 
poate afirma fără teamă că ni
mic nu rezistă radiațiilor, nici 
chiar diamantul care nu este a- 
tacat nici de acizi, nici de baze 
sau de corpurile cele mai dure.

$

i
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Nichel și 
din haldele

cobalt 
de zgură

Un coleetiv de 
la Politehnica din 
laborat o metodă

S
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J
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cercetători de 
Varșovia a e- 
de obținere a

nichelului și cobaltului din 
le de zgură siderurgică 
din minereuri sărace. Din 
se obține un concentrat de 
cu 35 la sută conținut de

halde- 
cît și 
zgură 

nichel 
metal.

7
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la Paroșeni ? Urcați în cel 
51 099, condus de șoferul 
și veți ajunge la... gara 
cu toate protestele dv. stimați pa
sageri. Dar nu vă faceți singe rău. 
De la gară, oricum e mai aproape 
Paroșeniul decît de la blocurile Visco- 
za și puteți continua drumul pînă la 
prima stație pe jos, ca de aici să 
așteptați un alt autobuz.

Deh... ce să-i faci, așa-i cînd șo- 
ferul schimbă ruta după bunul său 
plac, iar dispecerul de transport 
a| I.C.O. Lupeni nu efectuează un 
control asupra modului cum se res
pectă planificarea făcută pentru 
circulația autobuzelor locale.

bucată de chilimbar cîntărind 70 
de kilograme. Cu cîteva zile mai 
înainte alți membri ai flotilei so
vietice care vînau în apele Polului 
Sud au găsit într-un casalot o bu
cată de chUimbar în greutate de 
Ж kilograme.

☆

Pasărea 
Ouăle pe 
numai de 
greutatea

-©

kivikivi nu are aripi, 
care le depune cîntăresc 
patru ori mai puțin decît 
ei.

DE PRETUTINDENI
de zoologi australieni 
o campanie împotriva

cangur.

recent 
micro-

Un grup 
au început 
stîrpirii cangurilor. Australia ex
portă în fiecare an cîteva milioane 
de kilograme de carne de

☆

In Franța au fost puse 
în vînzare cîteva tipuri de
foane speciale care sînt montate 
în instrumentele muzicale. Există 
modele de microfoane pentru vioară 
acordeon și pentru alte instrumente 
muzicale.

La vioară microfonul se fixează 
pe placa de rezonanță, sub coarde
le viorii. Oscilația coardelor pro
duce în microfon sunetele respec
tive. Microfonul redă numai sune
tele produse de coardele viorii.

Microfoanele pentru instrumen
te muzicale sînt insensibile la zgo
mote, umiditate 
temperatură.

și schimbările de

☆
arhipelagului Sulu,In apropierea

situat la sud de Filipine, a fost 
pescuită din fundul oceanului o 
perlă de o mărime neobișnuită 8,89 
cm. X 6,35 cm. de o formă per
fect ovală. Ea a fost evaluată la 
25 000 dolari.

☆

La Madrid s-a deschis expozi
ția „Aurul din Peru" la oare sînt

Neglijențe cape duc la pagube
In urmă cu eî- 

teva luni, depozi
tul T.R.C.L.H. Live- 
zeni era socotit 

unul dintre depozi
tele model din 
regiune. După cum 

se vede și din 
fotografia de față, 
se 
că 
s-au
magazii 
lasă de dorit. Pe 
rampele de descărcare stau 

săptămîni, aruncate de-a valma 
mari cantități de materiale care se 
degradează. Se pune întrebarea:

pare însă 
aici treburile 
schimbat. In 

curățenia

oare conducerea depozitului 
vede aceste lucruri, sau așteaptă 
să vie alții să pună treburile la 
punct?

prezentate circa 500 de obiecte de aur 
datînd din epoca anterioară lui 
Columb.

Colecția 
hie Mayo 
creații ale 
urme ale <

aparține lui Miguel Mu- 
> din Peru și cuprinde 
popoarelor care au lăsat 

culturii lor în Peru.
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Cu autocarul pe întinsul patriei
Autocarul ne 

poartă pe șosea
ua șerpuită ce 
duce de la Sina
ia spre București 
— ținta excursiei 

noastre. 
Prima comună 

care ne apare în 
cale este Posada, 
Aici, într-un fost 
conac boieresc 
s-a amenajat o 
tabără interna

țională pentru 
copii. De curînd, 
în această locali
tate au fost fă
cute interesante 
descoperiri ar
heologice. Dru
mul ne călăuzeș
te spre Comar
nic, localitate cu 
o mare întreprin
dere de produse 
refractare. Trep
tat, peisajul zo
nei alpine se 
schimbă cu cel 
al zonei delu
roase. Albia Pra
hovei se lărgește 
din ce 
mai mult.

Ajungem
Clmpina. Silue

tele sondelor și ale noilor blocuri 
muncitorești cu două și trei etaje 
se profilează armonios pe verdele 
crud al holdelor. Localitățile se 
perindă una după alta.
Ploieștiul oferă privirilor un pei

saj industrial pronunțat, precum și 
prilejul de a admira noile cvartale 
pe locurile unde cu ani în urmă 
cocioabele dădeau orașului o jal
nică priveliște.

Iată-ne în preajma Bucureștiului, 
Capitala patriei noastre dragi.

In dreapta se profilează „Casa 
Scînteii", mîndrie a poporului nos
tru. Ne îndreptăm spre Muzeul de 
Istorie a Partidului. împreună cu 
alte grupe de excursioniști, venițl 
din toate colțurile țării, intrăm în 
muzeu stăpîniți de un puternic 
sentiment de emoție. Ne sînt în-

Facultatea de medicina din București

soarelui dispare văzîndCorul 
concertul 
dicîndu-se încet deasupra pădurii, 
soarele a începui să strecoare prin
tre ramurile verzi sulițe de aur. 
Sub arbori, solul umbrit pare un 
uriaș portativ pe care fluturi și 
libelule înscriu din fugă orchestra
ția unei simfonii. Covorul poieni
lor, stropit din belșug cu picățele 
albe, albastre și roșii, 
de rouă, dă senzația 
palete pe care pictorul 
toate culorile.

La rădăcina unui fag, 
iac obișnuita înviorare, pe cînd sus, 
printre ramuri, în ritmul sacadat 
al ciocănitoarelor, puii de veveri
ță iac uimitoare exerciții de acro
bație.

E o duminică cum parcă n-a mai 
fost în acest început de vară. 
i>i poate tocmai din această cauză, 
în acest colț de pădure și-a făcut 
apariția un grup de mineri cu fa
miliile lor.

Nici unde nu e atîta liniște, 
Otita frumusețe ca în pădure. Nici 
unde șoaptele izvoarelor și a frun
zișului nu sînt atît de atrăgătoare, 
atît de tainice. Aici și mîncarea e 
mai gustoasă, apa mai rece și aerul 
mai înmi resmat. in acest timp, 

pădurea, izvor nesecat de bogăție, 
oferă cu dărnicie vizitatorilor săi 
brațe de flori, sumedenie de ciu
perci și primele fragi coapte.

Grădină a celor mulți, pădurea 
răsună in 
glasurile 
de oameni, intr-un astfel de loc un
de totul incintă văzul șt auzul 
orele trec nespus de repede, in 
zări, dincolo de Retezat, globul ta-

păsărelelor șl-a început 
înaintea răsăritului. Ri-

cu cristale 
unei mari 
și-a etalai

doi greieri

fiecare zi de odihnă de 
vesele a zeci și zeci

cu înserarea, animația și 
pădurii fac loc unei de

șiatec ai 
cu ochii.

O dală 
freamătul
pline tăceri.

După o asemenea zi plăcută, pe
trecută în mijlocul naturii, minerii 
trimit ca forte noi la ziuă comoara 
de nestemate negre ascunsă în mă
runtaiele p&nîntuiui.

fățișate documente despre înc<_ 
puțurile mișcării muncitorești, 
despre lupta eroică a Partidului 
Comunist din Romînia pentru li
bertatea și fericirea poporului.

Părăsim muzeul cu inimile pli
ne de dragoste și recunoștință 
față de partid, îndreptîndu-ne 
spre cartierele care au schimbat 
complet înfățișarea Capitalei. In 
afară de obiectivele social-cultu- 
rale. Capitala și-a lărgit conside
rabil spațiile verzL Astăzi Bucu- 
reștiul, cu colierul său bogat de 
lacuri, ștranduri, grădini 
curi, fără a mai pomeni 
deria de scuaruri și zone 
deață, oferă o priveliște 
uitat.

Parcul Libertății, bulevardul 
Muncii, Institutul medico-farmaceu- 
tic, muzeul Antipa, Palatul și Pi 
ța Republicii, Cișnrigjul ne-au lăsu. 
impresii de neuitat.

M. MICA

și par- 
de puz- 
de ver
de ne-

=4 —

Unul din cele mai mari poduri 
din R. D. Vietnam

Peste rîul Dafuk, pe șoseaua 
dintre capitala R. D. Vietnam — 
orașul Hanoi și localitatea Than 
Nguen, a fost construit unul din
tre cele mai mari poduri din nor
dul republicii. Lungimea podului 
este de 92 m„ iar înălțimea de 
șapte metri.

*

IOAN LEONARD

amice, dormi în baie ?

„OCUPAȚII
La blocul nr. 31 din cartierul Aeroport Petroșani, locatarii nu 

mese regulat apă oaldă la



РЕ КИЕ ACIUATE F» O Ft T
Munca pe șantierul Lupeni trebuie mai bine organizata, 

lucrările mai judicios planificate ’
Șantierul Lupeni are de exe

cutat pentru anul acesta un mare 
volum de lucrări, care însumează 
sute de apartamente moderne, un 
cinematograf cu 500 locuri, o școa
lă cu 16 săli de clasă, magazine, 
centrale termice și un întreg com
plex de amenajări edilitare — 
valoarea totală de plan ridicîndu-se 
la cca. 40 000 000 lei.

Sîntem la jumătatea anului, dar 
pînă în prezent pe șantierul Lu
peni au fost predate în folosință 
numai blocurile E 1, E 2 și F avînd 
120 apartamente (construcții înce
pute încă în vara anului trecut). 
Un număr de 11 blocuri (cu 500 a- 
partamente) planificate pe acest an, 
precum și celelalte obiective au 
rămas pentru semestrul II. Vor pu
tea ii ridicate toate pînă la sfir- 
șitul anului ? Iată întrebarea ce 
se pune în urma serioasei rămâneri 
în urmă din primul semestru.

Drept „cauze" ale acestei rămî- 
МЕІ Ш WBta, conducerea șantieru-

Pe cînd masuri ?
In toamna anului 1962 cetățe

nii din Petrila au arătat secto
rului I.C.O, din localitate lipsa de 
preocupare pentru cabina de aș
teptare din stația de autobuze „Tu
nel" care se degradează pe zi ce 
trece. Conducerea sectorului a pro
mis că va lua măsuri urgente. Au 
trecut nouă luni. Neglijată ca și 
cum ar fi un bun fără stăpîn, ca
bina a început să se deterioreze. 
Fără geamuri, cu dire urîte lăsate 
de apa ploilor pe pereți și cu un 
interior neîngrijit, ea arată ca vai 
de lume și dă locului un aspect 
neplăcut.

Sesizați de această nesfîrșită tă
răgănare de lucruri călătorii care 
fac zilnic naveta între Petrila și 
Petroșani se întreabă :

— Oare cînd se vor lua măsurile 
pentru a pune cabina la punct ? 
Iarna 2

C. BÂDUȚĂ 
corespondent

—O---
In Editura politică a apărut:

Gh. CODIN, С. MATACHE
Metodele de muncă 

ale comitetului sindicatului 
nostru

96 pag. 1,40 lei
Cum își desfășoară activitatea co

mitetul sindicatului pentru a mobi
liza cu bune rezultate colectivul 
întreprinderii la realizarea sarcini
lor de plan ? Ce metode folosește 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare participării membrilor de sin
dicat la activitatea organizației ?
Care sînt mijloacele folosite pen
tru instruirea activului sindical ?
Cum sînt asigurate desfășurarea 

unei munci și conduceri colective, 
planificarea judicioasă a activității 
organelor sindicale, controlul înde
plinirii hotărîrilor ?

Răspunsuri la aceste întrebări, 
eare interesează pe orice activist 
sindical, dă lucrarea „Metodele de 
muncă ale comitetului sindicatului 
nostru", realizată pe baza expe
rienței comitetului sindicatului de 
la Uzina de pompe și mașini agri
cole din București.

•: Casa de Economii 
: și Consemnați^!

Face cunoscut că
< pentru a participa la tra

gerea la sorfi pentru tri
mestrul III 1963 a librete
lor de economii cu dobîn- 

, dă și cîștiguri în autotu- 
: risme, depunătorii pot de- 
' pune șau completa suma 

necesară participării la 
tragere pînă la 29 iunie 

a. c. inclusiv. 

lui invocă lipsa de muncitori, lipsa 
unor materiale ca fîșii pentru plan- 
șee, . utilajele uzate etc. Dar oare 
numai aceasta să fie cauza ?

Buna organizare a muncii este 
cheia succesului pe șantierele de 
construcții. Această cerință nu a 
stat insă in atenția conducerii șan
tierului Lupeni (șef șantier ing. Be- 
loiu Nicolae și Vasian Cornel — șe
ful serviciului de organizare a mun
cii).

Care sînt lipsurile principale în 
organizarea acestui șantier ? Șantie
rul este Împărțit pe loturi, loturile 
împărțite pe maiștri — fiecare cu 
planul lui de lucrări și valori, în- 
cepînd de la fundații și pînă la 
finisaje. Sistem de planificare și 
organizare a lucrărilor depășit de 
viață, de progresul realizat în teh
nica construcțiilor, de ritmul ac
celerat în care se cere să se cons
truiască obiectivele social-culturale. 
Pe șantierul Lupeni planificarea și 
organizarea lucrului se face totuși 
după acest vechi sistem. Rezulta

ntul ? Să zicem că au sosit 50 fîșii 
prefabricate sau 50 000 bucăți că
rămizi. Aceste materiale se împart... 
frățește între cei 5 maiștri: fiecare 
primește cite 10 fîșii și 10.000 buc. 
cărămizi, căci fiecare are plan și 
trebuie să lucreze ceva! Ca urma
re, nici unul nu poate înainta cu 
lucrul în mod satisfăcător. Zilnic 
maiștrii și tehnicienii loturilor tre
buie să alerge după o mie de ma
teriale diferite: cărămidă și be
ton, vopsea și seînduri, geamuri 

și parchet, după macarale și au
tocamioane. Domeniul fiecărui 
maistru este in prezent un mic șan
tier, unde, după vechea metodă 
meșteșugărească de organizare, fie

------------©------------

Organizația de bază și sprijinul ei 
de nădejde — activul fără de partid

(Urmare din pag. l-a)

Francisc și Văduva Ilie din activul 
fără de partid au primit sarcina ca 
alături de membrii de partid să 
mobilizeze muncitorii din brigadă 
pentru a alege cu atenție șistul din 
cărbune. Agitatori buni ca tov. Ko
vacs Francisc și Văduva Ilie au 
stat de vorbă cu muncitorii din bri
gadă, explicîndu-le de ce este ne
cesar să fie ales șistul la locul de 
muncă.

— Noi știm — spuneau ei mi
nerilor — cite vagonete de căr
bune am pierdut în lunile trecute 
pentru faptul că am încărcat mult 
șist în vagonete. Trebuie să dăm 
cărbune de calitate, căci numai în 
felul acesta vom reuși să ne si
tuăm la loc de frunte în întrecerea 
socialistă. Luna trecută am dat cea 
mai mare producție din sector, dar 
ce folos că rezultatele noastre au 
fost umbrite de piatra ce s-a tri
mis pe benzile preparației.

Oamenii i-au înțeles. Brigada 
lui Stăuceanu dă acum producție 
de calitate. Ea a obținut în acest 
an cea mai mare productivitate 
medie pe sector : 4,20 tone cărbune 
pe post. Brigada a fost declarată 
evidențiată în întrecere.

O activitate stăruitoare desfă
șoară și minerii Bucătarii Gheor- 
ghe, Ilea Vasile, Lixandru Dumitru, 
Kiss Iosif, ajutorul miner Onofrei 
Vasile, vagonetarul Mitrana Ilie si 
alți tovarăși din activul fără de 
partid care sînt buni agitatori ai 
organizației de bază și depun e- 
forturi susținute pentru ca brigăzi
le din care fac parte să se achite 
cu cinste de sarcinile ce le stau 
în față.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
muncii cu activul fără de partid, 
organizația de bază informează sis
tematic acest activ despre princi
palele hotărîri ale organizației de 
bază, precum și cu privire la sar
cinile economice ce stau în fața 
sectorului. Activul fără de partid 
a fost iriVitat să participe la audie
rea unor conferințe cum sînt : 
„înaltul titlu de membru de partid", 
„Calitățile moral-politice ale comu
niștilor" etc. 

care își aranjează lucrurile separat, 
cum poate. Și nici unul nu are 
la îndemînă toate forțele șl toate 
mjloacele într-un domeniu deter
minat : zidării, finisaje, etc. pentru j 
a putea lucra din plin tot timpul 
la obiectivele puse în construc
ție.

Sarcinile de construcție mereu 
crescînde, cer din partea conduce
rilor șantierelor să se ocupe de gă
sirea unor noi forme de organizare 
a muncii, mai eficace și operative, 
care să răspundă cerințelor. Ast
fel. pe șantier este necesară orga
nizarea loturilor de lucru după prin
cipiul operațiunilor principale în 
construcții: un lot de lucrări te- 
rasiere — pînă la cota zero — care 
să execute fundații, betoane de e- 
levație, canale termice, drumuri, 
alei, trotuare, umpluturi și pardoseli 
de beton peste umpluturi; un 
lot de lucrări in roșu care să cu
prindă zidarii, betoniștii de plan- 
șee, fierar-betoniștii; un lot de 
instalații de apă, electrice, calori
fer, sanitare; un lot de finisaje 
care să execute tencuieli, parchete, 
mozaicuri, vopsitorii etc. In felul 
acesta toate forțele pot fi concen
trate pe obiectivele principale, pot 
fi mai bine gospodărite și folosite 
forțele de muncă, materialele, creș
te răspunderea membrilor lotului 
pentru executarea la timp a lucră
rilor pe faze și se creează o specia
lizare a muncitorilor și tehnicieni
lor constructori, ceea ce duce im
plicit la îmbunătățirea calității și 
reducerea termenului de execuție 
a lucrărilor.

Iată una din căile de înlăturare 
a rămîneru în urmă de pe șantierul 
Lupeni 1

MIHAI ȘT.

Participînd intens la munca or
ganizației de bază pentru spori
rea producției de cărbune, preo- 
cupîndu-se de educarea lor comu
nistă, mulți dintre minerii din ac
tivul fără de partid și-au exprimat 
dorința de a fi primiți în rîndul 
candidaților de partid. Minerii Ha- 
iabagiu Dumitru și Gado Ioan, a- 
jutorul miner Ladi Gheorghe, va
gonetarul Vlad Gheorghe sînt nu
mai cîțiva dintre tovarășii din ac
tivul fără de partid care au devenit 
candidați de partid. După ce aduna
rea comuniștilor din sector a votat 
primirea lui Lăpădatu Nicolae în 
rîndurile candidaților de partid, a- 
cesta a preluat conducerea unei 
brigăzi rămase în urmă. Acest vred
nic miner a reușit să ridice brigada 
la nivelul celor mai bune din sec
tor. Dacă privești graficul de pro
ducție, observi că ortacii lui Lă- 
jjădatu Nicolae se situează pe pri
mai loc în întrecere. Ei au extras 
în 1963 aproape 500 tone cărbu
ne peste plan. Și tovarășului Popes
cu Iosif, după ce a fost primit can
didat de partid, i s-a încredințat 
conducerea unei brigăzi de mineri 
care obține rezultate bune.

1 N I T I
(Urmare din pag. t-aj

tiiicierul. Chipurile lor oglindeau 
o expresie de aprobare. Le plăcea 
cum fusese pregătit abatajul pen
tru a ii prăbușit.

— Stringeți uneltele, iniășurați 
cablurile și retrageți-vă jos, in ga
leria de transport — glăsui calm 
artificierul.

Pu(in mai tîrziu, schimbul părăsi 
locul de munca. Așezlndu-se pe 
aceeași grindă de brad, pe care 
stătuseră dimineața ia stat, ortacii 
lui Teodotescu desfăcută pachetele 
cu merinde. Lingă suitor, artificie
rul, asistat de maistrul miner, de
clanșa expiatorul. O bubuitură în
fundată și ventilatoarele începură 
să refuleze nori groși de gaze și 
praf. După ce trecu timpul лесе-

„Bătrînii" și<*au reamintit 
de tinerefe

5—2 pentru fosta echipă Jiuț 1 
De necrezut și totuși așa este. O 
victorie mai puțin scontată dar 
pe deplin meritată. „Bătrînii1 au 
fost la înălțime. Au făcut o adevă
rată demonstrație de fotbal. „Bă
trînii " au dovedit că sînt mai ti. 
neri decît chiar tinerii. Cam aces
tea erau comentariile care se purtau 
între spectatori după întîlnirea a- 
micală de fotbal dintre foștii ju
cători ai Jiului cu ani în urmă 
și actuala echipă. Trebuie să recu
noaștem că asemenea aprecieri au 
fost pe deplin întemeiate. Cei care 
nu au fost joi după — amiază pe sta

dion au intr-adevăr ce regreta. Dar 
și așa, stadionul a fost plin cum 
n-a fost la nici un meci din ac
tualul campionat. Și cum să nu fie 
așa, cînd stadionul și-а primit din 
nou prietenii buni, pe cei care cu 
ani în urmă ne-au dat atîtea satis
facții și bucurii, pe cei care au ri
dicat fotbalul din Valea Jiului ld 
loc de frunte.

Iubitorii de fotbal din Valea Jiu
lui își amintesc Cu multă plăcere 
de cursele derutante pe extreme 
ale lui Paraschiva, de șuturile nă
prasnice ale lui Cricovan și Anisie, 
de finețea jocului lui Turcuș, de jo
cul sobru, în continuă mișcare ai 
halfilor Pop IV și Deleanu sau de 
intervențiile precise și calmul lui 
Panait, ca și de gradul tehnic al 
coechiperilor lui de linie, Balogh 
și Szilaghi. Poarta a fost apărată 
de Crîsnic, care de atîtea ori a ri
dicat tribunele în picioare prin 
plonjoanele sale spectaculoase, e- 
lastice și pline de siguranță. Lor li 
s-au adăugat în acest meci de mare 
atracție, o generație mai tînără, 
cuprinzînd în rîndurile ei pe Vasiti, 
Farkaș II, Sima, Gabor și Ciurdă- 
rescu, care alături de primii au re
prezentat cu cinste, ani de-arîndul 
culorile clubului din care au fă
cut parte.

Pe toți aceștia amatorii de fot
bal nu i-au uitat. Tocmai de aceea 
ei au venit în număr așa de mare 
pe stadion. E adevărat, nu se aș
tepta de la ei să joace... ca pe tim
puri. Oricum, trecerea anilor și lip
sa de antrenament nu le mai permi
teau acest lucru. Sperau însă to
tuși că vor vedea ceva. Dar aștep
tările spectatorilor au fost cu mult 
întrecute de acești oameni cu fire 
argintii la tîmple. Timp de 90 de 
minute ei ne-au făcut să retrăim 
clipele plăcute cînd echipa din Pe- 
troșani își disputa întîietatea cu 
cele mai bune formații din țară.

Spectatorii așteptau și din par
tea tinerilor, care le-au produs 
atîtea emoții în acest campionat, 
să presteze un joc de calitate, să 
demonstreze că sînt demni urmași 
ai partenerilor lor de joc. Din pă
cate însă, spre nemulțumirea spec
tatorilor, ei n-au reușit să satisfa
că aceasta cerință. Mai mult, ei au 
lăsat impresia că cei „bătrîni” sînt 
ei... tinerii. Pe bună dreptate un 
spectator din tribună a remarcat 
că Șardi nu s-a mai întîlnit de 
multă vreme cu... mingea,

Iar acum, pentru cei care nu au 
fost la meci, redăm cîteva secvențe 
din filmul întîlnirii și cîteva re- 

A T I V Ă
sar pentru evacuarea gazelor de 
pușcare, schimbul se strînse din 
nou la gura suitorului.

— S-o fi prăbușit abatajul, așa 
cum trebuie f — întrebă cineva. 
Maistrul urmat, de ceilalți, păși 
curios încânte. Un miros dulceag- 
amărui statuia pește tot. Pline de 
nerăbdare, privirile minerilor alu
necară spre aripa dreaptă. Victorie!
Abatajul s-a inchis perfect.
, — Am economisit într-un singur 

șut 8 metri cubi de lemn... ,
— Dar. jugurile ce trebuiau tra

se nu le socotești ?
-+■ Dar cărbunele ? Dar faptul că ■ 

prin inițiativa brigadierului nostru 
am ușurat atacarea noului abataj ?

Mulfumifi maistrul și artificierul 
se retrăseseră. Nu mai era nevoie 
de ei.

mărci— bine plasate ale unor entu
ziaști spectatori din tribune.

Spectatorii au putut vedea goluri 
de o rară frumusețe, cum au fost 
cel al lui Anisie, dintr-un șut pu
ternic de la 25 m„ golul impeca
bil marcat de Gabor cu capul, ca șt 
eel a lui Ciurdărescu dintr-un șuț 
bombă la care Gram a rămas. 
tablou.

întîlnirea a prilejuit și cîteva 
momente hazlii care au provocat 
buna dispoziție in rîndul specta
torilor. Iată, de exemplu, o încerc 
care a lui Turcuș de a sări la un 
duel aerian. Zadarnic. Accelerați* 
gravitațională a fost mai puternică 
decît voința lui .„înălțimea" de 5 
cm. la care s-a ridicat i-a fost insu
ficientă pentru a cîștiga duelul. In 
schimb Anisie, își menaja cu multă 
precauțiune capul de a nu veni in 
contact cu mingea. Nici încercările 
lui Paraschiva de a-și face jocul 
pe extremă nu i-au reușit întot
deauna. Mingea buclucașă îi trece* 
uneori printre picioare. Totuși ei 
ne-a demonstrat și de data aceasta 
că e același Paraschiva pe care 
spectatorii îl cuncum de mulți am. 
Multe ocazii de gol se datoresc 
fanteziei lui în joc. Nici jocul si
gur, presărat cu dantelării, de pre
luări și pase cu călcîhd al lui Pe
nali, nici intervențiile precise ale lui 
Balogh, Szilaghi și Pop IV nu au 
lost omise de aprecierea publicului. 
La rindul său Crisnic, mereu tînăr, 
a demonstrat încă o dală că știe 
să apere; salturile lui acrobatice 
au fost aplaudate la scenă deschi
să. Cit despre Farkaș И, Gabor, 
Ciurdărescu, Deleanu, Vasiu, s-au 
apropiat de comportarea lor din 
meciurile bune.

Acest meci a constituit un antre
nament util și plin de învățăminte 
pentru tinerii fotbaliști, o adevă
rată școală. Ei au văzut ce înseam. 
na să joci cu voință, ăă arunci ha 
joc toată gama cunoștințelor teh
nice pe care le posezi.

C. COTOȘPAN

PR06RAM DE RADM
23 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei сен- 
trale, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 
Melodii populare cerute de wod- 
tători, 10,00 Din creația de muțeică 
ușoară a compozitorilor noștri, 11,30 
Vorbește Moscova I 12,00 Cu micro
fonul in mijlocul formațiilor artis
tice de amatori, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Muzică populară, 
14,30 Transmisiune sportivă, 16,15 
Muzică ușoară, 17,10 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pc«- 
ducție, 18,00 Muzică din operete, IDvM 

Arii din opere, 19,35 Muzică de 
dans, 20,00 Teatru la microfon : 
premieră „In pană" scenariu de 
Frindrich DUrrenmatt, 21,15 Muzică 
populară, 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL И. 7,35 „Drag mi-e 
la gospodărie" — program de cîn- 
tece și jocuri populare, 8,30 Muzi
că ușoară instrumentală, 9,30 Cîn- 
tece și jocuri de pe întinsul pa
triei, 10,00 Muzică din opere ce- 
rută de ascultători, 11,00 TransnM» 
unea concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu", 13,00 Cîntă Florin Do
rian, 14,15 Cine știe cîștigăl, 15,00 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori, 16,30 Muzică populară inter
pretată de Maria Lătărețu și Ioeif 
Miiu, 17,01 Noi înregistrări de mu
zică vocală în studiourile noastre, 
17,25 Selecțiuni din opera „Aida" 
de Verdi, 19,00 „Melodii... melodii"... 
— emisiune de muzică ușoară, 20,05 
Muzică de dans, 22,00 Seară de ro
manțe.

---- ©-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Cerul n-are gratii; Al. Sahia : Stra
da MezinuluiLONEA : Prietenul 
nostru comun ; ANINOASA : Ultima 
bătălie ; VULCAN ; Permisie pe 
țărm; LUPENI: Omul de lingă ti
ne ; BARBATENI: In noaptea de 
ajun; URICANI : Vîrsta de aur a 
comediei.
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VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTEVEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTETelegrama lui N. S. Hrușciov 
adresată președintelui Republicii Irak

MOSCOVA 21 (Agerpres).
N. S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat lui Abdel Salam Aref, 
președintele Republicii Irak, o te
legramă 
numele
nuleze

nare la
tinere — Djamila Haled, Leila El 
Rumi și Zakia Shakir — mamă a 
doi copii.

în care i-a cerut ca, în 
spiritului umanitar să a- 
sentința aspră de condam- 
moarte a celor trei femei

Aceste trei femei, fruntașe ale 
mișcării feminine irakiene, au par
ticipat activ la lupta pentru răs
turnarea regimului lui Nuri Said, 
iar mai tîrziu — împotriva dicta
turii personale a lui Kassem. Ele 
și-au consacrat viața telurilor no
bile ale luptei pentru independen
ța națională a poporului lor, pentru 
democrație, pentru egalitate 

drepturi a femeilor irakiene.

Ceniru de calcul electronic 
la uzina de turbine

în

SITUAȚIA
z BAGDAD 21 (Agerpres).

Presa libaneză relatează că în 
sînal guvernului irakian a izbuc
nit o criză ca urmare a războiului 
dezlănțuit împotriva kurzilor. Zia
rul „Al-Hayat" arată că, în semn 
de protest împotriva acestui răz
boi, patru miniștri ai guvernului 
irakian și-au prezentat demisia. 
Este vorba de ministrul industriei, 
Naghib Taleb, ministrul municipa
lităților, Mohamed Kattab, minis
trul agriculturii Baba Aii, și mi
nistrul de stat pentru problemele 
kurde, Fuad Aref. Ziarul relevă că 
acești patru miniștri au participat 
la tratativele care avuseseră loc

DIN ЖАК
între guvernul irakian și o dele
gație a kurzilor.

Paralel cu răzbciul împotriva 
kurzilor, autoritățile irakiene conti
nuă reprimarea elementelor patrio
tice din țară. Un comunicat oficial 
publicat la 20 iunie anunță exe
cutarea sergentului Mustafa Badr, 
condamnat la moarte de un tri
bunal militar din Mosul. Tribunalul 
militar din Mosul a mai condamnat 
la moarte alte două persoane.

Agenția France Presse semnalea
ză totodată condamnarea la închi
soare pe diferite termene de că
tre Tribunalul Militar din Bagdad 
a 23 patrioți irakieni pentru „pro
pagandă comunistă".

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

MOSCOVA 21 (Agerpres).
La uzina de turbine „Kirov" din 

Harkov s-a trecut la punerea la 
punct a instalațiilor centrului de 
calcul electronic.

In construirea imenselor turbine 
cu aburi cu un singur ax și cu o 
putere de 300 000 kW., la a căror 
producție în serie s-a trecut în a- 
ceastă întreprindere, constructorii 
s-au lovit de o serie de pro
bleme complexe sare puteau 
fi rezolvate numai cu ajutorul ma
șinilor electronice. Calculele au 

fost efectuate în șapte variante la 
centrul de calcul electronic al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. Anul 
acesta întreprinderea va trece la 
producția turbinelor cu aburi cu 
un singur ax cu o putere de 500 000 
kW. Cu ajutorul noului centru de 
calcul electronic al întreprinderii 
vor putea fi alese cele mai bune 
variante ale agregatelor.

la Nowa Huța a fost experimen
tată cu succes înlocuirea în fur
nale a cocsului cu gaze naturale.

Prin aplicarea noii metode se 
vor realiza importante economii. 
Astfel, numai la Combinatul „V.I. 
Lenin", folosind gazele naturale în 
locul cocsului, se economisesc anual 
aproximativ 500 000 tone cocs.

A început secerișul griului

grîul s-a

Fluviului 
cu bobul

Parcul national 
„Pădurea rusă"

PEKIN 21 (Agerpres).
In toate provinciile principale din 

China în care se cultivă 
început secerișul.

Pe ogoarele din valea 
Galben spicele pline și
mare promit o recoltă mai bogată 
decît anul trecut.

Ploile prea abundente care au 
căzut tocmai în perioada de coa
cere au avut într-o oarecare mă
sură efecte nefavorabile. Datorită 
însă numeroaselor canale de drena- 
re și irigație și stațiilor de pompa
re construite după eliberare, efecte
le dăunătoare au fost reduse la 
minimum, astfel încît recolta este 
în general bună.

Indignare în Argentina 
în urma înlăturării de la alegeri 
a Frontului Popular Național

BUENOS AIRES 21 (Agerpres).
Decretul dat publicității la 20 

iunie de către Ministerul Aface
rilor Interne al Argentinei prin 
care Frontul Popular Național din 
Argentina este înlăturat de la a- 
legerile ce urmează să aibă loc 
la 7 iulie a provocat o puternică 
indignare în rîndurile opiniei publi
ce și unor politicieni din țară.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
interviu televizat, Vicente Solano 
Lima, candidatul Frontului Popular 
Național pentru alegerile preziden
țiale, a declarat că „nimeni nu va 
putea să îmi răpească voturile pe 
care le voi obține la 7 iulie". Du- 

cum menționează agenția Fran- 
Presse, el a refuzat să 
valabilitatea decretului prin care 
mod practic partidul său este 

pus în imposibilitate de a prezen
ta candidați pentru posturile exe
cutive.

Pă
ce 
că 
în

recunoas-

Declarație de protest împotriva 
unor atacuri jignitoare la adresa 

popoarelor africane
WASHINGTON 21 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, reprezentanții diplo
matici din 26 de țări africane acre
ditați la Washington au dat pu
blicității la 19 iunie o declarație 
în care protestează împotriva ata
curilor jignitoare la adresa po
poarelor africane ale senatorului 
american Ellender. In declarație 
se subliniază că „afirmațiile sena

torului Ellender reprezintă un de- 
serviciu grav adus cauzei păcii 
și înțelegerii în lume". Diplomații 

africani au arătat, de asemenea, că 
„nu pot fi ignorate sau trecute sub tă

cere, așa cum cer anumite per
soane, afirmațiile senatorului El
lender, deoarece el este unul din
tre membrii marcanți ai Congre
sului S.U.A.". Condamnînd declara
țiile senatorului rasist care a afir
mat că „negrii nu sînt capabili 
să se conducă singuri", 
declarației subliniază că 
afirmații adresate prin 
ne „opiniei publice a
'țări au drept scop să ne înapoie-

ze la dezbaterile învechite asupra 
faptului dacă deosebirile etnice pot 
justifica pretenția superiorității li
nei rase asupra alteia. In numele 
guvernelor noastre — conchide de
clarația — noi reafirmăm credința 
noastră că toți oamenii se nasc 
egali și au dreptul inalienabil de 
a trăi în demnitate și libertate".

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Agenția Novosti transmite:

In apropierea orașului Serpuhov, 
Ia 100 km. depărtare de Moscova, 
se va amenaja uriașul parc na
țional „Pădurea rusă". Acest parc 
va cuprinde 35 000 ha pădure în
tre malurile fluviului Oka și cu
noscuta rezervație naturală Prioks- 
ko-Terasnîi, unde cresc în libertate 
•zimbri și bizoni. In acest 
se va dezvolta flora și 
caracteristică regiunilor
trale ale U.R.S.S. Parcul național 
„Pădurea rusă" 
loc

parc 
fauna 

cen-

de odihnă

Gaze 
în loc

Rezoluția Comitetului special al O.N.U 
ta legătură cu Rhodesia de Sud

va fi un minunat 
pentru turiști.

naturale 
de cocs

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
La combinatul „V. I. Lenin" de

SANAA. — Postul da radio Sa
naa anunță că la 19 iunie triburile 
yemenite fidele guvernului republi
can au respins un atac întreprins 
de detașamentele 
re la granița de 
nului. Circa 100 
Arabia Saudită,
să pătrundă pe teritoriul Yemenu
lui, au fost uciși. Radio Sanaa a- 
nunță de asemenea, că 150 de ce
tățeni de origină yemenită, .care 
locuiau în Arabia Saudită s-au pre-

contrarevoluționa- 
nord-est a Yeme- 
de mercenari din 
care au încercat

semnatarii 
asemenea 
televiziu- 

unei mari

Sesiuea ішодііііог agiitulliiiii ai lăiiloi Pielei comune 
a luai

BRUXELLES 21 (Agerpres).
In noaptea de 20 iunie a luat 

sfîrșit sesiunea miniștrilor agricul
turii ai celor șase țări membre ale 
Pieței comune. Pe ordinea de zi 
a sesiunii au figurat încercările 
de a obține fflult discutata „armo
nizare" în politica agricolă a ce
lor șase țări vest-europene membre 
ale acestui organ. După cum se 
știe, această „armonizare" nu a 
fost pînă acum obținută, în ciuda 
faptului că programul Pieței co
mune fixase date calendaristice 

pentru diferite măsuri în acest 
sens date care nu au putut fi res
pectate.

Intre partenerii Pieței comune 
s-au manifestat divergențe serioase 
care, după cum sublinia joi seara 
agenția France Presse, „au provo
cat o adevărată paralizie" în acest 
organism în domeniul politicii agri
cole. In special Germania federa
lă și-a manifestat opoziția față de 
încercările de a obține o „unifi
care" a prețurilor la unele din pro
dusele agricole care ar urma să 
fie desfăcute în interiorul Pieței

dat cu arme și muniții comanda
mentului din Jauf, localitate situa
tă la nord-est de capitală.

NEW YORK- — Martin Luther 
King, lider al mișcării populației 
de culoare din Statele Unite, a 
adresat Comitetului special al 
O.N.U. pentru aplicarea Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale o scrisoare în care cere 
permisiunea ca la sfîrșitul acestei 
luni să ia cuvîntul în legătură cu 
politica de discriminare rasială pe 
care o duce guvernul lui Verwoerd 
în Republica Sud-Africană.

tru 
la 
si 
la
Si 
de

privire 
țărilor 

adoptat 
pentru

NEW YORK 21 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen- 

apliearea Declarației cu 
acordarea independenței 
popoarelor coloniale a 
20 iunie cu 19 voturi
4 abțineri o rezoluție propusă 
12 țări privitoare la situația din 

Rhodesia de Sud. Rezoluția „atrage 
atenția Consiliului de Securitate a- 
supra situației explozive" care dom
nește în acest teritoriu, recomandă 
înscrierea acestei probleme pe or
dinea de zi a sesiunii regulate a 
Adunării Generale, care se deschide 
în septembrie, și preconizează 
chiar posibilitatea convocării unei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale, dacă va fi necesar. Rezoluția 
cere guvernului britanic să abroge 
Constituția Rhodesiei de Sud ela
borată în 1961 și convocarea fără 
întîrziere a unei conferințe consti-

tuționale în vederea adoptării unei 
noi constituții care să permită ma
jorității populației să-și exercite 
drepturile politice pe baza votului 
universal. Totodată, rezoluția cere 
guvernului britanic să declare fără 
echivoc că nu va transfera atri
butele. suveranității unui guvern 
care nu reprezintă majoritatea po
pulației.

Abținîndu-se de La„ vot, delega
țiile Statelor Unite, Australiei, Da
nemarcei și Italiei au dovedit încă 
o dată că nu sprijină lupta de e« 
liberare a popoarelor africane. Ma
rea Britanie nu a participat la vot.

Totodată, în cadrul Comitetului 
s-a anunțat că Consiliul de Securi
tate va lua în discuție în cursul 
lunii iulie situația din coloniile 
portugheze din Africa și polities-- 
de apartheid a guvernului rasist al 
Republicii Sud-Africane.

Federală 
săi, mai 
agricolă, 
rezerve- 
agricolă, 

consideră

comune. „Ultimele discuții în a- 
ceastă problemă — scrie France 
Presse — au scos în plină lumină 
opoziția dintre Germania 
și cei cinci parteneri ai 
ales Franța, în problema
R. F.G. nu și-a ascuns
le față de politica

a cărei armonizare o
prea rapidă, și delegația vest-
germană nu a consimțit decît în 
ultimul moment la cele cîteva con
cesii necesare pentru a nu bloca 
complet lucrările actualei sesiuni 
după mai multe zile de imobilism".

După cum reiese din relatarea 
agenției France Presse, în actuala 
sesiune s-au făcut simțite și pre
siunile americane pentru a obține 
din partea Pieței comune renunța
rea la recenta măsură de sporire 
a tarifelor vamale la importul u- 
nor produse agricole americane. 
Aceste tarife, viu criticate de Wa
shington, care a amenințat chiar 
cu „represalii" la importul în
S. U.A. a unor produse din Piața 
comună, au fost „ușor reduse", 
cum scrie France Presse.

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția Reuter, dele
gația Indiei la Națiunile Unite 
a cerut la 19 iunie includerea 
pe agenda provizorie a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. punctul: „Necesitatea ur
gentă a suspendării experiențelor 
nucleare și termo-nucleare".

Potrivit agenției, aceasta este 
prima problemă propusă în ve
derea includerii pe agenda viitoa
rei sesiuni care urmează să se 
deschidă la 17 septembrie.

MBABANE. — Trupele engleze 
continuă să se răfuiască cu par- 
ticipanții la mișcarea grevistă care 
a durat mai bine de 5 săptămîni 
pe întregul teritoriu al protectora
tului englez, Swaziland. După ce 
cu două zile în urmă au operat a- 
restări masive în regiunea minieră 
Pigg Peak, la 
represiuni în 
de trestie de 
dații englezi 
tori să 
jurînd 
160 de 
tia vor 
rea

19 iunie au trecut la 
regiunea plantațiilor 

zahăr Big Bend. Sol- 
i-au forțat pe lucră-

se întoarcă la lucru încon- 
regiunea și arestînd peste 
muncitori. 12 dintre aceș- 

fi judecați pentru organiza-
,,grevei ilegale".
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Vittoria lahiițlilor litr-i alegere parțială din li ia
LONDRA 21 (Agerpres).
La 20 iunie a avut loc în orașul 

Leeds, situat în regiunea industria
lă din centrul Angliei, alegeri par
țiale pentru reînnoirea mandatu
lui parlamentar rămas vacant prin 
moartea liderului laburist Hugh 
Gaitskell. Rezultatul votului a in
dicat o victorie și mai importantă 
decît la alegerile precedente pentru 
candidatul Partidului laburist. Ma
joritatea sa față de candidatul 

Partidului guvernamental conserva
tor a crescut cu aproape 2 000 de 
voturi. In procente, voturile expri-

mate de data aceasta în favoarea 
candidatului laburist reprezintă 62,9 
la sută din totalul alegătorilor, în 
timp ce candidatul < 
tal a obținut numai 20 
voturi — față de 31 
alegerile precedente.

Toate agențiile de 
dentale ■ subliniază că 
acestor alegeri parțiale constituie 
o gravă înfrîngere pentru Parti
dul conservator și exprimă „un 
adevărat vot de neîncredere" în 
guvernul Macmillan — după cum 
scrie corespondentul agenției As
sociated Press.

guvernamen ■ 
> la sută din 

la sută la

presă occi- 
I rezultatul

©

In legătură cu catastrofa 
submarinului nuclear american 

„Thresher
WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 20 iunie a fost dat publicității 

la Washington raportul comisiei 
navale însărcinate să ancheteze 
cauzele catastrofei submarinului nu
clear american „Thresher" care s-a 
scufundat la 10 aprilie în Oceanul 
Atlantic eu 129 persoane la bord. 
In raport, despre care agenția As
sociated Press scrie că are peste 
1 700 de pagini, „cele mai multe 
clasificate drept secrete’.', și care 
se bazează pe audierea a 120 de 
martori, se arată că „cea mai pro
babilă cauză a catastrofei submari
nului este o inundare subită a ca
merei mașinilor".

„Marina — scriu autorii raportu
lui — consideră că s-a produs o 
defecțiune în sistemul de conducte 
cu apă sărată, probabil în camei a 
mașinilor. Presiunea enormă a a- 
pei de mare care pătrundea în sub
marin a supus interiorul navei 
unui jet puternic de apă și unei 
inundații progresive. După toate 
probabilitățile, apa a afectat cir
cuitele electrice și a provocat în
treruperea curentului. „Thresher" 
a încetinit viteza și a început să 
se scufunde. In cîteva clipe subma
rinul a depășit adîncimea maximă 
și a fost complet inundat".
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