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In întîmpinarea Zilei minerului

să extragă peste 
1 457 tone de căr- 
Această însemna- 
datorește în cea

Pe primul loc 
în întrecere

La sfîrșitul primelor două decade 
din această lună, pe primul loc 
•r. întrecere se situiază minerii de 
Ia Uricani. Folosind din plin con
dițiile create, ei au reușit ca în 
această perioadă 
sarcinile de plan 
bune cocsificabil. 
tă depășire se
mai mare parte colectivului sectoru
lui I. Din abatajele acestui sector 
au fost date peste plan 1 489 to
ne de cărbune. Acest plus de pro
ducție are la bază o creștere sim
țitoare a productivității muncii. Mi- 

«fnerii sectorului I Uricani au obți
nut un randament superior celui 
planificat cu peste 130 kg. de căr
bune pe post. De aici se remarcă 
brigăzile conduse de Maftei Stan, 
Pînzaru Alexandru și Cîrciumraru 
Victor.

muncă cu materiale se face la timp. 
Toate acestea au făcut ca în pe
rioada 1-20 iulie minerii lupeneni 
să obțină o depășire față de plan 
de 3 738 tone de cărbune cocsifica- 
bil. In cadrul acestei exploatări, 
cele mai frumoase rezultate le-au 
dobîndit minerii sectorului IV B 
care și-au îndeplinit planul în pro
porție de 119 
poi frontaliștii 
o depășire de 
ne. Sectoarele 
au înregistrat
și 400 tone de cărbune.

Exemple demne 
de urmat

la sută. Urmează a- 
din sectorul III cu

2 398 tone de cărbu- 
I A, I B și V sud 
depășiri între 370

3 738 tone peste plan
Și în abatajele minei Lupeni se 

desfășoară o intensă activitate 
pentru îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan. In majoritatea sec
toarelor s-au creat condiții optime 
de muncă brigăzilor de mineri, s- 
asigurat un transport corespunză
tor, aprovizionarea locurilor de

Intîlnire cu tineri •
4scriitori
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Pornind intr-o călătorie 
documentare prin țară, un
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de 
grup 

de tineri scriitori s-a oprit vi
neri seara în orașul Petroșani. ‘ 
Grupul, format din poeții Nicu- • 
lae Stoian, Constanța Buzea, » 
Miron Scorobete, Ion Crîngu- 0 
leanu. Mihai Negulescu, Ion • 
Pop, Gabriela Melinescu și A- | 
drian Păunescu se întorcea de 5 
la Hunedoara, unde a vizitat j 
Combinatul siderurgic și s-a în- 
tîlnit cu tinerii hunedoreni î 
sala mare a clubului „Siderur- 
gistul".

După o scurtă vizită prin o- 
rașul Petroșani, grupul de tineri 
scriitori însoțit de 
Raveca din partea 
regional U.T.M. și 
Mihai, secretar al 
orășenesc U.T.M. 
plecat sîmbătă dimineața la 
ricani unde a vizitat orașul 
și împrejurimile.

In aceeași zi oaspeții s-au 
tors la Lupeni unde au fost 
miți de tov. Nicorici Nicolae, 
șeful exploatării miniere Lu
peni. Aici au vizitat locurile is
torice din curtea minei, plăcile 
comemorative și mina 
gust", au stat de 
nerii.

Seara, în sala 
bului muncitoresc 
dih Lupeni, tinerii scriitori s-au * 
întîlnit cu iubitorii poeziei din ® 
orașul Lupeni. La întîlnire erau • 
prezenți muncitori mineri, elevi, • 
electricieni, activiști U.T.M. Du- • 
pă cuvîntul tov. Barna Constantin, • 
secretarul comitetului orășenesc» 
U.T.M. Lupeni de prezentare a • 
tinerilor scriitori, a urmat lec- • 
tura versurilor din creația aces- ♦ 
tora. S-au bucurat de un deo- î 
sebit succes versurile: „Soarele * 
minerilor" de I. Crînguleanu, 

galerie la Petrila" de C. 
„Fișa personală" — N.

La sfîrșitul întîlnirii poe- 
Stoian a
In gura

Producție de calitate
Paralel' cu preocupările pentru 

îndeplinirea sarcinilor de plan mi
nerii de la Petrila acordă o mare 
atenție calității producției. In luna 
aceasta, pînă în data de 20, mine
rii petrileni au trimis preparației 
911 tona de cărbune peste plan. 
Inbucurător este însă faptul că pro
ducția extrasă de ei are un con
ținut redus de steril. Procentul de 
cenușă în cărbunele extras este 
mai mic decît cel prevăzut cu 0,6 
puncte.

sector fruntaș pe mină
La Vulcan, în fruntea întrecerii 

pe mină continuă să se afle mi
nerii sectorului IV. Pe baza creș
terii productivității muncii cu pes
te 10 la sută ei au extras în pe- 

• rioada 1-20 iulie 616 tone de căr
bune peste plan. La aceste realizări 
cea mai. mare contribuție au adus- 
o brigăzile conduse de Bojte Pa
vel, Rusu Gheorghe. Coste Liviu 
și Sima Mihai care au muncit în 
abataje cu randamente mai mari 
ca cele planificate cu peste o tonă 
de cărbune pe post.
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Succesele pietrarilor 
din Bănită

Alături de muncitorii constructori 
mai vîrstnici mulți tineri din ca- 

idrul șantierului de construcții Lu
peni aduc o contribuție însemnată 

ila realizarea sarcinilor de produc
ție. Harnici și conștiincioși în muncă 
pe majoritatea tinerilor de pe șan
tierul Lupeni îi caracterizează 
străduința de a muncii mai repede,. 
mai bine 
ceștia se 
Gheorghe, 
Nicolae, 
Călătoru
Mogoșan 
Gheorghe, 
Mănascu
Constantin. Rădulescu loan și alții. 
Acești tineri îmbină în mod ar
monios munca profesională cu cu
noștințele teoretice dobîndite și 
astfel ei obțin rezultate bune în 
muncă.

Organizația U.T.M. de pe șantie
rul de construcții și-a propus să 
ducă o muncă intensă în rîndurile 
tinerilor de pe șantier, ca toți ti
nerii să urmeze exemplul celor de 
mai sus.

și mai ieftin. Printre a- 
nurrrără zidarii Vasile 
Tălpeanu Petre, Turcu 

Craiciu Mihai, zugravii 
Constantin, Dragu Marin, 
loan, instalatorii Sfena 

Constantin Gheorghî, 
Rubin și tîmplarii Pora

PAVEL PIȘCOREAN 
secretarul organizației U.T.M.
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muncitori 
de calcar 
exploate- 
mult cal-

Harnicul colectiv de 
și tehnicieni al carierei 
Bănița se străduiește să 
ze și să livreze cit mai
car metalurgic uzinelor siderur
gice, precum și calcar brut pen
tru șantierele de construcții.

De la începutul anului și pînă 
în prezent din cariera Bănița au 
fost extrase și livrate peste 138 000 
tone 
tone 
țitor

La
contribuție însemnată au adus bri
găzile de muncitori pietrari con
duse de Scutaru Constantin, Găi- 
tănaru Mihalache, Miclăuș Ioan I, 
Gheletiuc Alexandru, Chelu Nico
lae și Blaj 
ajutați de 
carierei.

calcar metalurgic și 20 000 
calcar brut, depășindu-se sim- 
sarcinile de plan.
această frumoasă realizare, o

Constantin. Ei au fost 
artificierii și maiștrii

recitat 
mare" și 

de V. 
cărui

două 
„Pa- 

Maia- 
naștere *

„Intr-o 
Buzea, 
Stoian. 
tul N. 
poeme
șaportul sovietic" 
kovskî de la a 
s-au împlinit 70 de ani. Cei pre- • 
zenti au mulțumit călduros ti- • 
neriior poeți pentru frumoasele . 
versuri și i-au invitat să mai • 
vină în Valea Jiului. •

C. HOGMAN '

Citiți în pagina IV-a: |
• Tratativele de la Moscova în problema încetării experiențelor 

nucleare
• Greva minerilor din Astur ia se extinde
• Lucrările Consiliului de Securitate
• Declarația Federației naționale a minerilor din Franța
• Din țările socialiste
• Aparat automat de aterizare a avioanelor

Tovarășii Iancti Ștefan, Salapa Vasile și Văduva Ilie sînt cei 
la „Viscoza" Lupeni. Proaspeți absolvenți ai 
maiștri, cei trei tineri au fost repartizați la 

au muncit și înainte de a fi trimiși la școală, 
trei maiștri studiază o bobină cu monoîil,

fir pai, care este utilizat la fabricarea pălăriilor, genților și altor 
articole de asortare a îmbrăcămintei de vară.

mai tineri maiștri de 
unei școli tehnice de 
secția filatură, unde

IN CLIȘEU : Cei

LUMINA
. n cartea sa „Oameni și căr- 
“ buni în Valea Jiului" Geo 

bogza scrie :
„Alături de frumusețea munților 

și de munca grea a minerilor, cea 
de a treia realitate, care caracte
rizează Valea Jiului și nu poate 
fi uitată, este tristețea coloniilor. 
Așa cum munții sînt frumoși în 
mod superb, iar munca minerilor 
atinge ultima limită 
umane, coloniile sînt 
mai înalt și mai acut 
tețe. In Valea Jiului
mari centre de exploatare, sînt cî- 
teva zeci de colonii, iar tristețea 
și mizeria lor, pornind de la Lo
nea unde 
centuează 
tinge cel 
sitate la
ele reprezintă o nouă 
sărăciei și a tristeții și fiecare din 
ele are în urmă o poveste".

a sforțărilor 
triste, în cel 
grad de tris- 
în cele cinci

sînt mai atenuate, se ac- 
spre apus pentru a a- 

mai înalt grad de inten- 
Lupeni. Fiecare dintre 

treaptă a

cea mai neagră mizerie pe acei 
ce smulgeau pămîntulud bogățiile. 
Toate acestea au rămas insă de 
domeniul trecutului. Minerii, ală
turi de întregul popor condus de 
partid, au pășit pe un drum nou, 
spre lumină. Comparînd imaginea 
de ieri cu cea de azi a Văii Jiu
lui, îți dai seama de saltul făcut 
înainte. De la un an la altul s-a 
schimbat înfățișarea Văii noastre, 
viața minerilor devine mereu mai 
frumoasă, mai plină de fapte. „Cea 
de-a treia realitate" din tabloul 
care înfățișa în trecut Valea Jiu
lui a dispărut, 
carbonifer nici 
mui cu Valea 
oară. Realitatea
cem o altă comparație : Alături de 
frumusețile munților care ne în
conjoară, munca celor din aba
taje devine, tot mai ușoară, iar 
nivelul de trai tot mai înalt face 
ca viața minerilor să fie mereu 
mai frumoasă.

de-
19

să-
Și

A cest tablou jalnic de altădată 
/'al vieții minerilor din Valea 

Jiului constituie un puternic act 
de acuzare la adresa vechii orîn- 
duiri, a regimului burghezo-mo- 
șieresc care exploata și ținea în

Azi bazinul nostru 
nu se poate ase- 
plîngerii de odini- 
ne permite să fa-

Jiului 
făcut.

el care a cunoscut altădată 
tristețea coloniilor din Valea 

rămîne uimit de cîte s-au 
Ceea ce burghezia, foștii 

patroni ai mine- 
l- : "lor nu au putut

Fotografia 
colae, Kaufman 
Marinescu Ion 
țiuni în sector

noastră îi înfățișează pe maiștrii mineri Năstase Constantin, Crainic Ni- 
Tiberiu și Slavici Iosif împreună cu șeful sectorului VII investiții, ing.

(stingă, în primul plan). Din inițiativa lor au fost pornite multe ac- 
pentru îmbunătățirea calității lucrărilor.

înfăptui intr-un secol, regimul 
mocrat-popular a înfăptuit în 
ani. Pe cuprinsul Văii noastre 
răcia și tristețea au dispărut
odată cu aceasta așezările miniere 
și-au schimbat profund înfățișarea, 
devenind orășele cu construcții 
noi, moderne. In anii puterii popu
lare aproape 18000 de oameni ai 
muncii s-au mutat în locuințe noi, 
pline de lumină, iar 
milii și-au construit 
viduale 
Lupeni 
Petrila, 
muncă 
rilor
locuințe confortabile.

Construcțiile de 
singurele noutăți. Pe 
Jiului se ridică noi 
tive industriale,
oierilor din Coroiești, se înalță 
într-un ritm rapid, conform Direc
tivelor celui de al III-lea Congres 
al partidului, o nouă preparație 
de cărbuni,' iar 
recăpătat viață. La Petrila, 
se

alte 552 fa- 
locuințe indi- 
de stat. In 

Petroșani ori 
desfășoară o

cu înprumut 
sau Vulcan, 
constructorii 

rodnică pentru a da mine-
în fiecare an sute de noi

locuințe 
întinsul 

și noi obiec- 
In fostul sat al

nu-s 
Văii

o nouă 
la Dîlja mina a 

Lonea 
sapă noi puțuri pentru extra-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

- -o

CADOUL ORTACILOR
Șutul de noapte era pe 

siirșite. In abatajul armat 
ca la carte și curat lună se . 
așternu liniștea. Minerii 
curățau și ungeau picuri
le și perforatoarele. Deo
dată începură să se ză
rească luminițele lămpilor 
schimbului de dimineață. 
In fruntea ortacilor venea 
Pînzaru Alexandru, 
pul lui trăda o măre 
curje. E drept că cei 
șutul de noapte au 
cărbune mult și bun 
de astă dată bucuria 
fului de brigadă era
altă natură, fși amintise 
cum acum un an, apre- 
ciindu-i hărnicia, cinstea 
și modestia, membrii de

I partid din sector l-au prt- 
j mit in marea familie a
I comuniștilor

Chi- 
bu- 
din 
dat 
dar 
șe- 
de

Da, s-a împlinit un an 
de cind a avut loc acest 
eveniment important din 
viața lui. Și cind ai o bu
curie lăuntrică nu poți să 
n-o impărtășești celor a- 
propiați. Ei insă o știau 
și l-au felicitat călduros 
înțelegîndu-se cu toții să-i 
iacă un cadou. De fapt 
era un cadou obișnuit pe 
care și-l făceau aproape 
in fiecare zi unul altuia 
toți minerii din brigadă. 
Acela de a obține ran
damente cit mai ridicate 

Perforatoarele rotative 
și-au început cintecul de 
fiecare zi. Apoi răbui ni
turile surde ale explozi
ilor au dislocat din front

D. C.

(Cont. în pag. 3-a)
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In rîndurile tinerilor constructori
o munca educativă eficientă

de pe 
să le 
citind

Au sosit ziarele. Priseoreanu Pavel, secretarul organizației U.T.M. 
șantierul de construcții din Lupeni a ținut să fie primul oare 

răsfoiască. Iată-1 în clișeul de față împreună cu cîțiva tineri 
un articol.

0

Tinerețea șantierului
Șantierul e tînăr. Oamenii lui 

de asemenea, 
lnultos al muncii, 
tenită a oamenilor 
exprimă forța tinerească a < 
tivului șantierului.

— înălțăm cel de-a] 4-lea 
electrogen al acestei tinere 
energetice. Este un obiectiv 
mare însemnătate. Totodată, 
ne preocupă încă o sarcină 
răspundere : să ridicăm spre 
înălțimi ale măiestriei profesio
nale și demnității de muncitor de 
tip nou, tineretul șantierului — S 
mare forță a colectivului nostru 
— ne spunea deunăzi tovarășul 
lacob Iosif, secretarul organizației 
de partid de pe șantierul energo- 
construcții din Paroșeni.

Pe schelele viitoarei 
ții, la toate punctele de 
șantierului sînt prezenți 
marea bătălie 
mai 
stau în fața 
duc din plin 
deci ca pentru organizația U.T.M. 
de pe șantier, educarea tineretului 
să eonstituie o preocupare de ma
re răspundere. Ce se face pe șan
tier în acest scop ?

Tînărul tehnician Constantinescu 
Teodor, secretarul 
U.T.M. ne-a relevat 
privință următoarele :

— Pentru ca să 
toată ardoarea, să-ți 
realizarea obiectivelor, 
lor ce ți se încredințează, trebuie 
să cunoști ce 
este caracterul 
lucrării pe care 
plexul întregii 
cest scop, tinerilor constructori li 

prelucrează lunar de către șefii 
loturi, sau alte cadre tehniee, 
adunările organizațiilor U.T.M. 
loturi ce lucrări vor avea de 

respectivă, în- 
pentru con- 

termenele

Totul, iureșul tu- 
mișcarea necon- 

și mașinilor 
colec-

grup 
uzine 

de 
însă 

i de 
noi

devreme

ale
In 
cît 
ce 
a-

construc- 
lucru 

tinerii, 
pentru realizarea
a obiectivelor 

șantierului, ei își 
aportul. Este firesc

comitetului 
în această

muncești cu 
pui la inimă 

a lucrări-

ai de făcut, care 
și însemnătatea 

o execuți în tom- 
construcții. In a-

ALĂTURI DE CEI VIRSTNICI

se 
de 
în 
x>e
executat pe luna 
seninătatea acestora 
tinuarea construcțiilor, 
de execuție.

Dar tinerii sînt ajutați nu nu
mai în cunoașterea obiectivelor 
ce le stau în față ci și felul cum

—~o

Lupeni în rîg- 
ocupă activita- 

afara joilor de 
sîmbătă seara

Activităti culturale
Un loc important în munca e- 

ducativă pe care o desfășoară or
ganizația U.T.M. de pe șantierul 
de construcți din 
durile tinerilor îl 
tea culturală. In 
tineret în fiecare
eu loc seri de odihnă pentru ti
nerii constructori. Cu acest prilej 
în fața constructorilor se expun 
conferințe, se țin recenzii. De cu- 
rînd. s-a expus în fața tinerilor 
conferința „Sportul și sănătatea" 
și s-a ținut recenzia romanului 
„La cea mai înaltă tensiune" de 
SutO Andras. De asemenea, în 
cursul duminicilor se organizează 
excursii cu tinerii la diferite ca
bane din împrejurimi. ,

de 
s-au 

In 
cite 

buni

a-
în urmă, le 
Exemplu re
țineri, Tudo- 
Dumitru și 
discuția ute-
3 pentru a-

trebuie să le realizeze. In acest 
scop aproape o sută de tineri au 
fost îndrumați spre cursurile 
calificare de pe șantier care 
organizat pe 4 specialități, 
cursuri s-au predat pînă acum 
28 de lecții, de către cei mai 
ingineri și tehnicieni.

Dar pe șantier tinerii cresc nu 
numai ca muncitori iscusiți ci și 
ca oameni integri, înaintați. Co
lectivul își spune cuvîntul, îi 
jută pe cei rămași 
arată drumul drept, 
cent — cazul a trei 
ran Gheorghe, Popa 
Cătană Ilie, puși în 
miștilor de pe lotul
bateri de la disciplina muncii. Au 
fost judecați cu asprime, dar cu 
încredere. Au fost încredințați 
unor utemiști fruntași spre a fi 
ajutați să se îndrepte.

Pe șantier se construiește în- 
tr-un ritm susținut, tineresc, 
rar-betonistul Popescu Mihai, 
stalatorul Capră 
Kisfaludi Denes, 
Traian și alți 
doar cîțiva care 
tinerețea lor ritmului viguros 
muncii pe șantier. Și ca 
tier sînt cîteva sute de 
tineri, harnici, inimoși, 
sigure deci ca munca 
culturală de pe șantier 
unison cu ritmul și < 
muncii lor.

upă ce a absolvii 
școala profesionalii 

din Deva, tînărul Ștafan 
Alexandru a fost reparti
zat să lucreze- ca dulgher 
pe șantierul de construc
ții din Petrila. Aici a 
începu! să-și valorifice cu
noștințele acumulate 
anii uceniciei, să 
ceașcă alături de 
structori pentru a înălța 
noi blocuri moderne pen
tru mineri.

Pe șantier a fost întîm- 
pinat cu dragost» și căl
dură de comunistul Kiss 
Alexandru, șeful unei e- 
chipe de dulgheri, care 
împreună cu 
structori i-au 
venit". Deși 
plinit 19 ani, 
xandru s-a 
scurt timp la 
lor mai vrednici construc
tor. El are o bună căli' 
ficare profesională 
nind un muncitor 
ză în echipa

Venind de 
| profesională, 
nutrea dorința 
ța în continuare, înscri- 
Îndu-S2 la cursurile se
rale ale Școlii medii se
rale din Petroșani. Alături 
de alți colegi ai săi de 
clasă, Ștefan Alexandru 
muncește sîrguincios pen
tru a obține rezultate cît 
mai bune la învățătură. 
De curînd a terminat cla
sa a IX-a. El este hotă-

în 
mun
co n-

ceilalți con- 
urat 
abia a 
Stefan 
ridicat
nivelul ce-

„bun
îm-

Ale-
în

I dev ?- 
de ba- 
Kiss. 
școala

lui
la

Alexandru 
de a învă-

rit să învețe tot mai bi
ne, spre a deveni un oin 
util societății.

nul. Și acest 
faptul că și 
nican Teodor, Moldovan 
Gheorgh’. Dorneanu Dinu, 
Rotaru Gheorghe și cei
lalți sînt la fel de harnici 

șeful lor de echipă.ca

lucru pent:'', 
utemiștii O- •

succese în munca profe
sională, iar in comportare, 
prin fapte demne d« un 
tînăr utemist.

Daniel, dulgherul 
inginerul Mauna 

constructori 
imprimă ceva

i ei pe 
oameni
Să se 
educativ- 

r să fie în 
entuziasmul

I. D.

Banc Iosif, E un 
robust, domol la

Numele acestui 
conștiincios e

a săpa 
blocuri 
centrul

pă- 
fun-
care
ara-

C rintre evidențiații 
‘ în producție se nu- 
și tînărul Suru Gheor- 

Este un muncitor

e Stoica Marin îl 
f cunosc toți tinerii 
pe șantier, E zidar, 
plac cărțile, cultura, 

iui ,iu 
utemiștii de

Cînd 
echipa 
se a- 
abate

miner.
sfaturile dar 

cu cunoștințele
Iosif îi ajută

mai 
sale 
în- 
săi

frate,

f~'' înd a aflat că e 
căutat, s-a dus re

ped? la biroul meșterului 
de șantier, apoi se pre
zenta : 
tînăr 
vorbă,
muncitor 
cunoscut bine pe șantierul 
de construcții din Petrila. 
Banc Iosif împreună cu 
ceilalți tineri din echipa 
sa au fost primii care au 
înfipt tîrnăcopul în 
mînt pentru 
dația noilor 
s 2 ridică în 
șului

Cu 
ales 
Banc
totdeauna pe colegiii 
de lucru. „învață 
c-o să-ți prindă bine în 
viață" îl auzi deseori spu- 
nînd muncitorilor, expli- 
cîndu-le amănunțit felul 
cum se poate lucra mai 
bine, cu mai mult spor. 
In calitate de șef 
chipă. Banc Iosif 
mulțumește numai 
ordoneze lucrările,
ne și el umărul, cot la 
cu ceilalți 
echipă, îi 
Nu există
echipa să nu-și depășeas
că cu 10-15 la sută

de 2- 
nu se

sa
ci

co-
pu-
cot
dinmuncitori 

îmbărbătează, 
lună în care

ră 
ghe.
harnic cu ambiție, spunea 
iov. Kinal Gheorghe, mai
strul șantierului, 
vorbeșt 2 despre 
in care lucrează, 
prinde. Nu-1 poți
de la subiect. Spune lu
cruri interesante despre 
echipă, despre întrec ?rea 
intre constructorii de pe 
șantier.

Un moment însemnat 
l-a constituit pentru Su
ru Gheorghe primirea lui 
în rîndurile membrilor 
U.T.M. In adunarea gene
rală, utemiștii i-au ana
lizat meritele în produc
ție, în activitatea obșteas
că. Au fost de acord cu 
toții ca el să fie primit 
în U.T.M.. In acea aduna
re generală Suru

— Mulțumesc 
lor p întru faptul 
primit în U.T.M. 
tărît ca în viitor
cesc și mai bine pentru 
a îndreptăți încrederea ce 
mi-a fost acordată de or
ganizația de bază, răspun- 
zînd la aceasta prin noi

dc- 
li 
Pentru meritele 
producție,
pe șantier l-au ales în 
biroul organizației U.T.M. 
Deseori, Marin îndeamnă 
tinerii de pe șantisr să 
citească cărți din biblio
tecă, să facă sport.

Pe șantier Stoica Marin 
muncește cu sîrguință 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, se strădu
iește să folosească cu pri
cepere experiența cons
tructorilor cu o vechuna 
mai îndelungată in mun
că. In felul acesta el 
reușește să-și depășească 
zilnic planul de produc
ție cu pînă la 0,500 m.c. zi
dărie, iar cînd
la tencuieli, Marin 
pășește norma cu 
sută dînd lucrări 
nă calitate.

Lucrînd alături
munistul Budică Nicolae, 
șeful unși brigăzi de zi
dari, tînărul Stoica Mariu 
a început să nutrească 
dorința de a deveni can
didat de partid. In a- 
ceaștă privință el este a- 
jutat îndeaproape de co
muniștii de pe șantier.

a spus î 
utemiști- 
că m-au 
Sînt ho- 
să mun-

lucrează
își de-
5-10 la
de bu-

de co

Stoica MarinȘtefan Alexandru Surii GheorgheBanc Iosif

Sprijinul sindicatului mereu mal susținut

I
I 
i
I

Pe loturile șantierului din Pe
troșani se înalță în ritm rapid noi 
și noi edificii ale orașului, noi 
blocuri cu sute de apartamente. 
Casa de cultură, școala nouă de 
8 ani, numeroasele blocuri în lu
cru în cartierul Livezeni — iată 
doar citeva din clădirile aflate 
azi sub sehele, dar care mîine vor 
străluei în soare...

Printre cei care îmbogățesc, în
frumusețează și dezvoltă orașul ou 
mîinile și cu priceperea lor se nu
mără 
cind 
buie 
tori
intați, conștienți de înalta lor mi
siune. Iată de ce, paralel cu preo
cuparea pentru calificarea munci
torilor tineri 
tru ridicarea 
și-au însușit 
domeniu în
în ultima vreme unele 
pe șantierul din Petroșani — tre
buie desfășurată o muncă susți
nută pentru educarea tinerilor 
constructori în spiritul atitudinii 
înaintate față de muncă, al disci
plinei socialiste.

In educarea comunistă a tine
rilor de pe șantiere, alături de or- 
ganizația U.T.M., sindicatul trebuie

comite- 
șantie- 
ocupat9 Petroșani s-a

perioadă de 
de educare 

îndeosebi a 
artistică de 

primăvară.

multi tineri constructori. Mun- 
alături de vîrstnici, ei tre
să devină nu numai munci- 

pricepuți, ei și oameni îna-

de pe șantier, pen- 
calificării celor ce 

deja o meserie — 
eare s-au înregistrat 

progrese

să aducă o contribuție de seamă 
prin organizarea și desfășurarea 
muncii cultural-educative.

Este meritoriu faptul că 
tul sindicatului din cadrul 
rului nr.
mai mult în această 
îmbunătățirea muncii 
a constructorilor și 
celor tineri. Brigada 
agitație, înființată în
pregătește acum un nou program.

S-a trecut, în ultimele luni, la 
organizarea de activități educati
ve în cadrul dormitoarelor comu
ne, acolo unde mulți dintre tinerii 
aonstructori se întrec după o zi de 
muncă pe schele. Pe baza unui 
plan comun de desfășurare a mun
cii cultural-educative în rîndurile 
tinerilor constructori, întocmit de 
sindicat și organizația U.T.M., în 
cadrul dormitoarelor comune a 
fost organizat un ciclu de confe
rințe, dintre care au fost ținute 
următoarele: amploarea construc
țiilor în întreaga țară expusă de 
tov. Andraș Iuliu, directorul clu
bului din Petroșani, despre igiena 
muncii — ținută de tovarășa 
mărescu, media la dispensarul 
tierului, precum și conferința 
pre timp și calendar ținută de
fesorul Timișel Petru. Toate aces-

Dij- 
șan- 
des- 
pro-

te conferințe au fost urmate 
audiții muzicale.

Stafia de radioamplificare 
cadrul grupului de organizare

de cunoștințelor în me- 
lucrează. Trebuie, în 
ca in cadrul muncii 
se urmărească crea-

măsuri 
vin să 
tinerilor 

lor. Dar

înregistrate în tehnica construc
țiilor în tara noastră, spre a le 
dezvolta interesul pentru nou, pen
tru adîncirea 
seria în care 
aceiași timp, 
educative să
rea și dezvoltarea unei opinii de 
masă împotriva manifestărilor îna
poiate ale unora dintre tinerii con
structori care se abat de la disci
plină, nu sînt preocupați de 
tatea lucrărilor, nu manifestă 
jă pentru buna gospodărire a 
terialelor. Se desfășoară încă 
munca cu cartea, îndeosebi 
cartea tehnică, al cărei rol;
deosebit de important în dezvol
tarea cunoștințelor profesionale 
ale constructorilor.

Atît comitetul sindicatului, 
și organizația U.T.M. trebuie
insiste , pentru atragerea unui nu 
măr cît 
tași, cu 
ridicat, 
șiși la
ral-educative.

Preocupîndu-se de rezolvarea a- 
cestor probleme, sindicatul, îm
preună cu organizația U.T.M., vor 
contribui mai mult la 
tinerilor constructori in 
atitudinii înaintate față 
că, la mobilizarea lor 
spornică pentru 
cinste a 
îa fața colectivului șantierului.

cali- 
gri- 
ma- 
slab 

eu 
este

din 
e 

folosită cu tot mai multă eficien
tă în desfășurarea muncii educa
tive. In dormitoarele comune au 
început, de asemenea, să fie orga
nizate expuneri însoțite de diafil- 
me, recenzii, iar în prezent se pre
gătește un concurs intitulat: „Cine 
știe meserie cîștigă".

Fără îndoială, aceste 
sînt bune, deoarece ele 
contribuie la formarea 
constructori, la educarea
ceea ce s-a făcut pînă acum tre
buie considerat doar un început. 
Este necesar ca munca cultural- 
educativă să fie mai strins legată 
de munca și preocupările tinerilor 
constructori, de problemele pe «a- 
re ei le au de rezolvat pe șantiere.

In primul rînd se impune nece
sitatea ca manifestările cu carac
ter cultural-educativ să fie orga
nizate mult mai des decît pînă a- 
cum, iar comitetul organizației 
U.T.M. să asigure o mobilizare ma
sivă a tinerilor la aceste mani
festări. Este necesar ca tinerii 
muncitori de pe șantier să fie in
formați mai operativ și mai do
cumentat despre marile progrese

cît
să

mai mare de tineri frun- 
nivel cultural și; politic 

pentru a participa ei în- 
desfășurarea muncii cultu-

educarea 
spiritul 

de mu li
la muncă 

îndeplinirea cu 
marilor sarcini ce stau
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JURNAL DE
De citva tinip, in școlile de 3 

ani s-a lăsat liniștea. In săli, pe 
coridoare și curți larma elevilor, 
aflali pînă nu de mult la cursuri, 
a încetat. După un an de învăță
tură, mii de elevi din patria noas
tră își petrec vacanta de vară în- 
tr-un cadru organizat, în tabere 
internațional; si colonii, in excursii 
și drumeții, în taberele organizate 
în cadrul școlilor. Pe malul însorit 
al mării sau p; potecile umbroase 
ale munților, de dimineață pînă 
seara răsună cîntecul voios a! 
pionierilor și școlarilor, cîntecul plin 
de recunoștință pentru condițiile 
minunate de învățătură și viață pe 
care partidul și guvernul nostru 
le-a creat pentru ei.

VACANTA
*

nr. 1 David Georgeta, lstrate Bea- 
tris, Marcov Elena și elevii Eliseu 
Ioan și Covaci Ioan de la Școala 
ds 8 ani nr. 5. Zilele acestea se 
va încheia prima serie a taberei, 
apoi vor urma altele la rînd pînă 
la începerea anului școlar.

vacanța de vară este 
prilej ds bucurie, de 
în mod plăcut și util a 

de odihnă. Intr-una din di-
trecute peste 90 de pio-

Concurs de orientare 
turistică

Un mate număr de pionieri și 
școlari de la școlii? de 8 ani nr. 
1 și nr. 5 din Petroșani își petrec 
în aceste zile o parte din vacanța 

—Ș de vară în tabăra locală organizată 
la Casa pionierilor. Colectivul de 
conducere a taberei a întocmit un 
plan de activitate în care sînt pre
văzute acțiuni plăcute, atractive, 
interesante. Excursiile organizate la 
cabanele din împrejurimi și la ștran
dul din Petrila, ca și restul acțiu
nilor organizate la Casa pionierilor 
au atras un mare număr de pio
nieri și școlari, iubitori ai naturii, 
curioși de a ști cit mai multe lu
cruri. Astfel, concursul de orientare 
turistică organizat recent in pădu
rea de pe dealul institutului a reu
nit peste 50 de pionieri și școlari. 
Concursul 
labil de
ticipanți, iar cind
carea 
datori 
dintre 
cători
repede, dar întrebările puse 
tîlc, 
dea 
să,.

i-a chemat în 
roșii fluturînd

Printr-un magazin

—=O

In tabăra locală
Și pentru pionierii șj elevii 

Iscroni, 
minunat 
trecerea 
clipelor 
minețile
nieri și elevi din localitate, îmbră
cat! sărbătorește s? îndreptau spre 
școală. începea o nouă zi de ac
tivitate în tabăra locală. Pionierii 
discutau fericiți despre frumusețea 
zilelor de vacanță despre diferite 
peripeții și întîmplări din timpul 
școlii și a vacanței.

Deodată, trompeta le-a întrerupt 
șirul discuțiilor și 
careu. Cu cravatele
ia gît și gingășie în priviri, pio
nierii s-au adunat în careu. Ca din- 
tr-un singur piept a răsunat melo
dia armonioasă a cîntecului „Repu
blică, măreață vatră", care a mar
cat deschid ;rea ceremonialului de 
ridicare a drapelului.

Apoi președintele de detașament 
Nițar Ioan, a anunțat programul zi
lei de tabără : concurs cultural-ar
tistic între detașamente. Emoție și 
nerăbdare. Pe rînd prin fața juriu
lui s-au perindat 
tele. Concursul a 
reușit. A 
2 care a 
mos și a 
mă mai
detașamentului s-au remarcat pio
nierele Voicu Maria și Mierlă Ma
ria.

Timpul a 
fost frumos 
au coborît 
șitului zilei

. Cit de frumoase 
sorite ale vacanței, 
să profite de ele. Așa și trebuie. 
La dispoziția lor stau astăzi con
diții optime de viață și învăță
tură.

Cadoul ortacilor
(Urmare din pag. l-a)

munle
crațer, cărbunele a pornit spre 
bandă

de cărbune In huruit

colectoare de unde se 
in rostogol. Cum mai 

destul plnă la stir- 
au

t 
» 
»
*

In primul semestru din acest an magazinul de articole elec
trice nr. 64 din Petroșani a vîndut oamenilor muncii 380 buc. fri
gidere, 1342 aparate de radio și un mare număr de mașini de 
spălat rufe, aspiratoare de praf, mașini de cusut etc.

IN CLIȘEU: Ivan Editha, vînzătoare fruntașă în muncă în tim
pul lucrului.

4
i
i
«*
*

toate detașamen- 
fost palpitant și 
detașamentul nr 

program mai fru-
cîștigat 
dat un 
fost prezentat intr-o for- 

adecvată, iar din cadrula fost pregătit în prea- 
către instructorii par- 

s-a dat ple-
concurenții au pornit nerăb- 
în căutarea plicurilor. Unii 
ei, mai abili, mai... cunos- 
ai pădurii le-au găsit mai 

cu
i-au reținut mai mult pînă să 
răspunsurile. Pînă la urmă în- 
s-au descurcat cu toții. Cei 
pregătiți, care au dat celemai

Stai ' bune răspunsuri s-au dovedit 
a fi elevii de la Școala de 8 ani

trecut pe nesimțite. A 
și interesant. Pionierii 
drapelul, semn al 
de tabără.

sînt zilele
Și pionierii

sfîr-

în-
știu

un 
de 
o 
scurgea
era timp 
șitul șutului, minerii au început 
să perforeze al doilea cimp de 
cărbune. Operațiile s-au perindai 
ca și prima oară și pe ci rid au ve
nit cei din schimbul II ortul era din 
nou armat și curățat. Deci au fost 
scoase două cimpuri de cărbune in
tr-un singur schimb, s-a obținut un 
randament de 8 tone.

— Harnici nu glumă 
spus el in gind.

— E cadoul nostru la aniversarea 
ta, iar după șut cu toții la o bere.

.Asemenea cadouri i-au iacul 
șefului de brigadă și celelalte 
schimburi. La drept vorbind au fă
cut-o mereu de ia iniiințarea bri
găzii, iar la inlăptuiiea 
contribuie din plin și șeful de bri
gadă. Sînt doar „cadouri" recipro
ce care se exprimă prin sute de 
tone de cărbune extrase lună de 
lună in afara planului, prin cele 
2500-3 000 de lei, lunar cu care 11 
se răsplătește munca. Deci nu-i 
vorba de un cadou ocazional ci 
de unul de iiecare zi.

Despre calitatea binalelor 
și depozitarea lor pe șantier

și-a

;or

(Urmare din pag. t-a) la reducerea cheltuielilor de 
ducție.

sindicate sau prin

gerea 
țirea 
Lucru.

materiei
aerajului

utile și îmbunătă- 
la fronturile de r\ acă în trecut securitatea

/-ii îi

tîmplărie — uși și 
pentru noile blocuri 
văzînd cu ochii, 
calitatea obiectelor 
și depozitarea lor

Lu- 
o- 

fe- 
ce

de 
aș 

so- 
Au- 
ba-

și 
pe sorti- 

normelor de 
de tîmplă-

lotul I se con- 
provin din lip- 
încăpătoare în 
depozitate bina-

trebuie supuse unor 
de care 
surprize

C.T.C.,
părere

calitatea

locatarii ar 
neplăcute, 
tovarășul 

are ?
binalelor

depozit acoperit în care ușile 
ferestrele sînt așezate 
mente și conform 
păstrare a obiectelor 
rie. In schimb la 
stată deficiențe ce 
sa unei magazii 
care să poată fi
lele ce urmează să fie instalate la 
blocuri, ca vîntul și ploile să nu 
le degradeze. Din lipsă de spațiu, 
pe acest lot ușile și ferestrele 
stau înghesuite, lucru care crează 
greutăți tîmplarilor la 
binalelor necesare, dar 
voacă și degradarea 
prin strîmbare. Ba, o 
ele, respectiv tîmplăria
care n-a încăput în magazia de 
binale stă afară rezemată de clă-

alegerea 
mai pro- 

obiectelor, 
parte din 
de stejar,

ani minele din 
inclusiv mina Uri- 

în anii puterii popu- 
dotate cu utilaje a 
se ridică anual în 

milioane lei. Ca ur

fost 
valoare 
la 100 

a acestor investiții s-a dez-
transportul 

minele

mun- 
cii în subteran constituia o 

problemă cu totul secundară pen
tru patroni, astăzi la minele din 
Valea Jiului se cheltuiesc anual 
18—20 milioane lei pentru asigu
rarea echipamentului de protecție, 
prevenirea îmbolnăvirilor profesio
nale și asigurarea securității mun
cii. Numai în trimestrul I al a- 
cestui an la mina Petrila a fost 
alocată suma de 1,6 milioane 
pentru protecția muncii, iar 
E. M. Lupeni 1,3 milioane lei.

tribuite 
O.N.T.

Acestei griji minerii îi răspund 
cu noi și tot mai însemnate suc
cese în producție. In întrecerea 
socialistă s-au născut noi și valo
roase inițiative menite să ducă la 
îmbunătățirea calității, creșterea 
producției și productivității mun
cii. In iureșul întrecerii omul 
pată deprinderi noi, specifice 
rînduirii noi în care trăim.

Petre Constantin e tînăr. E
de brigadă într-unul din frontalele 
sectorului III al minei Lupeni. 
Trecutul îl cunoaște doar din re
latările vîrstnicilor sau
Prezentul îl trăiește însă cu inten
sitate, bucurîndu-se din 
tot ce produce omul, 
cu cei 100 de ortaci ai 
Constantin a extras și 
triei în acest 
tone cărbune
plan. Petre Constantin este 
pasionat cititor. Prieteni ai 
sînt și minerii Firoiu loan, Kibedi 
Adalbert, Croitoru Gheorghe de la 
mina Petrila, Burcin Gheorghe de 
la mina Lonea, Cristea Aurel de 
la E. M. Aninoasa care și-au for
mat biblioteci personale.

Acum în Valea noastră 
întineresc. Trăiesc fericiți 
bucură de tot ce crează
omului. Și firul realizărilor vine 
să amplifice tabloul vieții noi al 
minerilor. Lumina 
crație populară a 
inimile 
Jiului 
urcă zi 
mină.

Odată cu creșterea volumului 
construcțiilor, pe șantierul din 
peni soseșc mari cantități de 
biecte de 
restre — 
se înalță

Despre 
tîmplărie
avea ceva de spus. La ușile 
site pe șantier de la I.I.L. „6 
gust" Petroșani, de la fiecare 
lama lipsesc cîte două holtșuru-
buri. Din această cauză, de la 
transportarea și pînă la montarea 
ușilor, balamalele slăbesc și ușile 
noi montate 
reparații fără 
putea avea 
Responsabilul
Guntzel Ion ce

Și despre 
primite din Sebeș nu se pot spune 
cuvinte de laudă. Pe lîngă faptul 
că o parte din ele au un aspect 
urît, din cauza cremoanelor mon
tate la repezeală și de mîntuială, 
închiderea și deschiderea feres
trelor se face cu greu, iar după 
ce se vopsesc, vopseaua se degra
dează după cîteva manipulări.

In ce privește depozitarea bina
lelor, conducerea lotului II de pe 
acest șantier și-a improvizat un

cepționarii de materiale să fie cit 
mai exigenți la primirea lor, iar 
conducerea șantierului să vegheze 
la buna lor păstrare.

di rea magaziei, în neorînduială,
fără ca măcar să fie protejată cu
carton asfaltat, ca placajul de pe
fetele ușilor să nu se dezlipească.

Este necesar să se acorde mai
mare atenție față de binale. Re-

CONSTANTIN PORA 
tîmplar

subteran care 
se efectuează 

S-a asigurat

P rin grija partidului și guver- 
' nului condițiile de muncă 

create minerilor se schimbă tot 
mai mult în urma dotării minelor 
cu utilaje noi, moderne, de mare 
productivitate, care reduc în mare 
măsură eforturile fizice ale mine
rilor. In ultimii 
Valea Jiului, 
câni deschisă 
lare, au 
Căror 
medie 
mare 
voltat
la toate 
complet mecanizat.
totodată energia electrică și pneu
matică necesară mecanizării ope
rațiunilor de tăiere și încărcare a 
cărbunelui. Minele au fost înzes
trate cu ventilatoare de mare ca
pacitate, cu pompe puternice care 
evacuează apa din subteran.

Paralel cu acțiunea de înlocuire 
a utilajului învechit, s-a trecut la 
noi procedee tehnologice. Astfel, 
susținerea în lemn a galeriilor se 
înlocuiește cu armături metalice. 
S-a extins susținerea metalică în 
abatajele frontale și cea mixtă în 
abatajele cameră, săparea puțuri
lor de mină cu procedee moderne. 
Toate acestea au contribuit într-o 
m&sură însemnată la creșterea 
producției și productivității muncii.

lei 
la

loc 
în anii puterii populare în via- 

a localităților 
In fiecare așe- 

minieră există cite un club 
minerii văd filme, specta- 

de teatru. In Petrila și Lo- 
i-au construit cluburi

A dinei transformări au avut 
*'în anii nuferii nnr

ta social-culturală 
noastre miniere, 
zare 
unde 
cole 
rea s- 
în Petroșani se înalță în 
casa de cultură.

Aproape 2000' mineri și
din Valea Jiului 
motociclete,

ca-
o-

șef

din cărți.

plin de 
împreună 

săi, Petre 
trimis pa-

an aproape 
cocsificabil

noi, iar 
prezent

alți oa-

sindicatelor 
aduce

iar

din 
zilnic

meni ai muncii 
și-au cumpărat 
alții autoturisme.

La comitetele
Valea Jiului poșta 
zeci de scrisori și vederi. Expedi
tori sfat oameni ai muncii care 
își petrec concediul de odihnă la 
munte ori la mare. Eforie, Lacul 
Roșu. Sinaia, Predeal etc. sînt de 
acum nume cunoscute în întreaga 
Vale. In fiecare an aproape 10 000 
de salariați ai întreprinderilor și 
instituțiilor noastre pleacă la o- 
dihsă și tratament cu bilete dis-

y B L I C IT ATE

6000 
peste 

și un 
cărții

oamenii 
și se 
mintea

anilor de demo- 
pătruns adînc în 
minerilor. Valea 
să înflorească,

și casele 
continuă 
de zi noi trepte spre lu-
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Greva minerilor din Asturia 
se extindeI

e

MOSCOVA 24 (Agerpres).
Lai Moscova s-a anunțat oficial 

că la întrevederea care a avut loc 
Ia 24 iulie înțre Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S„ Averell Harriman, secre
tar de stat adjunct al Statelor Uni
te, lordul Hailsham, ministrul pen
tru problemele științei și tehnicii 
al Marii Britanii, și consilierii lor

s-a realizat un nou progres în 
elaborarea acordului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

A continuat, de asemenea, schim
bul de păreri în celelalte probleme 
prezentînd un interes reciproc.

Următoarea ședință va avea loc 
la 25 iulie.

0

MADRID 24 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să care a avut Ioc Ia Madrid, du
pă o reuniune a Consiliului de 
Miniștri 
mațiilor 
Manuel 
cut că 
să se extindă în rîndurile mineri
lor din Asturia. Potrivit declara-

Consiliului
franchist, ministrul infor- 
din guvernul lui Franco, 

Fraga Iribarne, a recunos- 
mișcarea grevistă continuă

ților ministrului informațiilor, 
va s-a extins în cursul 
marți la mai multe 
regiunea respectivă, 
tal al greviștilor — 
zentantul guvernului
re este în mod evident interesat 
să micșoreze proporțiile mișcării 
revendicative) — se ridică la peste 
6 000.

gre- S 
de > 

din > 

-I
zilei

alte mine 
Numărul 

a spus repre- £ 
șfranchist (ca-

Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 24 (Agerpres).
La 23 iulie, la New York 

continuat lucrările Consiliului 
Securitate, convocat 
32 de state africane 
xamina situația din 
flate sub dominația

au 
de 

a 
e- 
a-

guvernul sud-afri-

dimineață au luat 
Miadana, ministrul

Ghanei, Kwame Nkrumah, a adre
sat Consiliului de Securitate o 
scrisoare în care cere instituirea 
de către O.N.U. a unui embargo 
total împotriva R.S.A. „Este tim
pul, se spune în scrisoare, să se 
treacă la acțiuni decisive împotri
va R.S.A., a cărei politică inuma
nă de apartheid lezează demnita
tea africanilor”.

0-

Declarația Federației naționale a minerilor 
din Franța

PARIS 24 (Agerpres).
Federația națională a minerilor 

francezi, afiliată la Confederația 
Generală a Muncii (C.G.T.), a dat 
publicității la 23 iulie o declara
ție prin care ii salută cu căldură

Combinatul 
de la Kotlas

KOTLAS 24 (Agerpres).
Dincolo de paralela 60 — re

latează ziarul „Stroitelnaia Ga
zeta" — pe malul rîului Vîcegda 
a luat ființă un gigant indus
trial -— combinatul pentru pro
ducția de celuloză și hîrtie de 
la Kotlas. Recent a intrat în 
funcțiune prima parte a acestei 
întreprinderi, cu o capacitate a- 
nuală de 110 000 tone 
luloză pentru viscoză.

Combinatul a și dat 
mii de tone de celuloză 
coză, iar din deșeurile
ției a organizat fabricarea spir
tului și a unor drojdii furajere.

I

de ce-
5

primele 
de vis- 
produc-

Ia cererea 
pentru a 
teritoriile 

portugheză,
precum și politica de discriminare 
rasială dusă de 
can.

In ședința de 
cuvîntul Victor
de finanțe al Republicii Malgașe, 
și John Karefa, ministrul afaceri
lor externe al statului Sierra Leo
ne. Ei au subliniat că „statele a- 
frlcane așteaptă din partea Con
siliului de Securitate nu cuvinte, 
pe care Portugalia nu le ia în con
siderație, ci acțiuni hotărîte". Sar
cina Consiliului de Securitate, a 
declarat ministrul de externe al 
statului Sierra Leone, este aceea 
de a stabili un termen precis în 
care Portugalia trebuie să îndepli
nească hotărîrile Adunării Gene
rale a O.N.U. și ale Consiliului de 
Securitate.

Alături de reprezentanții statu
lui Sierra Leone și Madagascar, 
reprezentanții Liberiei și Tunisiei, 
care au luat cuvîntul în ședința 
de seară, au cerut adoptarea unei 
măsuri severe atît împotriva Por
tugaliei, cît și împotriva guvernu
lui rasist sud-african.

In aceeași zi a luat 
prezentantul Uniunii 
N. T. Fedorenko. El a
Uniunea Sovietică sprijină în în
tregime cererea formulată de sta
tele africane cu privire la adop
tarea de măsuri economice și po
litice împotriva guvernului portu
ghez. Atitudinea provocatoare a- 
doptată de regimul salazarist față 
de O.N.U., a subliniat reprezen
tantul Uniunii Sovietice, vine să 
confirme, înainte de toate, că el 
acționează sub oblăduirea blocu
lui N.A.T.O. Puterile occidentale, 
a declarat el, furnizează Portuga
liei arme și îi acordă sprijin fi
nanciar, politic și moral. Prin a- 
ceasta, ele își apără partenerul 
din cadrul N.A.T.O. și, în același 
timp, propriile interese în colo
niile portugheze din Africa.

Țot la 23 iulie, președintele

cuvîntul re- 
Sovietice, 

declarat că

I
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ROMA. — La 24 iulie a început 
o nouă grevă de 48 de ore a mun 
citorilor de la toate fabricile și u- 
zinele marelui monopol chimic ita
lian „Montecatini1.

Greviștii revendică îmbunătățirea 
situației lor materiale.

RAWALPINDI. — Luînd cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor de politică 
externă din Adunarea Națională 
pakistaneză, liderul opoziției, Y. 
Khattak, a cerut guvernului să ia 
să din blocurile militare S.E.A.T.O. 
și C.E.N.T.O. El a cerut guvernu
lui să promoveze o „politică ex
ternă independentă și de nealinie- 
ra".

Pentru o politică externă inde
pendentă și de nealiniere la blo 
curile S.E.A T.O. și C.E.N.T.O. s-a 
pronunțat, de asemenea și Farid 
Ahmed, deputat din partea Gru
pului democratic islamic din Adu
narea Națională.

Cuba în preajma sărbătoririi a 10 ani 
de ia asaltul eroic ăl cetății Moncada

pe minerii spanioli aflați în gre- 
vă, asigurîndu-i de sprijinul său ' 
în lupta lor justă.

Federația națională a minerilor 
francezi a declarat totodată că, 
dacă minerii din Asturia vor fi 
nevoiți să continue greva din cau
za rezistenței înverșunate opuse de 
guvernul franchist, minerii fran
cezi le 
ciar.

pro-
nor-
are

minerii
vor acorda sprijin finan-

l

HAVANA 24 (Agerpres).
Insula libertății se pregătește să 

sărbătorească 10 ani de la asaltul 
eroic al cetății Moncada, care a 
marcat începutul revoluției cuba- 
ne. In întreprinderile și instituțiile 
din Havana și din alte orașe, în 
gospodăriile de stat au loc în a- 
ceste zile mitinguri și adunări con
sacrate glorioasei

Cu noi succese 
pină ziua de „26 
și țăranii cubani,

aniversări.
în muncă întîm- 
iulie" muncitorii 
intelectualitatea

0

Rokil

muncitoare. In cinstea acestei date, 
lucrătorii din confecții au produs 
3 300 000 diferite produse de con
fecție. Obțin succese și lucrătorii 
de la fabricile de încălțăminte, 
care s-au angajat ca în cinstea a- 
cestei sărbători să producă un 
lion perechi de încălțăminte.

Vești îmbucurătoare sosesc
pe plantațiile de trestie de zahăr. 
S-a terminat curățirea ogoarelor 
și aplicarea îngrășămintelor.

=0=
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O.S.A. în evenimentele 
din America Latina

BUENOS AIRES 24 (Agerpres).
Referindu-se la rolul Organizați 3i 

Statelor Americane în evenimen
tele din țările Americii Latine, re
vista argentiniană „Politica Interns- 
cional” scrie într-un articol redac 
țional: „Lovitura de stat din Ecua
dor a demascat mitul despre exis
tența democrației în țările latino- 
americane .dezvăluind totodată șu
brezenia sistemului interamerican 
care a exclus din rîndurile sale 
Cuba, însă menține un mare nu
măr de țări cu regimuri dictato
riale, sistem care se străduiește să 
instaureze cu orice preț regimuri 
militaro-polițienești pe întregul con 
liaenț". - _

„Alternativa în fața căreia 
află O.S.A., scrie revista, este 
se poate de clară ; sau să restabi- 
laască drepturile Republicii Cuba 
și să pună capăt politicii „rechi
nului și sardelelor" sau să continue 
să privească pasiv cum i se sfă- 
rîmă în bucăți întregul edificiu".

In articol se arată că una din 
cauzele înlăturării lui Arosemena, 
președintele Ecuadorului, a constat 
în aceea că el „s-a pronunțat îj_ 
sprijinul propunerii ca Am arie;. 
Latină să fie declarată zonă le- 
nuclearizată și a refuzat să instau
reze în țara sa rînduieli maccar- 
thiste".

se 
cît

i
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Trafafive ia Londra 
în legătură cu viitorul Bruneiului

LONDRA 25 (Agerpres).
La 23 iulie a sosit la Londra 

sultanul teritoriului Brunei, Omar 
Aii Saifuddin. El urmează să ducă 
tratative cu reprezentanți ai gu
vernului englez în legătură cu vi
itorul acestui teritoriu.

După cum se știe, sultanul a 
refuzat să semneze acordul de la 
Londra cu privire la crearea Fede
rației Malayeze, datorită condițiilor 
de ordin financiar impuse de Ma
laya în cazul aderării Bruneiului 
lat yiitoarea federație. r

Anglia exercită presiuni asupra 
sultanului pentru a-1 determina să 
renunțe la hotărîrea de a nu adera 
la Federația Malayeză. Tratativele 
de la Londra sînt un nou episod 
în eforturile Angliei de a obțin i 
aderarea Bruneiului la această fe
derație.

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor, sultanul a declarat că „ade
rarea Bruneiului la Federația Ma
layeză nu este în prezent o ches
tiune practică",

I

0

Un
al politiei din Atena
ATENA 24 (Agerpres).
La 23 iulie poliția ateniană a în

conjurat sediul organizației „Miș
carea tineretului grec pentru pace1 
unde trebuia să aibă loc 
a partizanilor păcii și 
nucleare.

In semn de protest 
acestui act samavolnic, 
ieșit în stradă, scandînd : 
democrație ! fascismul nu va tre
ce 1".

Ziarul „Avghi" relatează că po
lițiștii l-au atacat pe Lendakis, u- 
nul din conducătorii acestei orga
nizații de tineret, și l-au călcat în 
picioare. Victima a suferit o como- 
ție cerebrală și a trebuit să 
transportată la spital.

Datorită protestelor opiniei 
blice, adunarea a avut totuși 
Participanții la adunare au adresat 
parlamentului un protest împotriva 
acțiunilor violente ale poliției și 
au cerut pedepsirea celor vinovați.

------- 0

act samavolnic

o adunare 
dezarmării

împotriva 
tinerii au 

„Pace,

fie

pu- 
loc.
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* Districtul Mudanțzian
? PEKIN 24 (Agerpres).

Districtul Mudanțzian din 
vincia Heilunțzian, cea mai 
dică provincie a Chinei,
93 000 kmp, o suprafață de 3 
ori mai mare decît a Belgiei. 
Aici se produc anual un milion 
tone de cereale, iar suprafața 
arabilă a fost extinsă pînă la 
80 000 ha.

In ultimii ani s-a dezvoltat 
într-un ritm accelerat și indus
tria,- întreprinderile industriei lo
cale produc peste 1 300 sorti
mente de produse.

In districtul Mudanțzian func
ționează 5 instituții de învăță- 
mînt superior, peste 230 
medii și profesionale.

Pe harta districtului 
rut și orașe noi, ca 
orașul Mundanțzian, în
iese 400 000 de locuitori.

șc ol i )

apă- 
pildă,

au 
de 
care tră-

Săptămînile festive 
de la Szeged

BUDAPESTA 24 (Agerpres).
Zilele acestea, pentru a 5-a 

oară în anii de după eliberare, 
au început săptămînile festive 
de la Szeged. Acest tradițional 
festival teatral constituie unul 
dintre cele mai importante eve
nimente culturale din Ungaria 
în perioada verii. La ultimele 
patru ediții, spectacolele prezen
tate la Szeged au fost vizionate 
de 400 000 de persoane din țâră 
și de peste hotare.

Apapat automat de atepizape 
a avioanelop

MOSCOVA 24 
La bordul unui 

Uniunea Sovietică 
mentat un aparat 
aterizare.

Cînd zborul s-a apropiat de 
sfîrșit, comandantul navei aeriene 
a apăsat pe un buton, punîndu-și 
apoi mîinile pe genunchi. Geamul 
din fața piloților a fost acoperit. 
Datele privind altitudinea și viteza 
de zbor a avionului au

(Agerpres). 
avion „11-18" în 
a fost experi- 
automat pentru

fost fur-

\

i

nizate exclusiv de aparate.
Fără vreo intervenție din partea 

omului .avionul a început să des
crie cercuri și să coboare. Pilotul 
a intervenit numai cînd altitudinea 
era de numai 30 de

Aparatul automat 
a dovedit că poate 
dificultăți provocate
mică altitudine sau de cețuri, 
ducînd cu precizie avionul pe linia 
dinainte stabilită.

metri.
de aterizare 

înlătura orice 
de norii de 

on-

PROGRAM DE RADIO
26 iulie

10,10 Jocuri populare, 11,00 Muzică 
din operete, 11,30 Muzică ușoară, 
13,02 Din muzica popoarelor, 13,30 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur, despre „Expresii 
sportive" (reluare), 14,35 Cîntă 
Aida Moga și Nicolae Nițescu, 
15,00 Actualitatea în țările socia
liste, 16,30 Melodii populare, 17,00 
Potpuriuri de estradă, 18,45 „Cuba 
— teritoriu liber al Americii” — 
pagini literare, 19,00 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri, 
19,30 Teatru la microfon : „Minuna, 
na pantofăreasă". Adaptare radiofo. 
nică după comedia lui Federico Gar
cia Lorca, 21,15 Muzică simfonică, 
21,45 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 9,00 
Muzică din opere, 9,30 Melodii 
populare, 11,30 Pagini orchestrale 
din opere, 12,00 Cîntece și jocuri 
de pe plaiuri bănățene, 12,30 Val
suri, 14,00 Concert de prînz, 15,00 
Muzică ușoară de Mișu Iancu, 
16,15 Vorbește Moscova I 16,45 
Muzică din opereta „Crai nou" de 
Ciprian Porumbescu, 17,30 In sluj
ba patriei, 18,00 Pagini orchestrale 
din muzica ușoară, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 19,00 Din creația 
compozitorului Anatol Vieru, 20,40 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 21,40 Cîntăreți romîni de 
operă din trecut. PROGRAMUL II.

iAcțiuni ale forțelor patriotice 
Portugheză

neral asupra tuturor instituțiilor 
portugheze care, ca urmare a .aces
tui boicot, și-au încetat de fapt 
existența. De mai multe luni de 
zile, se arată în declarație, popu
lația guineeză boicotează magazine
le colonialiștilor portughezi. Forțele 
patriotice 
de mărfuri 
care le-au 
cale.

din Guineea
CONAKRY 24 (Agerpres).
Potrivit declarației Partidului a- 

frican al independenței din Guineea 
portugheză și insulele Capului Ver- 

patrioții din regiunea de sud, 
care dețin controlul, au inter- 
circulația monedei portugheze, 
capitala țării, Bissau, precum 

în regiunea din sud, populația

au confiscat cantități 
din aceste magazine pe 
distribuit populației lo-

de, 
în 
zis
In
Și
guineeză a instituit un boicot ge-
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