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In Tntîmpinarea Zilei minerului
Cu angajamentul

In ultima consfătuire de pro
ducție, minerii de la Cimpa I 
s-au angajat să extragă luna a- 
ceasta 150 tone cărbune peste 
prevederile planului. Hotărîți să-și 
respecte cuvîntul dat, minerii de 
la Cimpa I au muncit cu 
Ieri dimineață, din abatajele 
tui sector fuseseră extrase 
plan 281 tone cărbune, cu
tone mai mult decît prevede an
gajamentul lunar.

La acest succes o contribuție

spor, 
aces- 
peste
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Citiți în pagina IV-a:
• Comunicatul cu privire la încheierea tratativelor în problema 

experiențelor nucleare.
• Experiențe interesante pentru protejarea omului în spațiul cosmic.
• Consiliul de Securitate continuă discutarea situației din colo

niile portugheze.
• In legătură cu incidentul de la ambasada Cubei din Londra.
• Un comunicat al forțelor patriotice sud-vietnameze.

din 
din 
tri

însemnată au adus-o minerii 
brigada lui Policiuc Dionisie 
abatajul cameră nr. 1, care au 
mis la ziuă 176 tone cărbune în
afara sarcinilor de producție, si- 
tuîndu-se astfel la loc de frunte 
în întrecerea socialistă în cinstea 
Zilei minerului. Rezultate fru
moase au obținut și muncitorii 
din brigăzile conduse de Burdea 
Ioan IV și Farkas Ioan care și-au 
depășit de pe 
luate pe luna

acum angajamentele 
iulie.

Economii la prețul de cost
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă, minerii petrileni obțin noi 
și importante succese pe ealea 
realizării și depășirii indicilor de 
plan prevăzuți pe acest an. Para
lel cu preocuparea de a extrage 
cantități 
nerii din 
deosebită 
portante 
cost.

Valoarea economiilor obținute

prezent de minerii petri- 
angajamentul de

pînă in 
leni depășește
600 000 lei luat pe acest an. Con
tribuția cea mai însemnată la rea
lizarea acestor economii a adus-o 
colectivul sectorului XI investiții.

sporite de cărbune, mi- 
Petrila acordă o atenție 
obținerii de cît mai im- 
economii la prețul de

- = O = -

Producție peste plan
In abatajele minei Aninoasa se 

desfășoară o activitate însuflețită 
pentru îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan. Minerii de aici se 
întrec pentru a întîmpina ziua lor 
eu realizări cît mai frumoase. Nu
mai în perioada 1—24 iulie ei au 
extras peste plan 1 288 tone de 
cărbune. Acest spor de producție 
are la bază creșterea randamen
tului pe mină la 1,321 tone de căr
bune pe post. Cele mai frumoase 
rezultate au fost obținute de mi
nerii sectoarelor I și III care au 
dat peste plan 1 207 și, respectiv, 
836 tone de cărbune.

MÎNDRIA
După un drum lung pe gale- 

lia principală a noii mine, gale
rie ce înaintează multe sute de 
metri spre bogăția stratelor de 
cărbune ascunse în adîncul dealuri
lor Diljei, ajungi la locul de muncă 
al brigăzii lui Mihai Dumitru. Aici, 
vizitatorul intîlnește lucruri care-i 
incintă privirea. Ai parcă în față 
o sală de teatru in construcție, 
îniăuntrul căreia se află încă sche
le. De asemenea proporții se a- 
propie casa mașinii de extracție 
pe care o lucrează brigada lui 
Mihai. Lățimea 
sălii — 7,5 m; 
Înălțimea — 6,5 
m. Din peretele 
frontal al sălii, 
aflat în curs de
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luni, nu- 
„Visco- 

s-au angajat să 
2500—3000 bobine 
rebut. Centratorii

cîte
nici un
angajat la și mai mult: cite 
bobine și-au propus să cen- 
fiecare, fără să producă nici

La începutul acestei 
meroși filatori de la I.I.S. 
za" din Lupeni 
producă 
fără 
s-au 
4000 
treze
un rebut.

Lucrînd cu atenție sporită și a- 
vînd ajutorul de neprețuit al e- 
chipelor de 
lor de filaj, 
tratorii și-au 
tele luate.

întreținere a mașini- 
toți filatorii și cen- 
respectat angajamen- 
Rezultatele aplicării 
acestei inițiative în 

socialiste a fă-
cu succes a 
cadrul întrecerii 
cut să sporească realizările filato
rilor și să scadă rebuturile.
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BRIGĂZII

Gheor- 
schimb, 
ca mi- 
cariera

să pună umărul la deschiderea 
noii mine. Nicoară Gheorghe, șei 
de schimb în brigadă, a venit tot 
de ia mina Petrila. Pirtea 
ghe, un alt miner șef de 
a venit de la Bănița. Tot 
ner a lucrat și acolo, la
de calcar, dar aici, la Dîlja a de
venit miner in adevăratul înțeles 
al cuvîntului. împreună cu Ghe- 
rase Petru, cu Nijă Ion, cu cei
lalți ortaci au Învățat să execu
te lucrări speciale, care sint în
credințate celor

Filatorul Ancuța Nicolae, deți
nătorul fanionului de evidențiat 
în întrecerea socialistă, a produs 
10 000 bobine fără nici un rebut. 
Un alt filator, tovarășul Gaizler 
Nicolae, a produs 18 300 bobine 
din care doar una a fost rebutată. 
Numai cîte o singură bobină re
butată au avut și filatorii Juve- 
loiu Florea la 10 152 bobine pro
duse, Huzum loan la 10 500 bobi
ne, ( atineanu Viorel la 10 900 bo
bine, Deatcu loan la 9 600 bobine 
și Nauciuc loan Ia 
filate.

Dintre centratori 
privința înlăturării 
deține tovarășul 
care a reușit să centreze mai 
bine de 15 800 bobine fără rebut. 
El este urmat îndeaproape de cen
tratorii Toldea Solomon, Scurtu 
Constantin și Lilă Constantin care 
au centrat fiecare peste 
bobine, toate acceptate de 
Iul calității.

La operația de spălare 
nelor, cele mai mari realizări le-a 
obținut brigada condusă de tov. 
Rusu Ștefan din schimbul maistru
lui Purcărin Constantin, care a 
spălat peste 150 000 bobine, ur
mată de brigada tinărului Pastor 
Pavel, cu 145 000 bobine.

Laboralorul tehnologic al Vis- 
cozei Lupeni a fost dotat recent 
cu un aparat electronic la care 
se execută cu precizie determi
narea caracteristicilor fizico-me- 
canice ale firului de mătase 
tificială. Aceste determinări 
mare precizie contribuie la 
bunătățirea calității firelor.

IN CLIȘEU : Tînăra laborantă 
Toth Florica efectuînd cu ajuto
rul aparatului electronic deter- 

alungirii

ar- I
de I

îm-

[

minarea rezistenței și 
|l firelor.
IL . 

9 200 bobine

i recordul în 
rebuturilor îl 

Darloczi Dănilă, 
centreze

15 000 
contro-

a bobi-
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betonate, se profila asemeni, u- 
nui ornament, primul inel tron- 
conic al suitorului funiei mașinii 
de extracție, care urma să înain
teze prin stîncă pe o lungime de 
incă citeva zeci de metri, pînă 
deasupra puțului orb nr. 3.

Brigadierul e încă tinăr, dar la 
ce. 36 de ani ai săi a acumulat 
deja multă experiență în minerit, 
limd apreciat drept unui dintre 
cei mai buni mineri de lucrări 
speciale ai Diliei. A Învățat mi
neritul ia Petrila. tot ia asemenea 
lucrări. Nu s-a împlinit un an de 
cind a venit la Dilja, dar împreu
nă cu ortacii săi a executat a 
casă pentru transformatori, turnul 
pajului orb nr. 1 iar acum — ca
sa mașinii de extracție a puțului 
orb nr. 3.

mai buni mineri 
de investiții.

— Ceea ce tace 
cinste brigăzii, 
spunea tovarășul 
Grosu, unul din 

mineri ai Diljei, 
rind calitatea iu

incă 
Apoi 
prin 
sălii.

tinerii ingineri 
este in primul 
crăriior. Execuția unei asemenea 
case de mașini necesită operații 
complexe ; se deschid mai intîi 
două galerii la limitele laterale 
ale sălii, apoi se bate un suitor 
vertical, din care se sapă 
o galerie centrală, deasupra, 
cele trei galerii se unesc 
săpare și se obține proiilui
in timp ce în mijloc rămîne un 
simbure de piatră, de pe care se 
iace susținerea provizorie. Beto- 
narea sălii, celelalte lucrări nece
sită atenție, cunoștințe, dar bri
gada s-a dovedit la înălțime.

Si aici, ca și în toate celelalte 
locuri de muncă ale minei Dilja 
minerii se pregătesc să întîmpine 
Ziua minerului și marea sărbătoa-

In brigadă lucrează 13 ortaci; 
iiecare a venit de la celelalte ex- 
pioalăii miniere din Valea Jiului, cc

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

LA PETRILA, 1 
IN LIBRĂRIE

Zi călduroasă de vară. Pe stra
dă — lume multă. Grupuri de 
tineri se opreau în fața vitrinei 
librăriei din Petrila, priveau < 
țile noi apărute, Încingeau < 
loguri despre literatură.

— A apărut .Opere" voi. 
de M. Eminescu.

— Am cinci volume. Mîine 
să-l cumpăr și pe al șaselea.

— Ai citit „Dunărea revărsată" ?
— N-am citit-o. Citesc „Vi-1 pre

zint pe Baluev".
— Eu am citit-o. Mi-a plăcut 

muit și „Stepa vulturilor". îmi 
plac romanele scriitorilor sovietici 
despre tinerii plecați departe pe 
marile șantiere

— Mie mi-a 
rusească ...

Acești tineri, 
strălucea 
despre 
preferate erau muncitori 
mină. Tineri ai zilelor noastre, în
setați de cultură, de frumos.

De la vitrină, tinerii s-au 
în fața rafturilor din librărie, 
adresat vlnzătorului, ca să 
noutățile sosite în librărie.

— V-a venit și „Un vals 
tru Maricica" ?

— Vreau poeziile lui Coșbuc.
In.librărie era o atmosferă spe

cifică de bibliotecă. , Lume multă 
care întreba, aștepta cu nerăb
dare răspunsurile, cumpăra cărți. •

Printre .aceȘjip .. ergu muncitorul^ 
Bereș Martin, mecanicul Hans 
Taill, tovarășele lancu Elena, Bo
ra Silvia, Garaiacu Maria, Negrea- 
nu Măria, Crișan -Lucia și alți sa- 
lariați ai minei, cumpărători frec- 
venți ai literaturii actuale. Sint 
cititori pasionați care-și comple
tează mereu bibliotecile personale.

La librăria din Petrila s-au vîn- 
dut in acest an peste 20 000 vo
lume de cărți în valoare de peste 
60 000 iei. Iubitorii de literatură 
au cumpărat de la cele 12 standuri 
de cărți de la mină cărți în va
loare de 22 000 lei.

Pînă seara, la ora de închidere, 
în librărie a predominat acea at
mosferă de bibliotecă. Oamenii 

( muncii se interesau de cărți, hra- 
; na lor spirituală. E un fapt o- 
£ bișnuit al zilelor noastre, dar de 
1 o adîncă semnificație.

ed r- 
dia-

vi

vin

ale comunismului. $ 
plăcut „Pădurea ’■>

în ochii 
bucuria de a 

eroii preferați ai

cărora 
discuta 
cărfilor 
de la

oprit
S-au 
afle

pen-

>
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tineri din 
ai muncii

Valea 
patrio-

1 900celor peste 
tinerii excursioniști

I$

> 
?>

1 900 km. prin țara
Intre 17 și 23 iulie, Comitetul 

regional U.T.M. Hunedoara a or
ganizat o frumoasă excursie prin 
țară cu autocarul, la care au parti
cipat și 24 de 
Jiului fruntași 
tice.

De-a lungul 
km. parcurși,
au vizitat numeroase orașe prin
tre care Sebeș, Sibiu, Făgăraș, 
Brașov, Cîmpina, București, Bu
zău, Brăila, Galați, Pitești, Călimă- 
nești și altele. Vor rămîne adînc 

' întipărite în amintirea celor 87 de 
tineri hunedoreni pârticipanți ' la 
excursie, vizitele făcute la Muzeul 
Doftana, la șantierul naval și Com
binatul siderurgic din Galați, pre
cum și' Ia numeroase alte obiecti
ve industriale și locuri pitoreștL

IOAN TAT 
orespondent ■

D. IONAȘCU
corespondent

Oprea 
rul I B, iar 
pregătiri. In 
sută, iar cei

Nicolae și Onișor 
cel de-al doilea în 
primul semestru al 
ai lui Onișor cu 3,6 la sută.

brigăzi la mina Lupeni. Primul lucrează in secto-Nicolae sini șeii de
sectorul III. Și brigada unuia și a celuilalt își desiășoară activitatea la 
anului, ortacii lui Oprea și-au depășit planul de producție cu 2,8 la
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A MIȘCĂRII
Sărbătorim la 26 iulie un eve

niment care marchează o impor
tantă dată în istoria modernă a 
Cubei. Zece ani s-au scurs din di
mineața în care un grup de tineri 
iubitori de libertate, au atacat ca
zarma „Moncada" din orașul San
tiago de Cuba, pentru a demonstra 
că era posibilă insurecția armată 
împotriva regimului care deținea 
puterea contrar voinței poporului. 
Dictatura a înăbușit în sînge cu
rajoasa încercare și supraviețuito
rii, în îrunte cu Fidel Castro, au 
rămas multă vreme întemnițați. 
Dar sămînța fusese aruncată și a- 
ceiași oameni de la „Moncada", 
reuniți din nou, au debarcat in 
decembrie 1956 la „Las Coloradas" 
pentru a iniția glorioasa campanie 
din munți care avea să pună ca
păt dictaturii să instaureze, în 
zorii anului 1959, un guvern popu
lar.

Cu ce biianț se poate prezenta 
poporul cuban după acești patru 
ani în care viața sa a intrat pe un 
făgaș cu totul nou ? Bilanțul este 
desigur pozitiv. Au fost ani de 
muncă grea pentru a face din Cu
ba slab dezvoltată, exploatată de 
capitaliști și aliații lor, o țară care 
sa meargă nestrămutat înainte pe 
calea construirii socialismului.

Fiecare din acești ani a purtat 
o denumire după sarcina funda
mentală care trebuia realizată. 1959 
a fost „anul libertății”; 1960 — al 
reformei agrare; 1961 a trecut în 
Istorie ca „anul educației"; 1962 a 
fost anul industrializării și acum, 
în 1963, ne străduim să îndeplinim 
sarcinile ce revin „anului organi
zării".

Reforma agrară era o necesitate 
Imperioasă. Pe pămînturile Ameri
cii Latine nu se poate realiza o a- 
dcvărată revoluție fără legi care 
să naționalizeze pămîntul, să li
chideze marile latifundii și să asi
gure oamenilor de la sate o viață 
liberă, posibilitatea de a avea în 
permanență de lucru Și condițiuni 
de viață care să-i scoată din în
tunericul analfabetismului, mizeriei 
și superstițiilor.

In Cuba reforma agrară a fost 
înfăptuita in mod radical fiind li
chidate pentru totdeauna 
proprietăți ale companiilor 
care dețineau milioane de

marile 
străine 
hecta-

Grijă față de muncitori
Grija față de confortul munci

torilor care locuiesc în cămine 
stă mereu în atenția conducerii 
minei Lupeni. Nu de mult la că
minele nr. 9 și nr. 5, sectorul gospo
dăresc al exploatării a luat mă
suri pentru înnoirea interioarelor. 
Au fost reparatei instalațiile pen
tru încălzire, s-a pus la punct 
iluminatul electric și s-a dat , în 
uz lenjeria de pat nouă.

De asemenea, în luna iunie a.c., 
s-au luat măsuri pentru îmbunătă
țirea mesei la cantina minei unde 
numărul abonaților a crescut eu 
circa 70.

Iată un mănunchi de tineri, pe o bancă în parc. Bucuria vieții noi se oglindește pe fețele lor ti
nere. El fredonează, in acompaniament de chitară, un dntec, poate chiar despre tinerețe..

desăvîrși, în fața privirilor 
ale lbmii intregi, lichidarea 
a analfabetismului 

de un an.
în mai

timp, am 
pe arme

„26 IULIE44
re, în timp ce țăranilor ic lipsea 
chiar și petecul de pămînt pe care 
să-și poată avea măcar un cămin 
propriu. Astăzi există gospodării 
agricole de stat unde au răsărit 
noi așezări înzestrate cu toate 
cele necesare: școli, teatre, cen
tre de cultură, parcuri și dispen
sare medicale.

Dar, aceste mase țărănești, eli
berate de exploatare, trebuiau să 
fie eliberate și de ignoranță, și, iată 
că o armată de tineri și vîrstnid 
înarmați doar cu un creion și un 
caiet au inundat satele, munții, a- 
șezările pescarilor și minerilor pen
tru a 
uluite 
totală 
puțin

In aceeași perioadă de 
fost siliți să punem mina 
pentru a respinge invazia merce
narilor. Am ciștigat și această bă
tălie. Invazia a fost zdrobită, iar 
invadatorii făcuți prizonieri. A 
fost prima înfrîngere a imperialiș
tilor pe pămînturile Americii.

Industrializarea țării constituia 
de asemenea o altă mare necesi
tate. Este limpede că acest lucru 
nu se poate realiza peste noapte, 
dar se fac totuși progrese conti
nue. Zi de zi se ridică noi fabrici, 
cu mașini și utilaje achiziționate 
in țările socialiste frățești unde, 
totodată, sute din tinerii noștri se 
pregătesc pentru a deveni tehni
cieni care să completeze rîndurile 
armatei constructorilor Cubei

Acum, în
voluția cubană și 
îndeplinesc importanta 
organizare a Partidului 
voluției socialiste, ale 
sînt alese cu grijă în 
liere, cooperative, 
gricole de stat, birouri și unități 
militare.

Cuba s-a schimbat mult. S-a 
schimbat ca aspect exterior deoa- 

i a- 
în- 
de 
la 

fie-

noi. 
re

sell 
de 
re-

„anul organizării", 
guvernul 

sarcină 
unit al

cărui cadre 
fabrici, ate- 

gospodării a-

rece s-au construit — cum am 
ratat — localități întregi care 
locuiesc mizerabilele cocioabe 
altă dată. S-au ridicat spitale 
sate și în zonele muntoase; în : 
care colț al țării s-au deschis școli.

Cuba s-a schimbat și sub aspec
tul moral. Poporul său are o con
știință revoluționară; el sprijină pe 
deplin guvernul și pe conducătorii 
săi. Poporul Cubei este gata să a- 
pere cuceririle revoluției cu a- 
ceeași hofărîre și cu același avînt 
cu care construiește viitorul său 
luminos.

La a zecea aniversare a lui „26 
iulie" ne vom întruni din nou în 
piața „Jose Marti". Poporul entu
ziast va asculta cuvîntul conducă
torului său suprem, 
Fidel 
ochii 
sulei 
este 
mericii". Și din nou poporul întreg 
va repeta, alături de conducătorii 
săi, strigătul care străbate întregul 
continent latino-american: „Patria 
sau moartea I Vom învinge 1“

LUIS ROLANDO CABRERA

comandantul 
Castro. Poporul cuban știe că 
lumii sînt ațintiți asupra in- 
din Marea Caraibilor care 

„Primul teritoriu liber al A-

își petrec concediul 
cele mai frumoase 

munte și de la ma- 
primul semestru al 

Consiliul local al
a

din întreprinderile

In fiecare an, tot mai mulți 
oameni ai muncii din bazinul nos
tru carbonifer 
de odihnă in 
stațiuni de la 
re. Numai în 
anului Consiliul local al sindica
telor din Petroșani a distribuit 
sindicatelor din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului 2 691 bilete 
de odihnă și tratament. Cele mai 
multe bilete an fost repartizate 
minelor Lupeni, Petrila, Aninoasa, 
Lonea și Vulcan.

In cel de-al doilea semestru al 
anului curent, numeroși oameni ai 
muncii din minele și întreprinde
rile Văii Jiului își vor petrece de 
asemenea concediul de odihnă în 
stațiuni balneoclimaterice.
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Echipa de reparații și întreți

nere de ia atelierul mecanic Jieț 
al minei Lonea, condusă de co
munistul Munteanu Cornel exe
cută lucrări de bună calitate și 
își depășește zilnic pianul cu 
peste 5 la sută. Munteanu Cor
nel este un exemplu viu în 
muncă pentru toți din echipă.

IN CLIȘEU: Munteanu Cornel 
la bancul de lucru.

c

?

La recoltarea finului
La întovărășirea zootehnică ,,Mi

nerul" din Jieț se acordă o deo
sebită atenție recoltării finului la 
timpul optim, în vederea asigură
rii furajelor necesare dezvoltării 
sectorului zootehnic. In acest scop 
au fost formate 3 brigăzi, alcă
tuite din 60 de cosași, care au și 
început recoltarea finului pe te
renurile comasate ale întovărășirii.

Pînă acum, a fost cosit finul de 
pe o bună parte a terenurilor în
tovărășirii.

îndrumarea tehnică — in sprijinul 
muncii constructorilor

Pe șantierul 7 ronstrucții Lu
peni, conducerea tehnică acordă o 
atenție deosebită îndrumării teh
nice a brigăzilor de constructori 
și instalatori. Lunar se țin confe
rințe care contribuie la îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale ale 
constructorilor. Printre conferințele 
ținute se numără : „Prelucrarea și 
folosirea materialului plastic în in
stalațiile sanitare"; „Despre zugră
velile cu vinacet" și despre „Re
zistența oțelului în betonul armat".

O îndrumare tehnică valoroasă 
se acordă constructorilor mai ales

Muncitorii din sectorul electro
mecanic ai minei Vulcan aduc un 
însemnat aport la buna desfășurare 
a procesului de producție. Ei se 
străduiesc să asigure repararea la 
timp a utilajelor 
tarea în 
țiilor, să 
mai bună 

termen 
execute 
calitate.

cea

miniere și mon- 
scurt a instala- 

lucrări d a
In ultimul timp

s-au executat cîteva lucrări 
montaj cu mult înainte de termen. 
Așa de pildă, echipa de electro- 
lăcătuși condusă de Pașca Viorel

MICII T
și veselie, cele trei 
de pionieri își iă- 

Erau 
tabăra 

din Is-
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Cu cîntec 
detașamente 
cură intrarea in pădure, 
pionierii și școlarii din 
locală a școlii de 8 ani
croni. Ecoul cîntecelor și vese
liei lor străbatea pînă departe. 
După cîțiva pași s-au oprit. A- 
poi au tăcut cu toții roată in 
jurul instructorului de pionieri. 
Acesta ii privi încă odată apoi 
începu să le vorbească:

— Concursul nostru de orien
tare turistică începe de aici. Fie
care grupă are un traseu al ei. 
Regulile concursului le cunoaș
teți. Care ajunge primul — a 
ciștigat.

Apoi le-a explicat traseul 
dinainte pregătit.

In scurt timp, copiii s-au răs- 
pindit prin pădure in direcțiile 
indicate. Treceau peste stinciie 
intilnite in cale, înconjurau tu
fișurile prea dese, uneori se 
cățărau prin copaci. Erau atenți 
la fiecare semn, la fiecare ur
mă care putea să-i ducă spre o- 
biectul căutat.

— Căile se bifurcă — spuse 
deodată pioniera Bozga Elena, 
fiica unui miner. Pe care apu 
căm ?

— Spre est ne-a indicat tova 
rășul instructor...

— Ușor de spus dar încotro 
se află

Iată 
pe Ioc 
pentru 
socotelile,

estul ?
întrebarea care fi ținea 
pe midi turiști. Și parcă 

a le încurca înadins 
norii ascundeau soa-

materialelor 
sanitare, 

a dat insta- 
despre îmbi- 
plumb de la 
confecționate 

P.V.C. In ca-plastic
respectiv a fost pre- 
asemenea, instruirea 

sanitari asupra utili - 
lu-

la locurile de muncă. Maiștrii și 
tehnicienii Manole Radu, Trincă 
Virgil, Stracovici Carol, Ghebede 
losif, Manea Florin, Stoica loan 
în frunte cu șeful șantierului, in
ginerul Beloiu Nicolae analizează 
împreună cu constructorii cele mai 
potrivite procedee de executare a 
diferitelor lucrări.

Pe baza unui plan întocmit sub 
îndrumarea organizației de partid, 
periodic au loc demonstrații prac
tice privind unele procedee noi în 
domeniul construcțiilor. Astfel, tî- 
nărul inginer Serghi Ion a orga
nizat pentru instalatori demonstra
ții despre folosirea 
plastice în instalațiile 
Tot tov. ing. Serghi 
latorilor îndrumări 
narea tuburilor de 
sifoane cu tuburile 
din material 
drul planului 
văzută, de 
instalatorilor 
zării materialelor plastice în 
crările de instalații. In acest scop, 
tehnicianul Forgo Iosif se folosește 
de cărțile împrumutate de la SL 
binetul tehnic, iar după orele de 
lucru, pe șantier, tine convorbiri 
cu instalatorii sanitari.

Cartea tehnică constituie un va
loros ajutor in munca constructo
rilor. Standul de cărți al șantie
rului este dotat în permanență cu 
noutăți tehnice și tot mai mulți 
sînt muncitorii care folosesc acest 
mijloc de acumulare a cunoștin
țelor tehnice, de ridicare a nive
lului lor profesional, spre a putea 
munci tot mai spornic și de ca
litate.

ClRSTOIU VALENTIN
corespondent

a terminal montarea. unui compre
sor de 45 m.c. pe minut la puțul 
nr. 4 cu 10 zile mai devreme. A- 
ceeiași echipă a executat și repa
rațiile mijlocii la compresorul de 
90 m.c. pe minut de la puțul Pro- 
cop pe care le-a terminat cu 2 
săptămini înaintea termenului pre
văzut. Tot înainte de termen a fost 
montat si ventilatorul de 500 m.c. 
de la puțul nr. 11. La această lu
crare s-au evidențiat echipele con
duse de Imling Anton și Mălușan 
Cornel.

URIȘTI
rele. Așadar, semnul cel mai si
gur de orientare Ie lipsea.

— Iată mușchiul copacilor — 
sări deodată pionierul Nițor Ion 
bucuros. Este crescut 
de nord, deci...

Copiii se aflau pe 
bun. Obiectul căutat 
ușor de găsit. Aid se afla un 
bilețel cu trei întrebări. Pe Ioc 
micii turiști au început să răs
pundă în scris 
mai repede la 
depindea doar 
de felul cum

Și

4
* »

pe partea

drumul cel
era acum
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cît mai corect și 
întrebări. De asta 
reușita întrecerii: 
vor răspunde, de 
exactitatea răs-

cine va ciștiga 
azi ? — se

con- 
între-

nr.

rapiditatea 
punsurilor.

— Oare 
cursul de 
bau ei.

încetul cu incetul ajung la 
punctul final al itinerariului. 
Comisia concursului era la fața 
locului. Toate răspunsurile au 
fost bune. Care detașament va 
ciștiga ? Singurul criteriu care 
mai rămăsese pentru desemna
rea ciștigătorului concursului era 
timpul. Cu un avans de cîteva 
minute, la locul final sosise de
tașamentul nr. 1, cîștigătorul 
concursului. Ceilalți colegi i-au 
felicitat pentru reușită. Dar fie
care dintre ei și-a spus că nea
părat, la viitorul concurs, deta
șamentul lor va trebui să ocupe 
primul loc.

Tîrziu, glasurile voioase ale 
elevilor au început să răsune 
din nou. Voioși, bine dispuși, se 
reîntorceau cu toții în tabără.
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REALIZĂRI GOSPODĂREȘTI
an, 
nu

Agitația vizuală — strîns legată 
de angajamentele de întrecere

în subteran,

In primul semestru din acest 
colectivul sectorului VII de la

Vulcan, car? cuprinde depozi- 
de materia! lemnos, atelierul 

dulgherie, serviciul de transport 
autovehicule etc., a

na 
tul 
de

obținut în 
valoroase, 

auto, chel- 
s-au redus

cu 
activitatea sa rezultate

Astfel, ia transportul 
tuielile pe exploatare
cu 159 950 lei în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut.

Datorită muncii politice de masă 
desfășurată în cadrul sectorului 
VII de către organizația de partid 
și sub îndrumarea ei de secția sin
dicală și organizația U.T.M., în 
primul semestru al anului 1963 
numărul absențelor nemotivate a 
scăzut aproape total.

S-au obținut succese de seamă și 
în ceea ce privește buna gospodări
re. La atelierul mecanic s-au termi- 
Wt lucrările de tencuire a atelieru-

lui, s-a confecționat o platformă cu 
patru boxe pentru depozitarea fie
rului vechi, iar la separație s-a 
dat în folosință o altă platformă 
pentru fier vechi. A fost zugră
vit căminul tineretului, iar în ca
drul minei s-a terminat trotuarul 
de lîngă lănrpărie. In incinta ex
ploatării s-au plantat 4 600 fire 
fiori și 100 plopi.

La rezultatele frumoase obținute, 
o contribuție de seamă au adus-o 
echipele de muncitori, conduse de 
Mărgăianu 
Constantin,
de lună în fruntea întrecerii pentru 
buna gospodărire. De asemenea, o 
contribuția de seamă au adus-o și 
muncitorii Georgescu Ilie, Trestian 
Cornel, Tiko Iuliu, Lener loan, Ke- 
lemen Emeric, Sziiveszter Lazăr și 
alții.

Nicolae și Furcoianu 
care s-au situat lună

D. ALBESCU 
corespondent

MÎNDRIA BRIGĂZII
(Urmare din pag. l-a)

re de ia 23 August cu realizări 
de seamă.

— Acum, casa mașinii de ex
tracție e în linii mati terminată. 
Urmcaza betonarea peretelui fron
tal dinspre put, săparea șt 
betonarea suitorului funiilor și 
turnarea iundafiei mașinii de ex
tracție. Dintre toate aceste iucrări, 
săparea și betonarea suitorului 
pentru funiile de extracție este 
cea mar importantă. Sintem ho-

tărfți ca in august să încheiem și 
execuția acestei lucrări.

Oamenii din brigadă iși vor în
făptui cu siguranță ceea ce iși 
propun. Mărturie stau realizările 
de pină acum, răspunderea cu 
care ei muncesc pentru respecta
rea termenelor de execuție, pen
tru calitatea lucrărilor lor, lucrări 
ce asigură pentru zeci și zeci de 
ani drumul spre ziuă al milioa
nelor de tone de cărbune spre 
care înaintează acum galeriile a- 
cestei noi mine.
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Constructorii de pe șantierul 
din Petrila schimbă mereu înfă
țișarea acestui oraș minier, 
ultimele 12 luni ei 
centrul localității 
moderne, iar alte 
cu 55 apartamente 
strucție.

IN CLIȘEU: Maistrul
tier Kinal Gheorghe (al treilea 
din stingă) împreună cu șeful de 
brigadă Budică Nicolae și alți 
constructori evidențiați în între
cere.

In
au înălțat în 
trei 
două 
sînt

blocuri 
blocuri 

in con-

de șan-

i
i

ț

•
i
i
i
S
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Sub îndrumarea comitetului de 
partid, comitetul sindicatului mi
nei Petrila a reușit să organizeze 
« agitație vizuală concretă, mobi
lizatoare și eficace. In incinta ex
ploatării, și chiar
unde se hotărăște soarta produc
ției. se găsesc lozinci și panouri 
cu obiective concrete, care mobi
lizează minerii la îndeplinirea sar
cinilor de plan și angajamentelor 
de întrecere. Panourile, lozincile 
afișate au un conținut concret, 
strîns legat de angajamentele de 

i întrecere, reflectă căile de înde
plinire a acestor angajamente.

Demn de relevat este și faptul 
că agitația vizuală este mereu ac
tualizată. Recent, comitetul de 
partid a trecut la întocmirea unul 
plan de acțiune privind întîmpi- 
narea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August. Printre altele, pla
nul prevede reînnoirea agitației 
vizuale, confecționarea unui număr 
de 15 panouri și lozinci noi. S-au 
luat măsuri de reîmprospătare a 
celor 5 panouri cu angajamentele 
anuale ale exploatării și sectoare
lor. Aceste panouri vor fi comple
tate cu noile angajamente ale mi
nerilor petrileni asumate în între
cerea socialistă în cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 August. 
Totodată s-au luat măsuri de popu
larizare a minerilor care obțin cele 
mai frumoase rezultate în între
cerea socialistă. La panoul de o- 
noare din incinta minei, cît și la 
club, vor fi expuse fotografiile

Dispariția" autobuzelor
văzute duminica după masă, 
pe traseul cabanei cît și pe 
trasee. De exemplu duminica

de repaus, cînd vor să 
cabana Rusu, 
transportul 
O singură 
bine acest

vi
le este ăsi- 

cu autobuzele 
duminică a func-

atît 
alte 
tre

cută, 21 iulie, pe traseul local Li-
vezeni — Petrila, la orele 18, nu 
circula decît... 1 autobuz din 8. La 
acea oră, pa întreaga Vale a Jiu
lui erau retrase

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

NOTA
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De curind, în Petroșani au fost 
puse afișe prin care oamenii muncii 
din oraș erau anunțați de cătr? 
conducerea I.C.O.-Petroșani că în 
zilele 
ziteze 
gurat 
I.C.O. 
țîonat
transport. A do
ua duminică însă 
excursioniștii au 
fost transportați 
dimineața la ca
bana Rusu cu 3 autobuze, dar sea
ra, cîhd trebuiau să se întoarcă 
acasă, nu mai circula d?cît... 1 au
tobuz, care la 2 ore odată aducea 
jos 30 de călători. In felul acesta, 
transportul excursioniștiilor s-a pre
lungit pînă tîrziu în noapte 
23). In
mulți au venit pe jos, neavînd si
guranța 
lucruri s-au întîmplat apoi de a- 
tunci în fiecare duminică. De ce?

Multe din autobuze se fac ne-

;ora 
această situație, cei mai

transportului. Asemenea

în total în garaj 
18 autobuze din 
cele care diminea
ța încă circulau 1 
Și aceasta tocmai 
în zi de odihnă, 
cînd oamenii
vin din excursii, 

trebuie să 
intens șitransport

tovarășii
I.C.O. despre acest

de la s?c-

muncii merg și 
de la iarbă verde, cînd 
li se asigure 
tot confortul.

Ce părere au 
ția transporturi
soi de transport în zilele de re
paus ? Cît timp mai are de gînd 
să stea pasivă conducerea I.C.O. 
cînd oamenii
„pe jos" tocmai 
Este cazul să se 
situați? ce nu-i

muncii sînt lăsați 
în zi de odihnă ? 
lichideze această 
face cinste.

$t. MIHAI

muncitorilor care și-au îndeplinit 
și depășit angajamentele luate.

Comitetul de partid a îndrumat 
organizația sindicală să aibă în 
centrul atenției popularizarea zil
nică a rezultatelor obținute în în
trecere. In această privință, în fie
care dimineață normatorii și teh
nicienii cu indicii afișează rezul
tatele obținute în întrecerea pe 
brigăzi. In felul acesta, fiecare bri
gadă cunoaște operativ rezulta
tele pe care le obține.

Graficul de produeție al exploa
tării arată că cele mai frumoase 
rezultate în întrecerea socialistă 
în cinstea Zilei minerului și a zi
lei de 23 August le obțin minerii 
din brigada lui Rotaru Ioan din 
sectorul III, care au extras aproa
pe 400 tone cărbune peste plan, 
cei din brigăzile conduse de co
muniștii Enache Chiriță, Bartoe 
Iosif, Cîșlaru Ioan, Jurca Ioan, toți 
din același sector, care la un loc 
au dat luna aceasta aproape 10(W 
tone cărbune în afara sarcinilor 
de producție, indeplinindu-$i încă 
de pe acum angajamentele luate 
în cinstea Zilei minerului. Din sec
toarele I, II, IV și XI cele mai 
frumoase realizări le-au obținut mi
nerii din brigăzile conduse de 
Neagu Gheorghe, Nistoreanu Gheor
ghe, Tănase loan și Dogaru Se
vastian.

— Reînnoirea agitației vizuale, 
spunea tovarășul lonuț Traian, ac
tivist la comitetul de partid al 
minei Petrila, va contribui la mo
bilizarea mai activă a fiecărui 
muncitor, tehnician și inginer la 
realizarea înainte de termen a o- 
biectivelor economice și angaja
mentelor de întrecere luate de co
lectivul minei noastre în cinstea 
Zilei minerului și a celei de « 
19-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

In Editura tehnică a apărut >
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Tehnica securității 
în instalațiile electrice

Sînt descrise împrejurările ia 
care pot avea loc accidente dato
rită curentului electric și sînt pre
zentate principalele metode de e- 
vitare a acestora.

Autorul expune apoi, pe larg, 
măsurile de protecție prin con
struirea corespunzătoare a insta
lațiilor și echipamentelor electri
ce, prin legarea la pămint sau la 
nul, prin deconectarea automată, 
prin organizarea locului de mun
că și prin folosirea mijloacelor de 
protecție individuale.

Delta de la gurile bătrînului li
tru, cu splendoarea sa inedită, 
patria stufului, a desișurilor de
sălcii, nuferilor și ierigilor de
apa, paradisul pasărilor de baltă 
și peștilor, ai mistrețului, vidrei, 
nurcii, herminei, jderului și al altor 
animale prețuite pentru blana lor, 
Iși deschide drum spre mare de 
la Tulcea, orașul care străjuiește 
aici din timpuri străvechi. Pano
rama urbană de astăzi a vechiu
lui Aegvssus iși desfășoară mai 
larg pitorescul său citadin de sus, 
de pe stincile ,, Parcului Monu
ment". De acolo, orașul se aș
terne la picioare ca un imens co
vor oriental, din coloritul căruia 
sclipesc albastrul apelor, verdele 

'■ mulțimii de copaci, pestrițul case
lor, intr-o invălmășaiă de stiluri, 
minaretele geamiilor — toate în
conjurate de briut strălucitor și 
auriu a! Dunării, de întinsul, cit 
vezi cu ochii, al insulelor de apă 
și verdeața bălților, din painjeni- 
șui cărora răzbat trimbe de turn 
ăie vapoarelor.

Orașul celor cinci coline, cum 
1 se mai spune, a împlinit 2 000 
de ani; o viață plină de intimplări 
prea adeseori tragice, căci cetatea 
aceasta intloritoare datori'ă relațiilor 
sale intense comerciale trezea poftele 
porauuot nomei, Bizanțului și sai-

de La țL&vdi
tardior. Stăpinil de turci, Aegyssus 
iși schimbă numele in Tulcea. 
„Tulcea", in treducerea liberă a 
vremurilor ar însemna „Pămintul 
olanelor". E și lirească această de
numire, căci orașul se află așe
zat pe dealuri argiloase, cu nu
meroase vechi cărămidării, numite 
și azi de localnici „ttile".

Tulcea a fost totdeauna un mic 
port la Dunăre, a cărui dezvoltare

ooooooooeooooooeoaooooooeoooooooooooo

Reportajul zilei
șoooooooooocoooooooooooooooeoooooooor 

masivă înspre sud-vestul vechiu
lui Aegyssus s-a făcut abia în ul
timul secol. Prin 1835, aici erau 
doar 113 case, mărginite ia stingă 
de o armată de mori de viril, zo
rind care de care mai repede, 
parcă grăbite să termine treaba 
mai curind. Contemporanii au a- 
apucat construcția unui adevărat 
complex comercial clădit după mo
delul bazatelor orientale, in fata 
portului, cu circa 100 de ani in 
urmă și cunoscut sub numele de 
„sub coloane". Aici, in dreptul ve
chiului vad al sacagiilor, de unde 
se lua apa de băut ș; pe unde --■■■ 
iau minate vitele la păscut dim

Le. <DeLtei
colo de Dunăre, uscatul s-a cu
cerit metru cu metru, prin asana
rea unei văi. născindu-se centrul 
orașului și cheiul portului actual. 
Străduțele înguste, cu pavaje din 
piatră virrătă și roșie adusă de pe 
dealurile din jur, s-au Întins re
pede pină spre colinele Mahmu- 
diei și Babadagului.

Morăritul, grădinăritul, păstoritui, 
vinatul și mai ales pescuitul și 
comerțul au constituit din cele mai 
îndepărtate timpuri îndeletniciri de 
căpetenie ale locuitorilor Tulcei.

Limba, obiceiurile, portul, Înfăți
șarea locuințelor — toate poartă 
pecetea originii locuitorilor orașu
lui. Pentru că trebuie știut că a- 
lături de tomini, locuiesc aici, in 
deplină armonie, ruși, ucraineni, 
turci, bulgari, greci, italieni.

După secole de amorțire, Tulcea 
s-a trezit. A ridicat capul și a 
chiuit prin sirenele numeroaselor 
intreprinderi construite aici în ul
timii ani. Azi, viața cotidiană a 
orașului începe cu șuieratul sire
nelor vapoarelor și ale fabricilor. 
La șantierul naval, la fabrica de 
mobilă sau in atelierele întreprin
derii „8 Mai' iși încep din zori 
cintul mașinile; pescarii iși încarci 
uneltele in mahune și pornesc spre 
privaturi și canale bine știute; de 
pe vasele acostate la cheiurile În

treprinderii de industrializare și 
desfacere a peștelui se recepționea
ză prețioasa încărcătură, dirijată 
apoi spre halele frigorifice, spre 
fabrica de conserve sau spre piețe.

Locuitorii orașului și-au înmulțit 
îndeletnicirile. Tulcea a devenit un 
important centru economic in nor
dul Dobrogei, unde se pun in va
loare bogateie resurse naturale de 
materii prime ale solului, subsolu
lui și apelor din jur. Conservele 
de pește și de legume, precum și 
covoarele orientale produse aici 
sînt cunoscute și apreciate nu nu
mai in țaiă, ci și peste hotare. Tot 
pe aici, pe sub colina de strajă a 
vechiului Aegyssus, trec azi spre 
Combinatul de la Brăila remorche
rele și ceamurile pline cu o altă 
bogăție a deltei: stuful.

Anii puterii populare i-au semnul 
un nou act de naștere Tulcei, demn 
de măreția timpurilor pe care ie 
trăiește. Semnele înnoirii, care cu 
cițiva ani In urmă abia de se în
trezăreau din schițele și machetele 
proiectanților, sînt vizibile pretu
tindeni. Pe ialeza portului, pe stra
da Isaccei și pe altele locul mag
hernițelor insalubre l-au luat blo
curile de locuințe cu cite 4 și j 
etaje, numeroasele magazine, spa
țiile verzi.

'Sînt în construcție alte 7- blo
curi de locuințe cu aproape 200 de 
apartamente, amplasate in apropie
rea centrului orașului și falezei. Es
te interesant cd la Tulcea, alături 

de casele mari, cu multe etaje, clă
dite recent, se păstrează locuințe cu 
coloane și pilaștri, cu ferestre largi, 
cu frontoane și balcoane cu ba
lustrade, răspindind o atmosferă 

mediteraneană, case bulgărești ca 
trepte, cerdac și galerie, locuințe 
tătărești, sau armenești, caracteri
zate prin simplitatea trăsăturilor 
lor, lipovenești, așezate cu latura 
îngustă la stradă, cg prispă fără 
balustradă Și traluri in scindură 
la streșini, reprezentînd pești, pă
sări, animale, plante. Ele dau un 
aspect original, pitoresc, întregu
lui oraș.

Prin anul 1930, un ziar menționa 
că Tulcea era un oraș murdar, 
nemăturat, cîrpit cu noroi, că 90 
ia sută din populație era bolnavă 
de malarie... Paceți-i astăzi - o vi
zită 1 Spitale, maternități, po
liclinici, dispensare cu stațio
nare etc. stau permanent de 
strajă sănătății locuițoiiior. Străzile, 
casele strălucesc de curățenie. Tul
cea este deținătoarea primului loc 
in întrecerea deslășuraiă anul tre
cut intre orașele dobrogene pen
tru mai buna gospodărire și înfru
musețare...

Bătririul oraș dunărean întinereș
te. Ei stîrnește mindria localnicilor 
și admirația numeroșilor turiști 
care frec prin această „poartă" 
spre frumusețile deltei...

N. SIM1ON 
corespondent „Agerpres" 
pentru regiunea Dobrogea
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Comunicatul cu privire la încheierea tratativelor 
in problema experiențelor nucleare

textul integral al comu- 
dat publicității la Mos-

iulie, la Moscova au so

MOSCOVA 25 (Agerpres). TASS 
transmite 
nioatului 
covaj

„La 14
sit ,W; A; Harriman, secretar de 
stat adjunct al Statelor Unite și 
lordul Hailsham, ministru pentru 
problemele științei și tehnicii al 
Marii Britanii, reprezentanți spe
ciali ai președintelui S.U.A. și pri
mului ministru al Regatului Unit, 
împreună cu consilierii lor. Dl. 
Harriman și lordul Hailsham au 
fost primiți de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., sub președinția că
ruia la 15 iulie a avut loe prima 
din întâlnirile consacrate discută
rii problemelor legate de înceta
rea experiențelor nucleare și altOT 
probleme de interes reciproc. In
tre 16 și 25 iulie, tratativele aui

continuat cu A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
In timpul acestor tratative condu
cătorii delegațiilor au fost ajutați 
de consilierii lor.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de lucru, 
ajuns la un acord asupra 
tului tratatului cu privire 
interzicerea experiențelor
arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub apă. 
Textul tratatului se publică sepa
rat, concomitent cu publicarea co
municatului.
25 iulie de 
Harriman și 
Harriman și
cum și consilierii lor vor pleca în 
curînd din Moscova pentru a in
forma asupra tratativelor și a re
mite guvernelor lor textele para
fate ale tratatului. Semnarea tra

urmează să aibă loc în 
la Moscova.
celor trei delegații au că- 
acord că Tratatul cu pri-

la interzicerea experiențelor 
arma

In întîmpinarea zilei de 26 iulie

S-a 
tex- 

la 
cu

E1 a fost parafat la 
A. A. Gromîko, dl. 

lordul Hailsham. Dl. 
lordul Hailsham, pre-

o

tatului 
curînd

Șefii 
zut de 
vire 
cu arma nucleară constituie un 
prim pas important spre destinde
rea încordării internaționale și în
tărirea păcii și speră că în aceas
tă direcție va fi 
progres.

Șefii celor trei 
cutat propunerea 
vire la un pact de neagresiune în
tre participanții la Organizația tra
tatului nord-atlantic și participan
ții la Tratatul 
trei guverne 
să informeze 
lor din cele 
privire la aceste tratative 
se consulte cu ei asupra continuă
rii discutării acestei probleme, în 
scopul 
făcător 
A avut 
schimb 
măsuri 
încordării'1.

in Cuba oameni; 
succese în întîmpi-
26 iulie — a zecea 
începerii luptei ar-

indus- 
de lo- 

i Fabri- 
dau în

rea lizat

delegații 
sovietică

un

au 
cu

nou

dis- 
pri-

de la Varșovia. Cele 
au căzut de acord 
pe deplin pe aliații 
două organizații cu 

și să

realizării unui acord satis- 
pentru toți participanții. 
loc, de asemenea, un scurt 
de păreri cu privire la alte 
îndreptate spre slăbirea

i

HAVANA 25 (Agerpres).
Pretutindeni 

muncii obțin 
narea zilei de 
aniversare a
mate a poporului cuban împotri
va dictaturii lui Batista.

Constructorii din provinciile 
Pinar-del-Rio, Las-Villas și Oriente 
au terminat construirea a nume
roase școli în diferite orașe, 
fost date în exploatare o

Un nou

au 
serie

de obiective de producție 
triale și agricole, noi case 
cuit. Oamenii muncii de la 
ca de tutun „El-Mambi" i 
aceste zile produse peste plan.

950 000 de oameni ai muncii sînt 
cuprinși în întrecerea socialistă 
pentru mărirea producției și îm
bunătățirea calității produselor. 
38 000 de muncitori au fost dis
tinși cu titlul de „fruntaș în 
muncă".

centru școlar
HAVANA 25 (Agerpres).
In cartierul „Nuevo Vista 

gre" din orașul Santiago de 
a luat ființă un centru 
unde funcționează școlile elemen
tare „Luis Pozo" și „Arquimides 
Colinas" (doi martiri ai revolu-

Ale-
Cuba 

școlar

1 300 de

cartierul 
fost mu-

ției), avînd un număr de 
elevi.

In locuințele noi din 
„Nuevo Vista Alegre" au
tate 636 de familii care înainte 
locuiau în barăci insalubre la mar- 
ginea orașului Santiago de Cuba.

Diversificarea agriculturii
FIA VANA 25 (Agerpres).
Extinderea unor noi 

turi în agricultura Cubei 
stituie una din sarcinile

cul- 
con- 

princi

La ședințele 
de Securitate au fost 
ia parte miniștrii de 
Liberiei,
Portugaliei, 

de finanțe al 
In ședința de 
luat cuvîntul

Sierei Leone, 
precum și 
Republicii 
dimineață, 

ministrul

„acuzat" o 
de țări africane că sprijină 
de eliberare a popoarelor 

se află sub jugul colonialiș- 
portughezi. Din cuvîntarea

NEW YORK 25 (Agerpres).
La 24 iulie, Consiliul de Secu

ritate a continuat discutarea pro
blemei situației din coloniile por
tugheze din Africa. 
Consiliului 
invitați să 
externe ai 
Tunisiei și 
ministrul 
Malgașe. 
primul a
de externe portughez, Franco No
gueira, care a încereat să justifice 
politica colonială a Portugaliei, 
pretinzînd chiar că ea ar cores
punde Cartei O.N.U. El a ealom- 
niat mișcarea de eliberare din co
loniile portugheze și a 
serie 
lupta 
care 
tilor
reprezentantului regimului salaza- 
rist a reieșit clar că Portugalia nu 
intenționează să îndeplinească ho- 
tărîrile Adunării Generale a O.N.U. 
și refuză să acorde independentă 
popoarelor din coloniile portu
gheze.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
Ghanei, Alex Quaison Sackey, în 
calitate de membru nepermanent 
al Consiliului de Securitate. El a 
declarat că Portugalia sfidează 
marșul triumfal al Africii spre li
bertate. Refuzînd să se conforme
ze hotărîrilor Adunării Generale

și ale Consiliului de Securitate, 
guvernul portughez a încălcat 
Carta O.N.U. A sosit momentul 
alegerii, a spus delegatul Ghanei. 
Consiliul de Securitate trebuie să 
aleagă între opresiunea portughe
ză asupra Africii și libertatea, 
dreptatea și demnitatea popoare
lor din Angola, Mozambic, Guineea 
zisă portugheză. El a propus ca 
Consiliul de Securitate să ceară 
Portugaliei să inițieze imediat tra
tative cu reprezentanții popoare
lor din coloniile sale pentru trans
ferarea puterii acestor popoare. El 
a cerut Consiliului de Securitate 
să decreteze un embargo total a- 
supra livrărilor de arme Portuga
liei și să hotărască suspendarea 
acestei țări din Organizația Na
țiunilor Unite, în conformitate cu 
articolul einci al Cartei.

In ședința de după-amiază 
luat cuvîntul reprezentanții Brazi
liei și Filipinelor. Condamnînd po
litica colonialistă a 
delegatul Braziliei, Geraldo 
Carvalho Silos, a declarat eă 
tuația care s-a creat în Africa, 
urmare a acestei politici, pune 
pericol paeea și securitatea lumii. 
Reprezentantul filipinez a stigmati
zat la rîndul său politica colonia
lă a Portugaliei, subliniind că ea 
este „un exemplu elasic de colo
nialism care ascunde exploatarea 
sub paravanul (fisiunii civiliza
toare",:

0

Experiențe interesante pentru protejarea 
omului în spațiul cosmic

MOSCOVA 25 (Agerpres).
Un om a petrecut mai multe 

ore intr-un bazin cu apă înghețată, 
verificînd un costum de scafandru 
menit să asigure o protejare sigura 
contra oricăror surprize pe Pămînl 
și în spațiul cosmic.

Experimentatorul se întorcea și 
zăcea pe spate, ocupa o poziție 
verticală stabilă, declanșa aparatul 
de oxigenoterapie pentru caz de 
avarie și diferite dispozitive auto
mate. El a confirmat că acest cos
tum de scafandru pus la punct 
de specialiști sovietici apără per-

fect de bine împotriva gerului 
că în el nu te poți îneca.

Mai sînt de efectuat lucrări vas
te și grele. Costumele de scafan
dru vor fi încercate într-un vid mai 
înaintat, aproape cosmic, și la pre
siuni înalte. Ele trebuie să reziste 
la încălcarea etanșeității camerei 
de presiune, la geruri de 70, 90 și 
chiar 100 grade sub zero. După a- 
ceasta vor fi încercat» într-o 
irreră cu flacără la plus 80 
Programul de încercări, vast 
delungat, se compune din 
100 de probe. ,,.trtri..... ...

și

cS- 
grade. 
și în- 
peste

Portugaliei, 
de 
si-
ea 
în

PNOM PENH. — După cum re
latează agenția Khmer Press, un 
grup de 60 de soldați sud-vietna- 
mezi au pătruns pe teritoriul Cam- 
bodgiei în regiunea Dakdam (Pro
vincia Mondolkiri). Ei au răpit un 
număr de 8 locuitori dintr-un 
de frontieră.

zică exporturile de armament 
R.S.A. și să fie aplicate sancțiuni 
cu caracter economic împotriva a- 
cestai țări.

în

sat

ln legătură cu incidentul 
Cubei din Londrade la ambasada

LONDRA 25 (Agerpres).
Guvernul englez a exprimat gu

vernului cuban regrete în legătu
ră cu incidentul care a avut loc 
la 20 iulie, cînd persoane necunos
cute au pătruns în ambasada eu- 
bană de la Londra încereînd să 
efectueze o percheziție în clădirile 
ambasadei și au 
brutală față de 
bei, dr. Federico 
tro. La 24 iulie

cetare amănunțită a împrejurărilor 
atacului. Smithers l-a încredințat 
pe ambasadorul Cubei că vor fi 
luate 
tru a 
astfel

toate măsurile posibile pen- 
împiedica repetarea unor 

de ineidente regretabile.

avut o atitudine 
ambasadorul Cu- 
de Cordova Cas- 

ambasadorul a vi
zitat Ministerul Afacerilor Externe 
al Angliei, unde i s-au prezentat 
scuze, anunță agenția Associated 
Press.

Smithers, subsecretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe, l-a 
rugat pe ambasador să transmită 
guvernului cuban eă guvernul en
glez regretă acest incident și să 
comunice că se va efectua o cer-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

PARIS. — La un centru de 
buteliere a gazelor din Rouen 
produs o puternică explozie, 
urma căreia opt muncitori au 
grav răniți.

Cercetările au dovedit că 
plozia s-a produs din cauza 
sei de măsuri, în vederea 
rității muncii.

îm- 
s-a 
în 

fost

2X-

lip-
secu-

locale 
Marea 

în

LONDRA. — Organizațiile 
ale Partidului laburist din 
Britanie au adoptat rezoluții 
care condamnă politica de apar
theid din Republica sud-africană 
pentru a fi dezbătute de Conferin
ța anuală a partidului, care va 
avea Ioc în luna oetombrie la 
Scarborough.

După cum relatează agenția Reu
ter, cinci rezoluții cer să se inter-

— --------- ‘ ■ =gASSF==-----
Un comunicat al forțelor oatriotice9 *

sud-vietnameze
SAIGON 25 (Agerpres).
Agenția de presă „Eliberarea" a 

patrioților din Vietnamul de sud 
a dat publicității un comunicat în 
care se arată că în primele șase 
luni ale acestui an, forțele patrio
tice din zece provincii din partea 
de răsărit a Vietnamului de sud 
au participat la peste 1 000 de ac
țiuni. In 
fost uciși, 
3 455 de 
eei uciși 
rieani și

timpul acestor lupte au 
răniți sau luați prizonieri 
militari diemiști. Printre 
se află 18 militari ame- 

63 de ofițeri diemiști.

In aceeași perioadă forțele pa
triotice au doborît 15 avioane și 
au avariat alte 19, precum și 113 
mașini amfibie și 13 buldozere 
folosite la construirea șoselelor și 
instalațiilor militare. Ele au dis
trus 40 de sate strategice, elibe- 
rînd populația adusă acolo cu for
ța de către autoritățile diemiste.

In regiunile eliberate, se arată 
în comunicat, comitetele locale 
Frontului național de eliberare 
împărțit țăranilor pămîntul și 
reparat eirea 40 de școli.

ale 
au 
au

Petroșani,

ALGER. — La 25 iulie președinte
le Tanganicăi, Julius Nyerere, a 
sosit într-o vizită oficială de trei 
zile în capitala Republicii Alege- 
riene Democartice și Populare.

CARACI. — Aproximativ 1 000 
de muncitori de la trei societăți 
petrolifere din Caraci aparținînd 
Statelor 
declarat 
de către 
cererilor 
sporirea

Unite și Marii Britanii au 
grevă, în urma respingerii 
administrația societăților a 
muncitorilor cu privire la 
salariilor.

PROGRAM
27

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Cîntece și jocuri de pe întinsul 
patriei, 10,00 Muzică din 
„Paiațe" de Leoncavallo, 
Muzică ușoară, 11,30 Muzică 
Iară, 12,00 Scene din operete
pretate de soliștii și ansamblurile 
teatrelor muzicale din țară, 
Muzică ușoară, 
prînz, 
lor,
16.15 Vorbește 
Muzică de estradă, 
din 
cal 
din 
In 
de
cântărețului
21.15 Carnet plastic, 21,25 Muzică 
populară cerută de ascultători, 
22,25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,10 Muzică ușoară, 11,15 
Melodii populare, 12,05 Muzică 
de estradă, 13,00 Melodii populare

opera
10,30 

popu- 
inter-

12,30 
14,00 Concert de 

15,00 Din muzica popoare- 
15,45 Actualitatea editorială, 

Moscova ! 17,10
17,30 Muzică 

operete, 18,00 Program muzi- 
pentru fruntași în producție 
industrie și agricultură, 19,00 

pas cu știința, 19,20 Concert 
operă, 21,00 Din repertoriul 

Benone Sinulescu,

Str. Republiaii ar. 56 TeL interurban 322, automat 269. Index 40 369

pale ale dezvoltării economiei aces
tei țări. Astfel, au fost dezvoltate 
noi culturi, în special cultura bum
bacului, care în perioada dinainte 
de revoluție era cultivat pe o scară 
extrem de redusă. După revoluție, 
producția de bumbac a fost în a- 
nul 1961/62 de 282 449 chintale, iar 
în 1962/63 de 316 000 chintale. 
Planurile de extindere a acestei 
culturi prevăd satisfacerea com
pletă a necesităților industriei tex
tile cubane.

= 0 = -
JAPONIA
Val de acțiuni comune 

împotriva transformării 
țării într-o bază atomică 

a S.U.A.
TOKIO 25 (Agerpres).
La 25 iulie poporul japonez a 

lansat un nou val de acțiuni co
mune împotriva transformării Ja
poniei într-o bază atomică a S.U.A. 
în Extremul Orient. Luptătorii îm
potriva intrării submarinelor ato
mice americane în porturile japo
neze vor desfășura între 25 și 31 
iulie o campanie pentru strîngere.i 
de semnături pe petiția care cere 
guvernului să renunțe la colabo
rarea militară cu S.U.A. și să pro
moveze o politică independentă de 
pace și prietenie cu toate popoa
rele. Reprezentanții organizațiilor 
democratice vor iniția în cadrul 
campaniei convorbiri cu populația 
în diferite orașe ale țării, pe tema 
luptei pentru menținerea păcii și 
pentru lichidarea primejdiei unui 
război nuclear.

DE RADIO
iulie

13,30 Concert 
14,10 Arii din 
de basul Ivan 
cintec pentru 
de muzică de 
concert Haydn,

din țări socialiste, 
de muzică ușoară, 
opere interpretate 
Petrov, 14,35 „Un 
tine" — program 
estradă, 15,00 Mic
16,10 Arii și duete din operete, 
16,30 Știința în slujba păcii, 17,00 
Opere din repertoriul clasic în in
terpretarea soliștilor noștri, 18.30 
Soliști și formații de muzică ușoa
ră, 19,30 Pe teme internaționale, 
19,55 Melodii populare cerute de 
ascultători, 21,10 Muzică de dans, 
21,45 Agenda teatrală, 22,00 Pro
gram de romanțe.
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CINEMATOGRAFE
27 iulie

NOIEMBRIE :
AL. SAH1A :

LONEA:

PETROȘANI — 7 
Rocco și frații săi; 
Certificatul de naștere; 
Vînt de libertate,- PETRILA : Vara
romantică; VULCAN; Partea ta 
de vină. „

Jiparul: „6 August" Petroșani


