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Cele mai frumoase realizări la extracția cărbunelui Ie înscriu lună de lună pe graficul întrecerii so
cialiste al minei Lupeni harnicii frantaliștl din brigada condusă de mi nerul Lukacs Andrei. Folosind cu 
pricepere plugul de cărbune și armarea modernă, brigada a obținut în luna iunie o viteză de avansare 
în abatajul frontal de pe stratul 18 de peste 40 de metri și a extras mii de tone de cărbune cocsiîicabil.

IN CLIȘEU: Mai mulți ortaci dintr-un schimb al brigăzii s-au antrenat în fața graficului într-o dis
cuție cu brigadierul Lukacs Andrei (mijloc) despre realizările lor. *

Tineretul minei — participant activ 
la lupta pentru o productivitate sporită

Mina Lupeni se 
numără printre ex
ploatările miniere 
care au obținut în 
acest an cele mai 
însemnate realizări 
în sporirea producției și a produc
tivității muncii. Avînd în vedere 
că tineretul formează majoritatea 
efectivului minei, deci ocupă un 
rol însemnat în activitatea acestei 
exploatări, am adresat cîteva între
bări tov. ing. Nicorici Nicolae, șe- 
șetul exploatării, în legătura cu 
contribuția tineretului minei la 
lupta pentru sporirea continuă a 
prcductivității muncii și sarcinile 
lui de viitor.

— Pentru că este vorba despre 
tineretul minei, țin să subliniez că 
în ultimii ani, la mina noastră s-a 
format o nouă generație de mineri, 
entuziastă, hotărîtă să-și aducă din 
plin contribuția la marea bătălie 
pentru sporirea producției de căr
bune, pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid în fața muncitorilor 
mineri.

Este important de subliniat că 
tineretul deservește cele mai im
portante utilaje cu care a fost do
tată mina noastră. Și le deservește 
bine. Dovadă elocvență — realiză
rile tinerei brigăzi de frontaliști 
conduse de comunistul Lukacs An
drei, din sectorul IV B, care cu a- 
jutorul plugului de cărbune obține 
lunar avansări de peste 40 in.l. 
Realizări însemnate, la. nivelul în
zestrării minei cu tehnica nouă, ob
țin și tinerii mineri din brigăzile

CONVORBIRE CU TOV. 
ING. NICOLAE NICORICI — 

ȘEFUL MINEI LUPENI

conduse de Petre 
Constantin, Gută 
Nicolae, Praja Tra
ian, Isai Gheor- 
ghe și alții, care 
stăpînind utilajul 

modern și avînd o înaltă calificare 
au devenit muncitori destoinici. Rod 
al activității educative desfășurate 
de organizațiile de partid și U.T.M., 
tineretul minei noastre dovedește 
o răspundere sporită față de sar
cinile ce îi revin în procesul de 
producție. In prima jumătate a anu
lui acesta, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, absen
țele nemotivate pe exploatare s-au 
redus la jumătate. Tineretul îșî 
face mai conștiincios datoria în 
producție, dovedește mai multă răs
pundere față de calitatea producției 
și a lucrărilor pe care le execută, 
față de ridicarea calificării sale 
profesionale ; tinerii manifestă tot 
mai multă pasiune și spirit de ini
țiativă în promovarea noului, a teh
nicii și a metodelor avansate. Mun
ca plină de avînt a tineretului, ală
turi de întregul colectiv al minei 
se resimte în îmbunătățirea conti
nuă a activității exploatării, în 
realizarea ritmică și la aproape toți 
indicii a planului de producție. 
Faptul că numărul brigăzilor răma
se sub plan a scăzut cu 33 la sută 
față de anul 1962, că mina noastră 
și-a depășit planul de producție cu 
aproape 40 000 tone de cărbune,

I. DUBEK

(Continuare în păg. 3-aj

Mobilă frumoasă 
și de caiifafe

Oamenii muncii din Valea Jiului 
apreciază pe drept cuvînt mobila 
frumoasă și de calitate executată 
ds către secția de tîmplărie apar- 
ținînd I.I.L. „6 August". De Ц în
ceputul anului și pînă în prezent, 
comisiile de recepție au dat califi
cative bune și foarte bune mobilei 
executate în atelierul întreprinderii.

Numai în luna iunie au fost li
vrate organizațiilor comerciale din 
Valea Jiului un număr de 50 gar
nituri de mobilă de bucătărie tip 
I.L.H. 1. Angajamentul luat de 
membrii brigăzii conduse de co
munistul Popa Petru care execută 
această mobilă este ca și în luna 
iulie să livreze un număr de 53 
garnituri de același tip, obținînd 
astfel o depășire a planului de 25 
la sută.

--- o=-
In 6 luni —

104 044 kg fier vechi
De la începutul acestui an, co

lectivul termocentralei Paroșeni a 
colectat (numai din incinta uzinei) 
și a trimis oțelăriilor 104 044 kg. 
fier vechi. S-au evidențiat prin con
tribuția adusă echipele conduse de 
Berindea Lucian, Crainic Petru, 
Kadaru loan și Diaconu Ilie.

Peste puțin timp, 
troliu! pneumatic 
ce se vede în cli
șeu se va număra 
din nou printre 

-• sutele de utilaje 
care scutesc pe 
minerii lupeneni 
de . eforturi fizice. 
Calitatea repara
ției este controla
tă de maistrul He- 
bedean loan din 
secția reparații ca
pitale a U.R.U.M. 
Petroșani.

Bilanț al hărniciei
Cifrele ce se înșiră una sub alta 

pe hîrtia din fața calculatorului 
vorbesc prin graiul lor despre hăr
nicia minerilor petrileni. Ele arată 
că primul loc în întrecerea pe sec
toare în luna iunie a "fost cuceri: 
de colectivul sectorului II care și-a 
întrecut cu 1596 tone de cărbune 
sarcinile de plan. Doar cu 100 tone 

mai puțin decît cei de la II au 
estras peste planul ce le revenea 
și minerii din sectorul III. Deși de
pășirea lor trece doar cu 250 și, 
respectiv, 238 tone peste sarcinile de 
plan, au muncit cu hărnicie și mi-

Lucrări industriale încheiate
In cursul săptămînilor trecute, 

muncitorii și tehnicienii construc
tori de la I.C.M.M. au lucrat cu 
multă însuflețire pentru a termina 
o seamă de obiective industriale 
și a le da în folosință.

Printre obiectivele ce vor fi 
puse în funcțiune în cursul lunii 
iulie, se numără casa mașinii de 
extracție de la puțul 11, .drumul 
între puțurile 7 și 8, magaziile de 
ciment și materiale de la mina 
Vulcan, complexul instalațiilor de 

I săpare de la puțul sud — Aninoa- 

nerii din sectoarele I și IV. Cu 
au contribuit la cele 3 580 de tc 
de cărbune extrase peste pianul 
nar al exploatării.

Bilanțul mai arată că ,1a 
succese a contribuit întregul co 
lectiv al minei și mai ales brigă 
zile conduse de Cîșlaru 
da Constantin, Enache
Jurca, Ioan, Michiev
Nistoreanu Gheorghe și multe al 
tele.

IOAN CIUR
corespondent

sa, ventilatoarele de la suitoru 
„Centru" și „Planir" ale minei Lu
peni, instalația de rambleu hidrau
lic de la mina Petrila și puțul 
auxiliar — Dîlja. Alături de aces
tea, sînt pregătite pentru predare 
și alte lucrări.

I RE ȘANTIERUL 7 CONSTRUCȚII LUPENI
♦ La zidirea școlii
Zde 16 clase — ritm intens♦
♦ A rămas mai puțin de o Jună
♦ și jumătate pină la data de 15 
t august, cind lotul 11 de construc- 
J ții de pe șantierul din Lupeni va
♦ trebui să termine construirea șco-
♦ Iii cu 16 clase, începută la 5 ia- 
« nuarie a.c.
Z in prezent, tencuitorii lucrează 
♦intens pentru terminarea tencuie-
♦ Iilor interioare, ca de luni să poa-
♦ lă trece la cele exterioare.
« In timp ce un grup de cons-
♦ tructori lucrează Ia turnarea be-
♦ tonului de pantă la acoperiș și
♦ la așezarea prafului hidrofob, mo 
« zr.icarii se întrec in hărnicie pen-
♦ tru executarea' lucrărilor aferente,
♦ in grupele sociale și pe coridoru
♦ etajului 111 a: școlii, iar instala-
♦ torii sanitari, caloriteriștii și elec- 
$ tricienii lucrează de zor ia monta-
♦ rea obiectelor respective.
♦ Ritmul în care se muncește aici
♦ va permite zugravilor să înceapă
♦ și să termine cu cîteva zile mai
♦ devreme lucrările de zugrăvire ale
♦ școlii cu 16 clase din cartierul 
•» Braia II.
« Brigăzile de constructori conduse
• de Ghebedi Alexandru, Bețivu Du-
* mit iu, Moceanu Simion, ' Voicu

loan, Pui
Chiriță

Muncitoarele din secția răsucit a Viscozei Lupeni participă cu însu
flețire în întrecerea pentru îmbunătățirea calității firelor.

IN CLIȘEU: Agitatoarea Borbely Rozalia citind ziarul unui grup 
j de muncitoare.

Ioan, Pîrvu Victor, Mateianu Iu
lian, Voicu Gheorghe, precum și 
echipele de instalații in ir.unte cu 
Pavel Pantelimon, Comșa Achim și 
Simon Adalbert au depus eforturi 
susținute ca graficul lucrărilor să 
lie lespectat cu strictețe și astfel 
să se poată termina edificiul școlii 
la data prevăzută.

Blocul D
tși primește locatarii

Ctnd au început lucrările de 
zidărie ale blocului D din cartie
rul Braia I, zidarii, dulgherii, fie
rarii, betoniștii și tencuitorii s-au 
angajat : să muncească cir spor 
ca să termine construcția blocului 
inainte de termen. La fel s-au an
gajat și instalatorii de apă, calo- 
riferiștii, electricienii, tîmplarii și 
zugravii.

De felul cum ■ au muncit cons- 
l ructorii vorbesc faptele. Blocul 
care cuprinde un număr de 90 a- 
portamente este gata să-și pri
mească locatarii.

Lucrările executate au fost cali- 
ticate, de către comisia de-recep
ție, ca fiind bune. De acest iucru 
se vor convinge cele 90 familii 
care se vor muta in noul bloc. Ele 
se vor declara mulțumite de zugră-

velile executate de echipele con- Z 
duse de BerCiu Gheorghe, Feres- • 
Irău loan, Рога Sabin și elggoșan • 
Ioan, de calitatea lucrărilor efec- « 
luate de parchetarii din echipa lui J 
Dumitriu Aurel, de calitatea insta- J 
lațiilot sanitare, electrice precum* 
și ealorifence. ««

O lucrate Z
care se apropie de sfîrșit •
Lc lotul 11 de construcții din Lu- • 

peni, in afară de zidirea școlii, și • 
a unui șir de blocuri, care la sfii- J 
șitul anului vor însuma 240 apar - • 
tamente, s-a construit o centrală * 
termică care va furniza căldură « 
pentru blocurile din cartierul Braia Z 
II aflat în construcție. J

Lucrările de construcții aie cen- • 
tralei termice se apropie de sfîrșit, • 
datorită hărniciei de care dau do- t 
vadă zidarii din echipa condusă de J 
Vîschi Iosif și betoniștii în frunte ♦ 
cu Becheru loan. Recent a fost ter- ♦ 
minai- coșul de fum al centralei * 
termice. •

Aceasta lucrare este prevăzută • 
să fie terminată la siîrșitul lunii ? 
august, dar dacă se va menține rit- J 
mul în care se muncește in pre- * 
zent cu siguranță că va fi ternii- • 
nată înainte de prevederile pla- • 
nulul.
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Intre 14 și 18 iulie, pe ecranul cinematografului „7 Noiembrie" din 
Petroșani, rulează filmul „Frații" o producție cinemascop a studiourilor 
cehoslovace. IN CLIȘEU; O secvență din film.

Muzeul orășenesc din Petroșani
©

In anii puterii populare, potri
vii indicațiilor date de organele de 
partid șl de stat, ih țața noastră 
a foat creată o vastă rețea de mu
nte. Aceste muzee, deosebite in 
ce privește tematica, proporțiile, for
mele organizatorice, constituie un 
sistem de instituții educative che
mate să contribuie ia ridicarea ni
velului cultural al oamenilor mun
cii.

Înființarea unui muzeu al Văii 
Jiului corespunde unei cerințe de
terminate da dezvoltarea culturală 
In orașul nostru. De aceea vestea 
înființării acestui muzeu la Petro
șani a fost primită cii multă căl
dura.

In stabilirea tematicii muzeului 
S*a ținut seama de specificul local. 
Muzeul trebuie să oglindească dez
voltarea industriei miniere și a miș
cării muncitorești din Valea Jiului, 
cit și marile transformări înfăptuite 
în anii revoluției populare din țara 
noastră.

Pentru procurarea materialelor 
necesare expoziției de bază a mu
zeului, au fost cercetate Arhivele 
Statului din Petroșani unde s-a gă

sit un important material documen
tar, s-a luat legătura cu toate ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
care au fost solicitate sâ contribuie 
la Înzestrarea muzeului cu materiale 
privind dezvoltarea mineritului.

Pînă in prezent s-au strlns o se
rie de materiale în achiziționarea 
cărora un ajutor Important ni l-au 
dat tov. Dan Vaier, — secretar .al 
comitetului orășenesc P.M.R. Lu
peni, tov. Cotoț loslf » directorul 
exploatării miniere Vulcan, tov. in
giner Mureșan Vasîle de la exploa
tarea minieră Petrila sl tov. inginer 
Nlcoarfi lozefina de la exploatarea 
minieră Lonea.

La Înzestrarea cu materiale a 
muzeului pot contribui toți cetățe
nii care au materiale legate de te
matica acestuia și anume: docu
mente, fotografii, obiecte privind 
condițiile de muncă șl de viață 
ale minerilor în trecut, lupta lor 
împotriva exploatării, unelte, ins
trumente, hărți, lucrări scrise vechi, 
etc.

N. CERCHEZ 
directorul muzeului orășenesc 

Petroșani

Pentru eel miel

P a n t o f u 1 
intr-un leagăn de tei, Nuța, 
Toată ziua se dă huța.
Dar de-acaa* clod a plecat
La șiret nu s-s legat,

Șl așa se lace-acum 
Că pantofu-t zboară-n drum, 
Drept sub bot, tui Aaorel... 
Haiti S-a repezit spre ei I

Cățelușul, ce ghiduș, 
Să vedeți ce iace-acuș l 
Cu pantofu-n dinți, poznaș, 
Aleargă înspre oraș*

Fetița, intr-un picior, 
Sare după el, de zor... 
— Dă-ml pantoiui, cățeluș, 
Că nu știu ce-țl fac, acuș.,.

Azot, prlcepîndu-1 oful
1-ă lăsat in drum pantoful;
S-a luat după-ut> motan,
Ce trecea spre un maidan...

Bucuroasă, Nuța, hop 1 
Să-și ia pantoful, po 100.., 
Dar o coțofană hoață, 
Chiar de sub nas îl înhață.

Fetița o urmărește
Cum peste case plutește...
Prea mult însă nu-1 prea saltă, 
Că pantofu-1 scapă-n baltă...

— Ce bărcuță ! spun vreo trei 
Verzi ca iarba, brotăcei.,.
Toți în ea ar vrea să-ncapă...
Bîldîbic I „Barca" ia apă 1

Un băiat ce sta pe mal, 
Ăzvîrlea undița-n val...
— Vai ce pește mate-am prins I •
Spuse băiatul convins. •

•
Nuța-1 vede : — Aoleu ! •
Acesta e pantoful meu ! J
„Pescarul" e bosumflat: *
— Ce mai pește am scăpat! J

*
♦

Versuri de IRIMIE STRÂUȚ * 
după o povestire de K. Paliakova J

La clubul cooperativei »Jiul"

Se poate desfășura o munca mai buna
Clubul cooperativei meșteșugă

rești „Jiul" din Petroșani are o 
1 sală mare și frumoasă, are nume- 
I roase jocuri distractive, are mijloa

ce pentru formațiile artistice și in 
plus, cooperativa are mulți, foarte 
mulți tineri. Este adevărat că aici 
există și unele lucruri bune. Ast
fel, formația de dansuri a clubului, 
ca și brigada artistică de agitație 
desfășoară o activitate susținută. 
Aceasta din urmă a început chiar 
In aceste zile pregătirea unui nou 
program de brigadă, iar la faza oră
șenească a celui de-el Vll-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori a ocupat locul 1 pe cooperati
ve, ca de altfel șl formația de dan
suri. Cu tineri artiști amatori сл 
Novâcescu Ileana, Poli Viorica, 
Marca Ecaterlna, Fișter Aurel din 
brigada artistică de agitație, Co
cina Maria, Lunga Marla, Ungur 
Vasile, Cioran Lazăr, Носа Rodi- 
ca, din formația de dansuri, colec
tivul de conducere al clubului se 
mindrește pe bună dreptate. Unele 
rezultate bune, deși nu la nivelul 
posibilităților, s-au obținut șl In 
munca cu cartea. Astfel, bibliote
ca clubului numără peste 2 400 de 
volume și aproape 300 de cititori. 
Dar, față de numărul salarlațllor, 
cifra de 300 de cititori de la Înce
putul anului este mult prea mică. 
Pe lingă biblioteca clubului func
ționează și 22 de biblioteci mobila 
repartizate pe secții. Din păcate 
insă, nici aici cărțile nu se schim
bă cu regularitate. Acest lucru do
vedește că nu se duce o muncă sus
ținută cu salariații pehtru stimu
larea interesului lor pentru citit,

--------------©.

In formațiile culturale de la clubul Urîcani activează zeci de tineri 
taientațl șl totodată harnici muncitori în producție. Printre aceștia pot 
fi inttlnlți și 2 tineri de la sectorul vi transport al minei L'rkani. fvanov 
Nleolae Ș1 Ursescu Constantin, membri ai brigăzii artistice de agitație și 
al formației corale.

STEAGUL ROȘU

dovedește slaba preocupare a co
lectivului de conducere al clubu
lui, a tovarășei bibliotecare Vădu
va Gheorghița, ca și a tovarășului 
Ghergan Ștefan, responsabil cu ac
tivitatea culturală din cadrul coope
rativei și secretatul comitetului 
U.T.M. pe cooperativă totodată, 
pentru organizarea mai multor ac
țiuni cu cartea, pentru atragerea 
tinerilor spre munca culturală. De 
la începutul anului și pinii in pre
zent nu s-au ținut mai mult de 4 
recenzii, 3 seri literare, 5 conferințe 
și doar 11 seri de basme pentru 
copiii salarlațllor.

Trebuie arătat că unii șefi de 
secții, pe lingă faptul Că nu pal- 
ticlpă la activitatea culturală a 
clubului, nu-i lasă nici tinerii pa 
care fi au in subordine să parti
cipe la formațiile artistice,

Este imperios necesar a se duce 
o muncă mai exigentă de educație 
in rlndul tineretului, de a-i atrage 
pe tineri le activitățile clubului, 
de a le sădi in suflet interesul 
pentru citit, dragostea pentru cul
tură pentru artă și frumos.

In acest scop la club trebuie 
să se organizeze mai multe acțiuni 
cum sint: simpozioane și seri lite
rare, concursuri ghicitoare și con
cursuri „Cine știe, cîștigă" pe di
ferite teme, recenzii, seri de poe
zie, seri de Întrebări și răspunsuri, 
sa se Organizeze cu regularitate 
joia tineretului, să se organizeze 
expoziții, vitrine șl ștanduri âe 
cărți cu vinzare, pe secții, pentru 
ca fiecare cooperator să devină ci
titor.

D. GHIONEA

Г-". ."- . - . .—- л

Activitatea cuitarai-cfBcativâ in sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor de producție

Se poate aprecia că, cluburile 
muncitorești din Valea Jiului au 
acumulat o bană experiență în do
meniul ridicării nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale ale mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor.

In cele ce urmează ne propunem 
sa arătăm cîteva aspecte privind 
felul cum își desfășoară clubul 
muncitoresc din Lupeni activitatea 
Sa îil scopul sprijinirii Îndeplinirii 
Sarcinilor de producție ale între
prinderilor din localitate.

Propaganda tehnică prin confe
rințe ocupă un loc de seamă în ac
tivitatea clubului. In ultimul timp, 
cu excepția lunii iunie cînd nu

mărul conferințelor tehnice a fost 
mult mai mic deeît era necesar, la 
club s-au ținut mai multe confe
rințe pe diferite teme de producție, 
iar din acestea un interes deosebit 
l*a stîrnit conferința „Săparea lu
crărilor miniere în zone grizutoa* 
se’. îmbucurător este faptul că în 
planificarea acestor conferințe s-a 
pornit de ia cerințele de bază ale 
întreprinderilor sau secțiilor, lucru 

ce a făcut să fie audiate cu mult 
interes.

Dacă în luna iunie, clubul din 
Lupeni a tinut mai puține conferin
țe tehnice, în schimb are meritul ca, 
in colaborare cu conducerea tehni
că a minei Lupeni, a fi organizat 
două sesiuni științifice și anume 
„Studiu critic asupra metodei de 
exploatare a stratului 5 Bl IV" și 
„Studiu privind dispecerizarea trans
portului de la mina Lupeni". La 
aceste simpozioane au fost prezen
tate mai multe referate, susținute 
de ingineri și tehnicieni. Aceștia 
au luat cuvîntul și au arătat uti
litatea organizării și a altor sim
pozioane tehnice, lucru ce dove
dește că acestea au o mare im
portanță în procesul de producție.

La ridicarea nivelului de pregăti
re tehnico-profesională, o contribu
ție însemnată o aduc și schimbu
rile de experiență. Deși in privința 
schimburilor de experiență orga
nizate, clubul din Lupeni a făcut 
prea puțin, conducerea clubului a 
găsit o altă formă Care se apropia 
de schimburile de experiență. Este 

vorba de organizarea unor sări dc- 
odihnă în cinstea colectivelor și 
sectoarelor care au obținut rezul
tate deosebite în muncă. In luna 
iunie, de exemplu, clubul a or

ganizat 5 seri de odihnă în cinstea 
unor sectoare de la mină și prepă- 
rație, ultima neputîndu-se însă ți
ne din cauza slabului interes mani
festat de conducerea preparației,

La aceste seri de odihnă iau par
te toți muncitorii sectorului respec
tiv împreună cu familiile lor. Cu 
aceaste ocazii președinții comite
telor de secții au prezentat scurte 
referate in care au vorbit despre 
evidențiații în producție și meto
dele lor de muncă. Aceste seri de 
odihnă s-au dovedit deosebit de 
eficace, ele stimulînd inițiativa crea
toare a multor colective de muncă.

Alături de aceste forme, munca 
cu cartea tehnică își aduce și ea 
contribuția la sporirea cunoștințe
lor minerilor. Biblioteca clubului a 
organizat, in colaborare cu biblio
teca tehnică a minei, mai multe 
recenzii și prezentări de cărți, lu
cru ce a dezvoltat interesul mun

citorilor pentru cartea tehnică, 
pentru ca aceștia să-și ridice nive
lul profesional. Deși s-a dovedii 
a H rodnică, trebuie arătat însă 
efi această colaborare se face încă 
deștul de sporadic, fără un plan 
temeinic, dinainte stabilit.

Cu toate că s-au obținut unele 
realizări, în activitatea cultural- 
educativă a clubului s-au manifes
tai și o serie de lipsuri, in planul 
trimestrial al clubului s-a acordat 
încă prea puțină atenție îmbinării 
mai strlnse a muncii culturale cu 
obiectivele întrecerii socialiste, cu 
lupta pentru realizarea planului la 
toți indicii tehnico-economici, cu 
promovarea progresului tehnic. Este 
bine știut că mina Lupeni și-a În
deplinit cu citeva zile mei devreme 
sarcinile de producție pe semes
trul I din acest an. Din păcate, for
mațiile artistice șl în special brlga 
zile artistice de agitație nu au vor
bit despre acest succes al minerilor 
din Lupeni. De fapt în această pri
vință există și o explicație; forma- 
HUe artistice nu șl-au prea trăit 
viața în această lună pe motiv că 
oamenii ar fi In concediu. Acest 
lucru denota eă sa muncește inea 
slab cu oamenii pentru atragerea 
Ier la ferma ții, că au t-au creat 

„rezerve" la care se poate apela 
atunci cînd situația o impune.

Prea puțin a căutat clubul să 
prindă Iii sfera lui de activitate și 
celelalte Întreprinderi din oraș, o- 
cuplndu-se mal mult de mină. Este 
adevărat că și pe mai departe ac
tivitatea de producție a minei tre
buie Să OCilpe un loc Central în 
munca clubului, dar asta nu în
seamnă ca Celelalte întreprinderi 
din oraș să fie neglijate.

De asemenea, consiliul de con
ducere al Clubului s-a străduit încă 
prea puțin de a găsi forme mai 
variate și mai eficiente în sprijinirea 
producției, planul de activitate de
venind oarecum șablon, adică ace
leași acțiuni se desfășoară de luni 
de zile cu miei modificări in con
ținut,

Este necesar ca pe viitor consi
liul de conducere al clubului să-și 
trăiască mal intens viața, să caute 
mat multe forme și metode pentru 
a sprijini producția.

Avlnd îfi permanență in vede
re că educarea oamenilor reprezin
tă criteriul principal al muncii cul- 
tural-artistlce, clubul își va putea 
îndeplini Cli adevărat misiunea sa 

de sprijinitor al întreprinderilor în 
realizarea sarcinilor iot de pian.

C. COTOțFAN 4
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A venit vara. Mercurul urcă 
vertiginos pe scara gradațiilor. 
Vocea crainicului care anunță 
„timpul probabil de milne" in 
fiecare seară, prevede minime de 
peste 20° și maxime care se a- 
proprie de 40°. E mult. Oame
nii aleargă către locurile ferite 
de soare, aleargă la chioșcurile 
de răcoritoare să-și potolească 
setea neastimpărată, pe care le-o

produce canicula. Asta-i ăsta I 
Chioșcurile de răcoritoare I Pu
ține cite sînt (prin „grija" 
T.A.P.L. Petroșani) sînt aglomera
te că uneori trebuie să aștepți 
destul de mult „la rînd" ca sa 
poți bea un pahar de sirop. Ar 
mai fi ceva de spus despre Igie
na care e asigurată puținelor 
chioșcuri de răcoritoare, Un Vas mic 
de apă care se schimbă de foarte 
puțihe ori servește ca spălător 
pentru pahare. La un moment dat 
apa capătă o culoare cenușie (și 
doar e știut că apa curată trebuie 
să fie incoloră). Pe paharul „spă- 

se cunosc urmele degetelor 
servește. Nu, nu.

ambulante), 
înghețată, 
adresa ta a 
fi este cald și 
foițe de tort șl

ex-

Tineretul minei — participant activ 
la lupta pentru o productivitate sporită,

(Urmate din pag. l-a)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.&

scop, între sectoa- 
o susținută îutre-

confecții metali.ce,

Montarea com
plicatelor utilaje 
de la siloZlll de 
bfuțl a noii pro- 
parațil de la C*o- 
roiești este execu
tată de meseriași 
harnici și price- 
puți. Printre ei se 
numără și lăcătu
șul Francisc $an- 
dor. Iată-l In cli
șeu, lucrînd la 
menghină o roată 
dințată necesară 
șubărului de 
sare de pe 
din benzii* 
cauciuc.

tehnicii neî, să promovăm cu cu
raj acele cadre tinere care dove
desc pasiune față de nou și dove
desc Inițiativă.

Pentru a fi la. înlțimea sarcinilor 
ce-i vor sta în față, tineretului 
nostru i sg cere totodată tot mai 
multă disciplina, să dovedească mai 
multă răspundere pentru calitatea 
producției, a lucrărilor pe care 
execută.

Socotesc că 
neretul minei 
contribuție și 
rea sarcinilor
sporirea producției și a productivi* 
tății muncii.

le

pe această cale 
noastre va aduce 
mai Шаге la realiza, 
ce ne vor reveni în

ti-,
0!

atinge- 
noastră 
per fee- 
haveze,

• PUBLICITATE
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lat" 
femeii care te 
Iți piere pofta să mal bei sirop, 
Te duci mai departe să-ți poto
lești setea cu o înghețată (tot 
de Ia chioșcurile

— Vă rog o
— Uf I Nu la 

clamat remiziera, 
ei. A luat două
cu o mișcare grijulie ți-a așezat 
între ele înghețata. Tu nu ești 
ața de grijuliu. Plnă să duci În
ghețata la gură Începe să-țl 
curgă printre degete. Te uiți cu 
reproș Ia remizieră, iar ea, parcă 
dezvinovățindu-se :
— Dacă am avea păhăruțe I

Și țfe îți curge înghețata prln- 
J tre degete, Credem că cel puțiti 
ё unul dintre tovarășii din condu

cerea T.A.P.L. Petroșani și-a pe
trecut concediul la mare. De ce 
nu au învățat în această direcție 
din experiența altor unități simi
lare cum trebuie organizate chioș
curile de răcoritoare ? 
Și dacă au învățat de 
plică cele invățate și 
nostru ? Sint întrebări 

așteaptă răspuns.
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Pe șantierul Paroșeni, construc
torii duc o luptă susținuta cu tim
pul, Căutind să reducă cit mai mult 
termenele de execuție la diferite 

lucrări. Iii acest 
re se desfășoară 
cere socialistă.

La sectorul de
tovarășii Ștefan Teodor, Anton Du
mitru, Magyari Mihai, Cornaciii 
Constantin. DomoCoș Ludovic, Bti- 
zatu Constantin, Lucăci loan, Ursan 
Teodor și alții au obținut adevăra
te recorduri la confecționarea și 
asamblarea carcasei de turbină, 
executînd lucrări de bună calitate,

Nu se lasă mai prejos nici cons
tructorii. Astfel, la turnarea fun
dației de beton a tttrbogeneratoru- 
lui s-a realizat un ritm de 9,20 m.c.

CLUB REAMENAJAT
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9
9
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ce nu a- 
în orașul 
Ia care se

C. MATÂSÂREANU

beton oră față de 8 m,c, planifi
cați, cOi 600 m.c. beton ai funda
ției fiind turnați într-un termen 
scurt. La această Іцсгаге s-au evi
dențiat dulgherii Rlșfaludi Deneș, 
Seci Kalman, Воса Constantin și 
montorif Barabaș Emeric, Dcmo- 
coș Andrei, ștefan Teodor, Vătâ- 
șelu Constantin, Îndrumați cu pri
cepere dc inginerii Cristoloveanu 
Vaslle și Stoica Tit Livitl.

Asemenea rezultate frumoase ob
țin și muncitorii care lucrează la 
ridicarea turnului de răcire nr, 4, 
de 10 000 m.c./h. Aici echipele 

dulgherului Bondoc Mihai, fierar- 
betonistiilui Huțupașu M„ betOnis- 
tului Diculescu I„ execută de zor 
lucrările pregătitoare în timp ce 
muncitorii montori conduși de Tin- 
țaru Nicolae fac verificarea schelei 
metalice cățărătoare cli ajutorul 
căruia se va turna corpul noului 
turn de răcire.

că față de anul 1959 am sporit pro
ductivitatea muncii cu 44 la sută, 
atu.ginii g productivitate de pesle 
1,220 tone pe post, reflecta munca 
plină de elan a colectivului exploa
tării, participarea entuziastă a tine* 
retului la realizarea sarcinilor ce 
ne stau ін față.

— Fără îndoială, în fața colec
tivului minei stau pe viitor obiecti
ve tot mai mari in privința sporirii 
productivității muncii. In ce constau 
sarcinile tineretului pentru a li la 
înălțimea rolului pe care-i are în 
realizarea acestor obiective î
—- Intr-adevăr, în anii care vin, 

colectivul minei noastre va trebui 
să facă față unor sarcini sporițe. 
1П 19Й4-1065 va trebui să a- 
tingem o productivitate de aproape 
1,400 tone pe post. Pentru 
rea acestui obiectiv, mina 
va fi dotată cu utilaje noi, 
ționate. Vor fi introduse noi
se va extinde folosirea armături
lor moderne, stîlpii G.H.FL, Т.Н., 
grinzile în consolă, transportoarele 
blindate, mașinile de încărcat la 
pregătiri etc.. Tehnica nouă și me
todele avansate de exploatare vor 
avea un rol important în obținerea 
viitoarelor noastre succese. Dar fac
torul liotăritor pe frontul luptei 
penfru o productivitate înaltă va 
fi omul, colectivul exploatării și, 
în primul rînd, tineretul muncitor.

Ge trebuie să facă tîneretut pen
tru a fi stăpîn pe tot ce e nou, 
pentru a fi capabil să stăpînâască 
tehnica nouă ? In primul rînd să-și 
ridice necontenit calificarea, să-și 
îmbogățească cultura tehnică, Ih 
ajutorul tinerilor au fost organiza
te cursurile de ridicare a califică
rii, care în ultimul timp și-au im- 
bunătății activitatea ajUngînd să 
aibă o frecvență de peste 80 la 
sută. Pe viitor, trebuie să cuprin
dem și mai mulți tineri în aceste 
cursuri și să asigurăm ca ei să 
frecventeze cu regularitate cursuri
le. lată o sarcină care trebuie să 
preocupe și organizațiile U.T.M. și 
de sindicat. Noi toți, cadrele tehnice 
ale minei avem datoria de a-1 ajuta 
și Mai mult pe tineri in însușirea 

I cunoștințelor tehnice, iii stăpînirea

j: 
:î

Consiliul agricol al orașului 
regional Petroșani anunță ей au 
sosit materialele necesare pen* 
tru combaterea gîndaculul de 
colorado.

Cel Interesați pot ridica a- 
ceste materiale de la sfaturile 
populare orășenești șl comuna
le.

Citiți și răspMiți
ziarul

„Steagul roșu 
organ a! Comitetului o- 
rășenesc de partid Pe* 
troșani și al Sfatului 

popular orășenesc

Pentru a primi în fie
care zi ziarul la domici
liu sau la întreprindere, 
faceți abonamente trime
striale sau semestriale.

И

clubul „Energia"

cinematografului a 
cu 1,20 m.. a fost

Zilele trecute, secția de repara- 
ții-construcții de la I.C.T. Paroșeni 
a terminat principalele lucrări de 
reamenajare la 
din Paroșeni.

Tavanul sălii
fost suprainălțat
lărgită sala de așteptare șl s-a mo
dificat cabină operatorului.

Complet reînnoit, clubul „Ener
gia" din Paroșeni va fi pus în cu- 
rînd СИП nou la dispoziția sutelor 
de muncitori din localitate.

I

In excursie cu autocarul
Zilele trecute, numeroși mineri, 

tehnicieni și ingineri fruntași de la 
mina Aninoasa au participat, gra
tuit, la o excursie CU autocarul pe 
Itinerarul Slmerla-Tg. Mureș-Blcaz- 
Bacău-Oituz-Brașov-Bran-Pitești-Cra- 
lova-Tg. Jiu-Petroșani.

Frumusețile orașelor și a noilor 
construcții, plimbările cu barca pe

lacul de acumulare Bicaz, vizitarea 
muzeelor istorice, splendoarea tre
cătorilor Oituz și Brail, bogăția fă
ră seamăn a cimpiilor ce nu mai 
au haturi au îneîntat inimile ex
cursioniștilor 
bata imagine 
cialiste.

completlndu-le itiinu- 
a p-âttiei noastre so-

N. ENQL
corespondent

O BIOGRAFIE OBIȘNUITA
18.40
19,45
20.40
21,25

fi ta încă pe băncile școlii pri-
P-r mare, cînd visa sd se facă 

mecanic auto. Auzise de la cei mal 
in vîtstă că mecanica auto e o 
meserie Irumoasă, care cere omu
lui mult simț, îndemînare și price
pere pentru a pune in mișcare

un ansamblu. Întreg de mecanis
me și piese.

După ce termină școala, Săbău 
Ludovic părăsește satul natal cu 
gîndul de a Învăța meseria de me
canic auto. La un atelier din De
va, Săbău a lăcut pentru pritna

■ ■ V-'S îî* ЭДі- -ЙЯ

«UL $
~,-гг- $ -с

dată cunoștință cu un motor de 
mașină. Iși punea nu odată intre' 
batea: cînd o să ajung să cu
nosc fiecare piesă ?

Anii de ucenicie s-au scurs urtUl 
după altul, snbdu și-a Însușit te
meinic meseria, iar mai li ti, iu nu 
l-a răbdat inima să nu devină și 
conducător auto. Ii erau dragi ma
șinile, drumeția la volan pe căile 
nesllrșite ale țării. Ca mecanic 
iscusit Săbău Ludovic se îngrijea 
ca mașina lui sff luncționeic că 
mecanismul unui ceasornic, să tie 
mereu îngrijită.

, n septembrie Î983 se vor in<-
* plini 25 de ani de Cînd aCeSt

vrednic muncitor lucrează 
conducing dlierite tipuri 
camioane, turisme și 
Semnificativ este făptui 
unde a lucrat, 
lost apreciat și 
săi de muncă, 
tnezi un astiel
in muncă, care in toata activi
tatea sa n-ă intăicat regulile de 
circulație, 
nu a adus 
le-a avut 
colectivul

O.A.D.L.P.-uiul

ia vOlan, 
de auto- 
autobure. 
Că Oii

Săbău Ludovic a 
stimat de tovarășii 
Și cum să nu Sli
de om evidențiat

n-a Metil accidente ș, 
avarii mașinilor pe care 
în primire. Dacă întrebi 
autobazei I.H.T.A., ce; 

sau colectivul

Ludov/c mal 
a.șa cum se 
fifâi un et&ti 
să tie mereu

ѲЗО0Ьо&оо&ооооЬс»<юоооОооЬооо6оооЬОООеЬооЬоооиооосоосіоооеоС oooooOoooooo oooooooooooeooooooooooooooOoooooooooOcococacoodoovouooaoooo 
de conducere al I.G.O. Petroșani | 
care este părerea despre acest om, Ș 
stăpin pc tainele meseriei, vei pri- a 
mi aceiași răspuns :

— Șuieri ca Săbău 
rar. iși lace datertă 
cere, nu precupețește 
pentru ca mașina sa
în stare de iuneționare. De altlel 8 
este mecanic auto și își repară sin- § 

gur mașina, iără a îngreuna actl- g 
vitgtea atelierului. 8

ca șofer fa f.C.O, Petroșani, Să- 8 
bău Ludovic se îngrijește ca la | 

schimbarea uleiurilor sa curețe HI- g 
trele, iar pe parcurs, în timpul de 8 
răgaz, strînge piulițele de ia con- 8 
duete, prezoaneie de ia roft, ține ° 
mașina în stare de curățenie. Bl | 

este în primele rindari și in ce g 
privește economisirea combustibi- g 
luiui și întreținerea 

Л utobutul Ar.
căzut pe o 

pe mina unui
atitudine înaintată 
că, punctual în
pectuos iață de călători, lață de 
eaiectlvul din care tace parte. Ton
te acestea inc ca săbău Ludovic 
si Не evidențiat în muncă.

cauciucurilor. o
50 206 HD, u 8 

mină bună, 8 
om cu o 8 

țață de mur- 8 
serviciu rvs- 8

Z. ȘUȘTAC

PRDDRAM DE RADIO
8 iulie

PROGRAMUL 1. 7,10 Prelucrări 
corale, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,30 Mllzicâ din opere de 
compozitori sovietici, 9,00 Tinere
țea ne e dragă, 9,20 Cfiitece, 10,00 
Estrade instrumentelor, 10,27 Muzi
că de cameră, 11,31 Muzică ușoară, 
12,00 Muzică populară, 12,30 Muzică 
din operete, 14,00 Concert de prinz, 
15,00 Muzică Ușoară de compozitori 
din țări socialiste interpretată de 
soliști roniîni, 15,30 Melodii popu
lare din Banat, 16,15 Vorbește Mos
cova!, 17,10 Dansuri simfonice, 
17,50 Din muzica popoarelor, 
Recital de arii din opere, 
Ciulă orchestra Karel Vlach, 
Concert de muzică ușoară.
Concert din muzica de operetă, 

23,10 Muzică de dane. PROGRA
MUL II. 10,30 Muzică populară, 
il,00 Lieduri interpretate de Anton 
Dermots, 12,05 Dansuri din opere, 
12,30 Melodii populare, 13,37 Piese 
interpretate de orchestre de man
doline, 14,35 Cîntă Maria Sereea și 
Mircea Nemens, 15,30 Tinere ta
lente, 16,10 Soliști și orchestre de 
muzică populară, 17,00 Muzică ușoa
ră, 18,05 Recital de muzică corală 
în interpretarea Ansamblului ar
matei sovietice, 18,30 Din comoara 
folclorului nostru, 19,40 Muzică 
din Opereta „Văduva veselă" dă Le- 
har, 21,15 Gintă taraful Căffiiaului 
cultural din Nicoliua-Iași, 22,23 
Clntece lirice.

--O

CINEMATOGRAF
8 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Drumul spre chel; Al. SAHlA ; Ca
botinul; PETRILA : Dă-i înainte fă
ră grlj£; VULCAN: Omul merge 
după soare; URICAN'i : Fata eu care 
am fost prieten.
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COMUNICAT 
gu privire ia ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Intre 3 și 5 iulie 1963, la Mosco
va a avut loc cea de-a 7-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.
• L.a ședință au participat reprezen
tanții țărilor membre ale Consiliu
lui : S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 

Bulgaria, F. Krajcir, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane, 
D. Molomjamt, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P, Mon
gole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, A, Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, A. Apro, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, M, Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de P. Jaroszewicz, re
prezentantul R. P. Polone.

Comitetul Executiv a examinat și 
aprobat recomandările pregătite de 
Comisia permanentă a C.A.E.R. pen
tru construcția de mașini în dome
niul însușirii și dezvoltării produc
ției, pe baza specializării și coope
rării, a unor tipuri de- mașini și u- 
tilaje de înaltă productivitate, care 
să corespundă unui nivel tehnic 
înalt, pentru ramurile industriale de 
cea mai mare importanță din ță
rile membre ale C.A.E.R. Comitetul 
Executiv a aprobat, de asemenea, 
recomandări în domeniul specializă
rii și cooperării în producția unei 
serii de linii tehnologice complete 
pentru prelucrarea țițeiului, a unor 
linii tehnologice pentru indus
tria electronică, a unor mașini 
pentru industria textilă, mașini de 
construcții și mașini de construcții 
rutiere, a utilajului pentru industria 
cablurilor, precum și a cuptoarelor
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Sprijin acordat țărilor africane 
care lupta pentru independență

DAR ES SALAM 6 (Agerpres).
La 5 iulie a luat sfîrșit conferin

ța reprezentanților celor nouă state 
africane, mambre ale Comitetului 
de coordonare a ajutorului pentru 
mișcarea de eliberare națională din 
Africa, creat cu prilejul conferinței 
șefilor de state și guverne africane 
de la Addis Abeba.

In comunicatul final dat publici
tății în seara zilei de 5 iulie este 
exprimată hotărîrea comitetului de 
a acționa în vederea acordării de 
ajutor militar și financiar mișcări
lor de eliberare națională din teri
toriile africane aflate încă sub do
minația colonială. „Sîntem hotărîți, 
se subliniază în comunicat, să folo
sim toate mijloacele de care dis
punem pentru a ajuta popoarele o- 
primate să-și dobîndească efectiv 
independența".

Delegații celor nouă state afri- 
—=0=—

In S. U. A. sînt 
4 800 000 de șomeri 
washington 6 (Agerpres).
La 5 iulie, Departamentul mun

cii S.U.A. a anunțat că numărul 
șomerilor americani a crescut în 
cursul lunii iunie cu 800 000 ajun- 
gînd la 4 800 000. Comunicatul pre
cizează că această creștere se da- 
torește în special tinerilor absol
venți ai școlilor care nu au reușit 
să găsească de lucru.

După cum transmite agenția 
U.P.I., ministrul muncii S.U.A., Wil
lard Wirtz, a declarat în legătură 
cu aceasta că „tara trebuie să ia 
cunoștință de faptul că în prezent 
numărul șomerilor este mai mare 
cu 1500 000 decît în iunie 1948. 
Wirtz a arătat, de asemenea, că 
procentul șomerilor americani a 
crescut la 5,7 la sută din totalul 
forței de muncă față de 5,5 la sută 
în iunie 1962. 

electrice cu arc și a cablurilor de 
forță, și a dat indicații comisiei să 
elaboreze un larg program pentru 
producția și specializarea liniilor și 
agregatelor tehnologice complete 
pentru industria chimică.

Recomandările aprobate de Comi
tetul Executiv prevăd livrări reci
proce în volume stabilite de comun 
acord și care asigură satisfacerea 
cît mai deplină a necesităților ță
rilor membre ale C.A.E.R. în ce pri
vește tipurile menționate de ma
șini și utilaje.

Comitetul Executiv a aprobat lu
crările efectuate de Comisia pentru 
construcții de mașini în domeniul 
tipizării celor mai importante tipuri 
de utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică și al coordonării pla
nurilor de cercetări științifice și de 
proiectări-construcții în construcțiile 
de mașini pentru industria chimică.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul pregătit de Comisia per
manentă C.A.E.R. pentru industria 
petrolului și gazelor cu privire la 
orientările principale ale lucrărilor 
de prospecțiuni geologice în dome
niul petrolului și gazelor în țările 
de democrație populară din Europa 
și a adoptat recomandări în sco
pul intensificării continue a lucrări
lor de prospecțiuni geologice și al 
creșterii eficacității lor pentru asi
gurarea proiectatei dezvoltări a in
dustriei petrolului și gazelor din 
țările membre ale C.A.E.R. în cursul 
perioadei de perspectivă generală, 
cu rezerve prospectate.

Examinînd raportul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
cărbunelui cu privire la activitatea 
desfășurată în anii 1962-1963, Comi
tetul Executiv a aprobat principa
lele orientări ale activității comisi
ei care prevăd înfăptuirea unor 
măsuri în vederea dezvoltării con
tinue a industirei cărbunelui pentru 

cane au alcătuit un subcomitet în
sărcinat cu unificarea organizațiilor 
de eliberare națională din Angola, 
Guineea Portugheză și insulele Ca
pului Verde.

In comunicat se anunță că pînă 
acum și-au adus contribuția ma
terială pentru fondul necesar spriji
nirii mișcărilor de eliberare națio
nală Guineea, Algeria și Tangani- 
ca. Pînă acum au anunțat că vor 
mai transfera sume în același scop 
Senegalul Etiopia, Uganda, Nigeria 
și Camerunul.
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GENEVA. — Societatea interna
țională de Cruce Roșie a dat pu
blicității la 5 iulie un raport in 
care se subliniază că situația din 
Pakistanul de est continuă să ră- 
mină „disperată'' ca urmare a ci
clonului care s-a abătut la sfîrșitul 
lunii mai asupra acestei (ări. Po
trivit datelor publicate în raport, 
2 500 000 de persoane au rămas fă
ră adăpost, 10 000 de persoane au 
fost ucise, iar 600 000 de locuinfe 
au tost distruse.

LA PAZ. — După cum transmite 
corespondentul din La Paz al agen
ției Associated Press, Ministrul bo
livian al Justiției a însărcinat ins
tanțele judiciare să deschidă O an
chetă în cazul ambasadorului Boli- 
viei la Roma, Juan Lechin, senato
rului Fernando Ayala Requena și 
deputatului Rollando Requena care 
sînt acuzați de „trafic cu stupefian
te". Aceste acuzații au fost aduse 
celor trei politicieni ca urmare a 

satisfacerea la maximum a necesită
ților țărilor membre ale C.A.E.R.

In conformitate cu dorința expri
mată de R. P. Mongolă la ședința 
Comitetului Executiv, reprezentanții 
țărilor membre ale C.A.E.R. au ac
ceptat în unanimitate ca în curînd 
să aibă loc la Ulan Bator consul
tări bilaterale între R. P. Mongolă 
și celelalte țări membre ale C.A.E.R. 
în problemele colaborării economi
ce pe perioada de perspectivă.

La ședință au mai fost examinate 
și alte probleme în legătură cu ca
re au fost adoptate hotărîri co
respunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc s-a desfășurat în spiritul co
laborării frățești și înțelegerii reci
proce depline.
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„Britanii no pot ti Io atoni 

to politia S.O.I."
CAIRO 6 (Agerpres).
Comentînd politica S.U.A. în A- 

frica, ziarul „Al-Ahbar" scrie că 
africanii nu pot fi de acord cu pozi
ția S.U.A., care, condamnînd în vor
be apartheidul în Africa de Sud, se 
împotrivesc în același timp adop
tării de sancțiuni economice împo
triva guvernului fascist al Republi
cii Sud-Africane. Nu putem consi
dera că S.U.A. și-au îndeplinit da
toria votînd în O.N.U. pentru re
zoluția care condamnă pe colonia
liștii portughezi și continuînd tot
odată să acorde Portugaliei ajutor 
financiar și militar.
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Sosirea unor trupe 
eugleze în Zanzibar

ZANZIBAR 6 (Agerpres).
După cum se anunță din Zanzi

bar, în „Insulele condimentelor", 
după curo sînt denumite insulele 
Zanzibar și Pemba, au sosit din nou 
trupe colonialiste engleze.

Potrivit unei versiuni oficiale 
trupele engleze au sosit în Zanzi
bar pentru „menținerea ordinei". 
Totodată, autoritățile colonialiste 
invocă „dezordinile" care au avut 
loc în timpul alegerilor din anul 
1961 și s-au soldat cu numeroase 
victime în rîndurile populației băș
tinașe. Colonialiștii trec însă sub 
tăcere faptul că aceste acțiuni au 
fost o consecință a politicii pro
movate de ei de ațîțare a vrajbei 
între populația africană și arabă 
din aceaslă insulă.

investigațiilor poliției naționale bo
li viene.

JOHANESBURG. — După cum 
transmit agenfiile de presă, în Afri- 
ca de Sud a început să emită pos
tul clandestin al partidului Congre
sul național african, aflat în ilega
litate. ba 26 iunie, ziua libertății 
Africii de Sud, „Radio eliberarea", 
cum se numește acest post, a trans
mis un program de 15 minute „de 
undeva de pe teritoriul Africii de 
Sud" în care a chemat populația 
de culoare din Republica Sud-Afri- 
cană să lupte împotriva regimului 
rasist al luj Verwoerd. In cadrul 
emisiunii a luat cuvintul Walter 
Sisulu, fost secretar general al 
partidului Congresul national afri
can, care a intrat în ilegalitate 
pentru a scăpa de urmărirea poli
tiei rasiștilor sud-africani.

CHICAGO. — In orașul Chicago 
continuă lucrările celui de-al 54-lea 
Congres anual al Asociației națio
nale pentru propășirea populației

Evenimentele
BUENOS AIRES 6 (Agerpres).
La 5 iulie, cu numai o zi înainte 

de data alegerilor prezidențiale din 
Argentina, evenimentele se preci
pită în această țară.

Ministrul afacerilor interne a avut 
o întrevedere cu delegați ai Confe
derației Generale a Muncii și ai 
Frontului popular și național ve- 
niți să-i ceară amînarea datei ale
gerilor și eliberarea deținuților po
litici.

După ce ministrul afacerilor in
terne, Villegas a anunțat că gu-

Acord cu privire la crearea 
Federafiei Maiayeze

LONDRA 6 (Agerpres).
In cadrul tratativelor care s-au 

desfășurat în zilele de 4 și 5 iulie 
la Londra, între reprezentanții gu
vernului englez și teritoriului Sin
gapore, s-a realizat un acord cu pri
vire la crearea Federației Malavezc 
la 31 august a.c.

După cutn se știe, aceste întîl- 
niri între cele trei delegații au fost 
precedate de o săptămînă de tra
tative duse de Duncan Sandys, mi
nistrul coloniilor al Angliei cu fie
care delegație în parte în vederea 
aplanării conflictelor care au apă

rut între Malaya și Singapore cu 
privire la contribuția financiară pe 
care Singapore urmează să o adu
că la viitoarea Federație malayeză.

Intr-o declarație făcută după în-
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Un act arbitrar al autorităților irakiene
ULAN BATOR 6 (Agerpres).
In legătură cu hotărîrea guvernu

lui irakian de a rupe relațiile di
plomatice cu R. P. Mongolă care 
a prezentat spre examinare celei 
de-a XVIII-a sesiuni a Adunării ge
nerale a O.N.U. problema referitoare 
la „politica de genocid" dusă de 
autoritățile irakiene față de popo
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Romanul lui S. Fărcășan „O iubire din anul 
41.042“ publicat la Paris

PARIS 6 (Agerpres).
Editura pariziană „Editeurs 

Francais Reunis" a publicat recent 
romanul științifico-fantastic „O iu
bire din anul 41 042", al cărui autor
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Alegeri în Iordania
AMMAN 6 (Agerpres).
Azi au loc în Iordania „alegeri 

parlamentare" pentru desemnarea 
сеіот 60 de deputați ai Camerei in
ferioare a Parlamentului iordanian.

de culoare din S.U.A. (N.A.A.C.P.), 
Participanții la congres au adoptat 
la 5 iulie, după cum transmite a- 
genția U.P.I., o rezoluție în care 
subliniază necesitatea trecerii la 
„acțiuni directe" pentru a obține 
lichidarea barierelor rasiale. Prin
tre aceste acțiuni, rezoluția men
ționează organizarea de pichete, de
monstrații de masă, campanii de 
boicotare a comercianților, care 
practică segregația rasială precum 
și alte forme de acțiuni constituțio
nale împotriva acelora care practică 
segregația în școli, locuințe, loca
luri publice, în ce privește acorda
rea de slujbe și în politică.

MONTEVIDEO. — La 4 iulie pes
te 300 000 de muncitori și funcțio
nari uruguayeni au declarat grevă în 
sprijinul cererilor de sporire ime
diată a salariilor, de îmbunătățire 
a condițiilor de muncă, și pentru 
soluționarea crizei economice prin 
care trece țara. Aceasta este una 
din cele mai mari acțiuni revendi
cative din America Latină după 
marea grevă a oamenilor muncii din 
Argentina, care a avut loc la sfir- 
șitul lunii mai.

din Argentina 
vernul este hotărît să considere da
ta alegerilor „irevocabilă". Confe
derația Generală a Muncii a anun
țat că la 12 iulie va declanșa o gre
vă generală de protest de 24 de ore.

Agenția United Press Internațio
nal menționează că greva este spri
jinită de liderii independenți ai 
sindicatelor feroviarilor, muncitori
lor din industria hîrtiei și munci
torilor din industria energetică 
precum și de alte sindicate indepen
dente.
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cheierea tratativelor primul minis
tru al Singaporelui, Lee Kwan Yew 
a precizat că contribuția financiară 

a statului său în cadrul federației 
maiayeze va avea caracterul unui 
împrumut în valoare de 150 milioa
ne dolari malayezi, rambursabili în 
15 ani.

După cum relatează agențiile de 
presă acordul realizat la 5 iulie va 
fi semnat luni 8 iulie a.c. de către 
șefii celor trei state. In acest scop 
primul ministru malayez, Abdul 
Rahman, urmează să sosească du
minică la Londra.

Contradicții serioase, tot în pro
bleme financiare, continuă să existe 
și între Malaya și protectoratul en
glez Brunei, vizat a fi inclus în 
viitoarea Federație malayeză.

rul kurd, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Mongole a dat pu
blicității la 5 iulie o declarație.

In declarație se subliniază că ac
țiunea întreprinsă de autoritățile i- 
rakiene este un act ce contravine 
năzuințelor și aspirațiilor poporului 
irakian, cauzei întăririi prieteniei 
și înțelegerii între popoare.

este Sergiu Fărcășan. Ziarul „Libe- 
ration" a publicat la rubrica „Plă
cerea de a citi", o prezentare a ro
manului sus-amintit.

După cum relatează coresponden
tul agenției U.P.I., 20 de candidați 
au fost deja desemnați, urmînd să 
fie aleși și ceilalți 40. Rezultatele 
vor fi anunțate cel mai tîrziu luni, 
8 iulie. Toți candidații s-au prezen
tat ca independenți, partidele poli
tice fiind dizolvate încă din anul 
1957.

După cum se știe, regele Hussein 
al Iordaniei a dizolvat parlamentul 
iordanian cu trei luni în urmă, cînd 
guvernul lui Samir Rifai nu a obținut 
vot de încredere. Atunci a fost în
sărcinat cu formarea unui guvern 
provizoriu unchiul regelui Iordani
ei, Hussein Ibn Nasser, care ur
mează să demisioneze după aceste 
alegeri.
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Efîopia a rupt relațiile 
diplomatice cu Portugalia

ADDIS-ABEBA 6 (Agerpres).
După cum transmite agenția Fran

ce Presse, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Etiopiei a anunțat la 5 iu
lie că Etiopia a rupt relațiile diplo
matice cu Portugalia.

Intr-o notă înminată ambasadoru
lui Portugaliei la Addis-Abeba. Mi
nisterul etiopian al Afacerilor Ex
terne a subliniat că, luînd această 
hotărîre, .Etiopia, animată de spiri
tul de solidaritate africană, se con
formează hotărîrii adoptate de par- 
ticipanții la recenta conferință de 
la Addis-Abeba a șefilor statelor 
africane".
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