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Un nou record stabilit la înaintare în piatră la mina Vulcan
341 m. galerie săpati pe lună de minerii 

brigăzii complexe „6 August"

de la Vulcan, 
în galeria ll-a 
puțul 

de la
nr. 8 și 
orizontul 

ultimei 
cu care 

activitate 
brigăzii

realizat în medie pe post, lucrări 
de bună calitate, un cîștig pe post 
de miner de 271 lei 
realizări excepționale 
obținute pe seama 
operațiilor de lucru, 
muncii pe o treaptă
pe baza unei ciclograme de 
cru în patru schimburi de 6 ore.

etc. Aceste 
au putut fi 
mecanizării 
organizării 
superioară 

lu-

și alții. In telegrama de felicitare 
trimisă 
biroul 
partid 
altele :
avansări de 341 t 
decurs de-o lună, 
un nou record 
steril pe Valea Jiului și pe țară,

brigăzii „6 August" de 
Comitetului orășenesc de 
Petroșani se spune printre 
„Cu prilejul realizării unei 

m.l. înaintare în 
, care constituie 
de înaintare în

Mai mult sprijin 
șantierului Paroșeni

de 
ori

în

circa 18,5 
mai mare

viată Di-

răcire, a instalației de evasu.au <. 
hidraulică a zgurei și cenușei, a 
blocului de locuințe cu 32 aparta - 
,mente. La turnul de răcire, 
cuția lucrărilor a fost întîrziatăl 
datorită neaprovizionării în canti-i 
tăți suficiente eu oțel-beton. La 
instalația de evacuare hidraulică, 
a zgurei și cenușei, deși lucrarea^ 
este asigurată cu proiectele de! 
execuție, i 
lor nu a fost

Pe teme actuale

Lucrările se

ora cînd sirena uzinei elec- 
anunfa sfirșitul schimbului l 

de salariați de la mina Vul- 
umpleau pînă la reiuz spați- 

sală de apel.
și ropotele

aplauze pășesc 
grup compact,

in sunetele 
nesf îrșite 

în sală, 
28 de 

,fi 
Asupra lor se revarsă

Zorii zilei de 11 iulie vesteau 
un eveniment deosebit pentru co
lectivul minerilor 
In adincul minei, 
de legătură între 
puțul nr. 7 vest
480, răbufnea bubuitul 
pușcături în piatra dură 
se încheia o lună de 
la locul de muncă al
complexe „6 August". Sosise so
rocul bilanțului realizărilor obți
nute de minerii acestei harnice 
brigăzi.

La 
trice 
suie 
can 
oasa
fanfarei 
de 
în grup compact, cei 
membri ai. brigăzii complexe 
August'. 
o adevărată ploaie de flori multi
colore. Iată-i pe minerii șeii de 
schimb Vass Martin, Ionașcu loan, 
Szekely Ignat și lonescu Ilie, 
brațele. lot vînjoase încărcate 
buchete mari de trandafiri și 
roale dăruite de pionieri. Sînt 
moționați și fericiți cum la 
sînt în aceste clipe ceilalți 
taci allați de iață: minerii Mol
nar Gh, Dan Constantin. Somogj 
Coloman, ajutorii mineri 
Mihai, Păcurar 
Cristea Virgil, 
alții. Emoția și 
pletește cu a 
Alexandru șu 
a electricienilor Arvirde 
Mardare Constantin, cu a artificie
rilor Băcanu Ștefan, Cobuc 
Săbău Troian și a maiștrilor 
neri Gherman Traian, Dudui 
colae și 
zi de zi 
tot ce a 
stabili un 
în I 
Jiului.

în sală izbucnește din nou ex
plozia aplauzelor. Șeful sectorului 
VIII investiții, tov. ing. Barcan 
Dumitru raportează conducerii ex
ploatării, comitetului de partid și 
Comitetului sindicatului realizările 
obținute I 
August" : 
nară în 
cu profil 
medie pe 
randament

1962 au atacat

de importanța 
acest șantier 

termenului 
a noilor

lu-

Pe 
Și 

de
a-

Irfmie
Emil, vagonetarii 

Mirică Marin și 
bucuria lor se îm- 
lăcătușilor Corcea 

Cristescu Dumitru,
Tudor și

Vasiliu Constantin 
au ajutat brigada 
fost

Ilie, 
mi- 
Ni- 

care 
cu

necesar pentru a 
nou record la înaintare 

piatră în minele din Valea

de brigada complexă „6
341 metri avansare lu- 

galerie săpată în piatră 
m. p,, o avansate 
de 12,65 m.l., un 
4,73 m.c. steril

La adunarea festivă ținută in sala de apel a minei Vulcan, har
nicii mineri ai brigăzii „6 August" au fost ținta unei adevărate 
lanșe de flori,, felicitări, urări de noi succese în muncă — 
al înaltei prețuiri din partea colectivului exploatării.

ava- 
sem;n

a asistenței tehnice acordate în 
permanență brigăzii din partea 
conducerii sectorului.

Pentru succesul obținut, colectivul 
brigăzii „6 August", conducerea 
sectorului VIII investiții și toți 
cei care au contribuit la realizarea 
acestuia au fost felicitați cu căl
dură de către tov. Ghioancă Vic
tor, secretat al comitetului orășe
nesc de 
Samoilă, 
local al 
Popescu

partid Petroșani, Momeu 
președintele Consiliului 
sindicatelor Petroșani, ing. 
loan dtn partea C.C.V.J.

biroul Comitetului orășenesc 
partid Petroșani felicită călduros 
membrii 
frumosul succes 
urează noi 
de viitor, 
membrilor 
maistrul miner Gherman 
a exprimat hotărirea acestora 
a organiza o înaintare rapidă 
betonarea galeriei pe care 
săpat-o la care să obțină viteze 
de lucru tot așa de frumoase.

, I. BĂLAN

de

acestei brigăzi pentru 
—_î obtinut și Ie 

' succese în activitatea 
Vorbind în numele 
brigăzii „6 August" 

Traian 
de 
la 

au

Directivele Congresului al Ш-lea 
al P.M.R. prevăd că producția de 
energie electrică în perioada ani
lor 1960-1965 trebuie să crească 
într-un ritm rapid, spre , a satisfa
ce necesitățile mereu crescânde 
ale economiei și consumului. Ast
fel, în anul 1965, producția de •- 
nergie electrică va fi 
miliarde kWh, de 2,7 
ca in anul 1959.

Pentru a traduce 
rectivele Congre
sului, începînd cu 
trimestrul IV 1962 
au început lu
crările de extin
dere a termocen
tralei din Paroșeni.
execută de către întreprinderile de 
specialitate din cadrul Trustului 
de construcții și montaje energe
tice București, care încă din cursul 
trimestrului IV 
crările de bază.

Ținînd seama 
care o prezintă 
pentru scurtarea
punere în funcțiune 
gregate energetice, Ministerul Mi
nelor 
borat 
stadii 
vele 
construcții și montaj.

Din analiza efectuată lunar 
către Banca de investiții, a rezul
tat că ritmul de execuție a lucră
rilor, cu toate eforturile depuse 
către colectivul de muncitori, 
gineri și tehnicieni, prezintă 
rioase rămîneri în urmă față 
stadiile fizice stabilite. Astfel, 
acoperirea sălii mașinilor (monta
rea fermelor metalice, a chesoane- 
lor prefabricate din beton armat 
și a tîmplăriei metalice) lucrările 
trebuiau terminate Ia 1 iulie. In 
prezent, 
deoarece cantitatea de 
ferme metalice n-a 
conform contractului, 
de 14 măi 
centrală de 
din orașul 
la data de

și Energiei Electrice a ela- 
un plan mobilizator, stabilind 
fizice de execuție la obiecti- 
principale ale lucrărilor de

de

de 
in- 
se- 
de
Ia

lucrările sînt neterminate 
' tone 
livrată, 
la data 
! Uzina 
minier

147 
fost 
pînă 
către 
utilaj
Groza. Pînă

nu a fost 
către întreprinderea de 
metalice și; prefabricate 
T.C.M.E. București can- 

21,5 tone ferestre meta- 
potrivit contractului în-

©

ÎN pAdurea tusu

cbesoanelor prefabricate (cca. 
m.c.) pentru care deatiia la 
de î iunie s-a obtinut repar- 
necesară.

forestieri din exploa- 
lucrează cu mult a- 
realizarea sarcinilor

Muncitorii 
tarea Tusu 
vînt pentru 
de plan. Aceasta se vădește și în
succesele obținute în cursul lunii 
iunie, cînd au livrat 205 metri 
steri celuloză fag pentru export, 
65 m.c. bușteni 
rulaj, 404 m.c. 
Î7 m.c. doage

de fag 
bușteni 

de fag

pentru de- 
gater fag, 

pentru bu-

♦

Ф 
♦

Brigada pe care o conduce tînăra depanatoare Moga Maria, de] 
bună Ise evidențiază in întrecerea pentru fire de

toaie de bere etc. Sarcinile de plan 
pe luna iunie au fost îndeplinite 
cu două zile mai devreme.

Sub conducerea pricepută a șe
fului exploatării, tov. Pdbijăn Ilie, 
muncitorii exploatării continuă să 
obțină rezultate meritorii și în 
cursul lunii iulie. Astfel, pe prima 
decadă, planul la bușteni gater fag 
a fost depășit cu 100 la sută, la 
bușteni derulaj fag de patru 
Asemenea succese au fost 
nute .și la alte sortimente.

Datorită acestor Succese, pe 
funie exploatarea Tusu a fost 
dențiată pe sectorul forestier 
seni.

a. c, de 
reparat 

Dr. Petru
36 iunie a. c„ furnizo

rul. nu a livrat decît cahtîttrtea de 
10 tone. De asemenea, 
livrată de 
construcții 
din cadrul 
titatea de 
lice, care
cheiat trebuiau livrate pînă la data 
de 30 aprilie a. c. La nerealizarea 
stadiilor fizice a mai contribuit și 
lipsa 
200 
data 
tiția

Față de actualele stadii fizice, 
rămînerea în urmă este de 30 zile 
pentru sala mașinilor, întîrziere ce 
face să se amine atacarea lucră
rilor de montaj a turbogeneratoru- 
lui. Prin neaprovizionarea șantieru
lui cu ferme metalice, chesoane și 
tîmplărie metalică, se vor înregis
tra

Л

la „Viscoza" Lupeni, 
calitate.

In decada I-a a
nut depășiri dj’ >lan

IN CLIȘEL ; Moga Maria discutînd cu membrele brigăzii 
despre mersul întrecerii.

lunii curente toate membrele brigăzii au 
între 40—15 la sută.

obți-

sale

ori. 
obți-

luna
evi-
Lu-

alte rămîneri în urmă. Livra- 
defectuoasă a materialelor de 

va influența totodată și 
stadiilor fizice de Ia sala 
(la data. de 25 august 

I sălii cazanelor trebuie

rea 
mal 
realizarea 
cazanelor 
acoperirea 
terminată).

Rămîneri 
constatat și

sus

în urmă s-au mai 
în execuția turnului de

practic atacarea lucrări- 
posibilă din cauza, 
nerezolvării inte
grale pînă în pre
zent de către be
neficiar a proble
mei terenului. Blo
cul de locuințe 

trebuia terminat și predat în sta
diu semifinisat pînă la 30 iunie 
a. c. Datorită neaprovizionării la 
timp cu cantitățile necesare de fîșii 
prefabricate, a trebuit să se schim
be soluția de execuție, înlocuin- 
du-se planșeele prefabricate 
planșee monolit, soluție 
tic duce Ia prelungirea 
execuție.

Neatingerea stadiilor 
bilite a influențat negativ și rea
lizarea valorică a planului de in
vestiții. Astfel, pe semestrul I a. c. 
realizarea planului de investiții la 
structura construcții-montaj este 
de numai 48,5 la sută.

încă din lUna aprilie Filiala băn
cii de investiții din Petroșani a 
sesizat organele în drept despre 
neconcordanța care există între 
valoarea planului de investiții a 
beneficiarului și a planurilor de 
aprovizionare cu elemente , prefa
bricate și materiale ce trebuie 
livrate de anumite întreprinderi. 
Au fost sesizate de asemenea din 
timp forurile superioare 
mersului execuției 
acest șantier, s-a 
unitățile băncilor 
urgentarea livrării 
zori a materialelor, 
reușit rezolvarea în

cu
care prac- 
duratei de

fizice sta-

asupra 
lucrărilor de pe 
intervenit prin 

de stat pentru 
de către furni- 

însă nu s-a 
__ ________________  întregime a 
tuturor problemelor semnalate.

Pentru accelerarea execuției lu
crărilor pe acest șantier impor
tant, ținînd cont mai ales de fap
tul că în prezent lucrările sînt 
mult intirziate, în . semestrul II 
a. c. revine ca sarcină rect-pera- 
rea rămînerilor în urmă precum și 
realizarea lucrărilor planificate în 
trimestrele III și IV, asigurîndu-se 
prin aceasta punerea în funcțiune 
parțială 
țice. In 
forurile 
vitatea 
privește aprovizionarea 
riaje și 
muncă-

De luarea operativă a tuturor 
măsurilor va depinde terminarea 
execuției lucrărilor și punerea în 
funcțiune în termen a noii capa
cități, care să asigure creșterea 
producției de energie electrică atît 
de necesară economiei noastre na
ționale.

a noilor agregate energe- 
acest scop este necesar ca 
în drept să sprijine acti- 

acestui șantier în ceea ce 
cu mate-

asigurarea forțelor de

D. CAUN 
șef serv, finanțare

, C. POPESCU
controlor tehnic 

Banca de investiții
Filiala Petroșani

*****•***»**••**•••**• f шт f+evf ******** ***•*+**************************
era pre- •surselor de tier vechi și punerea 

lor în valoare a durat mai multe 
zile în șir. Grupuri de muncitori, 
coordonafi de tînăru] inginer Ho- 
rai Caro!, șetul sectorului elec-

PENTRU ОТ ELĂRIi

12 tone mai mult decît i 
văzut.

La mina Vulcan, mai 
zilele de repaus, tinerii 
în adîncuri și colectează 

Intr-o
40

ales în J 
coboară 

fierul 
sin- 

de

ф
♦ 
« 
ф

ф 
ф

Ф
Ф

La redacție a, sosit o scrisoare 
trimisă de colectivul centrului de 
colectare a metalelor din Petro
șani. Scrisoare care ne informea
ză că centrul I.C.M. din Petro
șani și-a îndepli
nit cu succes 

sarcinile pe pri
mul semestru ai
anului, expediind oțelăriilor canti
tatea de 2 637 tone tier vechi!

2 637 tone fier vechi! Este 
rodul r entuziastelor acțiuni de 
muncă patriotică ale colective
lor de muncitori, ale tineretului 
Văii Jiului. A deverul un fapt 
obișnuit ca grupuri de tineri, fe
te și băieți, după sîîrșitul lucru
lui să se îndrepte spre incintele 
exploatărilor, uzinelor și atelie
relor și să colecteze bucată 
bucată Herul vechi.

La mina Uricani, o astfel 
acțiune pentru descoperirea

cu

de
re-

tromecanic, au 
rea utilajului 
nei. In subteran, 
prafață, n-a rămas utilrfj care să 
nu fie cercetat cu atenție. Ё în 
stare de funcționare, poate fi 
reparat sau e bun de casare ? 
Cu acest prilej au fost casate 
multe utilaje care au luat dru
mul uzinelor siderurgice spre a 
deveni oțel nou. Rezultatul; pe- 
primul semestru al anului colecti
vul minei 1 Uricani a predat 
132 700 kg. fîer Vechi, cu peste-

luat în studiu 
din inventarul 

ca și ia

sta- 
mi- 
su-

vechi.
gură zi
tineri mineri din 
sectorul II au

scos Ia suprafață 15 tone fier 
vechi. La Vulcan, ca și la Lupe ni 
sau Petriia, asemenea acțiuni 'au 
devenit frecvente. La V.R.U.M.P. 
tinerii sînt, de asemenea, frun
tași în cole сН’Р’з metalelor vechi.

...Spre Ни.. arB рогле^ din 
Valea Jiului de trenuri în
cărcate cu ii™ -echi. Ele repre
zintă o parte din contribuția 
adusă de oamenii muncii din Va
lea noastră lă înflorirea țării. 
Este o contribuție demnă..

< I. DUBEK
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Scrisoare de la Eforie
cind sînt în stațiune, mi-amintii abia doar ieri, 
voi așteptați scrisoare (de-altfel, v-am trimis vederi)

Instantaneu pe u 
nul din drumurile 
noastre forestiere

Mașina de rectificat 
de mare capacitate

2 De
5 ca
® N-аш uitat promisiunea се-am făcut-o la plecare
2 Dar... socoata de acasă, nu prea merge-aici, la mare ! 
g Am ajuns cu bine-alcea (cu un tren de dimineață) 
л Și cătînd cu ochii marea, n-o văzui, căci era ceață, 
g Eram multi, dar peste-o oră, toți am fost repartizați, 
a (Jntr-o cameră stăm patru ; Gheorghe Florea din Galați, 
8 Albu Pătru, hăt din Sighet, muncitor forestier
8 Și Dumitru Grigorașcu, de la Căile de fier). t
• Ce să zic ? Ne-mprietenirăm de la primele cuvinte, 
X Parcă ne pierise somnul ce ne da tîrcol -nainte.
® Discutînd de una, alta, despre muncă, de pe-acasă, 
ș Ne-a ajuns vremea amiezii și-am pornit în grup, la mașă. 
o Jn drum, am văzut și marea ca oglinda, lucitoare, 
g Iar pe plaje o mulțime de popor, bronzat de soare, 
g După masă frînți de truda drumului, întinși în pat
8 Am dormit buștean cu toții pîn-aproape de-nserat. 
g După ce ne-nviorarăm cu o baie rece-n mare 
g Am pornit de-a lungul plăjii „în revir" la cercetare, 
g Ajungînd într-o grădină ne oprirăm de-odat' 
g Să privim programu-artistic al Teatrului de Stat 
g Căci aici, In orice seară sînt programe fel de fel, 
g De-ai crede că Eforia-i, un București mai mititel 
g Nu vă pară de mirare c-am uitat ca să vă scriu, 
g Fiindc-aicea timpul zboară că nici n-aș putea să știu 
8 Cum S-a scurs o zi, că alta pe nesimțite-i ia locul I 
8 Și să credeți că nici astăzi nu prindeam în mînă tocul 
8 De nu-mi aduceam aminte că-nainte de plecare 
8 In brigadă, era vorba ca-n procesul de-abatare, 
8 Să se introducă „plugul" și nerăbdător să știu,
8 Cum ați rezolvat problema, m-am decis ca să vă scriu.
8 Deci primind a mea scrisoare, voi să nu uitati, ca mine,
8 Ci răspundeți cît mai grabnic 1
8 — Noroc bun și numai bine
8 Vă dorește,
Și Irimie

(Vila 2, Nord-Eforie)

Pentru traversarea Gibraltarului
Strîmtoarea Gibraltar are o lun

gime de aproximativ 60 km., lăți
mea Intre 14 și 43 km. și o adîn
cime Intre 300 și 1 100 из. De peste 
35 de ani se discută diferite pro
iecte de creare a unei legături di- 
reote pe uscat între Europa și A- 
frica. Au existat proiecte de tune
luri și chiar de poduri peste 
Gibraltar.

Cel mai recent și cel mai rea- 
Ucabll este proiectul construirii

и*** .

Unde se află 
centrul Pă mintului ?

unei țevi de beton armat care la 
o adîncime de 15—20 m. sub o- 
glinda apei, va lega Europa de 
Africa, fiind ancorată prin cabluri 
speciale cu chesoane de beton de 
fundul mării. Lungimea acestei 
conducte originale va fi de 15 
km., pe ambele părți i se va a- 
dăuga un tunel de acces de 4 km. 
Secțiunea conductei va fi ovală cu 
axa mare de 26 m. și cea mică de 
18,5 m. Prin ea ar urma să treacă 
o linie ferată dublă și o șosea 
dublă pentru circulația in ambele 
sensuri a mașinilor.

Tunelul va fi alcătuit din 75 de 
segmente, de cite 200 m. lungime.

Colectivul uzinei constructoare 
de mașini „V. I. Lenin" din Plzen 
a construit o mașină de rectificat 
cu o capacitate de 30 de ori mai 
mare decît cele folosite pînă a- 
cum. Cu ajutorul ei pot fi pre
lucrate piese de oțel lungi de 14 
metri și late de 3 metri. Această 
mașină uriașă lucrează cu o pre
cizie pînă la cîteva sutimi de mi
limetru. Ea funcționează cu tele
comandă. Majoritatea funcțiilor 
sînt automatizate. Mașina este pre
văzută cu un televizor industrial 
pentru urmărirea procesului ka 
muncă pe tot parcursul lui.

----©----

Minerale prizoniere
După cum se știe, vîrsta mine

ralelor se stabilește cu milioane 
de ani. Se pare însă, că printre 
minerale există și unele „foarte 
tinere". Acestea se întîlnesc, deși 
foarte rar, în mine părăsite. Aici, 
în prezența unei umidități abun
dente și a unei cantități de aer 
reduse, ca rezultat al reacțiilor 
dintre fier și cupru cu acidul sul
furic, se formează minunate sta
lactite de culoare albastră deschi
să, — calcantit, ciorchini și țur
țuri verzi ca smaraldul de melan- 
terit.

In alt mediu, în „libertate" a- 
ceste minerale nu pot exista. Ele 
preferă să fie prizoniere. Aerul și 
lumina nu le priesc. Dacă nime
resc într-o colecție obișnuită, ele 
pălesc, își pierd coloritul frumos 
și se transformă curînd într-un 
praf cenușiu.

O nouă mașină de tricotai
In atelierele de construcții meca

nice de la întreprinderile construc
toare de mașini din Trebic (Mo
ravia de vest) s-a fabricat recent 
o mașină de tricotat „Uniplet". Ea 
poate face 250 000 ochiuri pe minut 
(o tricoteză pricepută face doar 
100-150 ochiuri pe minut). Noua 
mașină poate tricota ciorapi din 
orice fel de fir și are un dispozi
tiv pentru ă întări talpa ciorapu- 
luL

AiHudini: S-A DAT DE GOL
Ghejan Ion, de pe lotul I al 

șantierului de construcții din Lu- 
penl a prins „drag" de tacîmurile 
de care se servea la cantina șan
tierului. Și de drag ce-i erau și-a 
zis: „Să duc vreo cîteva acasă 
căci, doar cantina are multe ta- 
cîmuri și n-o să se observe lipsa 
celor luate de mine".

Intr-o zi, la prtnz, pe cînd os- 
pătarele abia pridideau cu servitul 
mesei în cantină, Ghejan Ion se 
apucă să se certe.

— Ce treabă-l asta, să țineți 
oamenii fără tactmuri î Cu ce vreți 
să rnincăm ? Și vorbea, vorbea 
într-una, ca nu cumva, tăcînd, să 
se dea de gol. Dar tot n-a scă
pat de ce i-a fost frică. Ospătară 
Staicu Livia își aminti precis că 
n-a lăsat nici o masă fără tacî- 
muri, ba i s-a năzărit că l-a vă
zut pe Ghejan ținînd tacîmurile în 
mînă și apoi meșterind ceva sub 
fața de masă. Comesenii săi asis
tau uluiți la scena ce li se înfă
țișa cînd Ghejan încerca să scape 
de privirile iscoditoare ale ce
lor din jur. Deodată tl prinse un 
strănut. Instinctiv își puse mîna 
în buzunar, dar scoțind un țipăt 
de durere și-o retrase numaidecît. 
Se înțepase în furculița ascunsă 
în batistă. Văzlndu-1 scoțînd ta
cîmurile din batistă, toți cei de

față au pufnit în rîs, numai vino
vatul stătea privind în gol.

Dus în fața consiliului de jude
cată și-a recunoscut rușinoasa iaptă 
care l-a făcut de rîs.

Spațiu verde 
transformat în imaș

A crescut iarba pe „pajiștile" 
din jurul blocurilor din Livezenl 
încît a ajuns tocmai bună de co
sit. Ba, pe alocuri ea a ^i fost 
cosită de bunii gospodari ai car
tierului. Dar unde încă n-au ajuns 
cosașii, au venit caii și alte ani
male ale țăranilor din împrejurimi 
și au „cosit" tot ce au intîlnit 
în cale, iarbă, flori “ și arbori or
namentali.

Comitetul de cetățeni din cartie
rul Livezeni încă la începutul 
primăverii, a depus o rodnică ac
tivitate, pentru mobilizarea locatari
lor la acțiunile de înfrumusețare a 
cartierului, la amenajarea de noi 
spații verzi și ronduri de flori, 
precum și la plantare de arbori 
ornamentali. Cartierul întreg pare 
o grădină îngrijită cu dragoste 
de locatarii săi. Dar pe cînd bu
nii locatari se străduiesc să facă 
cît mai trumos terenul din jurul 
blocurilor, niște înrăiți, de cum se

Omul de știință ungar Barta a 
elaborat o teorie potrivit eăreia 
nucleul Pămîntului ar fi situat nu 
In centrul geometric al globului 
pămîntesc, ci la cîteva sute de ki
lometri depărtare de acesta și se 
deplasează pe orbită eliptică cu o 
viteză de 1 km. pe an. Această 
teorie ar explica mărimea inegală 
a forței de atracție în diferite lo
curi de pe pămtnt și modificarea 
ei în decursul vremurilor.

Pentru confirmarea teoriei, Co
mitetul internațional de geofizică 
a hotărît să creeze pe Ecuator o 
rețea de 15 stații geofizice de mă
surat. Măsurătorile se vor faee în 
decurs de 5—10 ani.

Umor strain

„DEZMINȚIRE"
Intr-un ziar american de provin

cie a apărut un articol purtînd, 
cules cu litere mari, titlul: „Ju
mătate din membrii Adunării noas
tre legislative sînt hoți și es
croci".

Bineînțeles că redactorului 1 s-a 
cerut să însereze urgent In pa
ginile ziarului o dezmințire. A 
doua zi cititorii au putut lua cu
noștință de următoarea notitâ: „In 
loc de (și urma titlul citat mai 
sus) se va citi: „Jumătate din 
membrii Adunării noastre legisla
tiv» au stat hoți și es’^ci" (!)■

VALEA
Pentru oamenii muncii din bazinul 

Petroșani, Valea Polatiștei a deve
nit în ultimii ani un punct turistic, 
deosebit de atractiv. Noul drum fo
restier carosabil ce întovărășește 
firul șerpuit al apei pînă sub poa
la Parîngului, blocurile ciclopice în 
calcar ce par să se desprindă din 
masiv și sînt gata — gata să 
cadă din înălțimi, rostogolirile

POLAT I
măcinișuriilor naturale de piatră 
numite „Mor,iile de piatră", nu
meroasele specii de arbori și a- 
bundența vegetației care inundă 
locurile, dăltuiala ciudată a piscuri
lor ce sfidează cupola cerului, 

poienile, izvoarele, pitoreștile ca
bane ale muncitorilor forestieri, 
dau acelora care încă nu au tre
cut pe aici o imagine asupra

IN CLIȘEU, Vă prezentăm cele două intrări spre Peștera Li- 
іівсйог din Vatee PolatișteL

T E I
înnoptează și pînă Ia 
zorilor își pasc vitele, 
verde amenajat eu- grijă
muncă obștească. Uneori chiar și 
ziua 
cîte 
fără

revărsatul 
pe spațiul 

prin

frumuseții încîntătoare a locului.
O adevărată lume de basm se 

deschide privirii vizitatorilor care 
se hotărăsc să pătrundă în inima 
masivilor prin galeriile ce se des
chid în л pereții stîncoși începlnd 
de la kilometrul 7. Prima intrare pe 
care o întîlnim în cale duce la 
Peștera liliecilor. Celelalte galerii 
(în număr de trei) duc în peș
teri și grote care ascund adevă
rate capodopere de sculptură lu
crate de mîna neegalatului artist 
— natura.

Să pătrundem in grota nr. 2 
(cea mai interesantă dintre toate). 
Intrarea se face pe brînci. După 
3-4 metri, efortul este însă răs
plătit. Ne aflăm într-un mic tem
plu străjuit de 
Din tăietura 
zeci de idoli, 
privesc țintă 
ochi împietriți,
stalactite încrustate 
calcit cristalizat.
uriaș basorelief sugerează imagi
nea unei năprasnice furtuni 
mare. „Călărețul", „Capul de 
săre" „Scaunul" „Sulița" 
sînt alte cîteva forme pe 
natura le-a migălit secole și 
le de-a rîndul.

Interesante de vizitat sînt 
lelalte peșteri situate în

zeități necunoscute, 
largă a firidelor 
de 

prin
Sînt

a
formă bizară, 
sumedenie 
stalagmite 

cu boabe 
In fund.

de 
și 

de 
un

pe 
pa- 

etc„ 
care 

seco-

к 
C
I;
(,

I
I țr
7și ce- ? 

susulS
Văii Polatiștei, în special Peștera nr. j 
4 care dezvoltă în interiorul ei un j 
soi de mușchi nemai întîinit Ія altă > 
parte la noi în țară. ’

pot fi văzuți cai legați de 
un stîlp electric „măturînd" 
menajamente tot ce intîlnese 

în jur : iarbă, flori,
Pe bună dreptate 

indignați de faptul 
sînt lăsate să pască
curilor și se întreabă: Oare sec
ția de gospodărie a Sfatului popu
lar Petroșani de ce admite tran
sformarea spațiului verde dintr-un 
cartier al orașului In imaș ?

arbori, 
locatarii sînt 
că animalele 
în jurul blo-

Soarele în slujba r 
chimiei

ln Uniunea Sovietică a înce
put, pentru prima oară în lume, 
producția de kaprolactamă (ma
terie primă pentru fibre de masă 
plastică) printr-un procedeu foto- 
chimlc. La combinatul chimic din

Kirovakan (Armenia) s-a obți
nut acest produs prețios grație 
unui procedeu în care s-a folo
sit acțiunea luminii soarelui. Noul 
procedeu este de cîteva ori mai 
economicos decît sinteza chi

mică în mai multe trepte folo
sită în prezent.
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■ O data cu încheierea exame- 
* nulul de maturitate, tînărul ab- 
i solvent al școlii de culturi ge- 
9 nerală se află în situația de a

1 da răspuns definitiv 
pe care și-a

?
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9
9
9
9
9
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vățămîntul superior era un privi-,* 
legiu al celor avuți sau cind * 
fiii oamenilor muncii care totuși 
se încumetau să-și continue stu
diile, erau nevoiți să muncească 
pe unde apucau spre a-și strîn- 
ge ceva bani pentru 
cursuri, pentru hrană.

Astăzi, datorită condițiilor 
totul deosebite create de partid, 
de statul nostru socialist, cînd 
fiiior oamenilor muncii le este 
asigurată posibilitatea de a-și 
înfăptui cele mai îndrăznețe vi
suri, tinărul absolvent al școlii 
medii de cultură generală se 
află în fața problemei de a-și 
îndrepta pașii spre profesia 
eare-i este mai dragă, spre care 
are mai multe aptitudini. Uni
versitățile, institutele tehnice, 
facultățile ale căror număr a sporit * 
mult în anii noștri, așteaptă f 
acum un nou contigent de tineri, ' 
care să ia cu asalt minunata ce- j 
tate a științei și care prin mân- i 
că asiduă să devină cadre supe- ț 
rioare ale economiei și culturii.

Un loc important în învățămîn- * 
tul superior îl ocupă Institutul 
de mine din Petroșani, creație a i

întrebării 
pus-o de alitea 

oti: spre ce profesie să-mi în
drept pașii ?

Răspunsul la această întrebare 
nu e de loc ușor. Nu, nu este 
vorba de situația din trecut, 

cinci fiii oamenilor muncii, după 
multe sacrificii 

se vedeau puși 
de a păși pta 
de invățămint

ce terminau cu 
o școală medie, 
in imposibilitatea 
gal unui institut
superior din causa lipsei de mij
loace materiale. Au apus pentru 
totdeauna acele vremuri cind in-

(axe,

ț 
i 
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In cincisprezece ani

împletire strinsă 
invățămint și 

legate de reali- 
puse de partid 
miniere, Institu-

și creșterea numărului 
și al secțiilor. Astfel, 

institutului funcționează 
două facultăți: faculta-

*
*
9
9
♦ . . ... _ 
j regimului nostru democrat popu

lar, care pregătește cadre tehnice 
superioare pentru Întreaga indus
trie minieră. Pentru 
solvenji ai școlilor 
generală, dornici de 
frumoasa profesiune de inginer 
minier, prezentăm în 
gină Institutul de 
șani.

Pentru Institutul de mine din 
Petroșani, începerea noului an u- 
niversitar coincide cu o aniversare 
importantă: împlinirea a 15 ani de 
ia inființarea lui. Așezat în cel 
mai important bazin carbonifer din 
țară, realizind o 
între procesul de 
sarcinile concrete 
zarea obiectivelor 
în fața industriei
tul de mine a pregătit multilateral 
numeroase promoții de ingineri 
care în prezent activează cu suc
ces pe frontul luptei pentru creș
terea producției extractive pe baza 
progresului tehnic, a metodelor a- 
vansate.

Mărturie a dezvoltării vertigi
noase a acestui institut stă atît pu
ternica bază materială ce i-a fost 
creată cit 
facultăților 
în cadrul 
în prezent
tea de mine cu secții de speciali
zare pentru exploatări miniere, 
prepararea minereurilor și cărbu
nilor, topografie minieră și facul
tatea de electromecanică minieră 
cu secția electromecanică minieră.

Institutul funcționează în clădiri 
noi, moderne și spațioase, situate 
pe un deal pitoresc ce predomină 
Petroșaniul. In jurul clădirii impu
nătoare a corpului de invățămint, 
se grupează clădirile căminelor stu
dențești, cantinei, laboratoarelor, 
sala de sport, toate dotate cu mo
bilier și utilaje moderne. Institutul 
dispune în prezent de numeroase 
amfiteatre, de 15 laboratoare do
tate cu utilaj de inaltă tehnicitate 
destinat efectuării 
tice. Studenții sint 
cămine studențești 
ziție o cantină de 
Anul acesta a fost
institutului un nou corp de învă- 
țămînt, corpul B, care cuprinde am
fiteatre, o aulă, săli de lectură etc. 
Alături de cele trei cămine studen
țești existente, în curînd va începe 
construirea unui nou 
dern cu o capacitate 
locuri.

Condițiile materiale 
tufului, preocuparea 
dactic pentru creșterea de noi ca
dre de specialiști cu o pregătire

multilaterală, bogata activitate ști
ințifică ce pulsează aici, dezvolta
rea continuă a activității cultu
rale și sportive fac ca spre acest 
institut să-și îndrepte pașii nume
roși tineri absolvenți al școlilor de 
cultură generală. Aici studenții se 
bucură de toată grija: el au asi
gurată asistență materială gratuită, 
participă la excursii in țară, pri
mesc gratuit uniforme pe toată 
durata studiilor. Peste 70 la sută 
din numărul studenților sint bur
sieri. Nu puțini dintre studenții in
stitutului iși petrec vacanțele In 
cele mal frumoase stațiuni balneo
climaterice, in tabere studențești.

Prin crearea și dezvoltarea a- 
cestul institut in cel mai mare ba
zin carbonifer al țării — Valea 
Jiului, orașul Petroșani a devenit 
centrul universitar al invățămintu- 
lui superior minier, de unde plea
că in fiecare an spre exploatările 
și întreprinderile miniere din în
treaga țară cadre de ingineri cu o 
pregătire 
nizeze și 
sarcinilor 
vîrșire a 
pune in 1 
tractive.

inaltă, capabile să orga- 
i să conducă înfăptuirea 
' pe care opera de desă- 

construcției socialiste le 
fața industriei noastre ex-

lucrărilor prac- 
găzduiți in trei 
și au la dispo- 
mare capacitate, 
dat in folosința

t
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tinerii ab- 
de culturi 

a imbră(ișa

această pa- 
mi ne Petro-

cămin mo
de peste 400

create insti- 
corpului di-

IN TIMPUL LIBER
studenți- 
din Pe- 
Sub în- 

partid,

organizarea plă- 
timpului liber al

multă apreciere

Bogată este activitatea 
lor Institutului de mine 
troșani și în timpul liber, 
drumarea comitetului de
organizația U.T.M. și asociația stu
dențească desfășoară o activitate 
susținută pentru 
cută și utilă a 
studenților.

Se bucură de
din partea studenților întîlnirile cu 
mineri fruntași, cu oameni de ști
ință și cultură, care îi ajută să-și 
îmbogățească nivelul de cunoș
tințe. Studenții care au înclinații 
spre literatură sînt bine primiți și 
sprijiniți de cercul literar „Orizon
turi" care își desfășoară activita
tea în cadrul institutului. In aula 
institutului au loc 
zentate de Teatrul 
troșani, 
gratuite, 
solvenți 
numărul 
dențești.
multă apreciere orchestră de mu
zică ușoară și populară, formația 
de dansuri, teatru etc.

Pe tărîm sportiv, studenții din 
Petroșani sînt reprezentati cu suc
ces de echipele de rugby, handbal 
în 7. volei, baschet, fotbal. For
mațiile de rugby și handbal în 7 
activează în cadrul categoriei A.

Pitoreștile împrejurimi ale Văii 
Jiului, îndeosebi masivele Rete-

spectacole pte- 
de stat din Pe- 
cinematografice 

întîlniri cu ab-
programe 
concerte, 
ai institutului. A crescut 
formațiilor artistice stu- 
între care se bucură de

zațul, Parîngul, munții Sebeșului, 
defileul Jiului sint de neprețuit 
pentru cei care au îndrăgit turis
mul.

La
sală
țese,
șoară cu 
reuniuni și concursuri care atrag 
un mare număr de studenti.

dispoziția studenților stă o 
de sporturi, uri club studen- 
în cadrul cărora se desfă- 

regularltate întreceri,

Impunătoarea clădire a corpului de invățămint a Institutului de 
mine predomină împrejurimile orașului Petroșani.

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

UN BOGAT TEZAUR
In viața și activitatea fiecărui 

institut de invățămint superior, un 
rol important îl are biblioteca. Deși 
tînăr, Institutul de mine din Petro
șani dispune de o bibliotecă boga
tă, care constituie un adevărat 
tezaur pentru activitatea didactică, 
științifică și culturală ce se des
fășoară în cadrul institutului.

Fondul actual de cărți al biblio
tecii cuprinde peste 85 000 volume, 
dintre care o mare parte lucrări 
de specialitate, necesare pentru 
pregătirea profesională a studenți
lor, precum și pentru cercetări ști
ințifice. Alături de cărțile de spe-

ORIZONTURI LARGI

cialitate în numeroase domenii ale 
tehnicii, un loc de seamă îl ocupă 
cărțile de literatură politică și be
letristică.

Biblioteca posedă, de asemenea, 
peste 250 colecții anuale de re
viste romîne.ști și străine la care 
este abonată. .Se găsesc aici un mare 
număr de S.T.A.S.-uri, caiete de 
inovații, instrucțiuni pentru folosi
rea unor aparate și utilaje care se 
află în dotația laboratoarelor in
stitutului.

Situată în noul corp al clădirii 
institutului, avînd alături o mare 
sală de .lectură, biblioteca aduce o 
contribuție de 
desfășurată în 
tru pregătirea 
la stimularea

seamă la munca 
acest institut pen- 
viitorilor ingineri, 

activității științifice.
Paralel

pentru însușirea disciplinelor predate 
conform programului de 
viitorii ingineri mineri 
litatea de a desfășura, 
perioada studenției, o 
tivitate științifică. Și, implicit, 
tîvitatea de cercetare științifică 

îi ajută pe studenți să se pregă- 
vederea 
vor sta

cu munca de zi cu zi

învățămînt, 
au posibi- 
încă din 

bogată ac- 
ac-

critic al metodelor de 
aplicate în mina

an, cercurile științifice 
au abordat 36 aseme- 
printre care se numă- 

capacității op-
Vulc.an", . „Analiza

teme, 
„Determinarea 

a minei

activita-
esțe

.Si- 
în 
al 

stu-
cîmp larg de cerce- 

în vederea re- 
problemelor legate de 
productivității muncii, 

utilajelor miniere,

tească mai temeinic în 
sarcinilor de viitor ce Ie 
în față.

Meritoriu este faptul că
tea științifică a studenților 
strîns legată de problemele con
crete pe care le ridică progresul 
tehnic în industria minieră, 

tuarea Institutului de mine 
principalul bazin carbonifer 
țării — Valea Jiului, oferă 
denților un
tare științifică 
zolvării 
creșterea 
modernizarea
perfecționarea procesului de pro
ducție, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în exploatările miniere.

In prezent, în cadrul Institutului 
de mine își desfășoară activitatea 
12 cercuri științifice studențești care 
cuprind aproape 300 de studenți. Cer
cul de exploatări miniere efectuează 
în prezent un studiu pentru de
terminarea principalelor tipuri de 
lucrări miniere la mina Dîlja, 
mină care în prezent se află în 
curs de redeschidere, precum și

unul din cele 15 labo- 
ale institutului. Aici, studenții verifică practic cunoștințele do- 
la cursuri, pătrunzînd mai adine fenomenele fizice ale disci- 
studiate, ceea ce le va fi de mare folos in munca de viitori

Laboratorul de Rezistența materialelor 
ratoare 
bîndite 
plinelor 
ingineri.

ăl minei Lupeni" etc. 
activitatea științifică 

este îndreptată spre 1 
caracter pdlitico-ideo- ,

un studiu 
exploatare 

Herja.
In acest 

studențești 
nea 
ră : 
time
chimică a baritei folosite la pre- 
parația Lupeni ca mediu dens 
la spălarea cărbunilor'', ^Recupe
rai ea argintului din resturile de 
soluții ce conțin argint", „Con
tribuții la automatizarea stației 
de ventilatoare axiale de la suito
rul central

Totodată, 
studențească 
lucrări cu
logic, precum și pe tărîmul ma
tematicilor, al fizicii. Cercurile 
studențești din cadrul institutului 
au susținut cu succes comunicări 
în cadrul conferințelor pe țară ale 
cercurilor științifice, iar reprezen
tanții studenților institutului 
Petroșani au obținut rezultate 
marcabile în ultimii ani în 
drul 
fizică 
țară
în colaborare cu C.C. 
O.A.S.R., Societatea de 
tematice și fizice din

concursurilor 
și mecanică 

de Ministerul

din
re-
ca

de matematică, 
organizate pe 
Invățănrintului 

al U.T.M., 
științe ma- 
R.P R.

- = ©==-

In laboratorul de chimie anali
tică, față în față cu proprietățile 
substanțelor, cu legile lor de reac
ție chimică.

--— *

In sppijinul candidaților
Pe baza indicațiilor Ministeru

lui Invățămîntului, conducerea 
Institutului de mine a luat mă
suri pentru a acorda candidați- 

' lor Ia cursul de admitere un 
sprijin substanțial în vederea 
pregătirii obiectelor de concurs. 
Pentru facultatea de mine secția 
exploatări miniere și secția topo
grafie, precum și pentru faculta
tea de electromecanică minieră, 
in cadru] cursului se susțin exa- 

, mene la următoarele obiecte: 
aritmetică, algebră, trigonometrie 

' și calcul diferențial (scris și o- 
ral), geometrie plană, în spațiu 

, și geometrie 
I oral) și fizică
> tru secția de 
1 tății de mine
1 la matematică (scris

chimie (scris șl oral) 
, (scris și oral).

Pentru pregătirea temeinică a
> obiectelor de concurs, incepînd

analitică (scris și 
(scris și oral). Pen- 
preparare a facul- 
se susțin examene 

și oral), 
și fizică

de la 5 iulie și pînă Ia 5 august 
în cadrul institutului s-a deschis 
un curs de pregătire care este 
frecventat de 112 candidați. In 
perioada 5 august — 1 septem
brie va funcționa o nouă serie 
a cursului de pregătire a candi- 
daților in vederea concursului 
de admitere.

Cursurile de pregătire au loc 
în clădirea corpului de învăță- 
mînt a institutului și sint predate 
de cadre didactice 
tate. Candidaților 
de admitere li se 
tra cost, cazare și 
minele și cantina
atît in perioada cursului de pre
gătire cit și in timpul concursu
lui de admitere.

Prin aceste măsuri candidați
lor li se asigură condiții optime 
pentru pregătirea in vederea 
susținerii concursului de admi
tere.
e--, ■ •

de spedali- 
la concursul 
asigură con- 
masă în că- 

institutului
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LONDRA 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, în cursul zilei de 11 iulie, 
la Londra au continuat demons
trațiile în sprijinul cererii de eli
berare a deținuților politici greci, 
organizate de „Comitetul celor 100" 
cu prilejul vizitei în Anglia a 
regelui și reginei Greciei. Potrivit 
agenției, hotelul Claridge unde în 
seara zilei de joi suveranii gre
ci au oferit o recepție, a fost în
conjurat de puternice cordoane de 
poliție pedestră și călare. Circu
lația pe străzile învecinate hote
lului a fost blocată de camioane, 
mașini și motociclete, așezate de-a 
curmezișul străzilor de poliție pen
tru a împiedica accesul demon
stranților, precum și desfășurarea 
unui marș, organizat de „Comite
tul celor 100" pe străzile Londrei.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Londra al agenției France 
Presse, între un grup de aproxima
tiv 500 de demonstranți care au 
încercat să ajungă în fața hotelu
lui Claridge, și poliție au avut loc

puternice ciocniri. 75 de demon
stranți au fost arestați.

Pe de altă parte, anunță agenția 
France Presse, în cursul dimineții 
de 11 iulie primul ministru al Gre
ciei, Pipinelis, care se află în vi
zită în Marea Britanie, în prezen
ța ambasadorului grec la Londra 
a primit în audiență pe Betty 
Ambatielos, soția lui Antonios 
Ambatielos .deținut politic în în
chisorile grecești din anul 1948, 
însoțită de doi deputați ai parla
mentului britanic. Betty Ambatielos 
a înmînat lui Pipinelis o scrisoare 
adresată suveranilor greci în care 
cere eliberarea soțului ei.

In legătură cu lupta pentru eli
berarea deținuților politici din în
chisorile grecești, cunoscutul lup
tător pentru pace și filozof, lordul 
Bertrand Russell, într-o declarație 
dată publicității la 11 iulie la 
Londra, a spus că „demonstrațiile 
pentru eliberarea deținuților politici 
greci vor continua atît în Anglia, 
cit și în Grecia".

12 (Agerpres). 
delegații țărilor a-

(«Й pentHl 
Consiliului te Seraritate

NEW YORK 
La 11 iulie,

fricane la O.N.U. au înmînat pre
ședintelui Consiliului de Securitate 
două scrisori însoțite de note ex
plicative în care cer convocarea 
imediată a Consiliului de Securi
tate pentru a discuta politica de 
apartheid din Republica Sud-Afri- 
cană, precum și situația din colo
niile portugheze din Africa.

In cele două scrisori se subli
niază că atît situația din R.S.A., 
cît și situația din coloniile por
tugheze din Africa se agravează 
continuu. Acest fapt reclamă lua
rea de măsuri urgente pentru a 
se pune capăt politicii de discri
minare rasială în Republica Sud- 
Africană și pentru acordarea 
mai grabnică a independenței 
loniilor portugheze din Africa.

Scrisoarea a fost semnată
delegații a 32 țări africane mem
bre ale O.N.U.

cit 
co

de

--------------o---------------

O nouă acțiune a U. A. 
împotriva Cubei .

NEW YORK 12 (Agerpres).
Intr-o nouă acțiune îndreptată 

împotriva poporului cuban, Depar
tamentul de Stat al S.U.A. a anun
țat că Ministerul Finanțelor al 
S.U.A. a hotărît să interzică tran
zacțiile financiare cu Cuba și să 
blocheze bunurile cubane aflate în 
băncile Statelor Unite, precum și 
în filialele din străinătate ale băn
cilor americane. Comunicatul remis 
presei menționa totodată că ad
ministrația Kennedy „speră că și 
alte țări din America Latină vor 
urma exemplul Washingtonului".

La 11 iulie, relatează agenția 
France Presse; delegația cubană la 
O.N.U. a remis Secretariatului 
O.N.U. o scrisoare de protest îm
potriva blocării depozitelor ban
care cubane de către guvernul ameri

can. Carlos Lechuga, reprezentantul 
Cubei la O.N.U. informează pe se
cretarul general că, în urma re-

giul, autoritatea și eficiența O.N.U., 
deoarece Națiunile Unite pot de
veni un instrument supus fante
ziei nord-americane". Menționînd 
că delegația cubană este împie
dicată să funcționeze normal, re
prezentantul Cubei cere secretaru
lui general să facă uz de bunele 
oficii pentru a asigura respectarea 
drepturilor delegației cubane la 
O.N.U..

Presa cubană refârindu-se la 
măsura luată de guvernul S.U.A. 
o califică drept un act agresiv 
împotriva poporului cuban. „De
partamentul de Stat urmărește să 
creeze Cubei greutăți în comerțul 
exterior cu unele state capitaliste 
și să îngreuneze activitatea diplo- 
maților cubani în țările din zona 
dolarului", subliniază ziarul „No- 
ticias de Hoy".

măsuri 
misiunii

luate de S.U.A., 
cubane la O.N.U.,

»*••»•«*♦•♦***»*»♦••♦»♦»«♦»*»♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦«♦
♦
«♦

Vești din țările socialiste
Ufl nou petrolier 
sovietic gigant

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Noul petrolier sovietic „Veli- 

kii", — unul dintre cele mai mari 
vase fluviale din lume — con
struit la șantierul naval din Vol
gograd a pornit în prima cursă. 
Nava poate transporta cinci mii 
tone combustibil lichid.
va 
va 
pe

♦

centelor 
fondurile 
precum și conturile personale ale 
membrilor misiunii au fost bloca
te. Lechuga precizează că aceste 
fonduri blocate includ contribuția 
benevolă a Cubei Ia programul de 
extindere a ajutorului tehnic, acor
dat de către O.N.U. In scrisoare, 
acțiunea guvernului S.U.A. este 
calificată drept violare flagrantă a 
Cartei Națiunilor Unite. „Această 
măsură absurdă, se spune în scri
soare, pune în primejdie presti-

această ocazie a avut loc o festi
vitate la care au fost prezentate 
realizările celor peste 150 000 de 
mineri ai R. D. Germane. Acești, 
au depășit planul pe primele șa
se luni ale anului cu 2,5 mili
oane tone 
oane metri 
440 000 de 
352 tone la 
la potasiu.

♦♦♦ *♦♦♦♦♦♦♦*♦ «*♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦

. ♦
♦♦*♦♦♦ «♦♦♦♦

„V elikii" 
ieși în Marea Caspică, unde 
încărca combustibilul direct 
petrolierele maritime.

„Ziua minerului 
german"

BERLIN 12 (Agerpres).
La începutul lunii iulie a

sărbătorită în R. D. Germană 
„Ziua minerului german". Cu

de

io st

împotriva politicii de 
în Republica

PAARL 12 (Agerpres).
La 11 iulie, în localitatea sud- 

africană Paarl, au fost condamnați 
alți 16 africani la cîte trei ani 
închisoare pentru vina de a fi 
membri ai Congresului panafrican 
din Republica Sud-Africană, partid Ț 
interzis de autoritățile rasiste de
oarece se pronunță împotriva po
liticii de discriminare rasială pro
movată de guvernul lui Verwoerd.

Tot la 11 iulie un grup de re
prezentanți ai bisericii anglicane 
în frunte cu arhiepiscopul de 
Canterbury, au dat publicității o 
declarație în care au avertizat gu
vernul sud-african
care nu îpcetează politica de dis
criminare rasială și 
a persoanelor care 
pentru libertate și
el trebuie să se aștepte în viito
rul apropiat la un „adevărat 
dezastru",

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*«♦♦♦
♦ ♦ ♦

discriminare rasială • 
Sud-Africană :♦

Grupul de reprezentanți ai bi-J 
sericii anglicane, atrage atenția* 
guvernului sud-african „să ia mă-» 
suri înainte de a fi prea tîrziu, • 
deoarece răbdarea populației 
cane a ajuns la limită".

-------- ----- ©------

Proteste împotriva 
creării Federației 

Malayeze

că în cazul în

de reprimare 
se pronunță 
independență,

Noi acțiuni ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

SAIGON 12 (Agerpres).
După cum transmit agențiile 

presă, în ultimele două zile, 
Vietnamul de sud, au avut loc 
ciocniri militare între forțele
triotice și trupele diemiste. Potri
vit unui comunicat militar al co
mandamentului 
din Vietnamul 
sud-vietnamezi 
iulie un atac

de 
în 

noi 
pa-

trupelor americane 
de sud, 

au lansat 
împotriva

partizanii 
la 10 

pozițiilor

Desfășupapea procesului 
criminalului de război Globke

trupelor guvernamentale din pro
vincia Kien Hoa, situată în sudul 
Saigonului. Comunicatul semnalea
ză pierderi în oameni și armament 
în rîndul trupelor diemiste.

Un alt detașament de patrioți 
sud-vietnamezi a atacat la 11 iu
lie patru sate strategice și un fort 
militar în delta fluviului Mekong. 
Au fost uciși și răniți numeroși 
soldați din trupele guvernamen
tale. Comunicatul oficial mențio
nează că o mare cantitate de 
mament a fost capturată de 
trioți.

ar- 
pa-

— o

la lignit, cu 6 mili- 
cubi la săpături, c.

tone la brichete, c 
cupru, cu 10 754 to.i.n

Garaj cu 5 etaje
SOFIA 12 Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Recent în raionul Vasil 

din Sofia, a fost dat în , 
fă un garaj modern cu 1 
care poate adăposti 200 
risme și 40 de autobuze, 
rea și coborîrea mașinilor se face 
pe două serpentine. Garajul este 
prevăzut cu camere pentru odih
na conducătorilor auto și cu băi. 
In viitor, pe lingă acest ф 
garaj se va construi un atelier ♦ 
pentru reparații, o instalație pen- • 
tru spălarea automată a mașinilor, 
o stafie de benzină etc.

Levshi, Ț 
folosin 
5 etaje 
autotu- 

. Urca-

BERLIN 12 (Agerpres).
In ședința de la 11 iulie a pro

cesului criminalului de război H. 
Globke au continuat dezbaterile 
asupra rolului acuzatului în crea
rea legilor rasiste ale naziștilor. 
Au fost audiați numeroși martori 
care au arătat în depozițiile 
participarea lui Globke la 
rea crimelor odioase din 
naziștilor.

Apoi a luat cuvîntul M. 
acuzator public din
declarat că a venit la proces pen
tru a se alătura, în 
nizației luptătorilor 
zismului, la acuzația 
Globke. După ce a
comise de naziști, Landau a spus 
că cetățenii din Izrael așteptau 
mult ca omul care este acuzat 
fapte atît de grave și al cărui 
me a fost pronunțat de multe
la procesul lui Eichman, să eom-

lor 
săvîrși- 
timpul

Landau,
Izrael. El a

numele orga- 
împotriva na- 
împotriva lui 
arătat ororile

pară, în sfîrșit, în fața tribunalu
lui. Globke ar fi trebuit să fie 
judecat în R.F.G., a spus Landau, 
însă acest lucru este eu neputință 
deoarece acolo numeroși magistrați 
au fost complici ai lui Globke.

Presa germană a publicat o știre 
arătînd că în serviciul de sigu
ranță vest-german al lui Ghelen 
activează numeroși foști SS-iști și 
gestapoviști, recomandați de Glob
ke, căruia îi este subordonat acest 
serviciu în calitate de secretar de 
stat în guvernul Adenauer.

La hotelul „Johanneshof",
Berlin, a avut loc un colocviu la 
care au participat juriști din S.U.A., 
Brazilia, Franța, Danemarca, Aus
tria. Participanții la colocviu au a- 
juns la concluzia unanimă că pro
cesul împotriva lui Globke are o 
însemnătate deosebită și cores
punde principiilor dreptului inter
național și legilor Republicii De
mocrate Germane.

Lovitură de stat 
în Ecuador

din

de 
de

rni- 
ori

QUITO 12 (Agerpres).
Pentru a doua oară în cursul

■ timelor 17 luni, în Ecuador a avut 
loc o lovitură de stat militară.

După cum anunță agențiile de 
presă occidentale, o juntă militară 
compusă din reprezentanți ai celor 
trei armate și ministrul adjunct de 
război a preluat joi puterea la 
Quito, după ce s-a procedat la a- 
restarea președintelui Arosemena. 
Potrivit unui post de radio din 
Quito, interceptat la Lima, palatul 
prezidențial a fost încercuit de ve
hicule blindate și de numeroase 
trupe, în timp ce Arosemena a fost 
arestat în propriul său birou. (Pre
ședintele Arosemena se află 
fruntea statului din anul 1961, 
anul viitor, urmau să aibă loc 
alegeri generale în țară).

ul-

în 
iar 
noi

afri-J
♦

♦ ♦

♦
♦ ♦ ♦ ♦

KUALA LUMPUR 12 (Agerpres).»
Partidul Frontul Popular Socia- e 

list din Malaya a dat publicității* 
o declarație în 
acordul semnat 
vire la crearea 
yeze, calificînd 
drept o anexă 
neocolonialismului. Declarația sub- » 
liniază că Frontul Popular Socia- J 
list se opune acestei federații. ♦ 
Participarea Malayei, subliniază • 
declarația, este ' incompatibilă cu» 
statutul său de țară independentă.*

Partidul islamic panmalayez a ♦ 
adresat o telegramă primului mi-» 
nistru al Angliei în care își ex-J 
primă opoziția față de Federația J 
Malayeză, a cărei constituire este» 
contrară adevăratelor aspirații ale» 

poporului malayez.

Trei noi specii 
de griti

PEKIN 12 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

China nouă, agronomii din pro
vincia Șantum, una din principale
le regiuni producătoare de grlu 
din 
noi 
oare 
acum,
zistentă la irig, vînt secetă, 
a doua specie grăunței^ sînt 
strîns legate de spic și nu 
prematur. A treia specie are o
perioadă de maturizare mai scur
tă 
le 
de 
de

China 
specii 

celor 
Prima

au
de

obținut 
grlu t 

cunoscute 
specie este mai

t trei 
superi- 

pînă 
re- 
La 

mai 
cad

*♦ »
*

*

care condamnă J 
la Londra cu pri-J

Federației Mala- » 
această federație > 
și un produs al î

și este rezistentă în terenuri- 
alcaline. Toate speciile sînt 
o productivitate sporită față 
cea a griului obișnuit.

*
♦

Celuloză din paie
V ARȘOVIA 12 (Agerpres).
La fabrica de hîrtie și celuloză 

din Wroclaw a început montarea 
mașinilor în noua secție care va 
produce celuloză din paie. Secția 
este înzestrată cu cele mai mo
derne mașini automate. Ea va 

♦ produce anual 12 000 tone celuloză.

*.*i

♦
**

ROMA. La 11 iulie, ■ munci
torii de la rafinăriile grupului 
„Standard Oii" din Italia au de
clarat o grevă de 48 de ore re- 
vendicînd un nou contract 
muncă colectiv care să 
dă îmbunătățirea situației 
teriale.

de 
preva- 

lor ma-

ApărăriiTOKIO. — Direcția
Naționale din Japonia (Ministe
rul de Război), neținînd seaista de 
protestele pescarilor japonezi, con
tinuă experimentarea rachetelor 
în insula Niidzima. După cum 
anunță agenția Kiodo, pe poligo
nul experimental a fost efectuată 
la 10 iulie lansarea proiectilului 
teleghidat „Taam-2-0", de produc
ție japoneză. In curînd, tot acolo 
se vor efectua experiențe cu pro
iectilul teleghidat .,Tlrm-2".

LONDRA. — Intr-o declarație 
făcută de ministrul de război al 
Angliei, P. Thorneycroft, acesta a 
subliniat că, în conformitate cu 
acordul realizat între guvernul 
Angliei și Kenyei, trupele engle
ze vor fi retrase din Kenya în 
timp de un an de la data obți
nerii independenței.

După cum se știe, Kenya, care 
și-a dobîndit recent autonomia in
ternă, urmează să devină inde
pendentă la 12 decembrie a. c.

BUENOS AIRES. — Pachebotul 
argentinian de cursă regulată „Ciu-

dat de Asuncion", care navighea
ză de 30 de ani între Santiago și 
Buenos Aires, a naufragiat joi di
mineața la gurile fluviului Rio de 
la Plata. După cum anunță agen
ția France Presse, în această ca
tastrofă, din cei 400 de călători 
aflați la bordul vasului, 33 au 
rit. Naufragiul s-a datorat 
incendiu care s-a produs în 
mașinilor.

MONTEVIDEO. — Potrivit
genției Prensa Latina, guvernul 
Uruguay ului a aprobat o sporire 
cu 95 la sută a tarifelor pentru 
curentul electric folosit în întrea
ga țară. Aprobarea acestei 
teri atrage după sine sporirea 
țurilor cu aproximativ 50 la 
în întreprinderile industriale 
folosesc energia 
70-80 la sută a 
ce.

CARACAS. — 
politice au făcut
locuința senatorului Pompeio. Mar
ques, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist din Venezuela, încâl
cind astfel imunitatea lui parlamen
tară. Polițiștii, 
automate, au 
natorului, au 
sale personale 
persoane care
tre cei arestați se află fiul sena
torului și un deputat al Adunării 
legislative a statului. ' 4

pie- 
unui 
sala

3'

creș-
pre- 
sută 
care 

i cuelectrică și 
tarifelor telefoni-

Agenți ai poliției 
o descindere la

înarmați cu puști 
năvălit în casa se- 
reținut documentele 
și au arestat cîteva 
se aflau acolo. Prin-
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