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Citiți în pagina IV-a:
• Țelurile ofensivei de toamnă a clasei muncitoare din Japonia.
• In S.U.A. continuă demonstrațiile antirasiste.
• începerea conferinței pentru acordarea independenței coloniei 

engleze Malta.
• Laburiștii se opun planului american de creare a forțelor nu- < 

cleare multilaterale ale N.A.T.O.
• „Mii de oameni de știință și ingineri englezi părăsesG țara".

In zona noastră muntoasă 
putem crește mai multe 

animale
Membrii întovărășirii 

■ noasire zootehnice „30 
- Decembrie" au citit cu 

mult interes relatările 
apărute în ziare despre 
Hotărîrile Consiliului de 
Miniștri privind sporirea 
cointeresării producători
lor în creșterea și îngră- 
șarea animalelor și cu 
privire la desfacerea căr
nii. Aceste măsuri creăză 
posibilități mari de dez
voltare a creșterii anima
lelor și constituie un pu
ternic îndemn pentru pro
ducători de a livra sta
tului, pe bază de con
tracte, animale cu o greu- 
tate sporită.

întovărășirea noastră 
din comuna Iscroni este 
încă tînără are un nu
măr mic de animale, iar 
rezultatele economice ob
ținute de către întovără
șire nu sînt la nivelul po
sibilităților. In zona noas
tră muntoasă putem creș
te însă mult mai multe ani
male. Astfel, numai pe te
renurile actuale ale înto
vărășirii noi putem crește 
și îngrășa circa 250 de 
oi sau 40-50 de viței, ori 
20-25 de vite mari. Cum 
se poate ajunge la aceas
ta ? Sporind numărul de 
:ovine în turma întovără
șirii, cumpărînd tineret 

1 bovin pentru creștere și 

fnțțrașînd vite mari pen
tru vînzare pe bază de 
contract, așa că avem po
sibilități pentru a crește

De aceea, 
chibzuință 
toate cele 
de pășuni
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mai multe animale, 
noi, datorită ploilor 
bundente, crește o 
bogată, 
sind cu 
natul pe 
terenuri
nețe, din primăvară 
pina în toamnă, noi 
tem obține un serios spor 
de greutate la animale, 
fapt de pe urma căruia 
putem lua bani frumoși. 
Noile prețuri de achiziții 
la animale, după calitate 
și greutate, ne crează con
diții pentru obținerea unor 
rezultate și mai bune în 
întărirea economico-orga- 
nizatorică a întovărășirii.

In aceasta direcție avem 
exemplul inlovărășiților 
din Coroiești, care după 
cum am auzit cresc și 
îngrașă viței la pășunile 
din munte. Crescînd și 
noi tineret hovin vom 
putea spori mult efectivul 
de animale al întovără
șirii, Țăranii întovărășiți 
din Iscroni sînt hotărîți 
să folosească mai bine po
sibilitățile zonei noastre 
muntoase în scopul spo
ririi continue a șeptelu- 
lui. Prin aceasta ne vom 
aduce contribuția la îm-

■ bunătățirea aprovizionării 
populației cu - carne 
preparate de carne.

Și

IONEL HER 
vicepreședinte 

al întovărășirii zootehnice 
„30 Decembrie" 
comuna Iscroni

Activitate susfinuta
La depozitul de mate

rial lemnos din Lu peni, 
activitatea nu încetează 
nici ziua, nici noaptea.

Ca urmare a hărniciei 
muncitorilor Benchiș La- 
zăr, Mercea Gheorghe, 
Popovici Alexandru, Nica 
Emilian, Bîrzan Vasile și 

J? alții, a expeditorului Nea- 
goe Emilian, zilnic la

se 
in 

to-

acest depozit sosesc, 
descarcă și reîncarcă 
v agoane cea. 150—200 
ne material lemnos. Nu
mai luna trecută în de
pozit au sosit 3 145 m.c. 
bușteni. In prima decadă 
din această lună au fost 
expediate, deja 150 va
goane de lemn față de 
250 vagoane sarcină de 
plan pe întreaga lună.

i ------------------ O-

Pe feme obștești

Noile construcții ridi
cate în ultimii ant în 
Valea Jiului au acoperi
șul in formă de terasă 
pe care nu se poate cir- 
cula,. De aceea, pentru 
locatari, montarea 
antene de radio a 
venit o problemă, 
urmare, proiectantul a 
prevăzut pe fiecare a- 
coperiș cite doi suporți 
de antene de radio. Fie
care suport de antenă 

colectivă de radio are 
16 cîrlige, deci doi su
porți montați pe terasă 
asigură 32 antene (lîță) 
pentru toate apartamen

tele.
' Cum se montează 
tenele colective de 
dio ? Locatarii au 
ales fiecare cite 

cîrlig de la cercul 
portului colectiv și 
preună cu 
de la scara vecină 
respunzătoare) își 
forma împreună o 
nă colectivă pentru 
bele aparate.: Iată

Se 
cîrlig 

doi izolatori de por-

unei 
de- 
Ca

an
ta- 
de 
un 
su- 
îm-

alt locatar 
(co- 
pot 

ante- 
am
mo-

dul de instalare: 
pleacă de la un 
cu
l.elan, se trage sînna
(antena) pînă la mijlocul 
distanței (7-12 m’, . se
puii 3 izolatori de por
țelan și în continuare 

sirmă pînă la cîrligul co
respunzător de Ja cercul 
din față pe cealaltă par
te a blocului unde se 
montează încă doi izola
tori. Firul de coborîre nu 
se trece pește fațadă. . în 
special la cele vopsite 
cu vinacet, ci prin coșu
rile de ventilație, cobo- 
rîndu-se prin cămară în 
apartament. In acest fel 
se evită aspectul neeste
tic al trecerii firului pes
te fațadă.

Este o cerință - elemen
tară ca la fiecare bloc 
să existe cutie de scri
sori. La blocurile noi se 
pot monta sub 
rii. la intrarea

Șt.

casa scă- 
în bloc
MIHAI .

(Continuare in pag. 3-a)
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Brigada comunistului Cristea Aurel din sectorul I al minei Aninoasa se situează in fruntea luptei 
pentru sporirea producției de cărbune. Numai in luna care a trecut ea a extras 665 tone cărbune peste 

*■. plan.
IN CLIȘEU: Brigadierul Cristea Aurel (cei din stingă) impreună cu șeful de schimb Karll Gheor- 

flhe si maistrul miner Velea Vasile înainte de intrarea în mină.

Realizări gospodărești 
la E. M. Lupeni

Reparații de bună calitate
In semestrul I din acest an, co

lectivul sectorului gospodăresc de 
la E. M. Lupeni a efectuat cu mij
loace poprii numeroase reparații 
capitale. Brigăzile de zidari, vop
sitori și instalatori conduse de 
Popa Alexandru, Ergani Petru și 
Rus Gavrilă au reparat la baia 
muncitorilor pereții deteriorați, au 
refăcut .complet pardoseala, au zu
grăvit interiorul și au montat noi 
instalații pentru . aducțiunea apei, 
mărind numărul dușurilor. Tot în 
această perioadă muncitorii secto
rului gospodăresc de la E. M Lu
peni au lărgit și modernizat lăm- 
păria minei, au executat 2250 m.p. 
izolații hidrofuge și 14 000 m.p. de 
zugrăveli și vopsiri la clădirile 
din incinta exploatării.

Toate reparațiile . efectuate sînt 
de bună calitate.

Atelier pentru dulgheri
E plăcut ca în timpul liber să 

treci pe la biblioteca clubului din 
Petrila să răsfoiești o carte care te 
pasionează. Acest lucru îl fac zil
nic zeci de tineri și vîrstnici din 
orașul Petrila.

Iată, in clișeul de față pe tova
rășa Catană Ecaterina, bibliotecara 
clubului (cea din dreapta) distri
buind cărți unor tiiiere cititoare. 
Acest lucru îl face de fapt cit e 
ziulica. Biblioteca are doar mulți 
cititori.

lui Berey a 
temperatura-i 
să treci ’ pe

eu ia treaba 
vizita.

— In abatajul 
apărut presiune și 
ridicată. Ar trebui 
acolo.

— M-am gindit și 
asia așa că îi voi

Cosma loan, prim maistru mi
ner la sectorul I al minei Ani
noasa este bine cunoscut mineri
lor din sector. Om cu o îndelun
gată experiență în minerit, el 
știe să se descurce in problemele 
pe care i • le pune producția. De 
aceea, discuția care a avut-o cu 
șeful sectorului 

fost scurtă.
8 Nici nu avea rost 
8 să intre în a- 
8 mănunte. Locuri

le de muncă din 
sector le cunoaște

Ajuns': în abataj, maistrul mîndr 
cercetă fiecare armătură, tavanul, 
apoi se adresă șefului de bri
gadă : i ■ • i

— Eu cred că ar ii bine să 
trageți cîteva' armături suplimen
tare, apoi să ; vă apucați de lu
cru... Am și vorbit cu mecanicii 
să ; vă instaleze un i ventilator și 
să etanșeze tuburile de aeraj.

Prim maistrul miner intră în 
vorbă cu minerii din brigadă.

— Abatajul dumneavoastră e 
puțin cam greu, însă vă puteți 
descurca. Ați avut situații și mai 
grele și te-a/i învins.

Lui Cosma loan îi' place 
ducă lucrul pînă la capăt, să fie 
încredințat că oamenii au condi- 

de muncă 'și apoi să-și vadă 
alte treburi. Așa că n-a pără- 
abatajul pînă n-a fost totul 

ordine. Deși și-au piedut mar
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Valorificînd prin recuperare o 
importantă cantitate de materiale 
de construcții, muncitorii din sec
torul X al minei Lupeni au hotă- 
rît să ridice pentru dulgherii de 
mină un nou atelier. După două 
luni de străduințe, activitatea lor 
a fost încununată de succes. Cu- 
rînd noul atelier va fi dat în fo
losință. In noile condiții, dulgherii 
de la E. M. Lupeni vor putea 
spori considerabil volamu]» lucră- r 
rilor pentru subteran, iar durata 
execuțiilor va fi mai redusă. - ■

cărbune, și apoi se îndreptă cu 
pași grăbiți spre abatajele 11 și 
9. La aceste locuri de muncă au 
fost introduse pentru prima dată 
crafere blindate scurte și uni 
meni manifestau neîncredere 
de noile utilaje.

—• Blindatele se ruculesc 
greu și nu sîntem învăfați 
ele — spuse unul 
cînd Cosma aduse 
crajere.

— E adevărat că
le, însă aproape întreaga canti- g 

tate de cărbune g 
este transportată g 
din abataj fără g 
să interveniti cu 8 
lopata — le spu
se el. Apoi

ciștigul dumneavoastră o să 
mai mare.

■ Cosma Ioan 
ceste abataje, 
cu oamenii, a

oa- 
îață

mai 
cu

din mineri —
vorba despre

sînt mai gre-

Însemnări de reporter

ca-n „palmă '.
Și 

fie

a-a zăbovit și în 
A stal de vorbă 
asistat la aproape 

toate operațiunile de lucru, dove-
dindu-)e practic minerilor avan
tajele folosirii noilor cratere in
troduse în abatajele cameră. In 
scurt timp oamenii s-au obișnuit 
cu noile utilaje.

...Acestea sînt doar cîteva as
pecte din munca lui Cosma loan, 
prim maistru miner din sectorul 
I al minei Aninoasa. In „revirul" 
care-1 are nu-i scapă nici cele mai 
mici amănunte. Dă ajutor concret 
tuturor brigăzilor, îndrumă mai
ștrii, iar acolo unde lucrurile
sînt mai complicate pune mîna g 
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fii 
de 
sit 
în 
bine de trei ore cu lucrările de 
intre[inere a abatajului, pîriă iâ 
șiîrșitul schimbului, minerii din 

Berey Dionisie au 
trimis ia ziuă 30 tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

...După ce părăsi abatajul iși 
consultă carnefelul de

Ș totolit și înnegrit de praful de 
8 
оооооѳооѳоооооооооооо

notițe mo-

sectorului, 
prim mais- 
s-au lăsat 
toate bri-

pe unelte.
Rezultatele 

tehnico-ingineresc al 
din care face parte și 
Irul Cosma Ioan nu 
așteptate. In acest an
găzile sectorului I ' din cărbune 
și-au îndeplinit și depășit ritmic 
sarcinile de pian. Ca urmare, mi
nerii din sector au livrat indus
triei noastre socialiste în acest 
an 8Q00 tone de cărbune peste 
sarcina de plan.

р. NICU
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€w tinerii, după orele de muncă
in educarea co

munistă Și patrio
tică a tineretului, 
în fotmarea tră
săturilor morale 
ale omului de tip 
nou, un loo de seamă îl ocupă și 
organizarea în mod 
a timpului liber al 
acest sens, pe baza 
sate de Comitatul 
partid, biroul 
nesc U.T.M. a manifestat în acest 
an mal multă grijă pentru Îndru
marea organelor și organizațiilor 
U.T.M., în asigurarea unui conți
nui cbfe.spunzătot activităților ce 
Se organizează în timpul liber. 
Astfel, cu ajutorul organizațiilor 
dfe partid, ofganizațiile U.T.M., în 
colaborate cu organizațiile sindi
cale. au întocmit planuri de mtin- 
eă ebmune privind activitățile ce 
să ver organiza in timpul libet In 
perioada de vară. Merită Șă sPbîi- 
fiibm făptui că îh lumina măsuri
lor stabilite marea majotitate a 
comitetelor U.T.M. au organizat 
interesante aciivitățr in aer liber.

Semnificativ este faptul că la 
atragerea unui număr tot mai ma
re de tineri care să-și petreacă 
îifhpul liber participă tot mai muiți 
miincitori vîrStniCi, evidentiați în 
producție și activiști. De exemplu, 
fov. Costea Traian, secretarul co
mitetului de partid de la mina Lo- 
hba participă lâ thăiiifestările ce 

ergânizhază de către organiza
țiile U.T.M., face expuneri pe di
ferite teme în fața tinerilor, îi în
drumă să viziteze locurile pito
rești și locurile istorice din Va- 
Itța Jiului. La propunerea comite
tului de partid de la mina Lonea, 
organizațiile U.T.M. din localitate 
âu început să organizeze joi ale 
tineretului în aer 
orțțanileăza și 
â« lâ U.fe.U.M.P.

O atenție tot 
cordat în ultima perioadă 
ganizătii duminicilor de tinetet Și 
a serbărilor cîffipeneștl. La Ani- 
ndăsa, Petroșani, Lonea, Uricani și 
în alte localități este mult îndră
git programul variat ce se desfă
șoară cu adeăt prilej. Astfel; după 
participarea la diferite acțiuni cu 
caracter patriotic, tinerii participă 
la competiții sportive, jocuri dis-

IOAN GH1NBA 
prim-secretaf ai GOSiitUtelUl 
erașenesc U.T.M. Petroșani

plăcut și Util 
tineretului. In 
sarcinilor tta- 

orășehesc de 
comitetului orășe-

tractive, aaistă la 
ptugrafflele ar- 
tlsfice prezenta
ta de formațiile 
cluburilor, rtietg 
le eleufsil, iat 
Din luna mai și 

peste 10 Ol» de 11-

organelor șl 
iii aeeastă 

trebuie arătat

Beata dansează, 
plnâ in pftnfhhi 
netl au participat la eicuraille йг- 
ganizate Iii Valea Jiului precum 
și In alte raioane.

Deși preocuparea 
drgââinefliier U.T.M, 
direcție a eresdilt,
că ihai tnanilestă ійСй tendință 
de a se оГ|аіііВД spofadic aseme
nea acțiuni. Uneați otnanlZațiile 
U.T.M, hu consultă mise de îiwi 
asupra aeUvitâțilar te Шё vi «f 
dori sa păftihipe și nu se ține eetrt 
de pfapuhertle аёёйагв; Activită
ților ee se argântevază nu iftîot- 
deauna li se «sigură un cMțifiuf 
beget, atractiv, fapt ce face св 
numărul păftihipâfițllbt si Не se8> 
zbt. sint organtehtii U.T.M. ea cele 
dih seetdful Vil ăl fWitei Atilhea- 
sa, cehstrudții, seefsrul IV de te 
Й. M. Phtfila, 11 dh la g. M. UfU 
câni, I.C.M.M.,
T. A.P.L. și l.C.O. Lupeni care nu 
au organizat îh acest an nici o 
acțiune cil tinerdtlil șl riti-i mobi
lizează pe tineri să pettlclpe la 
diferite acțiuni cultural-educative.

Trebuie manifestată mai multă 
grijă fată de organizarea acțiuni
lor ce interesează tlheretill fiostru. 
sa rtu he fie indiferent făptui ea 
mai sint tineri care 
timpul 
țiunile
U. T.M. 
timpul 
vederea organizării în mod plăcut 
a tiffipnil liber âl tiaefetului.

І.С.Ѳ. Petrila,

își irosesc 
liber și nu participă la ac- 
întreprinse de organizațiile 
Sîntem în toiul verii și 

acesta trebuie folosit în

r
♦

Uir ftUBiăf 
din unitățile 
să-și petrea- 

liber în mod plfiCUt. j

să ne etrățti la asemenea 
ar fi util ea organizațiile 
dih aceste utntați as ac- 
iti comun pefitru orga- 

de excursii, ihtUtiifi

5*4: '4Лх.*4л

La început de drumeție...

O propunere
Dacă organizațiile U.T.M, difi j 

întreprinderile man ale Văii Jiu
lui au obținut o experiența pfe- 
țlrtesă in organizarea timpului 
liber ăl tineretului; nu același 
lucru se poate spune despre or
ganizațiile U.T.M. din unitățile 
mm mici. Organizațiile U.T.M. de 
pe șantierele de construcții, de 
la fniteprindetea ,,6 August", din 
unilățile comerciale ș. a. inițiază 
foarte rar său chiar deloc ac
tinii! eultural-educaiive sau re
creative pentru tinerii din unită
țile respective.

Pentru Că și tinerii din aceste 
unități 
acțiuni, 
U.T.M. 
ționeze 
hffiefea
sportive, ieșiri in aer liber «te 
3e poate veni, de asemenea, in 
ajutatul organizațiilor U.T.M. dm 
lihlfățiie miei prin aceea ca ti
nerii dm aii’sle unități să parti
cipe la aețitmim inițiate de în- 
trPpfiftdstlie riiafi pentru orga
nizarea timpului liber el tineri
lor. ta teiul acesta 
mai mare de tineri 
mai mici vor putea 
că timpul

Pe ffiiriunala Vale a Voevodului 
flotile parfumează de mult pădu
rile, iar prin pofehițe, iarba îșl 
așteaptă cosașii. Sus, pe crestele 
iflunțllbr, cetina de brad este ușor 
alinată de vîhtul făcoros care te 
ithbie la dfuHteție. Acesta este de
corul pe care l-au găsit lâ Vpe- 
vodul cei aproape 200 de tineri dih

liber, la fel cum 
dentttetul U.T.M.

mai mare s-a a- 
și or-

Săptămînal o excupsie
Odată cu venirea timpului căldu

ros, la preparațld din Lupeni se or
ganizează săptămînal cîte o 
cursie la 
și chiar 
regiune, 
comitetul
ducerii uzinei, au 
scop un plan de 
oadă acestei veri 
Lupeni au făcut excursii la Cîmptl

ex- 
cabanele din împrejurimi 
în diferite localități diii 
Comitetul sindicatului și 
U.T.M., cu Sprijinul 

întocmit îft 
acțiune, ta 
preparatorii

eon- 
acest 
peti- 

din

lUi Nhag, lâ cabanele Buta, Rusu, 
la Geoagiu. iu total 7 excursii.

De asemenea, în zilele de dumi
nica au fost organizate și nume
roase vizite in aite întreprinderi. 
Muncitorii și tehnicienii preparatori 
au vizitat uzina cecso-chimică din 
Hunedoara, pteparația din Petrila, 
noua preparație dlh CotoieȘtî aba
tajul frontal Unde lucrează plugul 
metanie dih sdetofui IV в ai mi
nei Lupenl și altele.

sectorul II al minei Petri/a sosiți 
sd se recreeze după o sâptămîhă 
de muncd bogată tti realizări.

La cabană, te Intittipină o atmos
feră caldă, p linte nească. Văile din 
împrejurimi iți oferă priveliști nea
semuite. Nu departe, se află o ex
ploatare forestieră. Această unitate 
tie producție a iost vizitată de 
majoritatea llhetilor din sectorul 
II Veniți Iii excursie. La cabana fo
restierilor tinerii mineri s-au în
treținut prietenește cu muncitorii 
cate exploatează lemnul, una din
tre cele mai mari bogății ale țării. 
Ei aii adtnirett utilajele moderne 
fofâsite de forestieri și în mod 
deosebit tierdstraiele mecanice care 
în numai 
la pămîrd 
groși.

fteintorși

citeva minute doboară 
arbori dintre cei mai

IN FIECARE DUMINICA
Dea- 

dia 
far- 

Este

In timpul verii, Uricaniul, tine
ta noastră așezare minieră devi
ne mai frumoasă ca orieînd. 
lurile, plaiurile și pădurile 
împrejurimi, bogate în atîtea 
Înece, te îmbie în fiecare zi.
firesc deci ca tinerii din Uricani 
să fie stăpîniți de dorința de a 
petrece o bună parte a timpului 
liber în mijlocul naturii, pe tere- 
hurile de sport.

La Uricani s-au făcut unele lu
cruri bune pentru a veni în în- 
tîmpinarea acestfei dorințe firești a 
tinerilor. Comitetul U.T.M. și eo- 
thitetui sindicatului minei au în
tocmit un plan comun cu manifes
tările cultural-sportive menite să 
creeze condiții prielnice tinerilor 
de a-și petrece o bună parte a 
tintpnlui lor liber în mijlocul na
turii. La întocmirea acestui plan 
Ș-au avut în vedere, lucru demn 
de remarcat, îndeosebi zilele de 
repaus -=•- duminicile. In ultiihul 

f&st denumite 
cultural-spor- 

prograttie 
dimineața

te-
Dl-

în urmă, 
a găsit tine- 
plină activi-

db

timp duminicile au 
la Uricani, duminici 
live, care cuprind 
ereetiv-educătive de 
nă seara.

Gu două săptămini 
tnineața de duminică 
tii minei Uricani în 
late pe șantierele muncii patrioti
ce. Tinerii mineri difi sectorul III 
hu Colectat fier vechi pe galeriile 
subtejano Tinerii sectorului de

U.T.M. era IhsUfiețltotUl dansului, 
tinerii SlCoi GheraSim, Uătuț Pe
tru, Miclea Iosif, Apostol Dumitru 
și ceilalți S-au prins îh joc. In 
intretiga Vale răsuna ecoul orches
trei de la club care i-a Însoțit 
pe tinerii eectorukii li lg munte.

In ziua următoare, adică dumi
nică, aceeași veselie, același elan ti
neresc. Din nou grupuri de tineri 
s-tar resfirat pe toate văile, au ur
cat la înălțimi. Să-i ii văzui pe 
tinerii din brigăzile lui Nistoreanu 
Gheorghe și Buduroiu loan cu ce 
înilăcărare vorbeau despre muncă, 
despre rezultatele lor obținute îp 
întrecerea pentru mai mult cărbune, 
Din mijlocul tinerilor excursioniști 
nit au lipsit ПІСІ Iov. Сё har a Ghe
orghe, secretarul organizației de 
patlid și titlărul inginer Marin 
Gheorghe șef UI sectorului.

Intr-o poiană, mai muiți tineri 
pasionați al jocului cu batohul ro
tund se ttdunttseră in jurul apara
telor portative de radio să asculte 
transmisia unui rheci de fotbal,

După ce amurgul s«a lăsat 
bineiea, excursioniștii s-au Îndrep
tat spre linia ierată unde-i aștepta 
trenul forestier. Un șuier prelung 
și garnitura s-a pus in mișcare...

lă cabană, tinerii sec- 
torUiui 11 au Întins o masă bogată. 
Aerul curat din inima pădurii ie-n 
sporit pofta de mltiCare După ma
să, alt lost bihevenite și citeva pa
hare cu bere. Să-i 11 văzul dpOi pe 
tinerii mltlerl cum 
joc. BMuioiu loan, 
găzi de ItUrteti s-й 
fruntaș și ia joc, 
abatajele stelarului 
Avram Vaier, secretarul organizației

------------- 0

se avîtltau în 
Șeful unei bfi- 

dovedil a fi 
nu numai Jn
ійГ tlndrlil

- LA AER LIBER
„Chipul moral al branhii de tip 
nou', expusă de tov. Gîscă loan, 
secretarul comitetului U.T.M. și a 
rotithiual eu o ghicitoare 11№НГв 
șl îtii conCUts de dăhs.

Sint mtf-adev8r duminici fnp 
тоам>. Tinerii participă te progra
mele culturabsptjrtlve din cedrul 
ditaiiftteiior eu tet mai mult iate- 
НЙ. Aceasta nu înseamnă insa eă 
a» se poate face mai mult, ea pre- 
gfeffleie duminicilor tinerelului bu 
at putea fi mâi bogate. Comitetul 
U.T.M. și comitetul sindicatului et 
putea dovedi mai multa inițiativă 
in organizarea unor acțiuni mai 
itlati eu tinerii din Uricani, a uner 
excursii pelite granițele Ufttteeta- 
1UI, ia diferite centre industriale șl 
loturi isloflte din regiune, in mun
ții din împrejurimile comunei, mal 
ales, că asemenea acțiuni sint pre
văzute chiar îh plenul de acțiune 
comun al . comitetului 
comitetul sindicalului, 
făcut t№ă șl pentru 
serbărilor cimpenești, 
rilur artistice In mijlocul naturii 
pentru care la Uricani există con
diții optime.

Tinerii sint dorulCl să vadă, el 
eunua'stă tot mâi mult, să-și îm
bogățească mereu mintea. Să ie 
ctMth deci pttsibilltetea de a*șl 
âHtefeU «нем» tteHbte legitimă

fler vechi în 
au lucrat la 

căzute de pe 
din sectorul 

diferite insta-

transport au colectat 
incinta exploatării și 
ridicarea vagonetelor 
linia ferată, iar cei 
mecanic au executat
lății de joc, leagăne, călușei etc. 
la solarele pentru copii dih ora
șul nou. Munca patriotică a durat 
doar citeva ore. In continuare ti
nerii s-au întîlntt pe terenul spor
tiv unde au disputat pasionante în
treceri de volei. După amiază a 
venit rîndul artiștilor amatori să-șl 
demonstreze măiestria. Popescu 
Mircea, Năsfileanu Ioan, Apolzan 
Victoria, Mariaș Elisabeta sini 
cițiva din cei mai apreciați artiști 
amatori. Ei au prezentat tinerilor 
un reușit program de cîntece popu
lare și de muzică ușoară. Apoi, 
în ritmul melodiilor interpretată 
de taraful de muzică populară, ti
nerii au dansat pe terasa clubului 
pîhă seara tîrziu.

Ultima duminică cultural-sportivă 
a avut, de asemenea, un program 
bogat. Aproape 150 de tineri au 
plecat la excursii la Gîmpu Iul 
Neag și pe dealurile din împreju
rimi. Alții au fost prezenți pe te
renul de sport unde s-a disputat 
un meci de fotbal Intre tinerii did 
Uricani și 
peni. După 
ІйШпІІ; de 
clublrlui la 
«ă, care a

cei de la VisCoza Lu- 
amiază tinerii s-au re- 
aseteefiea, pe tetâs* 
e reuniune Itavâfăs**^1 
Început cu confariutl

Care e aportul căminelor culturale ?

U.T.M. șl 
Puțin s-â 

organizarea 
a concutăii-

X. 3V1EX

I

I

La organizarea plăcută și utilă 
a timpului liber, cătniheie culturale 
pdt și trebuie Să aducă un aport 
Însemnat. Tinerii din satele Văii 
Jiului, tn tllldurile cărora se numă
ră muiți muncitori, la minele de 
cărbuni, ia cariere de piatră, fo
restieri, constructori, sondori, țărani 
Întovărășit! vin la căminele cul
turale animați de dorința de a ve
dea un iilm, un spectacol, de a 
participa la o discuție in jurul 
undi Cărți de literatură sau de a 
petrece o seară de dans, in cadrul 
căiaitieior culturale se pot organiza 
acțiuni variate, bogste in eanțitiut, 
cate să atragă un mare număr de 
tineri.

Sint insă unele cămine culturale 
Cafe nici pe 
plinesc acest 
pdate spune 
pre căminele
ți Chnpti lui Neag.

Să luăm, de pildă, căttiiftul cul
tural din comuna Ciitipu lui Neag. 
însăși lucrările de construcție si 
amenajare a acestui cămin au atras 
un mare număr de tineri dornici 
d* a avea ah lăcaș de cultură și

departe nu-și îrtde- 
roi. Acest lutru se 

in primul rind dear 
culturale din Bănite

i 
recreate. Căminul cultural dispune 
de bibliotecă, jocuri de șah, aparat 
de proiecție pentru filme etc. Bâr 
toate 
uzate 
două 
țiului 
cuiăt.

nici o till* 
bine de 
ușa eămi- 
fost dea-

acestea fătnin făta 
deoarece de măi 

luni lacătul de pe 
cultural n-a mat
intr-o scrisoare trimisă re

dacției ziarului nostru, tovarășul 
Cornea Tltu arăta că aceasta stătu 
de lUcfuti se datorețte faptului că 
directoarea căminului cultural, Plola 
Maria nu-și de nici un interes pen
tru organizarea de activități edu
cative tn cadrul acestui ațezămtat 
de cultură.

Asemănător 
și la Banița, 
de calcar, 
tovatășiți viii
căminul cultural deoarece de multe 
ori găsesc ușa încuiată.

Se cete din partea comitetului 
orășenesc de cultură și artă să a- 
nallzeze situația acestor cămine cul
turale șl să ia masuri concrete pen
tru ca ele să devină un mijloc im
portant de organizare educativă, 
utilă și plăcută a timpului liben 
ai tinerilor din aceste localități.

se prezintă situația 
Muncitorii carierei 

tinerii țărani ta
tei inai rar pe la
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In organizația de partid *■ 
eei mai vrednici mineri

1959 totnuniștii din 
de bază din sectorul

Întărirea rînduri- 
de bază. Dacă în 

ani în sector erau

Din anul
organizația
III al ійіпеі Petrila au Încredințat 
an de an tovarășului' LaSZlo Ște
fan эагсіпа de secretat al organi
zației de bază. In acăastă perioa
dă tov. Laszlo Ștefan a mu licit ne
contenit pentru 
lor organizației 
urmă cu patru
87 membri de paitid, în prezent 
numărul membrilor și candidaților 
este de 154.

De la bun Început biroul orga
nizației de bază a urmărit ca din 
brigăzile din abataje și de la pre
gătiri unde erau puțini membri și 
candidați de partid să fie atrași 
Шаі malți mineri în îîiîdurile ac
tivului fără de partid. Totodată, 
cei mai buni comuniști printre ca
re amintim pe tov, Enache Ghiriță, 
Tenezief Ștefan, Jurca Ioan au
primit sarcina să ajute grupele de 
partid să stabilească concret pe
schimburi care sînt eei mai înain
tați muncitori care vor putea de
veni candidați de partid, Gu acest 
prilej comuniștii din sector au a- 
ftas 37 de tovarăși în activul făta 
de partid. Cu aceștia biroul a des
fășurat o muncă politică susținută, 
le-â încredințat sarcini concrete și 
l-a atras la activitatea organiza
ției de bază, 23 mineri, ajutori 
mineri și vagonetari din activul 
fără de partid, au fost încadrați 
iă învățămîntul de partid, iar alții 
âu fost îndrumați spre activitatea 
culturală ce se desfășoară în ca
drul clubului din localitate, Atunci 
clnd comuniștii din sector au ana
lizat evoluția creșterii productivi
tății muncii în sector precum și 
desfășurarea învățămîntului de 
partid în anul de curîrid încheiat, 
la adunările generale a fost in
vitat să pattitripe șl ăctlviil făta 
de partid. In felul acesta, prin 
propunerile sale, activul fără de 
partid aduce un aperi prețios la 
bunul mers al activității organiza* 
ției de partid. Cu tovarășii din 
ectiVHl fără de partid biroul des
fășoară o muncă perseverentă. In 
fața acestor tovarăși au fost ți- 
hute
pre trecutul 
âuiui,

periodic conferințe des
ele luptă al parti- 

drepturiie și îndatori
rile unui membru de partid, cltie 
poate fi membru de partid etc. A- 
eemenea conferințe s-au ținut și 
In față celot № utemiști din sân
tei.

Atunci ciad ffiltierul Zlota Pavel, 
de exemplu, a cerut să fie primit 
în rîndurile candidaților de partid, 
biroul a organizat Cu el discuții 
a*u₽ra titiBr capitole din statutul 
partidului. Constatînd că s-a pre
gătit tu răspundere în vederea 
primirii sale în rîndurile organi
zației de bază și depune suflet 
Pefitru îndeplinirea sarcinilor de 
plăti, la propunerea biroului, co
muniștii l-au primit în unanimitate 
de voturi direct în rîndurile mem
brilor de pattid. Tot ditett în

partid au 
Kiss Moise
După primirea in partid, tovară
șului Kiss i s-a Încredințat coh- 
ducerea unei brigăzi de la pregă
tiri oare lună de lună fși depă
șește cu 10—15 la sută sarcinile 
de plan, iar Tudorache Marin a 
fost promovat șef de schimb în 
brigada comunistului Jurca 
care ntifndl luna aceasta a 
aproape 200 torte Cărbune 
plan.

Ajutați îndeaproape de 
triștii Rotaru Ioan, LasZlo 
și Cîșlaru loin, minerii I 
Alexand-tu, Temneanu Iban 
nîță loail au reușit in scurt timp 
să se ridice ia nivelul muncitori
lor evidential In Întrecerea socia
listă, să acumuleze bogate cunoș
tințe politice și profesionale. A- 
ptăciindu-le meritele, membrii de 
paitid dlft organizația de bază 
i-au primit 1П rîndutile lor cu sta
giu redus. Tot eu stagiu redus au 
mai fost primiți în rîtldutile mem- 
Bfilot de partid și alți muncitori

Printre cei primiți nu de mult 
în rîndurile membrilor și candida- 

” Iilor de partid se numără și mine
rii Dărămuș Iile, Dumitrașcu Iile, 
Tudosiu Aurel, ajutorul de 
Gabrea 
Viorel, 
Bledeă 
tuează 
creșterea producției și productivi
tății muncii, pefitru reducerea pre
țului de cost pe tona de 
extrasă.

Primirea unor astfel de 
tori îh flndurlle membrilor 
didaților de partid a avut o înrîu- 
rire pozitivă asupra întregului pro
ces de producție, astfel încît s-a 
putut face o repartizare judicioasă 
a membrilor și candidaților 
partid în locurile hotărîtoare 
procesului 
în același 
bilieare a 
realizarea 
angajamentelor de întrecere.

în perioada care s-a scurs 
anul aceste colectivul sectorului 
Ш al minei Petrlla a extras din 
adinCUri și trimis industriei noas
tre socialiste 
peste plan, a 
vitate medie 
folie cătbuhe 
mai mult decit sarcina de plan, 
iar valoarea economiilor realizate 
la prețul de cost al producției pe 
primele cinci ltrtiî ale ahulul în
sumează 13 000 lei.

BirbUÎ organizației de partid, 
comuniștii din sector, sînt hotă- 
rîți Ca pe viitor să muncească Cu 
și mai multă stăruință pentru pri
mirea în rîridtirile membrilor și 
cabdidațllor de partid a celor mai 
buni mineri care luptă activ pen
tru traducerea în viață a sarcini
lor ce stau în fața colectivului sec
torului.

fost primiți și minerii 
și Tudorache Marin.

Andrei, artificierul 
lăcătușii Bolonduț 
Mlhei Și alții Câte 
în fruntea luptei

loan, 
extras 
peste

comu- 
ștefan 
□hlșan 
șt Io-

miner 
Cotișel 
Sabin, 
se si- 
pentru

cărbune

munci
și cafi-

de 
ale 

de producție, sporind 
tiftlp Capacitatea de 
întregului colectiv 

sarcinilor cte plan

mo- 
la 
șl

din

5069 tone cărbune 
realizat o prodhcti- 

pe sector de 3,201 
pe post, eu 35 kg.

Z. ȘUȘTAC
ѴГІГТІ........ ......... .

Zilele trecute maternitatea din Petroșani a fost 
dotată cu un modern grup de sterilizare. Avînd co
menzile automatizate, grupul sterilizator poate fl 
minuit ușor și fără riscuri. El crează condiții optime 
petitrU sterilizarea materialelor folosite în maternitate.

Pentru noul an școlar
In vederea asigurării deschide

rii- în condiții optime ă noului an 
școlar, la Sfatul popular al orașu
lui Lupeni a avut loc o ședință 
cu directorii celor 5 școli de 8 
ani din localitate, la care s-au 
stabilit măsuri pentru terminarea 
la timp a reparațiilor și aprovi
zionarea cu combustibil a școli
lor. A fost scos în evidentă faptul 
că s-au terminat deja reparațiile 
curente la școlile de 8 ani nr. 1 
șl nr. 3. In noul aii școlar la Lupehi 
se va lărgi mult spațiul școlar 
prin terminarea noului local de 
școală cu 16 săli de clasă din car
tierul Braia.

Asigurîndu-se din timp lucrările 
de pregătire a școlilor în vederea 
deschiderii anului școlar, se creează 
posibilitatea desfășurării optime a 
procesului de înVățămînt în anul 
viitor.

EMIL TET1LEANU 
corespondent

1 Aplauze 
și la Petroșani

După frumoasele 
j}- făcute duminică in 
mii de oameni ai 
Vulcan și Lupeni, 
componenții iotului republican de 
călărie și-au arătat măiestria și 
curajul în fața iubitorilor aces
tui sport din orașul Petroșani și 
împrejurimi. Tribunele au fost 
pline ca la un meci de fotbal de 
campionat și fiecare concurent a 
fost aplaudat pentru friimoăsa 
comportare. Mulți dintre pasio- 
nății acestui sport aii ținut să 
imortalizeze pe peliculă secvențe 
din acest spectacol plăcut. După 
cum se veile și din clișeu, mais
trul spbrtului Lartga Alexandru a 
fost prins in obiectiv tocmai 
cind făcea o săritură de adevă
rat acrobat.

demonstrații 
fața cîtorva 
muncii din 
o parte din

INSTANTTAN EU
■g=—г"- я . . тп-_:гхлвиияихяИЫ*

Drumețind spre Uricani
ce 

Petro- 
pornit 
In au* 
Majo-

O
au

După un scurt popas 
la Lupeni, autobuzul 
face cursa pe ruta 
șani — Uricani a 
din nou la drum, 
tobuz lume multă,
ritatea, mineri din Uriclni 
și cîțiva țărani de pe la 
Cînjpu lui Neag. 
parte din călători
început să citească zia
rul în care erau publicate 
Hotărîrile Consiliului de 
Miniștri privind sporirea 
cointeresării producători
lor în creșterea și fngrâ- 
șarea animalelor. Un ță
ran în vîrstă cu părul 
nins de afli S-a oprit din 
citit și 
tinete 
brăcata 
costum
văii Jiului.

— Ai văzut 
Ce scrie aici ?

— încă nu moșule, dat 
am auzit la radio.

— Zice să creștem mai 
multe vite — mifizați, oi 
porci pe care să le con
tractăm cu statul. Scrie

s-a adresdt Utiel 
de liiigă 

într-un 
național

dl îni- 
frumos 

specific

nepoată

aici că atunci cînd faci, 
contractul primești avana! 
de la bancă fără dobîn*. 
dă. Apoi se dau și pășunii 
pentru animalele contrac-c 
tate, s-a anulat plata ta* 
xei de timbru pentru, 
certificatele de proprietatg 
pentru animalele vîndutg 
statului și Ineâ multe al* 
tele.

Apoi, după eîtevădj 
vom putea țifîe fhai ffiul* 
te Vite,

—- Da trebuie să cîâș*i 
tem nepoată âtît în în
tovărășire pit și pe lîngsț 
casă măi multe vlld, 

Intre
a ajuns 
tofii du 
Bunicul 
așteptat
vină mașina de Cîmpu 
Iții Neag. Pe chipurile 
lor se citea bucurie. Poți 
să fiu te bucuri 
partidul se 
un adbvârat 
belșugul 
îittUror ?

1

timp autobUzu^ 
lâ UfiCanî. tiâlă* 
coborît cu toții, 
și nepoata au 
un pic pînă să

și

Cînd 
gîndește ca 

pătiilie la 
bunăstarea

O. ti.

Despre antenele colective 
de radio și cutiile de scrisori

(Urmate Ш pag. l aț

(fie difi nișe, fie la fața 
zidului) cutii de scrisori 
colective cu 15-16 cutii 
individuale, prevăzute cu 
nf. apartamentului și cd 
broască CU cheie. In acest 
fdl poștașul va depune 
cotespotidența locatarului 
in cutia respectivă. Cuti
ile de scrisori colective 
se pot confecționa din 
plăci P.F.L. vdpsite în cu
lori cu un aspect plăcut.

Prin aceasta se va evita 
tăierea în uși (cazul de 
la blocul В 3) sau mon
tarea de ciitii de scrisori 
metalice neuniforme, în 
culori diferite, (cazul de 
la blocurile В 3, В 8, В 6 
și С 0). Este și aceasta 
o problemă care merită 
atenție, deoarece acolo 
unde nu ești*’ rezolvată 
ea prbvoacă greutăți lo
catarilor și măi . ales... 
factorilor poștali.

P U BL ICITAT E

Ministerul Comerțului Interior

ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALA 
petroșani
Stfdda 23 August nr. 6

Primește înscrieri pentru anul școlar 1903/1904 dintre absol
venții a 7 clase din orașele regiunii Hunedoara.

Candidați! pot fate înscrierile la O.C.L.-urile din orașele: 
Deva, Hunedoara, Albă Idila și Petroșani.

Informații suplimentare, ia direcțiunea șcOlii.

s:

ii 
h
li 

j 
*• i;
îț

îl
ii
Și
ii
ș! — Maistru timplărie cu salariu de 900—1 300 lei;
I; — Maistru tapițerie cu salariu de 900—1 300 lei;
;!— Maistru mecanic cu salariu
li Condițiile de angajate sînt cele prevăzute
■ : vigoare.
ІІ Informații
ii strada Mihai

1.1. L. „6 August" Petroșani
angajeaza Imediat:

serviciu producție, inginer cu salariu de 1700—1950 iei; 
serviciu organizare a muncit cu studii superioare cu salariu 
1 700—1 950 lei;

- Șef
- Șef 

de
- Inginer dispecer producție, cu salariu de 1050—1 500 lei;
- inginer C.T.C., cu salariu de 1050—1500 tel;
- Tehnician t tehnolog normator, cu salariu de 1 000—1 300
- Tehnician 1 tehnolog morărit, cu salariu de 1 000—1 300 lei;
- Tehnician І tehnolog extr., cu salariu de 1000^-1300 lei;
- Tehnician 11 tehnolog extr, cu salariu de 700—1 000 lei;

de l 000- -1 500 lei.
in hotărîrile

Ici;

in

suplimentare se 
Viteazu nr.

Л * 4 а л ла лал л • л 2» “£tîît

pot primi la sediul întreprinderii 
1 Petroșani.

din

SPITALUL UNIFICAT
PETROȘANI

ARE VACANT
trei posturi de conducători auto 

pe autosalvări 
SALARII AVANTAIOASE

Pentru alte informații ,зІ1сііагф’ se 
prezenta alinte la administrația splta’ulul.



Tratativele de la Moscova 
. asupra problemelor legate de 
încetarea experiențelor nucleare

MOSCOVA 17, (Agerpers). —
TASS transmite ;

In comunicatul oficial despre 
continuarea schimbului de păreri? 
între reprezentanții U.R.S.S., S.U.A,’." 
și Marii Britanji, dat publicității 
la Moscova, se spune:

„La 17 iulie, Andrei Gromîko,
ministrul1 -afacerilor externe al
U.R.S.S., Averell Harriman, secre*
tar de stat adjunct al S.U.A., lor
dul Hailsham, ministrul pentru pro-

blemele științei și tehnicii al Marii 
Britanii, și consilierii lor s-au în- 
tîlnit din nou și au realizat un 
progres în pregătirea unor preve
deri ale acordului privitor la in
terzicerea experiențelor 
în atmosferă, în spațiul 
sub apă. A avut loc, de 
un schimb de păreri în
bleme care prezintă interes reci
proc.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 18 iulie".

nucleare 
cosmic și 
asemenea, 
alte pro-

ѳ
O.N.U : Dezbaterile privind 

situația din Aden

pe 
de 
să

marginea ra-. 
subcomitetul 
cerceteze si-

guvernul en-.

Telurile ofensivei 
a clasei muncitoare

de toamnă 
din Japonia

de sud. Din 
fost nevoiți 

mai și iunie 
Africa și O- 

se docu- 
din

NEW YORK 17 (Agerpres).
In cadrul Comitetului O.N.U. 

pentru aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale con
tinuă dezbaterile 
portului întocmit 
O.N.U., însărcinat 
tuatia din Aden.

După cum se știe, 
glez nu a permis membrilor aces- 
tui subcomitet să viziteze Adenul 
și Federația Arabiei 
această cauză ei au 
să viziteze în lunile 
o serie de țări din
rientul arab pentru a 
menta astfel asupra situației 
Aden.

La 16 iulie, 7 membri ai Comi
tetului O.N.U. pentru aplicarea 
Declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale — Cambodgia, 
R.A.U., Iugoslavia, India, Mali, Si
ria și Tanganica au propus un

ѳ

Z MOSCOVA. Potrivit înțelegerii 
intervenite între guvernele Uniunii 
Sovietice și Republicii Democrate 
Germane, la Moscova a sosit o de
legație guvernamentală 
condusă de Lothar Bolz, 
ședințe al Consiliului de 
și ministru al Afacerilor

La Moscova delegația
probleme de politică 
interesează cele două

proiect de rezoluții în care se 
subliniază că situația din AdenJ 
care se înrăutățește continuu, con
stituie un pericol serios pentru 
pacea și securitatea internațională. 
Reluînd ideile principale ale ra
portului întocmit de membrii sub
comitetului, rezoluția cere guver
nului englez să garanteze dreptul 
poporului din Aden la autonomia 
internă cît mai curînd posibil. Ca 
prim pas spre acordarea autono
miei interne, rezoluția propune 
organizarea de alegeri generale pe 
baza votului universal sub supra
vegherea reprezentanților O.N.U. 
De asemenea, în rezoluție se cere 
abrogarea tuturor legilor care în
grădesc libertățile publice, precum 
și a tuturor măsurilor extraordi
nare, eliberarea deținuților politici, 
încetarea acțiunilor represive îm
potriva poporului etc., precum și 
evacuarea bazei militare engleze 
din colonia Aden.

Căutînd să împiedice luarea de 
măsuri eficiente în vederea tradu
cerii în viață a propunerilor fă
cute de, membrii subcomitetului, 
reprezentantul englez a făcut în 
cadrul comitetului o declarație în 
care a calificat raportul ca 
și tendențios" 
tru guvernul

TOKIO 17 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă care a avut 
loc în orașul Takamațu (insula 

sSikoku) Akira Ivai, secretar gene
ral al Consiliului General al Sin- 

ș dicatelor din Japonia, ' a declarat 
ț că țelurile principale ale ofensivei 
fde toamnă a clasei muncitoare din 

Japonia urmăresc satisfacerea ce
rerilor vitale ale oamenilor mun
cii japonezi, preîntîmpinarea trans- 
formării Japoniei într-o bază ato
mică a S.U.A. în Extremul Orient.

Ivai a subliniat necesitatea ac
tivizării luptei împotriva raționali
zării capitaliste a producției, îm
potriva concedierilor în masă pen
tru reducerea zilei de lucru, ma
jorarea salariilor și stabilirea unui 
minimum garantat de 
muncii funcționarilor 
rilor.

Consiliul general al
din Japonia, a spus în continuare

in 
oa-

in

retribuire а 
și muncito-

Sindicatelor

Ivai, va depune eforturi în vede
rea creării unui front unic de 
luptă al oamenilor muncii din Ja
ponia și pentru aceasta va adresa 
tuturor sindicatelor din țară che
marea de a crea consiliul pentru 
organizarea acțiunilor comune 
cadrul ofensivei de toamnă a 
menilor muncii japonezi.

Lupta sindicatelor japoneze
apărarea intereselor vitale și drep
turilor democratice ale oamenilor 
muncii din țară, a arătat el, este 
legată indisolubil de mișcarea pen
tru menținerea păcii, pentru lichi
darea primejdiei dezlănțuirii unui 
război nuclear. A nu admite intra
rea în porturile japoneze a sub
marinelor atomice americane, în
lăturarea de pe teritoriul japonez 
a avioanelor americane „F-105" 
purtătoare de arma nucleară, 
ceasta înseamnă a apăra pacea 
securitatea poporului japonez.

Ѳ

Laburiștii se opun planului american 
de creare a forjelor nucleare 

multilaterale ale N.A.T.O*

a-
Și

„inexact
și inacceptabil pen- 

englez.

LONDRA 17 (Agerpres).
In cadrul unui interviu televi- 

zat la 16 iulie, liderul Partidului*^ 
Laburist din Anglia H. Wilson s-a 
pronunțat împotriva planului ame
rican de creare a așa-ziselor forțe 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
El a criticat totodată poziția echi
vocă a premierului britanic Mac
millan asupra planului american, 

adoptată cu prilejul recentelor con- . 
vorbiri cu președintele Kennedy, 

Macmillan, a precizat liderul labu
rist, a manifestat interes față de 
planul american, dar avînd în ve- 
dere apropiatele alegeîi parlamen
tare el n-a acordat planului un 
sprijin entuziast.

Pe de altă parte, Wilson și-a 
reafirmat opoziția sa față de a-

cordarea armei nucleare 
niei occidentale 
ria" cercurilor 
S.U.A., potrivit 
țelor nucleare
N.A.T.O. ar constitui, chipurile, 
piedică 
de a-și 
proprie.

Germa- 
și a combătut „teo- 
conducătoare 
căreia crearea 

multilaterale

din
for-
ale

o 
în calea planurilor R.F.G. 
construi o armă nucleară

consultări în 
externă care 
părți.

a R.D.G. 
vicepre- 
Miniștri 
Externe.

va avea

16 iulie, reprezentan- 
kurde la Paris a a- 

primului mi-

PARIS. La 
tul mișcării 
dresat o telegramă 
nistru al Marii Britanii, Macmillan, 
ministrului de externe, 1 
Home, și liderului opoziției 
riște Harold Wilson, în care 
să se pună capăt livrării de 
engleze guvernului irakian, 
care sînt folosite în războiul îm
potriva kurzilor.

lordul 
labu- 

> cere 
arme
arme

NEW YORK. Agențiile de infor
mații anunță că racheta balistică 
intercontinentală „Minuteman" a 
explodat în aer la cinci secunde 
după ce a fost lansată de pe po
ligonul de la Cap Canaveral. Schi
jele incandescente ale rachetei au 
căzut asupra poligonului. Au iz
bucnit incendii în cîteva locuri.

LONDRA. In urma prăbuși
rii unei galerii care a avut 
loc în seara zilei de 15 Iulie 
la mina din Sneebtown din a- 
propierea localității Colville 
(comitatul Lastershlre), doi mi
neri englezi și-au pierdut viața.

BUDAPESTĂ. După cum anunță 
agenția M.T.I., la 16 iulie a sosit 
la Budapesta, într-o vizită neofi
cială de trei zile, fostul vicepre
ședinte al S.U.A., Richard Nixon.

SAIGON:

(Agerpres).
presă 

iulie au reîn- 
demonstrațiile 

regimului die- 
budiști au de-

SAIGON 17
Agențiile occidentale de

relatează că la 16 
ceput la Saigon 
budiștilor împotriva 
mist. Peste 150 de
monstrat în fața ambasadei ame- 

- ricane protestînd împotriva perse
cuțiilor la care sînt supuși credin
cioșii budiști de către autoritățile 
diemiste. In drum spre ambasada 
americană, demonstranții s-au cioc
nit cu unitățile de poliție trimise 
în grabă pentru a împiedica de
monstrația să ia amploare. Poliția 
a încercat să oprească înaintarea 
demonstranților blocînd străzile cu 
vehicule, dar budiștii au reușit să 
treacă peste baraje 
doanele polițiștilor.
transmite agenția 
stranții au strigat
miște și au ascultat cuvîntări ros
tite de conducătorii lor.

Un reprezentant al clerului bu
dist a anunțat după demonstrație 
că mai mulți preoți vor începe o 
grevă a foamei de 48 de ore pen
tru a protesta împotriva regimului

diemist. El a arătat că greva foa
mei va fi urmată de noi sinuci
deri publice; După cum se știe, 
un preot budist s-a sinucis la 11 
Iunie dîndu-și foc într-o piață pu
blică în semn de protest împotri
va persecuțiilor organizate de au
toritățile diemiste, pentru a atrage 
atenția opiniei publice asupra si
tuației budiștilor sud-vietnamezi.

Demonstrația de marți pune ca
păt unui așa-zis armistițiu, în vi
goare 
tățile 
După 
între 
părți 
tutea
promiteau să înceteze persecuțiile 
împotriva budiștilor. Acordul a fost 
însă încălcat de autoritățile die
miste care s-au folosit de între
ruperea demonstrațiilor pentru a 
opera arestări în rîndul budiștilor 
și a restrînge libertatea de miș
care a acestora. Conflictul dintre 
budiști și autoritățile diemiste a 
reizbucnit astfel cu o vigoare și 
mai mare.

de la 16 iunie între autori- 
diemiste și biserica budistă, 
cum se știe, la acea dată 
reprezentanții

intervenise un acord în vir- 
căruia autoritățile diemiste

celor două

și să rupă cor- 
Timp de 2 ore, 
Reuter, demon- 
lozinci antidie-

©

_„W de oameni de știință și ingineri englezi 
părăsesc țara“

de a se perfecționa după termina
rea institutelor.

Răspunzînd lui Crossman, secre
tarul parlamentar al Ministerului 
pentru problemele științei a recu
noscut că situația este serioasă. EI 
a declarat că lipsa de specialiști 
tehnici reprezintă o problemă acută 
căreia trebuie să i se acorde a- 
tenție de urgență.

LONDRA 17 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Camera Co

munelor, laburistul Crossman a 
. declarat că „mii dintre cei mai 

buni oameni de știință și ingineri 
englezi părăsesc țara". Aceasta se 
explică, a declarat el, prin salariul 
mic, lipsa de laboratoare și utilaje 
științifice, posibilități insuficiente

dennitialllle antiraiiste
WASHINGTON 17 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

tional relatează că un grup de ra
siști albi au deschis focul împo
triva unor persoane de culoare la 
Savannah (statul Georgia), rănind 
grav un negru. Rasiștii se aflau 
într-o mașină care parcurgea' în 
viteză una din străzile orașului.

Paralel cu acțiunile 
dare de acest gen puse 
rasiști, autoritățile iau 
lor măsuri represive

U.P.I.,
55 

de-
La 
au 
au

culoare la spectacolele 
Demonstrații ale popu- 
culoare au continuat să 
și în diferite cartiere 
York.

de intimi- 
la cale de 
la rîndul 
împotriva

participanților la demonstrațiile de 
protest ale populației de culoare 
împotriva segregației rasiale. Du
pă cum relatează agenția
poliția a arestat la Charleston 
de negri care participau la o 
monstrație antisegregaționistă. 
Thomasville (Carolina de nord) 
fost arestați 40 de negri, care
blocat intrarea în clădirea teatru
lui local pentru a protesta împo
triva interzicerii participării popu
lației de 
teatrului, 
lației de 
aibă loc 
din New

Ministrul de război al S.U.A., 
Robert McNamara, a emis la 16 
iulie un ordin care interzice par
ticiparea militarilor la demonstra
țiile antirasiste. Această măsură a 
fost luată ca urmare a alăturării 

unor militari americani demonstra
țiilor pentru 
populației de 
la 14 iulie Ia 
ginia) a unui 
care purta un 
fruntea unei 
rasiste.

apărarea drepturilor 
culoare și arestarea 
Danville (statul Vir* 
militar în uniformă, 
drapel american în 
demonstrații anti*

SAL!

începerea conferinței pentru acordarea 
independenței coloniei engleze Malta

LONDRA 17 (Agerpres).
La 16 iulie au început la Londra 

lucrările conferinței în problema 
acordării independenței coloniei 
engleze Malta.

La lucrările conferinței, care va 
discuta atît problema acordării in
dependenței Maltei, cît și proiec
tul noii constituții a viitorului 
stat independent, participă repre
zentanții a cinci partide politice 
din Malta.

D. Mintoff, liderul opoziției la
buriste, insistă asupra organizării 

ț în Malta a unor noi alegeri îna
inte de acordarea independenței, 
proclamarea Maltei ca republică și 
ieșirea ei din Commonwealth.

Pentru proclamarea imediată a 
independenței Maltei se pronunță 
și liderul partidului naționalități
lor, dr. Borg Olivier; primul mi
nistru al Maltei.

Reprezentanții a trei partide, 
prezenți la lucrările conferinței, se 
pronunță împotriva acordării ime* 
diate a independenței 
„considerente de 
și financiar".

In cercurile 
Londra se crede 
glez va folosi divergențele exis* 
tente între reprezentanții celoiî 
cinci partide prezenți la lucrările 
conferinței pentru a-și menține 
pozițiile sale strategice pe această 
insulă.

Luînd cuvîntul la deschiderea 
lucrărilor conferinței, ministrul en* 
glez al coloniilor, Duncan Sandys, 
a declarat că guvernul Angliei nu 
dorește să accelereze obținerea 
independenței de către Malta.’ 
Sandys a subliniat, de asemenea, 
că guvernul englez dorește să-și 
păstreze baza militară pe care o 
are amplasată în Malta.

invocînd
ordin economia

diplomatice dta 
că guvernul en*

PROGRAM DE RADIO
19 iulie

me- 
cen- 
9,02

Muzică 
cîntece 

Concert 
formații 

de amatori de la orașe 
16,15 Vorbește Moscova 1 
slujba patriei, 18,00 Me- 
dragoste, 18,30 Lecția de 

19,00 Pagini din

PROGRAMUL I. 7,30, Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,08 Muzică ușoară, 
Arii din opera „Ruslan și Ludmi
la'1 de Glinka, 9,32 Muzică popu
lară, 10,30 Melodii distractive de 
estradă, 11,30 Arii din opere, 12,00 
Prelucrări de folclor, 12,30 
ușoară, 13,10 Suită de 
populare engleze, 14,00 
de prînz, 15,45 Soliști și 
artistice 
și sate, 
17,30 In 
lodii de
limba engleză, 
creația lui Sigismund Toduță, 19,45 
Muzică de estradă, 20,15 Muzică 
corală de Luca Marenzio, 20,40 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 21,40 Duete din opere in
terpretate de soprana Iolanda Măr- 
culescu și tenorul Mihail Știrbei. 
PROGRAMUL II. 10,10 Din cele 
mai frumoase melodii ale popoa
relor, 11,00 Selecțiuni din opereta 
„Casa cu trei fete" de Schubert- 
BertG și „Nunta ungară" de Nico

L REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republiail ar. 66 TeL Interurban 322. automat 269. Index 40 369

11,30 Muzică ușoară, 12,30 
simfonică, 13,00 Muzică

Dostal, 
Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 13,30 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. AI.
Graur despre „Termeni tehnici"
(reluare), 13,40 Muzică din opera
„Martha" de Flotow, 14,35 Soliști 
instrumentiști de muzică ușoară, 
15,00 Actualitatea în țările socia
liste, 15,25 Arii și duete din ope
rete, 16,30 Melodii populare, 17,00 
Muzică de estradă, 18,45 Medalion : 
„70 de ani de la nașterea lui Vla
dimir Maiakovski", 19,00 Muzică 
populară, 19,30 Teatru la micro
fon : „Trei prieteni”. Adaptare ra
diofonică de Ion Barna, 21,45 Mu
zică de dans.

— o---
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE î 
Șapte dădace; AL. SAHIA : Rîul șl 
moartea; PETRILA : Cînd vine dra* 
gostea; VULCAN: Cine-i de vină? 
URICANI: Agrafa albă.

Tiparul: „6 August" Petroșani


