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trecerea minerilor se soldează 

cu noi
. \x-io ooo-a tonă PS. ••1 I
* ,rbune peste plan

jderii din Uricani sînt recu- 
nOs-iți ca buni organizatori în ale 
pr>ducției, pricepuți în folosirea 

utilajelor moderne cu care au fost 
' înzestrate locurile lor de muncă. 
Așa a reușit colectivul lor să ob
țină în acest an succese deosebite 
în producție. In ziua de 16 iulie, 
minerii uricăneni au extras cea 
de-a 10 000-a tonă de cărbune peste 
plan de la începutul anului. Acest 
succes a fost obținut în primul 
rînd pe baza îndeplinirii sarcinii 
ie creștere a productivității mun- 
-ii. In semestrul I a. c. s-a reali- 

t pe exploatare o productivitate 
țe 1,372 tone cărbune pe post de- 

pășindu-se indicele planificat.
Sectorul I a dat peste plan de 

la începutul anului și pînă în pre
zent mai mult de 12 000 tone de 
cărbune făcînd posibile frumoasele 
succese dobîndite de colectivul ex-
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Sectorul III 
în fruntea întrecerii

Col activul sectorului 
III, care și-a îndeplinit 
cu 17 zile mai devreme 
planul de producție pe 
primul semestru al anu
lui, continuă să se situ
eze în fruntea întrecerii 
socialiste cu celelalte 
sectoare din cadrul ex
ploatării.

De la începutul lunii 
și pînă în prezent, mi
nerii sectorului au ex
tras peste plan 2 324 to
ne cărbune. Rezultatele 
cele mai bune Іэ-au ob
ținut îndeosebi brigăzile 
conduse de tov. Ghioan- 
că loan. Petre Constan
tin, Ghioancă Sabin care 
si-au întrecut sarcinile 
cu cîte 550-65') tone de 
dărbune.

Bune rezultate au ob
ținut în întrecsre și bri
găzile conduse de tov. 
Aslău Ioan și Vlad Du
mitru. Ele și-au depășit 
sarcinile cu 218 și, res
pectiv, 28 de tone de 
cărbune.

Cu ajutorul tehnicii 
noi

Prin buna organizare 

D in munea minerilor lupeneni

succese
ploatării Uricani în sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil. Din 
acest sector s-au evidențiat în mod 
deosebit în muncă brigăzile con
duse de minerii Cîrciumaru Victor, 
Pînzaru Alexandru, Maftei Stan și 
alții. ,

De la minus Ia plus
Colectivul sectorului III de la 

mina Vulcan nu a izbutit să înscrie 
succese pe graficul întrecerii so
cialiste în primele cinci luni din 
acest an. Din cauza unor greutăți 
pricinuite de schimbarea condi
țiilor de zăcămînt, sectorul a ră
mas mult sub plan în această pe
rioadă. Dar minerii sectorului au 
reușit să învingă greutățile si să 
redreseze producția. In luna iunie 
sectorul III a depășit planul cu 
peste 1000 tone de cărbune, iar în 
iulie plusul sectorului a întrecut

(Continuare in pag. 3-a]

a muncii și folosirea ju
dicioasă â tehnicii mo
derne, minerii din briga
da condusă de comunis- - 
tul Lukacs Andrei din 
sectorul IV В au reușit' 
șă scoată din abatajul 
lor frontal, peste sarcini
le de plan, cantitatea de 
829 tone cărbune.

Demn de remarcat e 
faptul că brigada reușeș
te să realizeze o viteză1 
de avansare de două fî- 
șii pe zi.

Rezultate frumoase au 
obținut în această peri
oadă și brigăzile conduse 
de tov. Golița Dionisie 
și Lorke Mihai care și- 
au întrecut sarcinile de 
plan cu 31, respsetiv, 23 
m.c.

Pe baza creșterii pro
ductivității muncii pe sec
tor cu peste 250 kg. căr
bune pe post, colectivul 
sectorului IV В a extras 
peste plan de la începu
tul lunii 1 488 tone de 
cărbune.

Realizări de seamă 
în sectorul de investiții

Sectorul VII-investitii 
de la mina Lupeni a

încheiat primul semestru 
al anului cu planul rea
lizat în proporție de 107 
la sută la m.l„ iar la 
m.c. în proporție de 
109,7 la sută. Pe luna 
trecută toate brigăzile 
din sector și-au realizat 
și depășit sarcinile de 
plan.

Aprovizionarea ritmi
că a brigăzilor cu ma
teriale, organizarea bună 
a lucrului au permis ca 
și în cele 18 zile care 
au trecut din această 
lună să obțină rezultate 
bune.

Spre exemplu, brigada 
condusă de tov. Feren- 
ezi Balaj și-a realizat 
planul în proporție de 
153 la sută, iar cele 
conduse de tov. Mihuț 
Pavel și Popescu Sebas
tian în proporițe de 
105,6 respectiv, 105,1 la 
sută. Rezultate bune au 
obținut și brigăzile con
duse de tov. Ungureanu 
Nicola e, Pop Dionisie, 
Gherebeț Ovidiu și alții.

A. MICA 
mina Lupeni

Marți
23 iulie

1963

4 pag. 20 bani

Minerul David Ioan este unul 
dintre cei mai vrednici șefi de, 
brigăzi din sectorul I al minei 
Aninoasa. împreună cu ceilalți 
frontaliști din brigadă, el reu-^ 
șește să extragă lună de lună' 
cantități însemnate de cărbune 
peste plan. Numai luna trecută 
brigada a trimis la ziuă 263 tone, 
cărbune peste plan. Și în luna' 
aceasta brigada stă la fel de, 
bine cu producția. 1

IN CLIȘEU : Comunistul Davidi 
loan cu o parte dintre fronta-^ 
liști înainte de intrarea în mină.1

Cadre cu o temeinică 
pregătire profesională
Calificarea unui număr tot mai 

mare de forestieri în diferite me
serii constituie o preocupare de 
seamă a conducarii I. F. Petroșani 
și comitetului sindicatului. Pe ba
za programului de școlarizare, în 
acest an G tineri forestieri au ple
cat la Rînmicu Vîlcea să se cali
fice în meseriile de sortatori și 
funiculariști. In acest an au fost 
calificați 12 muncitori ca tractoriști, 
funiculariști etc. Printre cei califi- 

tov. Tudoroiu loan, 
Szilagy loan, 

Manolescu Au
rel, Jitea loan 
și alții.
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Pregătiri pentru noul an 
de invâțâmtnt de partid

închiderea anului de invățâmînt 
de partid 1962—1963 și analiza
desfășurării acestuia în organiza
țiile de bază a constituit un bun 
prilej de învățăminte, și de stabi
lire a măsurilor pentru organiza- 

I rea mai temeinică a noului an de 
învățămint, măsuri ce se impun a
fi luate încă de pe acum.

La indicațiile Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, organi
zațiile de bază au trecut la fixarea 
formelor de învățămînt pentru noul 
an și recrutarea propagandiștilor. 
Astfel, toate organizațiile de bază 
au stabilit formele de invățâmînt 
de partid ce vor funcționa in noul 
an, au constituit comisiile de se
lecționare a cursanților care și-au 
și început activitatea.

In noul an școlar in cadrul or
ganizațiilor de bază din Valea Jiu
lui vor funcționa un număr de 553 
cercuri și cursuri de învățămint, 
cu 127 cercuri mai multe deeft a- 
nul trecut. Această creștere cores
punde cerințelor actuale in raport 
cu creșterea numărului membrilor 
-și candidaților de partid și va a- 
sigura respectarea instrucțiunilor 
C.C. al P.M.R. ca peste 90 la sută 
din numărul membrilor și candida
ților de partid să fie cuprinși în 
invățămîntul de partid.

A crescut mai ales numărul cer
curilor de studiere a Statutului
P.M.R. Față de 82 cercuri cîte au 
funcționat anul trecut, in noul an 
vor funcționa 121. De asemenea, 
s-a dublat numărul cursurilor se
rale anul I ajungind Ia 80. Numă
rul cursurilor de economie con
cretă a crescut pentru noul an 
la 36.

Pentru asigurarea cercurilor cu 
propagandiști corespunzători, orga
nizațiile de bază s-au orientat ca 
această sarcină de răspundere să 
fie încredințată unor oameni bine 
pregătiți din punct de vedere po
litic, cultural, cît și profesional. 
Pentru noul an au fost recrutați 
•102 propagandiști din rindul ca
drelor cu studii superioare, din rîn- 
durile conducătorilor diferitelor sec
toare economice, organizații de ma
să și de stat. De asemenea, 247 
dintre propagandiștii recrutați au 
studii medii. Toți propagandiștii 
au o pregătire politică și profesio
nală corespunzătoare. Din numărul 
total al propagandiștilor 91 de to
varăși au școli de partid de 3, 6 
luni și 1 an, iar 76 tovarăși au 
terminat cursurile școlii economi
ce serale. Majoritatea propagan
diștilor au o vechime îndelungată 
in munca de propagandă.

Pentru pregătirea propagandiști
lor in vederea asigurării unui con
ținut bogat invățămintulul de 
partid, Ia indicațiile Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani a fost 
format colectivul obștesc al cabi
netului de partid care cuprinde 130

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

tovarăși. Acest colectiv va asigu. 
pregătirea de vară a propagandiș
tilor cît și cea din cursul anului. 
De asemenea, au fost luate măsuri 
pentru reorganizarea punctului de 
consultație de ia Lupeni și dota
rea lui cu materialele necesare, iar 
in prezent se preconizează înfiin
țarea unui nou punct de consulta
ție in orașul Petrila.

Pentru o mai bună documentare 
a propagandiștilor, colectivul ca
binetului de partid a întocmit gra
fice privind sporirea in ultimii 
ani a producției, a productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost etc., precum și sarcinile de 
plan in anii următori, grafice cu 
care vor fi dotate și punctele de 
consultații.

Au fost luate măsuri ca propa
gandiștii să fie abonați Ia ziare și 
reviste, in special la „Munca de 
partid", la „Lupta de clasă", „Pro
bleme economice" etc.

Iată doar citeva din măsurile ce 
au fost luate pînă in prezent pen
tru pregătirea noului an de invă- 
țămint. Urmează ca organizațiile 
de partid să acorde de acum îna
inte toată atenția recrutării cursan- 
ților pentru cercurile de învăță
mînt, să asigure participarea cu 
regularitate a propagandiștilor la 
cursurile de pregătire.

Printr-o mai bună pregătire a 
noului an de invățâmînt de către 
organizațiile de bază se va asigura 
ridicarea propagandei de partid la 
nivelul sarcinilor puse de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

IOAN CHERECHEȘ
consultant al cabinetului de partid 

Petroșani

Din realizările 
unui magazin

Interiorul magazinului O.C.L.
„Alimentara"' nr. 13 din orașul Pe
troșani al cărui responsabil este 
tovarășul Colesnlceanu Alexe are 
un aspect îngrijt. Mărfurile агад- 
jate cu gust în rafturi, aprovizio
narea la timp a unității cu sor
timente bogate, curățenia, vădesc 
preocuparea colectivului de aici 
de a satisface pe dsplin exigen
țele cumpărătorilor.

Această unitate și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primul se
mestru al acestui an în proporție 

Ide 120 la sută, desfăcînd în a- 
ceastă perioadă mărfuri a căror 

■ valoare se ridică la 445 730 lei. iI Cumpărătorii apreciază îndeosebi
J strădania depusă în muncă de

\ râzătoarele Popa Anica și Colda 
Ала.

C. IOAN 
corespondent 

----0„_

Schimb de experiență
In scopul răspîndirii experienței 

înaintate, conducerea tehnico-admi- 
nistrativă și comitetul sindicatului 
de la I. F. Petroșani a organizat 
un schimb de experiență între 
exploatările forestiere unde tov. 
ing. Bădica Nicolae, directorul în
treprinderii, a prezentat un referat 
cu privire la valorificarea superi
oară a masei lemnoase. In cadrul 
schimbului de experiență, la care 
au participat brigadieri și pă
durari ai ocolului silvic s-a mai 
prezentat un referat de către tov. 
ing. Seranfinceanu Constantin în 
legătură cu marcarea judicioasă 
a arborilor în păduri.

După referatele prezentate s-a 
făcut o demonstrație practică în 
parcela 98 din exploatarea Pola- 
tiște privitor la felul în care tre
buie marcat și clasat judicios fie
care arbore.

E înaltă și impunătoare con
strucția. Și totuși silozul de pre-, 
parare a baritei pe care-1 vedeți 
este doar o mică părticică din, 
noua preparație de cărbuni ce se' 
construiește la Corolești. 1
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Voința Lupeni — cîștigătoarea 
fazei orășenești a Spartachiadei tineretului

Etapa inter raională a „Cupei 
Federației Romîne de tir*

bilit un nou record mondial la să
ritura în înălțime, trecînd, din cea 
de-a treia încercare, peste ștacheta 
ridicată la 2,28 m. Vechiul record, 
deținut de același atlet, era de 
2,27 m.

De la un pupitru, un om con
duce micul avion, care face în aer 
toată gama de mișGări posibile, pe 
baza unor simple apăsări pe bu
toane. In față, pe un panou ase
mănător tablourilor de comandă 
dintr-o uzină, ace indicatoare a- 
rată, la fiecare mișcare a avionu
lui, mărimea forțelor care iau naș
tere in corpul său, în încleștarea 
trepidantă cu aerul.

...Ne aflăm în secția de aerome- 
canică a Institutului de mecanică 
aplicată „Traian Vuia" din Bucu
rești. Mai exact, în camera de stu
diu a sufleriei subsonice, una din 
instalațiile cele mai moderne ale 
Institutului. De fapt, macheta avio
nului, sau profilele de aripi, pe ca
re se fac experiențe, exact în 
condițiile zborului in aer, nu se 
mișcă, dar acest fapt nu influen
țează cîtuși de puțin rezultatul ex
periențelor, pentru că oamenii de 
știință, fac să se miște aerul; eu 
viteza dorită, pe lîngă macheta ce 
stă. pe loc, ceea ce, din punct de 
vedere aerodinamic, este unul și 
aee’ași lucru. In felul acesta, a- 

plicarea „teoriei similitudinii aero
dinamice" dă posibilitatea simpli- 

’ fieării cercetărilor, obținîndu-se re
zultate foarte apropiate de cele 
date de condițiile reale. Sufleria 
are o cameră de experiență de 
secțiune dreptunghiulară, cu o sec
țiune de 2,5x2 m. în care, cu a- 
jutonil unei eline enorme, aerul

îfiiila Мнит ia №a 
h сапііоваіоі regional
Duminică la Căian, echipa de 

fotbal Știința Petroșani a susținut 
ultimul său meci din cadrul bara
jului pentru campionatul regional. 
Confirmînd forma bună, pe care a 
manifestat-o în tot timpul campio
natului raional, echipa Știința Pe
troșani a reușit ca și in cadrul 
meciurilor de baraj să presteze ur. 
joc de ealitate cucerind primul loc 
în cadrul seriei, lucru ce îi dă 
dreptul ca de la toamnă să acti
veze în campionatul regional. A- 
cesta este un lucru meritoriu și 
totodată un îndemn spre o pregă
tire asiduă, conștiincioasă pentru 
ca într-adevăr să poată face față 
și în viitor cu succes sarcinilor j 
pe care le are, incontestabil mai 
mari, mai pretențioase. Cu ocazia 
meciurilor de baraj, în comporta
rea echipei Știința, s-au manifes
tat și unele lipsuri care vor tre
bui: înlăturate cît mai grabnic.

Așa de exemplu, s-a constatat | 
o înfumurare în rîndul jucătorilor I 
și subaprecierea adversarului.

Acestea s-au manifestat în 
eial în ultimul joc susținut 1?. 
lan în compania echipei din 
intîlnire care s-a încheiat la 
litate : 1—1.

Aceste lipsuri vor trebui privite 
cu multă seriozitate pentru a fi 
înlăturate din comportarea echipei 
ia campionatul regional. Inflăcă- 
rații ei suporteri așteaptă rezultate 
Cît mai bune,’.

De remarcat că prin cîștigarea 
barajului de către Știința Petro
șani, în campionatul regional care 
va începe la toamnă activează 
cinci echipe din Valea Jiului.

spe-
Că-
Pui,
ega-

,______  ■ — ............——r ■ «.---- ■■■ 1 . ' ■ - ___ _____ _

IX EXCURSIE
încă de dimineață se promitea 

a fi .o zi frumoasă. Și într-adevăr 
soarele grăbit ca întotdeauna, nu 
s-a lăsat mult așteptat, iar odată 
cu el în fața magazinului alimen
tar nr. 77 din Lupeni și-a făcut 
apariția și un autocar. Rînd pe rînd 
în autocar au luat loc Nivelt Iosif, 
responsabilul magazinului, Horvath 
Irina, Soltesz Paraschiva, Haidu 
Ilion, Silvester Iuliana, Vereș Ol
ga, Miclea Maria, Zaharia Aneta 
și restul personalului împreună 
cu familiile lor.

Echipați pentru o excursie de o 
zi, cu rucsacuri pline de bunătăți, 
cu aparate de radio cu tranzistori, 
cu mingi de fotbal, instrumente 
muzicale (acordeoane și muzicuțe), 
cei 55 de excursioniști au pornit 
împreună cu autocarul spre Valea 
Mierlesei.

M. AVRAM 
corespondent

IN CLIȘEU; Piesaj șaraeteristlc de pe Valee MierleșaL

sta- 
avut

Duminică după-amiază, pe 
dionul Minerul din Lupeni, a 
loc fihala la fotbal din cadrul fa
zei orășenești a spartachiadei de 
vară a tineretului. Cu această o- 
cazie s-au întîlnit echipele Voința 
si reprezentativa E. M. Lupeni. 
După ce au fost furnizate faze de 
toată frumusețea, mult aplaudate 
de cei peste 1000 de spectatori, 
victoria a revenit pe merit eehi- 
pei Voința cu 2—1 și tot odată 
dreptul de a participa la faza fi
nală a Văii Jiului.

Acest lucru ne-a confirmat încă I. CIORTEA

NOUL RECORD MONDIAL

V. BDUMEL : 2,28 m

sportivilor sovietici, 
atletele so-

10 pro- 
puncte 

atletele 
strînsă, 
cîștigat

MOSCOVA 21 (Ager preș).
Meciul de atletism dintre echi

pele reprezentative ale U.R.S.S, și 
'S.U:A. s-a încheiat duminică pe sta
dionul de la Lujniki din Moscova cu 
scorul general de 188-147 puncte 
în favoar ea
In concursul feminin, 
vietlce aii cîștigat toate cel 
be disputate, realizînd 75 
față de 28 obținute de 
americane. După o luptă 
concursul mascuVn l-au 
atleții americani cu.HS—114 puncte. 
Atleții americani au terminat în
vingători în 12 probe, în timp ce 
gazdele s-au clasat pe primul loc 
în 1-0 probe.

Cea de-a doua zi a meciului a 
fost marcată de excepționala per
formanță a cunoscutului campion 
sovietic Valeri Brumei, care a sta-

Voia bună, jocurile distractive 
în aer liber, locul pitoresc de po
pas au făcut ca excursioniștii să 
nu simtă trecerea vremii.

Apusul soarelui le-a reamintit 
însă excursioniștilor eă ziua e pe 
sfîrșite și trebuie să se înapoieze 
la autocarul care urma să-i rea
ducă în oraș.

Nu puține au fost părerile de 
rău pentru că a trecut ziua atît 
de repede.

Excursia organizată de grupa 
sindicală a unității alimentare nr. 
77 din Lupeni a constituit un bun 
prilej de petrecere a timpului li
ber în mod plăcut și util la sfîrșit 
de săptămînă.

odată că echipa de lotbal Voința 
Lupeni a meritat pe deplin titlul 
de campioană 
cooperativelor 
marcat Preeup 
m. La sfîrșitul

regională din cadrul 
meșteșugărești. Au 
(2) și Suțica din 11 

acestei partide ne-au
lăsat o impresie foarte bună 
prișa Mihai și 
învingători și 
învinși.

Iată formația 
bruș I, Oprișa, 
nă, Ambruș III,
Preeup, Constantin și Jurj.

O- 
la 
la

Preeup Ion de 
Ambruș II de

învingătoare: Am- 
Gaciu, Dicu, Căta- 
Munteanu, Tomba,

IN CLIȘEU : Un grup de ele vi și pionieri din tabăra de la Lun ca Florii pornind în drumeție.

LABORATORORUL IN

Duminică 21 iulie, Ja Petroșani, 
a avut loc etapa mterraională din 
cadrul „Cupei Federației Romine 
de tir". întrecerile s-au desfășu
rat la proba de 3x10 focuri. La 
sfîrșitul întrecerii clasamentul s-a 
prezentat astfel :

SENIORI : I. Laczko Zoltan (Pa- 
rîngul Lonea) — 224 puncte,- II. 
Ignat Mihai (Parlngul Lonea) — 
211 puncte,- III. Racoveanu loan 
(Energia Paroșeni) — 185 puncte.

------ o------
Printre micii sportivi

Sportul, este un prieten deopo
trivă de iubit atît de vîrstnici cît 
și de cele niai tinere „stare. To
tuși cei mai mari amatori de spori 
sint tinerii, iar între aceștia un 
loc de frunte îl ocupă eleviL E 
și normal acest lucru dacă ținem 
seama că sportul, prin însăși În
țelesul său, definește tinerețea, e- 
lanul, sănătatea și voia bună. De 
aceea în orice loc unde se gă
sesc elevi, sportul este și el pre
zent. Mai ales că elevii se află în 
vacanță. Cale mai multe acțiuni 
sportive se desfășoară în tabere. 
Printre acestea se numără și tabă
ra regională a pioni arilor și ele
vilor de la Lunca Florii. Zilnic în 
această tabără domnește o vie ani
mație. Programul bine întocmit, va
riat este nrult apreciat de pio
nierii de aici. Copiii minerilor și 
ai celorlalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului, se simt minunat. Pi
torescul peisaj, din jurul taberei 
îndaamnă pe elevi să-1 viziteze zil
nic organizînd diferite excursii.

Sub conducerea profesorilor, Ti- 
țescu Constantin (directorul taberei) 

esțe făcut să circule, „suflat" cu 
viteze destul de mari. (200—300 
km. pe oră). Aci se verifică expe
rimental numeroase studii teore
tice făcute de cercetătorii Institu
tului în domeniul vitezelor subso
nice. In momentul de față, pe pla
toul de experiență se găsește o 
porțiune de aripă de , avion, avînd 
pe muchie o despicătură fină, prin 
care, din interior spre exterior, se 
proiectează un jet de aer. Putem 
spune că „am căzut bine" : această 
aripă, de o construcție specială, 

servește cercetătorilor într-una din 
cele mai importante probleme de 
aerodinamică la care lucrează co
lectivul condus de acad. E. Cara- 
foli, directorul Institutului și anu
me hipersustentația — mărirea por
tantei aripei de avion cu ajutorul 
unor jeturi de aer, laterale sau 

longitudinale. Însemnătatea rezulta
telor în această direcție este ușor 
de închipuit : ameliorarea calități
lor de portantă duce la posibilita
tea scurtării aripei și deci la ob
ținerea unei viteze și maniabilităti 
sporite a avioanelor. In această 
problemă, acad. E. Carafoli a ela
borat unele teorii științifice origi
nale care, prezentate toamna tre
cută la Stockholm, au fost pri
mite cu viu interes de oamenii 
de știință din alte țări. Menționăm 
totodată și lucrarea de mari pro
porții de curînd apărută „Studii 
de aerodinamica hipersustențației",

SENIOARE: I. Hiopețehi Maria 
(Parlngul Lonea) -— 186 puncte; П. 
Ciortea Doina (Energia Paroșeni) 
— 170 puncte.

JUNIORI ; I. Diaconu Nicolae 
(Parîngul Lonea) — 179 puncte.

JUNIOARE: I. Hiopețehi Maria 
(Parîngul Lonea) — 216 puncte. -

Etapa finală se va tine la. Bu
curești în 15 septembrie 1963,.-.

VORNICU CONSTANTIN 
corespondent

și Ciortea Ioan, a instructorilor de 
pionieri Rusescu Ioan și Suba 

Florica micii amatori de drumeții, 
pornesc pe firul Tăii sau spre mun
tele Aușelu cu scopul de a face 

cunoștință cu împrejurimile, de a 
strînge plante medicinale sau de 
a organiza întreceri și jocuri spor
tive. Fotbalul, voleiul, gimnastica, 
diferite întreceri de atletism, în- 
notul sînt numai cîteva din acțiu
nile sportive, car a se desfășoară 
zilnic în tabără. Și ca în orice loc, 
animalorii acestor întreceri sînt 
nelipsiți. In tabăra de la Lunca 
Florii aceștia sînt reprezeptați 

în persoana elevilor Ciorga Ca
lus, Dvorak Tiberiu, Muscai Ani- 
șoara și Istrate ~ ’ 
exemplu pentru 
primii la toate
se.

Și așa zilnic, 
voie
scurg pe nesimțite lăsînd a 
de neuitat în inima și min’ 
lor care trăiesc o viață < 
vărai fericită .—: copiii 
vieții noi din patria 

Beia car a sînt 
ceilalți elevi, f> 
acțiunile întraț

cu joc.
bună, zilele de

cîntf 
tabă

de N. Patraulea, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

Cercetătorii au supus verificării 
practice și unele rezultate noi ale' 
Institutului, privind аѵіоацеіе cu 
decolare și aterizare la verticală, 
avioanele cu autopilot, planoar ele 
de mare viteză etc., cercetări; da
torită cărora școala romînească 
de aerodinamică, care are în tra
diția' ei figuri glorioase ca ace
lea ale lui Traian Vuia, Aurel 
Vlaicu, H. Coandă și alții, ține 
pasul cu cele mai moderne cerce
tări făcute pe plan mondial.

Dar (fiindcă este și un „dar"), 
față de nivelul mereu mai ridicat 
al vitezelor atinse în aerodinami
ca modernă (parcă și acest nivel 
„zboară", lăsînd în urmă viteza 
sunetului — 1 200 km. pe oră — 
care ne speria pînă acum cîțiva 
ani) — gloria sufleriei subsonice 
începe să pălească, fără a-și pierde 
totuși necesitatea. Trec pe primul 
plan instalațiile unde se realizea
ză viteze supersonice. s ...

De cîteva ori viteza 
sunetului

Să ne îndreptăm deci spre „su
fleria supersonică" a Institutului, a 
cărei existentă se anunță de de
parte printr-un vuiet puternic, a- 
semănător zgomotului furtunii. De . 
altfel, acest vuiet, uneori înăbușit;- 
alteori răbufnind cu putere, ©y Z



Transportul feroviar — 
la un nivel tot mai înalt

Odată cu dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul 1963, colectivul De
poului C.F.R. Petroșani și-a pro
pus să îndeplinească planul de 
transport pe cale ferată în cele 
mai bune condiții de siguranță și 
regularitate, să realizeze indici de 
utilizare a mijloacelor de transport 
superiori celor planificați, să îm
bunătățească calitatea reparațiilor 
și să reducă timpii de imobilizare 
a locomotivelor și consumul spe
cific de combustibil.

Bilanțul activității noastre pe 
' primul ' semestru al anului dove

dește că feroviarii depoului au 
' muncit cu stăruință pentru a-și în

deplini obiectivele stabilite. Ast
fel, planul de producție exprimat 
în tone brute remorcate a fost 
depășit cu 3,22 la sută, iar față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut, cu 15,7 la sută. Productivi
tatea muncii in prima jumătate a 
anului a crescut cu 3 la sută fată 
de cea planificată, iar fată de pe
rioada corespunzătoare a anului 
1962 cu 9,75 la sută.

Rezultatele dobîndite în semes- 
ul I al anului în curs in urma 

cării în viață a măsurilor teh- 
a-organizatorice fixate, dovedesc 
activitatea economică în cadrul 

epoului C.F.R. Petroșani șe des- 
soară în condiții tot mai bune.
Iectivul unității noastre se mîn- 
ște cu o serie de mecanici de 
rmotivă care nu precupețesc 

un efort ca transporturile să 
•sfășoare în cele mai bune 
iuni. Marcu Aure], Pătroi 

Radu Corne], Rusu Petru, 
Constantin și Banu loan sînt 

-țiva mecanici de locomo- 
respectă întocmai grafi- 
ilație și se evidențiază 

1 ;emorcării de trenuri 
i sporit. In semestrul I au 

remorcate peste 1080 trenuri 
tonaj sporit. Brigăzile de loco

motive de pe trenurile de marfă, 
șeălători și manevră au economisit 
in- 6. luni 3093 tone combustibil 
conventional cu care se pot re
morca eirca 735 trenuri pe secția 
de'^circulație Petroșani —■ Sirneria 
și -retur. Consumul specific de 
combustibil a fost redus cu 2,62 
la sută fată de primul semestru al 
anului care a trecut.

In acest an s-a îmbunătățit re- 
-oția pe faze de lucru în timpul 

reparațiilor la locomotive, s-au e- 
‘ecluat cu regularitate probele de 
etanșeitate la locomotive. De ase
menea, s-a pus un mai mare ac
cent pe calitatea reparațiilor Ia 
compartimentul R.R.D, urmărindu-se 
mai îndeaproape măsurătorile la 
paralelismul osiilor. In privința ca
lității reparațiilor un aport însem-

un element caracteristic al activi
tății’ de aici. De departe, clădirea 
vuiește surd, iar înlăuntru parcă 
trepidează. Sufleriile de diferite 
dimensiuni, compresoarele, ventila
toarele, tuburile de șoc, constituie 
împreună un vast laborator în ca
re aerul este supus celor mai di
verse probe imaginabile. Mii și 
milioane de metri cubi de aer sînt 
suflați, presați, refulați, învirtejați, 
făcuti să treacă prin diferite „cap
cane" construite meșteșugit, pentru 
a smulge secretele de care ști

ința are nevoie. In sufleria super
sonică cu patru compresoare, ca 
șl în sufleria „machetă" se pot 
realiza viteze pînă Ia aproape de 
două ori viteza sunetului; datorită 
„tuburilor de șoc", limita viteze
lor experimentate a putut fi îm
pinsă și mai sus. In aceste tuburi, 
-aerul, comprimat puternic, năvă
lește la un moment dat în camera 
4e experiență (prin spargerea unei 

mbrane), cu o viteză de cîteva 
nai mare ca viteza sunetului, 

această viteză fantastică a 
de șoc are loc într-un timp 

de scurt, de ordinul zeei- 
de miimi de secundă. Ast- 

modei de aripă sa.’j de 
i aerian c/jre se găsește în 

ra de tim.p ultra-scurt, poate 
deplini condțțnie zborului la o 

'i.eză de circa 3—4 km. pe secun
dă. (prima vit eză cosmică, este de 

km. pe ser undă). Studiul acestor 
viteze este foarte important din 
Punct de ѵг.цеге științific și prac
tic, dar «1 pțme probleme foarte 

nat l-au adus muncitorii din a- 
chipele conduse de tov. Deatcu 
Dumitru, Bătrîn Ioan și Cazan Au
rel care, lună de lună, au obținut 
succese tot mai frumoase în pro
cesul de producție.

In cursul anului au fost aplicate 
in producție 11 propuneri de ino
vații care au contribuit la moder
nizarea mașinilor, instalațiilor și a 
procesului tehnologic. Ău fost in
troduse în depou noi utilaje care 
au redus efortul fizic al muncito
rilor. In compartimentul R.R.D. a 
fost instalat un rînd de vinciuri 
mecanizate de 120 tone pentru ri
dicarea locomotivelor de pe osii. 
De asemenea, s-a confecționat șl 
montat o macara pivotantă pentru 
introducerea și scoaterea pieselor 
de la bazinul de degresat.

Totodată au fost obținute și o 
seamă de realizări gospodărești. 
Astfel s-a introdus iluminatul fluo
rescent la toate locurile de mun
că din depou, s-au amenajat noi 
spatii verzi și grădinițe cu flori 
care au schimbat înfățișarea uni
tății. S-a început împrejmuirea 
depoului cu gard din elemente pre
fabricate și este în curs de con
struire un șopron pentru ad&pos- 
tirea motocicletelor și bicicletelor 
salariatilor unității.

Colectivul Depoului C.F.R. Petro
șani, sub conducerea organizației 
de partid, este hotărlt ca și în 
viitor să-și organizeze mai temei
nic activitatea, să-și îndeplinească 
angajamentele luate în cinstea zi
lei de 23 August.

ELEMER MARTIN
Șeful Depoului C.F.R. Petroșani

SPORESC ECONOMIILE REALIZATE 
DE MINERI

Tatăl și f iii ~ 
constructori

Pe Fonos Grigore îl cunosc tați 
constructorii din Lupeni. Si 11 a- 
preciază. El este unul din munci
torii de pe șantierul 7r construcții 
Lupeni care și-a atras și fiii in munca 
pe care el a îndrăgit-o in urmă 
cu? un deceniu și jumătate.

Calificat pe șantierul nostru, Fo
nos Grigore lucrează în prezent la 
înălțarea blocului В 6, de pe io
tul II, în brigada de dulgheri con
dusă de Catrinoiu Gheroghe.

Pe fiii săi — loan și Mircea — 
cînd au ajuns la vîrsta alegerii 
unai profesii, i-a adus pe șantier. 
Amîndoi au devenit zidari și, ca 
tatăl lor și șutele de muncitori 
constructori de pe șantierul nos
tru ei se străduiesc să muncească 

i bine și cu spor, să contribuie din 
plin la transformarea Lupeniului 
într-un oraș modern.

NICOLAE CARLAONT
șeful serviciului gospodăresc al 

șantierului

Sarcini mari ce obligă pe constructorii 
din Lupeni la muncă bine chibzuită

Primele luni din acest an nu au 
adus multe bucurii constructorilor 
din Lupeni. Din cauza unor greutăți 
obiective întîmpinate în perioada 
iernii și primăverii, precum și din 
pricina unor lipsuri de materiale 
și organizare, planul fizic și valoric 
pe sem astrul I nu a fost realizat. 
De aceea, în fața constructorilor 
lupeneni stă acum sarcina de a 
mobiliza în cursul semestrului II 
toate forțele pentru a realiza pla- 

prevăzut la recuperare cu 1,7 punc
te, iar preparația Peirila cu 0,5 
puncte. La ambele preparații s-a 
realizat producția netă la toate 
sortimentele. Colectivul preparați:! 
Petri Ia a produs cu 4,1 , la șută 
mai multe brichete decît a avut 
planificat.

Reducind simțitor cheltuielile de 
producție pe tona de cărbune, mi
nerii din bazin au reușit să obțină 
în primul semestru economii peste 
plan ce se cifrează la 9 175 000 lei. 
La acest succes au contribuit în 
special colectivele exploatărilor mi
niere Lupani, Aninoasa și Petrila, 
care au Înregistrat economii în
semnate la prsțul de cost.

tare rominești, probe asupra pro
totipului unei ambarcațiuni cu trac
țiune aeriană și a „vehiculului cu 
pernă de aer".

Alături de oamenii de știință 
lucrează aici numeroși tehnicieni 
și muncitori a căror înaltă califi
care constituie un factor de bază 
al tuturor succeselor științifice. 
Cînd intri în atelierul de tîmplă- 
rie, unde se lucrează cele mai 
complicate modele de aripă, de e- 
lice etc,, la care însăși calitatea 
necorespunzătoare a unui clei de 
lipit poate deforma rezultatele ob
ținute, unde toate obiectele con
fecționate sînt numai unicate de 
o desăvîrșită finețe și precizie; 
cînd vezi păienjenișul amețitor de 
fire și firișoare, tuburi și tubulete, 
care pornesc de la aparatele de 
măsură, ca de la adevărate creiere 
electronice — îți dai seama de 
contribuția ^extrem de prețioasă pe 
care inginerii, tehnicienii și mun
citorii o aduc realizărilor obținute.

Spre prînz, vuietul sufleriilor se 
liniștește și clădirea încetează să 
vibreze. Ai impresia că ai pus ia
răși piciorul pe pămînt, după un 
voiaj aerian condus cu calm șl 
energie de un colectiv de oameni 
de știință, tehnicieni și muncitori, 
a căror activitate susținută asigu
ră prezenta și prestigiu] tării noas
tre într-una din ramurile cele mai 
importante ale științei și tehnicii 
moderne.

NICOLAE SCARLATESCU 
redactor la Agerpres

întrecerea minerilor se soldează 
cu noi succese

(Urmare din не- >'•)
■* —I —■ !■ ■■I.'11 1 * IW

Minerii din Valea Jiului au fo
losit cu pricepere în primul semes
tru din acest an posibilitățile pen
tru reducerea prețului de cost al 
cărbunelui extras. Ei .an dat în. 
această perioadă mai mult de 
80 000 tone de cărbune pește plan. 
Sporirea producției s-a făcut mai 
cu seamă prin creșterea productivi
tății muncii, ca-e a ajuns în medie 
pe combinat pe semestrul I la 
1,218 tone/pos depășind cu peste 
20 kg. cărbune pe post sarcina pla
nificată. Și muncitorii celor două 
preparații au contribuit la crearea 
condițiilor pentru scăderea costului 
pe tona de cărbune. Astfel, prepa- 
rația LuperC a depășit indicele

grele. Și cel mai dificil nu este de 
fapt realizarea acestor viteze ului
toare, ci să poți surprinde și mă
sura exect fenomenele aeromeca- 
nice ca e se petrec în model și 
în unda de șoc, în acea clipită, 
de 10 OH) de ori mai seurtă decît 
secunda Aceasta este o problemă 
nouă a științei și tehnicii, în care 
literatura de specialitate este des
tul de săracă. Specialiștii noștri 
au ar us însă contribuții importan
te plin metode și instalații origi
nale prin aparatură de cea mai 
ma-e precizie, executate cu mij
loace proprii. Colectivul care a 
realizat primul tub de șoc super
sonic și aparatura de măsură afe
rentă. compus din inginerii Lucian 
Dumitrescu, I. lakab și A. Zaha- 
rescu, a fost distins cu Premiul 
„Aurel Vlaicn" al Academiei R.P.R. 
pe anul 1961.

Intre timp, laboratorul de vite
ze supersonice a pus in funcțiune 
un nou tub de șoc, hipersonic, 
unde viteza de șoc atinsă face încă 
un salt în direcția vitezelor astro- 
nautice amintite.

Dar nu trebuie să se creadă 
cîtuși de puțin că preocupările a- 
cestei secții a Institutului se limi
tează la problemele pur științifice. 
In laboratoarele sale se fac expe
riențe și se pun la dispoziția in
dustriei noastre soluții noi intr-o 
serie de probleme practice ca : în
cercări aerodinamice pe machetele 
autobuzelor produse de Uzinele 
,.Tudor Vladimirescu", sau încăl
cări pe machete de avioane utili-

pînă în ziua de 17 cantitatea de
> 400 tone.

La acest succes a dat un pre
țios aport coleetivul de munci «V 
schimbului condus de prim maistrul 
miner Munteanu Sabin. Pe acest 
schimb, efectivul de muncitori este 
judicios plasat la locurile de mun
că, brigăzile sint bine aprovizio
nate, maiștrii mineri veghează ca 
din fiecare abataj să se scoată 
ritmic producția planifieată și în 
condițiile de siguranță prevăzute 
de N.T.S., iar maiștrii mecanici se 
îngrijesc ea utilajele *a  funcțio
neze fără defecțiuni.

Perseverențt cu calitatea
Și în luna aceasta a sporit pro

ducția de cărbune în abatajele mi

nul, asigurînd astfel predarea <>- 
biectivelor șociel-culturale planifica, 
te pe anul ac asta. In dorința de 
a cunoaște preocuparea colectivu
lui de constructori de pe șantier 
pentru asigurarea îndeplinirii pla
nului pe semestrul II, ne-am adresat 
tov. Beloiu Nicolae, inginerul șef 
al șantierului, cars ne-a relatai 
următoarele :

„Șantierul nostru este în prezent 
cel mai mare din Valea Jiului în 
domeniul lucrărilor social-culturale. 
Avem de executat pentru anul a- 
cesta 15 blocuri cu peste 570 a- 
partamente, 9 școală cu 16 săli de 
clasă, un cinematograf cu 500 In
curii, două complexe comerciale, 
două centrale termice, tencuieli ex
terioare, drumuri, canalizări etc. 
Valoarea lucrărilor se cifrează la 
40 000 000 Iei. Toate aceste obiective 
trebuie predate în folosință eșalonat 
pînă ia sfîrșitui anului, la termene 
fixate de comun acord cu banefi- ; 
ciarul. Din acest mare volum de 
lucrări, în prima jumătate a anului 
colectivul șantierului nostru a pre
dat în folosință numai 4 blocuu 
cu 210 apartamente. Ca urmare, 
pentru semestrul II ne-a rămas de 
executat partea cea mai mare' de 
lucrări.

In prezent, șantierul plătește 
scump dezinteresul manifestat în 
semestrul I față de lucrările so
cotite „mărunte" ca grupul de maga
zine de la parterul blocului 9 și 
centrala termică nr. 1 de la car
tierul Braia II, unde în ultimele lur! 
lucrările de finisare au fost mu., 
tărăgănate. Vina principală pentru 
nepredarea acestor două obiective 
este a maistrului Hevele Mihai 
care nu s-a preocupat de termi
narea și predarea ac?stor două o- 
biective. Spre exemplu, chiar în 
prezent la centrală constructorii 
de pe lotul maistrului Hevele nu 
au început lucrările de izolație a 
terasei și de tencuir: a tavanului 
sălii cazanului, nu s-au apucat să 
execute drumul de acces etc. 
Maistrul Stoica Petru, care are în 
lucru noua școală cu 16 săli de 
clasă, nu a reușit nici el să im
prime un ritm corespunzător lu
crărilor. Din această cauză, la con
strucția școlii trebuie șă lucrăm 
acum în asalt pentru a putea ter
mina obiectivul la timp. In schimb, 
maistrul Strakovici Carol s-a achi
tat cu cinste de sarcina încredin
țată de a termina finisarea blocu
lui D cu 90 de apartamente, in nu
mai o lună 1 Toate acestea arată 
clar că activitatea șantierului pe 
semestrul I s-a desfășurat slab 
acolo unde personalul tehnic nu 
a ratișit să se descurce în proble
mele ' justei concentrări și organi
zări . a muncii pe diferite ioturi, în 
același timp s-a văzut că acolo un- 
de cadrele tehnice au muncit bine 
s-au obținut succese. ,

Ținînd cont tocmai de aceste în
vățăminte prețioase, au fost relo»- 

nei Petrlla. Iu perioada 1—17 iu
lie, minerit acestei exploatări au 
dat peste plan Э66 tone de cărbu
ne, Dar harnicii mineri petjțileai 
«IRt perseverent! nu numai în pri
vința sporirii producției, ci și în 
ce privește îmbunătățirea ei, Căr
bunele extras у de colectivul lor 
are zilnic conținutul de cenușă 
mai mie cu 0,3—1- la sută decît 
norma admisă; Puritatea cărbune
lui este asigurată din abataje, prin 
pusearaa selectivă în «tratele cu 
intercalați!, prin alegerea șistului 
la locurile de muncă. In fruntea 
întrecerii pentru cărbune cit mai 
curat se situează și în luna iulie 
minerii din sectoarele II și III, sa
re în timp ce ац depășit planul 
pînă în ziua de 17 cu 170 și, res
pectiv, 377 tone de cărbune s-au 
străduit să îmbunătățească si cali
tatea acestuia.

părtii? sarcinile pe unii maiștri, s-a 
alcătuit un nou grafic de lucrări, 
care cuprinde predarea în luna Iu
lie a nmgazipelor de la blocul 9 
și a centralei termice ni. 1 în luna 
august a școlii cu 16 săli de clasă 
aț a blocului A 3, în luna septem
brie a blocurilor A 1. A 2, H și a 
centralei nr 2 apoi exc-cuțarea de 
finisări interioare la blocurile В 
3, В 5, В 6, G, a finisajelor ex
terioare, ' a drumurilor, canalizări
lor etc. ConCentrîndu-ne forjele și 
mijloacele lehnico-materiale! în tri- 
msstrul III pe aceste lucrări vom 
putea crea condițiile necesare ca 
în trimestrul IV să putem executa 
mai multe finisaje exterioare la 
restul lucrărilor (cinematograful, 
blocurile В 2; В 4, magazine etc).

O altă problemă pe сагэ o avem 
în vedere este rețeaua de drumuri, 
alei, trotuare, sistematizarea incin
tei noului cartier Braia II, cana
lizări etc. Și la aceste lucrări vom 
intensifica ritmul muncii pentru o 
putea să 1? executăm în cursul 
primelor luni ale semestrului II 
ca astfel să beneficiem de anotim
pul favorabil lucrărilor de asfaltare 
(avem și în cartierul Viscoza III 
asemenea lucrări care trebuie exe
cutate).

Șantierul nostru ar? brigăzi har
nice, evidențiate ; în întrecerea so
cialistă ca cele ale zidarilor Sandu 
Tudor, Ghebedi Alexandru, Radu 
Nicolae, Pop Alexandru, Vieru Ion, 
fierar betonistului Alexandru Cons
tantin, zugravului Berciu Gheorghe, 
mozaicarului Stoian Nicolae, insta
latorilor Istodor Vintilă, Comșa 
Achim, Avrartt Ion, Haragoș Ariton, 
Simion Adalbert, parchetaruhii Du
mitru Aurel, ■ dulgherului Catrinoiu 
Gheorghe. Lucrările sînt conduse 
de maiștri harnici și pricepu ti ca 
Strakovici Carol, Forgo Iosif, Ci
ment! Ioan, Prodanciuc Mihai, Ghe
bedi Iosif care arată muncitorilor 
cum să folosească utilajele de ma
rș capacitate, îi îndeamnă și îi spri
jină să-și îmbogățească cunoștințe
le profesionale. De altfel muncito
rii noștri iși ridică continuu cali
ficarea prin cursurile de ridicare a 
calificării, care sînt frecventate de 
86 zidari, 27 dulgheri, 24 zugravi, 
16 tîmplari, 31 instalatori, 9 par
chetați, 8 electricieni. In școlile da 
calificare învață meseria de zidar 
36 de tineri, de zugrav 30, iar de 
tîmplar 15.

Acum rămîne numai ca, noi să 
folosim capacitatea mijloacelor teh
nice și priceperea oamenilor, să-i 
mobilizăm activ zi de ?i pentru a 
axploata posibilitățile existente pe 
șantier de realizare a sarcinilor de 
plan. Colectivul constructorilor de 
pe șantierul Lupeni este hotărî! 
ca jn semestrul II să se achite cr 
cinste de sarcini, să dea îa fo o- 
sinta harnicilor mineri din Lupeni 
un număr mare de locuințe noi și 
alte obiective social-culturale pre
văzute în planul pe anul acesta".
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Tratativele tripartite in problema 
încetării experiențelor nucleare

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
In cadrul intîlnirii 

dintre A. 
facerilor 
Harriman, 
al S.U.A.,

din 22 iulie 
ministrul a- 
U.R.S.S., A. 
stat adjunct

A. Gromîko, 
externe al 

secretar de 
lordul Hailsham, minis

trul pantru problemele științei și 
tSinicii al Angliei, și a consilieri
lor lor, s-au realizat progrese în

examinarea proiectului de acord cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă.. în spațiul 
cosmic și sub apă.

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

Următoarea întîlnire va
loc la 23 iulie.

avea

o

fRâuțâ... Greve pentru majorarea salariului 
concedierilorsi încetarea

9

HAVANA 22 (Agerpres).
La Havana a luat sfîrșit cons

fătuirea tehnică națională cu pri
vire la problemele crsșterii ani
malelor, organizată de Institutul na
țional pentru reforma agrară. Timp 
de trei zile, la consfătuire s-a des
fășurat o discuție însuflețită pe 
marginea problemslor dezvoltării 
creșterii animalelor în Cuba. La 
consfătuire au luat cuvîntul Car
los Rafael Rodriguez, președintele

Institutului național al reformei a- 
grare, șefi ai unor secții ale insti
tutului, numeroși reprezentanți ai 
secțiilor provinciale.

La ședința de încheiere a cons
fătuirii, Fidel Castro, secretar al 
conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste și 
prim ministru al Cubei, a rostit o 
amplă cuvîntare. El a vorbit des
pre perspectivele uriașe ale dez
voltării creșterii animalelor în Cuba,

PARIS 22 (Agerpres).
La 22 iulie, marinarii flotei co

merciale din Franța, la chemarea 
organizațiilor sindicale făcînd parte 
din Confederația Generală a Mun
cii și din „Force Ouvriere", au 

declarat o grevă de protest de 24 
de ore împotriva refuzului arma
torilor și al administrației de a 
majora salariile.

Manipulanții de 
rașul Marsilia au 
grevă în sprijinul
privire la majorarea salariilor 
în semn de protest împotriva 
tentatelor direcției asupra dreptu
lui la grevă.

S-a încheiat cu succes lupta 
muncitorilor de la Fabrica de hîrtie 
din orașul Jallieu (departamentul 
Isere). Ei au obținut reprimirea la

le

tramvaie din 
declarat și 

revendicărilor

o- 
ei 

cu
Și
a-

lucru a 7 din tovarășii lor de mun
că care au fost concediați de pa
troni.

In momentul de față muncitorii 
și funcționarii de la Uzinele so
cietății de utilaj de calculat elec
tronic „Bule" luptă împotriva con
cedierilor în masă a muncitorilor 
de la întreprinderile acestei so
cietăți.

La Belfort, administrația 
din uzinele acestei societăți 
nunțat concedierea a 160 de 
citori. La Paris muncitorii și 
ționarii uzinei „Bule" 
zat o demonstrație în 
protest împotriva
concedieri și împotriva 
timpului de muncă cu 
respectivă a salariilor.

©

I ©

Un răspuns demn

uneia 
a a- 
mun- 
func-

au organi- 
semn de 

proiectatelor 
reducerii 
scăderea

Patrioții din Guineea Portugheză 
controlează întreaga regiune de sud 

a
BISSAU 22 (Agerpres).
Partizanii din Guineea Portu

gheză dețin controlul asupra în
tregii regiuni sudice a țării, bo
gată în culturi de orez, cu excep
ția cîtorva centre militare 
mai sînt sub stăpînirea 
portugheze, a declarat 
Cabrai, unul din liderii 

lui Mișcarea de eliberare
neea Portugheză și Insulele Capu
lui Verde. El a subliniat, de ase
menea, că în ciuda atacurilor și 

.repetatelor bombardamente, „trupele 
portugheze nu vor mai rămîne 
multă vreme nici în aceste cen

tre".

care 
trupelor 

Amilcan 
partidu- 

din Gui-

Potrivit declarației lui Cabrai, 
patrioții au distrus toate podurile 
care legau capitala, Bissau,-ide cen
trele comerciale importante de la 
nord și sud și.au atacat mai multe 
coloane de soldați colonialiști, 
vocîndu-le mari pierderi.

—=0

pro-

KAMPALA 22 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului agenției americane 
Milton Obote, primul mi- 
al Ugandei a declarat că 
a primit o scrisoare din 
S.U.A. în care i-au fost a-

Obote guvernul 
întrebarea „de 

dolari americani 
față de regimulU.P.I., 

nistru 
recent 
partea
dresate cuvinte jignitoare pentru 
motivul că „a îndrăznit" să critice 
regimul de cruntă discriminare ra
sială din S.U.A. In scrisoarea a-

dresată lui Milton 
american îi pune 
ce mai primește 
dacă nutrește ură
american". Iri răspunsul dat cores
pondentului U.P.I., Obote a decla
rat că ,,dînd dolari, cu titlu de 
împrumut, Statele Unite nu pot o- 
bliga Uganda să treacă cu vede
rea represiunile rasiste la care 
supuși negrii din S.U.A.".

sînt

©

In S.U.A. populația de culoare continuă 
demonstrațiile antirasiste

NEW YORK 22 (Agerpres). In Florida, în urma unor de-
Agențiile de presă continuă să monstrații împotriva segregației au

publice știri despre acțiunile fer- fost arestate 13 person’'- □ă ce,
me ale populației de culoare din chiar în ti’”—-* • nstra-
S.U.A. împotriva segregației ra- ții 0 de
siale. pe

Duminică a avut loc în cartierul *rna-

Să nu se admită 
renașterea militarismului 

vest-german“
LONDRA 22 (Agerpres).
„Să nu se admită renașterea mi

litarismului vest-german", „pămîn- 
tul englez nu este un poligon pen
tru exerciții ale tanchiștilor de la 
Bonn", sub aceste lozinci se des
fășoară Ia Cardiff conferința re
prezentanților opiniei publice, or
ganizațiilor politice și sindicale- din 
Wales.

La lucrările conferinței partici
pă delegați din partea majorității 
organizațiilor sindicale din Wales 
a secțiilor locale ale partidelor la 
burist și comunist, ale 
lor luptătorilor pentru 
Anglia. Participanții la 
iși propun extinderea 
In întreaga tară împotriva hotări- 
rii guvernului englez de a acorda 
anual unităților de tancuri ves4 

germane poligoane pentru exerc 
Luînd cuvîntul la conferință, 

putatul laburist S. Davis a su 
niaț primejdia groaznică pe ca 
o reprezintă mașina militară 
Germania occidentală condusă 
foștii naziști.

Delegații la conferință au 
sat o telegramă participanți 
tntîlnirea tripartită de la M 
cerîndu-le să ajungă la ur 
în domeniul interzicerii e- 
lor nucleare.

organizațji- 
pace din 
conferință 
campaniei

O

<•
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Situația din Siria
DAMASC 22 (Agerpres).
In dimineața zilei de 22 iulie 

postul de radio Damasc a trans
mis un comunicat al generalului 
Amin el Hafez, guvernatorul mili
tar adjunct, în care se anunță că 
starea excepțională este suspendată 
pentru o perioadă de 11 ore. El 
a subliniat însă că legea marțială 
continuă să rămînă în vigoare. Po
trivit acestei legi, sînt interzise gru
purile mai mari de 5 persoane sau 
portul de arme.

Intr-un alt comunicat se anunță 
crearea la Damasc a unși regiuni 
cu regim special în care e inter
zisă intrarea sau ieșirea persoane
lor fără documente speciale.

Agenția France Presse anunță 
că frontierele Siriei continuă să 
rămînă închise. Legăturile telefoni
ce sînt, dq asemenea, tăiate, iar 
corespondenților de presă le este 
interzisă 
riei.

Postul 
mis, de 
în care 
urma
curtea marțială specială, pînă 
prezent au fost executate în 
tal -29 de persoane.

intrarea pe teritoriul Si-

de radio Damasc a tras- 
asemenea, un comunicat 
a făcut cunoscut că 

sentințelor pronunțate

i
I

în
СІЭ

în 
to- I

In Xerveiia » minte 
„lifta amei atixire" ?!
PARIS 22 
Recent, o 

ră franceză 
în Norvegia 
special, după 
rele, cu „i 
litare" a acestei țări. După termi
narea vizitei, condrpățorul; delega
ției, deputatul Palewski, ““președin
tele comisiei pentru 
financiare a Adunării 
Franceze, a publicat 
franceze declarații care 
cat o „mică criză" în relațiile din
tre Franța și Norvegia. Autorul de
clarațiilor s-a referit în special la 
faptul că organizarea militară a 
„flancului nordic" al pactului atlan
tic pe care-1 constituie Norvegia 
ar fi „foarte slabă" și și-a expri
mat părerea că se resimte „lipsa 
armei atomice" în această țară.

Aceste declarații au 
mite cu nemulțumire în 
fiind considerate ca un 
în politica acestei țări.

newyorkez Brooklyn un mare mi
ting la care au participat, potrivit 
agenției France Presse, aproxima
tiv 6 000 de negri. Vorbitorii, re
levă agenția, au afirmat că lupta 
pentru egalitatea rasială va con
tinua pînă ce va fi încununată cu 
succes. Participanții la miting au 
hotărît să organizeze o manifes
tație care urmează să aibă loc în 
fața unui șantier 
semn de protest 
minării rasiale la 
lor de muncă în

de construcții în 
împotriva discri- 
angajarea brațe- 
construcții.

tioi 
(Ka 
soan 
parti 
segre

La 
locală 
lacrim 
demon-. 
După < 
bridge 
instituite 
potriva 
de culoa

;nce 
aer

au 
iva

ia
:e
o

(Agerpres).
delegație parlamenta- 
a întreprins o vizită 
unde s-a ocupat în 

cum au subliniat zia- 
,studierea organizării mi-

problemele 
Naționale 

în ziarele
au provo-

fost prl- 
Norvegia, 

amestec

©

O declarație a Comisie 
pentru energia atomică 4
TOKIO • 22 (Agerpres).
Comisia specială pentru energia 

atomică a Consiliului științific ja
ponez a respins raportul Ministe
rului Afacerilor Externe al Japo
niei în care se afirma că submari
nele atomice americane nu 
„primejdioase" și pot înțra în 
turile japoneze.

Oamenii de știință, membri 
acestei comisii, au declarat că
nisterul Afacerilor Externe a inter
pretat nejust 
Statele Unite, 
portul trebuie 
iat din punct

Atîta timp
cate date tehnice autentice cu pri
vire la securitatea pe care ar 
prezenta-o submarinele atomice a- 
merieane acestea trebuie să fie con
siderate primejdioase pentru popu
lație.

sînt 
por-

ai 
Mi-

Oamenii - 
că scufundare 
american „Th 
un reactor de 
te că acest 
siguranță.

Liderii diferit 
ponia sprijină c 
Comisiei special 
atomică.

datele prezentate de 
In aceste condiții ra- 
coneiderat .neînteme- 
de vedere științific", 
cît nu vor fi publi-

PRO(
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Sporește producția de fpucte 
a Gpuziei

TBILISI 22 (Agerpres).
Producția de fructe din Gruzia 
crescut necontenit. Recolta dea

fructe — mere, pere, piersici, prune, 
caisa, gutui depășește în prezent 
trei milioane de chintale, iar în 
anul 1965 — ultimul an al septe- 

din 
mi-

naiului, cantitatea de fructe 
Gruzia va Citește pînă la patru 
lioane chiptld*.

In ultimii ЯПІ, în republică au

fost create noi livezi de pomi 
fructiferi cu o suprafață de 25 000 
ha. Limita livezilor de pomi fruc
tiferi a urcat mtilt spre pajiștile 

alpine de pe principalii versanți ai 
munților Caucaz. Pentru regiunii a 
înalte de munte; selecționerii, 
sovietici au creat noi soiuri de 
meri și peri care nu se tem de 
frig, Ds pildă, mărul din soiul 
„Kinuli" (gheață), suportă gerul 
de minus 35 de grade.

PROGRAMUL I. 
dicului, 8,00 Sumar 
trale, 8,30 Muzică ț 
Teatru la microfon 
romînă". Scenariu r. 
Mircea Ștefănescu, 
simfonică, 12,00 Cînte. 
populare oltenești; 12,3 
dansuri din opere, 13,H 
muzică ușoară, 14,00 ' 
prînz, 15,00 Din folcloi 
relor, 15,30 Cîntă orchi 
fonică din Galați, 16,15 
Moscova I 17,10 Soliști și 
artistice de amatori de la 
sate, 
tea, 18,00 „Melodii... melodii" 
emisiune de muzică ușoară romi 
nească, 18,30 Lecția de limba en
gleză, 19,00 Clubul nostru, 20,40 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori, 21,40 Cîntă Maria Peter și 
Ion Oprea. PROGRAMUL II. 10,10 
Cîntece și jocuri populare, 11,30 

Din albumul melodiilor de estradă, 
12,05 Uverturi la operete, 12.30 
Evocare Jili Wolker, 13,4° Muzică

.uri 
orașe 

17,30 Prietena noastră c 
18,00 „Melodii...

REDACȚIA S! ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Repa>liaU ar. 66 TeL interurban 322, automat 269 Index 40 369

ULAN BATOR; O dată cu extî.. 
derea suprafețelor cultivate șt 
sporirii considerabile a șeptelulu, 
de vite, în Mongolia a crescut și 
numărul cadrelor de specialiști. 
Din cei peste 8 000 de specialist' 
ocupați în agricultura mongolă a- 
proape 2 000 au pregătire superi
oară, peste 4 200 — pregătire me 
die, iar aproape 2 500 sînt al ? 
venți ai diferitelor cursuri de pre 
gătire agrozootehnice.

SOFIA. In apropierea orașului 
Ruse a început construirea Unei 
stații de pompare; Ea va fi una 
dintre cele mai mari construcții 
de ameliorări de pe malul bulgar 
il Dunării.

După terminarea construirii sta*  
unii de pompare vor fi irigate 
'0 hectare de noi ogoare.

R 
M, 
săli

VUL-

Ti

☆

rpropierea orașului Varna a 
n funcțiune 

o fabrică 
telui care 

lapte pe

cu întreaga ca- 
pentru prelucra- 

prelucrează 60 
zi.

RADIO
con- 
15,00 

de

Din cîntecele 
comunismului, 
«era „Medeea"
0 Muzică populară,
rpreți ai liedului, 

tinerețe, melodii" 
zică ușoară, 18,50 
— iscusit episto- 

Camil Baltazar, 
ă, 19,30 Lecția 
rtru avansați' 

20,35 
îeze",

’gostr 
2!

ă.

, c
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