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Abatajul frontaliștilor evidențiați

BORDEA Șl BRIGADA SA
De întrebi pe cineva din secto

rul III al minei Vulcan despre bri
gada lui Bordea Emanoil, îți răs
punde numai cu cuvinte de laudă. 
Șeful sectorului, inginerul Stoica, 
pare mai chibzuit în aprecieri: „O 
brigadă omogenă, cu multă expe
riență".

Bordea conduce un loc de mun
că important: abatajul frontal din 
stratul 15. De aici pleacă zilnic 
spre ziuă cîte 280 pînă la 290 va- 
gonete cu cărbune ce poartă mar
ca cu numărul 313.

...Din frontalul stratului 15, șu
voiul de cărbune lucios coboară 
spre galeria de bază. In porțiunea 
proaspăt pușcată, minerii Șott și 
Stănoiu, ajutorul de miner Ivan, va
gonetarii Poienar și Nebunu ar- 
mează sub îndrumarea șefului de 
brigadă. Moldovan îndreaptă fron
tul cu ciocanul de abataj, iar alții 
pregătesc noi propte pentru arma
re. In partea superioară a abata
jului, deasupra orizontului 516, 
Cîrtog și Costea taie armăturile 
care pînă atunci au ținut piept 
dealului, pentru a face din ele sti
ve. Este și aceasta o contribuție 
la acțiunea de economisire a ma
terialului lemnos.

--------- o

La orizontul 480, în galeria de 
bază, vagonetarul Smîndoiu are de 
lucru pînă peste cap : încarcă de 
zor în vagonete. Pușcătura a rupt 
bine și are mult cărbune. De sub 
rol pleacă alte și alte vagonete 
pline. Intr-un singur schimb, Smîn
doiu încarcă pînă la 100—110 va
gonete cu cărbune. $i astăzi, ca și 
în alte zile, la frontalul din stra
tul 15 munca se desfășoară bine. 
Se respectă graficul de lucru, dar 
nici calitatea nu este neglijată. In 
frontul de lucru blocurile mari de 
piatră sînt alese și aruncate în 
surpare iar la rol se alege din nou 
piatra. In prezent, brigada scoate 
în trei zile două fîșii. Dar fronta- 
liștii lui Bordea sînt hotărîți cu 
toții ca în viitor, prin folosirea 
judicioasă a timpului de lucru și 
o organizare mai bună, să ajungă 
la extragerea a două fîșii într-o 
zi de lucru.

Frumoasele realizări ce le obți
ne brigada cu nr. 313 se explică 
prin faptul că este una dintre cele 
mai bine organizate și mai disci
plinate din sector. Mare parte din 
merit revine șefului ei. Brigada

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a|

Cîte fapte și lucruri noi poți afla în paginile unui ziar ! Iată de 
ce, citirea cu regularitate a ziarului a devenit o necesitate pentru ti
nerii forestieri de la exploatarea Polatiște.
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• Adenauer se va întîlni
• Președintele illia se pronunță pentru dezvoltarea comerțului cu 

țările socialiste
• Conflictele rasiale din Alabama iau proporții

SULIESE ftLE PREPfiRIITORILOft LUPENEIil
Hărnicie — roade bogate
Organizindu-și bine munca în secții și lucrînd sîr- 

guincios, colectivul preparației Lupeni a încheiat luna 
august cu realizări sporite în producție. Față de plan, 
indicii de bază au fost depășiți după cum urmează: 
la producție recepționată cu 3,1 puncte, la producția 
supusă spălării cu 3,5 la sută, producția netă cu 
la sută, producția de cărbune preparat special cu 
puncte, recuperarea globală cu 1,9 puncte.

La dobîndirea acestor succese s-au evidențiat
mod deosebit brigăzile din secțiile preparare și trans
port. De asemenea, au adus o prețioasă contribuție 
schimburile 
Avrămescu 
tor, Kertes

6,1
2,1

în

și echipele conduse de prim maistrul 
Liviu, Rachman Gheorghe, Sibișan Vic- 
Alexandru și Tripon loan.

In 8 luni 107 inovații
septembrie a. c., mun- 
care lucrează la pre- 
înregistrare la cabine-

In perioada 1 ianuarie — 1 
citorii, tehnicienii și inginerii 
parația Lupeni au depus spre 
tul tehnic al uzinei, 107 inovații. Dintre acestea, 8
au fost concepute și propuse în luna august, 
mai importante, acceptate și aplicate recent, cu 
efect economic în procesul de producție sînt : 
dificarea prinderii țesăturii la sita vibrantă de 
10—80", inovație concepută de Chelaru ( 
Fecior Alexandru, Ghiciu Iosif și Crîsnic 
„Dispozitiv de confecționat brățare pentru 
cablurilor electrice", inovație realizată de 
Vasile și Arvoi Iosif, „Metodă de reparare 
turilor la site oscilante" și „Metoda de reducere a 
consumului de clorură de zinc la

In pas cu evidenfiafii
Mergînd în pas cu realizările 

brigăzilor care lucrează direct în 
producție, muncitorii sectorului de 
gospodărie de la preparația Lupeni 
obțin la 
lizări. In 
luni din
țat cu mijloace proprii două jghea
buri în secția de 
parat și curățat 
pentru captarea

Donatori de singe 
onorifici

TEODOR PONOVATRAIAN ȘTIR 
lăcătuș U.R.U.M.P.

Din lumea știin ței și tehnicii

Geologi a continentului 
de gheață

o
♦

Clișeul alăturat 
înfățișează 
grup de 
forestieri 
tînd cu
cele citite 
ziar de agitatorul 
Neagu Tudor.

un 
tineri 

ascul- 
interes 

din

Cele 
mare 
„Mo- 
mixte 

Octavian, 
: Cozma, 

pozarea 
Hagău 

a șpal-

laboratorul tehno
logic", care a-, 
parțin tovarăși
lor Clep Ionel 
și, respectiv. 
Predoșan Cons
tantin.

rîndul lor frumoase rea- 
decursul primelor două 

semestrul II ei au faian-
PE ȘANTIERE

spălătorie, au re- 
canalul și bazinul 
apei industriale,

și montat un

medic Petroșani

ILIE VONICAELISABETA LEONARDO

gospodină Petroșani medic Lupeni

ULTIMA LUNA
DIN TRIMESTRU

au recondiționat
troliu care ușurează munca zidari
lor ce execută tencuirea exterioa
ră a uzinei și au executat 800 m.p. 
de betonări pentru consolidarea te
renurilor din imediata apropiere a 
apei Jiului.

La aceste realizări se mai a- 
daugă circa 2000 de ore de muncă 
voluntară prestate pentru înfrumu
sețarea incintei preparației.

Au adus o contribuție meritorie 
tovarășii David Alexandru, Toma 
Marin, Buican Ioan, Molnar Anton, 
Prună Dumitru, Karacsony Anton, 
Blaj Ștefan, Mărcuș Adalbert, Mun- 
teanu Lazăr.

cortegiul ei de ploi, 
răcoroase, își face 
apariția pe meleagu- 
De aceea, pe toate 

con-

Toamna, cu 
vînturi, nopți 
tot mai mult 
rile noastre,
șantierele din Valea Jiului, 
structorii se străduiesc să execute 
și să încheie cît mai multe lucrări, 
pentru a termina planul pe cel 
de-al treilea trimestru al anului cu 

toți indicii realizați. Iată cîteva 
aspecte din această activitate 
tensă.

amenajări exterioare în jurul clă
dirilor. Hotărîrea constructorilor 
pelrileni este ca încă în trimestrul 
IV să dea în folosință blocurile 
respective.

in-

Arctica... Cunoaștem 
deja multe despre a- 
ceasta regiune a lumii, 
despre natura, clima, di
recția viaturilor de aici 
și deriva ghețurilor în 
Oceanul înghețat de 
Nord. Dar pentru geo- 
ogj Arctica a rămas ab

solut enigmatică pină in 
ultimii cîțiva ani. Cînd 
in anul 1948 a fost creat 
a Leningrad Institutul de 

cercetări științifice pen
tru geologia Arcticii, oa
menii de știință aveau 
de rezolvat pe lingă al
te probleme și pe aceas
ta : ce „pete albe" de pe 
harta geologică a Arcticii 
trebuie să fie șterse în 
primul rind.

Numărul acestor „pete 
albe" era mare. Terito
riul Arcticii sovietice se 
întinde pe o suprafață 
de 9 000 000 km. p. Oa
menii de știință sovietici
aveau sarcina să desco- (Continuare

de

cercetătorii Ins- 
creat în 1948

pere noi zăcăminte 
minereuri dincolo de Cer
cul Polar.

Au trecut deja 15 ani 
de cînd 
titutului
studiază Arctica. Nu es
te o perioadă prea în
delungată dacă ne gîn- 
dim la întinderea terito
riului care trebuie stu
diat. Dar in acest 
val s-a desfășurat 
tă activitate, al 
principal rezultat 
că în prezent pe 
geologică a Arcticii nu 
mai există „pete albe".

In anul 1956 geologii 
din Leningrad au trecut 
la studierea regiunii Po
lului Sud-Antarctida. 
Circa 99 la sută din su
prafața acesteia este a- 
coperită 
groasă de

inter-
o vas-
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harta

ca o platoșă 
gheață. „Con-
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Lucrările 
mai intense 
finisaj se desfă
șoară pe șantie

rul Livezeni. Aici brigăzile de zu
gravi, parchetari și mozaicari au 
încheiat complet operațiunile res
pective la 3 blocuri însumînd 92 
apartamente, pentru care au cerut 
deja și recepția. Ei au luat în lucru 
încă alte 3 blocuri: B 7 cu 32 a- 
partamente și C 3 — C 6 avind 
fiecare 
vor să 
sfîrșitul 
fără 
tie, 
zeni 
date
te noi.

Petroșani
V

cele
de

cite 30 apartamente, pe care 
le termine complet pină la 
lunii. Prin aceasta, in a- 

blocul C 5 ailat în construc-de
întreg cvartalul nou — Live-
III — va
in folosință

fi terminat, fiind
620 de apartamen-

Petrila
Construcția ce

lor două blocuri 
— D și E — cu 
un total de 50 

luat un avînt mai

Unul dintre cititorii frecventi ai bibliotecii clubului 
muncitoresc din Lonea este și maistrul mecanic Ște- 
fânescu Angliei. De la începutul anului el a împru
mutat de la bibliotecă și a citit 121 de cărți, broșuri 
și reviste.

apartamente, a
mare prin desfășurarea largă a fi
nisajelor interioare. In bună măsu
ră, ambele blocuri sînt deja ten- 
cuite interior. Acum, se desfășoa
ră din plin lucrări de mozaicări, 
instalații termice, de apă șl elec

trice — în timp ce se execută și

Săptămîna a- 
ceasta, comisia 
de recepție a be- 
neiiciarului preia 

cele două noi blocuri din Vulcan 
— 2 și 5. Dar constructorii șantie
rului 10 finisează în prezent alte 
două blocuri — 1 și 8 — pe care 

le vor
nii. In 
printre 
primele
fac tencuieli interioare.
II, sînt mult înaintate și demolă
rile vechilor clădiri, incit 
na viitoare vor putea fi 
săpăturile de fundație ale 
bloc din cvartalul Coșbuc 
cui 4.

Vulcan

preda pină la sfîrșitul lu- 
același timp, la alte blocuri 
care 6 și 7 s-au început 
finisaje, iar la blocul 3 se

Pe lotul

săptămî- 
începute 
ultimului
— blo

în folo- 
blocului

60

---------------------- Darea
Lupeni sintă a

_______________ A avind 60 a- 
partamente, a 

dat un nou impuls activității bri
găzilor de iinisaje, care s-au anga
jat ca pînă Ia sfîrșitul actualei 
luni, să termine pentru recepție și 
blocurile A 2 — Al cuprinzînd 
100 apartamente. Paralel cu aceas
ta, vor continua intens finisajele 
la blocurile H și G, pentru ca și 
ele să fie intr-un stadiu avansat 
de finisaj încă in această lună. 
Tot aici, se lucrează de zor Ia fun
dație și zidăria blocului B 1, ulti
mul bloc din seria „B" în cvartalul 
Braia II. Prin ridicarea lui, se va 
încheia construcția acestui cvartal, 

cel mai nou din Lupeni.
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Urmînd îndemnul comuniștilor I

hotărîre

pregătirea 
organiza- 

în cadrul 
cele mai 
muncii și

mina Uri- 
rezolve in 
la celelalte 
este orga-

eficacității. S 
a calificării. ) 

care trebuie 5 
este crearea f 
ședințele de ■

între care 
Constantin,

Ștefan, Buragă loan 
pun un mare accent 
nivelului lor profe-

U.T.M. de la
reușit să le
măsură decît
Valea Jiului,

ridicării calificării munci-

Citeva aspecte privind ridicarea
caliiicani

Uricani se min- 
de seamă. De 

și pînă la sfîr- 
minerii Urica- 

prevederile 
cărbune, eu 
cît prevede

a cres- 
organi- 
$i mo-

mi*

de
de

Mina Uricani este o mină a ti- 
aereții. Tînă.ră prin vîrstă, tînără 
Rrin faptul eă o bună parte a co
lectivului ei este format din tineri. 
Entuziasmul, voința de a munci în 
chip nou, mereu mai bine a cu
prins întregul tineret al acestei 
mine. In abataje șl la lucrările de 
pregătiri, în ateliere și pe gale
riile de transport, sutele de tineri 
ai Urieaniului sînt în permanență 
prezenți la datorie. Aceasta este 
un important rezultat al preocu
pării organizațiilor de bază ale 
partidului, a comuniștilor, pentru 
educarea tinerilor în spiritul dis
ciplinei și al răspunderii față de 
sarcinile de producție.

Colectivul minei 
dtește cu realizări 
la începutul anului 
șitul lunei august,
aiului au extras peste 
planului 14 722 tone de 
5022 tone mai mult de 
angajamentul de întrecere. Alături
de comuniști, de ceilalți muncitori, 
tinerii au muncit cu hotărîre și ini
țiativă pentru obținerea acestor 
succese.

Care sînt principalii factori ca
re au contribuit la mobilizarea ti
nerilor la muncă avîntată ?

Răspunzînd la această întrebare, 
tovarășul Mătăsăreanu Iosif, secre
tarul comitetului de partid al 
nei a arătat:

In primul rînd, comitetul 
partid al minei, organizațiile
partid din cadrul sectoarelor, s-au 
preocupat ca în fiecare sector să-și 
desfășoare activitatea organizații 
U.T.M. puternice. Acest lucru a 
fost urmărit pe două căi: s-a pus 
un mare accent pe primirea în 
U.T.M., astfel ca organizațiile 
U.T.M. să cuprindă pe toți tinerii. 
Preocuparea față de primirea în 

U.T.M., grija pentru educarea și 
formarea lor ca oameni înaintați, 
a dat rezultate importante. Astăzi, 
din cei aproape 500 de tineri cîți 
lucrează la mina Uricani, numai 
15 nu sînt încă utemiști. Pe de 
altă parte, organizația de partid 
a pus accentul pe activizarea ute- 
miștilor. In acest scop au primit 
sarcini concrete toți membri și 
candidați de partid de vîrstă ute- 
mistă. In cadrul numeroaselor ac
țiuni ce se întreprind pentru în
tărirea disciplinei in producție,

pentru Îmbunătățirea calității căr
bunelui, pentru randamente înalte, 
la acțiunile patriotice sau cu pri
lejul manifestărilor organizate în 
timpul liber, cei peste 130 de mem
bri și candidați de partid de vîrstă 
utemistă sînt permanent în mijlo
cul tinerilor, exemple demne de 
urmat pentru ei.

Un alt factor important este ac
centul care s-a pus pe 
adunărilor generale ale 
fiilor U.T.M., astfel ca 
acestora să se dezbată 
importante probleme ale
vieții tineretului. De altfel, comi
tetul de partid al minei a analizat 
în cadrul unei plenare felul în ca
re se pregătesc și se desfășoară 
adunările U.T.M., luînd o 
în acest scop. Prin aceasta 
cut mult rolul adunărilor 
zațiilor U.T.M. în educarea
bilizarea tineretului la înfăptuirea 
sarcinilor economice. S-a asigurat 
ca la adunările U.T.M. să participe 
șefii de sectoare care îi informea
ză pe tineri asupra sarcinilor e- 
conomice curente și arată cum pot 
contribui tinerii la rezolvarea lor. 
De asemenea, în aceste adunări se 
inițiază diferite acțiuni în scopul 
creșterii producției, întreținerii căi
lor de transport, colectării fierului 
vechi, întăririi disciplinei, îmbună
tățirii calității cărbunelui etc., la 

• care utemiștii participă în număr 
mare. Nu de mult, spre exemplu, 
organizația U.T.M. din sectorul I 
a organizat un raid asupra felu

lui în care tinerii muncesc pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Concluziile acestui raid au fost 
dezbătute într-o adunare generală 
a organizației U.T.M. și se poate 
spune cu certitudine că această 
acțiune a contribuit la reducerea 
conținutului de cenușă al cărbune
lui sub procentul admis.

Faptul că numeroși tineri, între 
care Pînzaru Alexandru, Bora 
Gheorghe, Rusu Ștefan își au nu
mele înscrise pe panoul de onoare 
al minei, că in anumite luni ab
sențele nemotivate făcute de tineri 
au scăzut la zero, că realizările 
minei cresc 
tuie dovezi 
care tinerii 
pentru înfăptuirea sarcinilor eco
nomice elaborate de partid.

Una din problemele pe care 
conducerea minei, sindicatul și or
ganizația 
câni au 
mai mare 
mine din 
nizarea
torilor tineri. In cursurile de ri
dicare a calificării pentru mineri 
sînt încadrați peste 200 tovarăși, 
pentru electricieni —• 40, în cursul 
pentru lăcătuși de mină 50, iar în 
cursul de ridicare a calificării pen
tru maiștri — un număr de 34 to
varăși. Frecvența la cursurile de 
ridicare a calificării e de peste 70 
la sută, și aceasta se datorește fap
tului că ele sînt organizate pe 
schimburi, pe baza unui program 
bine întocmit. Lectorii acestor 
cursuri, în rîndul cărora se numă
ră inginerii Popa Mircea, Galbavi 
Antal. Teslici Nicolae și alții caută 
să întocmească expuneri pe înțe
lesul cursanților, care să-i ajute 
să rezolve mai bine problemele pe 
care le ridică procesul de produc
ție. Programele cursurilor cuprind 
teme care prezintă interes practic, 
fapt care îi îndeamnă pe cei în
scriși la cursurile de ridicare a ca
lificării să aibă o frecvență bună. 
Așa de exemplu, la cursul 
dicare a calificării pentru 
s-au prevăzut lecții despre 
de aritmetică și geometrie 
fice calculelor ce trebuie făcute în 
abataje, despre monografiile de ar
mare, controlul pantei, mijloacele 
de tăiere, lucrări de perforare, cu
noașterea utilajelor miniere etc. 
Din inițiativa comitetului de partid, 
arganizațiile U.T.M. analizează pe-

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

de ri- 
mineri 

noțiuni 
speci-

riodic modul în care tinerii înva- j 
tă la cursurile de ridicare a ca- ' 
lificării și aplică în viață cunoș* ! 
tințele dobîndite, popularizează , 
succesele dobîndite de numeroși j 
mineri, tineri, între care Lițcan ( 
Mihai, Scorpie Constantin, Pop ( 
Ioan, Neagu 
.și alții care 
pe ridicarea 
sional.

Sînt insă cîteva probleme căro
ra trebuie să li se acorde atenție 
în vederea creșterii 
cursurilor de ridicare 
Una din problemele 
studiate și rezolvate, 
de condiții pentru ca șeaințete ae < 
învățămînt să nu fie scurtate la ; 
extrem. Practic, cursurile de ridi
care a calificării durează o jumă
tate de oră. Acest timp nu poate 

fi suficient pentru explicarea te
melor cuprinse în programul cer
curilor și este necesar să se spo
rească posibilitatea ca ședințele de 
învățămînt să dureze o oră.

Cursurile de ridicare a califică
rii au fost întrerupte în timpul 
verii, din cauza concediilor. In- 
trucît programul cursurilor de ri
dicare a calificării nu a fost par
curs în întregime, este necesar ca 
aceste cursuri să-și reia cît mai cu- 
rînd activitatea.

Credem, de asemenea, indicat ca 
în viitor organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării pentru mineri 
— formă ia care participă sute de 
tovarăși — să se facă pe sectoare ; 
și nu pe întreaga 
fapt care va creia 
o frecvență și mai

I

Activitatea posturilor utemiste de 
concretă, multilaterală

Un sprijin prețios în activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M. de 
la mina Uricani îl constituie pos
turile utemiste de control. In toa
te cele 7 organizații din sectoare
le minei au fost create posturi 
utemiste de control. Totodată, pe 
mină își desfășoară activitatea un 
post 
min 
mist 
ti.

Prin metodele folosite, cum sînt 
îndeosebi raidurile, posturile ute
miste de control contribuie la ex
tinderea metodelor avansate, la îm
bunătățirea procesului de producție 
și întărirea disciplinii.

Lăcătușul Maxer Gheorghe din

de control central, iar în că- 
a fost înființat un post ute- 
de control al tinerilor căminiș-

control

Pe teme criticate 
de posturile U.T.M 

de control

Minerului șei de schimb AI- 
măjan Vasile i se recomandă 
să intre in 
de tuș și o 
neapărat ca 
negru piatra 
cărbune...

șut cu o găleată 
pensulă. Ii trebuie 
să
Pe

vopsească in 
care o lasă în

că
lună de lună, consti- 
ale entuziasmului cu 
Urieaniului muneesc

mină ca acum, 1 
condiții 
bună.

pentru

Utemista Dinea Susana 
foarte „activă" la ședințe. Lu
cru care se vede ți după lun
gimea ciorapului pe care-1 im- 
pletețte in

se face că, 
s actor frun- 
calitate se 

tînărul Cos-

cest domeniu, la 
îndemnul comite
tului de partid al 
minei se desfă

Cine vizitează a- 
tum Uricaniul, ră- 
mîne plăcut impre
sionat de aspec
tul încîntător al acestei localități 
miniere, care pînă nu de mult era 
doar un sătuc uitat în inima mun
ților. Pe aceste locuri înflorește 
astăzi un buchet de blocuri mo
derne, cu alei și străzi inundate 
de flori și verdeață, străjuit de 
priveliști de o rară frumusețe. O- 
rașul a crescut odată cu mina, 
iar cei care dau acestei noi așe
zări miniere cea de-a doua fru
musețe, frumusețea vieții trepidan
te, bucuria de a trăi clipe plăcute 
după terminarea programului de 
lucru, sînt tinerii mineri muncitori.

Nu este nici o exagerare atunci 
cînd se afirmă că majoritatea ti
nerilor mineri și muncitori ai a- 
cestei mine 
culturală și 
Există aici 
de agitație,
soane, o orchestră populară cu 26 
instrumentiști, echipă de dansuri, 
soliști vocali, orchestră de muzi
cuțe, formație de fluierași. Fieca
re dintre aceste formații de artiști 
amatori este cunoscută și aprecia
tă de uricăneni pentru momentele 
de voioșie, încîntare prilejuite de 
programele lor. Tinerii și ceilalți 
muncitori din Uricani, au îndrăgit 
împrejurimile și Iți petrec multe

contribuie la viața 
sportivă a localității, 

două brigăzi artistice 
un cor cu 80 de per-

libere in mijlocul na- 
cit de plăcut este a- 
acolo sus, pe un plai 
te urmează corul, tara-

din zilele 
turii. Dar 
tunci cînd 
de munte,
ful sau brigada artistică de agi
tație și-ți oferă un program reușit! 
Da, așa se petrec lucrurile la U- 
ricani. Orchestra de muzică popu
lară, dansatorii, brigăzile artistice 
de agitație prezintă programe nu 
numai la club, ci și acolo unde 
merg minerii să se reereieze, la 
cabana Cîmpu lui Neag sau pe go
lurile de munte din apropiere.

Aceste formații artistice sînt 
formate în cea mai mare parte din 
tineri mineri și muncitori. Mine
rul Năsăleanu Ion, maistrul miner 
Enache Dumitru, maistrul electri
cian Gliga loan care fae parte 
din cor, muncitorii Puiu Cătălin, 
Nelu Tuceran, Pastor Samoilă, in
strumentiști ai tarafului, dansatorii 
Duca Constantin, Florea Emil, Fio- 
rea Petru, soliștii vocali Ispas Mar
gareta, Popa Gheorghe și ceilalți 
sînt cu adevărat 
activitatea 
sețe joilor 
ganizează 
munca și 
citorilor.

Cu toate că și pînă asum s-au 
obținut realizări remarcabile în a-

înjghe- 
Socotim 
se for- 
agitație 
brigăzi 
în ca

sectorul V, de pildă, obișnuia 
seori să părăsească fără motiv 
cui de muncă. Obiceiul lut a fost 
criticat ia gazetă. Ajutorul primit 
a fost înțeles de către tinărul Ma- 
xer care și-a îmbunătățit nrunca.

Utemistul Costea Alexandru est* 
ajutor miner în sectorul II. Deși 
harnic în muncă, acest tînăr ma
nifesta nepăsare față de calitatea 
cărbunelui. Caricatura apărută la 
gazeta postului de control i-a dat 
mult de gîndit. Așa 
printre muncitorii din 
tași în lupta pentru 
numără în prezent și 
tea Alexandru.

Organizațiile de bază U.T.M. de 
la Uricani nu au făcut însă totul 
pentru ca posturile utemiste de 
control să-și desfășoare activitatea 
ia nivelul cerințelor. Raidurile an
chetă sînt întreprinse sporadic, 
ceea ce face ca și unei 3 ediții să 
rămînă mult timp neschimbate. U- 
nele posturi neglijează tocmai pro
blema esențială pentru care au 
fost creiate.

Printr-o îndrumare continuă co
mitetul U.T.M. de la mina Uricani 
și birourile organizațiilor de bază 
din sectoare vor reuși să ridice 
activitatea posturilor utemiste de 
control la nivelul sarcinilor.

timpul ședinței...

să circule 
pe mecanicul 
mecanicul Gy&rii obiș- 
să circule singur, iar

N or mai ar trebui 
motiva 
„bord" 
ii. Dar 
nuiește
locomotiva stă. Atunci sld și 
transportul...

locb- 
avlnd la 
ei, Gydr-

> s

îndrăgostiți de 
culturală. Ei dau frumu- 
și duminicilor ce se or- 
pentru tineret, cîntă 

viața minerilor și mun-

lor, aceste brigăzi vor 
stimularea activității

cultural-artistice i se

șoară o muncă susținută pentru 
dezvoltarea mișcării artiștilor ama
tori. Corul va fi mărit cu încă 40 
de persoane, și aceasta pînă la 30 
decembrie. Este în curs de 
bare o formație de teatru, 
insă posibil și necesar să 
meze brigăzi artistice de 
în toate sectoarele minei, 
care să prezinte programe
drul consfătuirilor de producție, la 
locurile de intrare in subteran. A* 
xîndu-și programele pe aspecte le
gate de calitatea producției, întă
rirea disciplinei, grija față de uti
laje, popularizînd atractiv fruntașii 
și realizările 
contribui la 
în producție.

Activității
adaugă o susținută activitate spor
tivă. In ultimile luni au avut loc 
întreceri Ia fotbal, volei, tir, șah, 
între formațiile tuturor sectoarelor 
minei. De pe acum se fac pregă
tiri pentru sporturile de iarnă.

Toate aceste activități fae să 
pulseze mai puternte viața acestei 
tinere așezări 
diții ca după
«itorii mineri, 
iască o viață
nă de conținut.

miniere, creiază con- 
șut, minerii și mun- 
familiile lor să tră- 

mai bogată, mai pU-

O

In câteva rânduri
Prima bilă

Duminica viitoare, pe noua a- 
renă de popice din Uricani va fi 
lansată prima bilă. Arena a fost 
construită din resurse locale, iar 
lucrările au fost efectuate de cei 
îndrăgostiți de acest sport, printre 
care, alături de muncitorii vîrst- 
nici, de pensionari, se numără mulți 
tineri. De acum, încă un loc plă
cut de recreiere...

La noua școală
Cetățenii din Cîmpu lui Neag 

primit de multe ori ajutor de 
urieăneni in rezolvarea a diferite
lor probleme gospodărești. In va
ra aceasta, ei au primit din partea

tinerilor din Uricani un ajutor 
prețios la construirea celor două 
săli noi de clasă cu care se mă
rește școala. Zeci de tineri au ple
cat în zilele libere cu camioanele 
să dea o mînă de ajutor la mări
rea acestei școli.

160 tone fier vechi
De cea mai largă 

din partea tinerilor din 
bucură acțiunile pentru 
fierului vechi necesar
patriei. De la începutul anului și 
pînă în prezent, tinerii din Uri
cani au colectat 160 tone fier 
vechi, pe care l-au și expediat spre 
cuptoarele Hune.doarei.

participare 
Uricani se 
colectarea 
otelăriilor

au 
la
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Pentru ca o mașină să poată 
circula cit mai mult timp, in con
diții optime, trebuie să fie bine în
treținută și îngrijită. Autobaza 
I.R.T.A. — Petroșani dispune d? 
un parc de 280 de mașini, care 
transportă lunar cca. 250 000 to
ne mărfuri diverse însumind peste 
1 700 000 toiia/kilometrice. Un ase
menea volum de transporturi poate 
li executat numai cu mașini bune, 
îngrijite cu pricepere, cars să 
„tragă" cu nădejde în timpul curse
lor efectuate.

„Cum este asigurata buna între
ținere a mașinimr ?' — a fost în
trebarea pusă in cadrul unui in
terviu tovarășului Hristea Alexan
dru, inginer șei al autobazei I.R.T.A. 
— Petroșani, care na-a făcut ur
mătoarea relatare.

„Autobaza noastră, avînd un 
parc așa de mare de mașini, e- 
xecută transporturi atît in Valea 
Jiului cit și în raionul învecinat, 
Hațeg. De aceea, alături de cen
trală — sediul autobazei — mai 
avem organizate două coloane de 
transport cu sediu fix: la Vulcan 
și la Hațeg, ca și mai multe co
loane temporare după necesității? 
de transport.

In cadrul acestor unități, se exe
cuta trei feluri distinct? de ope
rațiuni și lucrări pentru buna în
treținere a mașinilor: spălatul, și 
gresatul mașinilor — care se exe
cută zilnic sau ori de cite ori es
te nevoie, revizii tehnice curo te 
fac după parcurgerea a 5 500 
fi 700 km. de cair? lineare mașină 
și reparațiile curent? car? sînt fă
cute după fiecare 10 000 km. par
curși.

Pentru îndeplinirea primului 
punct, spălatul și gresatul, pe lin
gă sediu avem organizat un ser
viciu permanent car? lucrează în 
două schimburi asigurlud toate ne
cesității? în această direcție. Tot
odată, la coloanele fixe Vulcan și 
Hațeg, funcționează puncte asemă
nătoare unde se lucrează insă nu
mai într-un singur schimb, după 
masă, cînd încep să vină mașinile 
din cursă.

Executarea reviziilor tehnice pe
riodice are o importanță deosebi
tă în buna întraținsre a parcului 
auto. Aceste revizii se fac sub for transporturi".

Geologia continentului de gheata
(Urmare dm pag. r-aj

tinentul enigmatic", „țara tăcerii 
de gheață" — aceste epitete ca
racterizau cum nu se poate mai 
bine Antarctida. In prezent au 
fost deja acumulate numeroase cu
noștințe despre cel de al șaselea 
continent. Geologii sovietici au cer
cetat o regiune întinsă pe țărmu
rile Antaiclidei de est (circa 8 000 
Km.) și au efectuat cercetări geo
logice amănunțite in Tara Reginei 
Maud și Țara Enderby.

Profesorul Mihail Ravici, doctor 
in științe, sub conducerea căruia 
se desfășoară toate lucrările ins
titutului, legate de studierea celui 
de-al șaseiea continent, a vizitat 
de trei ori piriă acum Antarctica.

— Peisajele munților din Antarc
tica par a îi peisaje se le nice, — 
relatează el, — stlncife netede, 
înalte de o jumătate de kilometru, 
alternează cu piscuri semețe, ca
re seamănă cu niște creioane bi
ne ascuțite. Masivele muntoase au 
forme ciudate, care amintesc de 
reptiie-îosile uriașă, arbori stranii, 
castele și cetăți năruite, caravane 
de cămile.

Antarctida reprezintă o platformă 
uriașe, a cărei suprafață depășeș
te 10 000 000 Km. p. Structura ei 
geologică constituie Încă o enig
mă. Oamenii de știință presupun 
ca este vorba de curbura unei 
platiorme.

istoricul geologic al Ant.arctidei 
este destui de complicat și cerce
tătorii din Leningrad au avut de 
intimpinat destule greutăți înainte 
de a-i descoperi tainele. Ei au e- 

mă de control — reglări; se ve
rifică toate sistemele mașinii — 
electric, tnotric, transmisie — ss 
string șuruburi, piulițe etc. fără a 
se demonta motorul și scoate pla
se din magazi? p?ntru înlocuiri. 
(Bin? înțeles, dacă se constată o 
defecțiune mai importantă, piese 
suprauzale etc. atunci de deschide 
cont d? reparații curente trecîndu- 
se la înlocuirile necesar?). Buna a- 
xecutare a acestor revizii .tehnice 
este garantată de faptul că la e- 
fectuarea lor participă direct și 
șoferul mașinii respective, care are 
tot interesul ca mașina lui să fia 
pusă la punct. Asemenea lucrări 
se fac atît la garajul din Petroșani, 
ca și la cele două coioan? auto 
fixe, pe bază de planificare șl 
grafice de execuție.

Reparațiile curente —- executat? 
la 10 000 km. — au d?ja un pro
fil mai complex, în cadrul lor e- 
xecutîndu-se diferite schimbări d? 
piese, arcuri, vopsitorii, suduri, 
caroserii etc. totalizînd pînă ia 157 
ore/om lucrați pe o mașină. Pen
tru efectuarea acestor lucrări, a- 
v?m amenajat la sediul autobazei 
din Petroșani un grup de ateliere 
cuprinzînd 9 boxe da lucru și sec
ții de mecanică, fierărie, jstrungă- 
rie, electrică, tinichigerie, tîmplărie, 
tapițerie, vopsitorii acumulatori, 
vulcanizare sculărie și de r?condi- 
ționare a pieselor. Asemenea re
parații curente (dar numai în do
meniul mecanică-electrică) se exe
cută și la coloanele fixe. Pentru 
celelaue genuri uc luciui i arași- 
nile vin în Petroșani.

Totodată, cele două ateliere mo
bile asigură întreținerea mașinilor 
ia coloanele mobile, iar aproape în 
fiecare duminică, zi de repaus în 
trasporturl — de la autobază se 
deplasează brigăzi complexe de 
meseriași la .coloanei? cu mașinile 
care nu lucrează și dau ajutor 
personalului tehnic de acolo la re
pararea mașinilor respective, în 
special a celor aflate în restanță 
cu întreținerea.

Organizîndu-ne activitatea de în- 
treținar? in acest fel, reușim să 
menținem în bună stare în circu
lație vastul parc de mașini, ?xe- 
cutînd un volum mereu sporit de 

nus mai bine de 200 ipoteze des
pre virsta absolută a acestui con
tinent. Aici au fost găsite roci a 
căror virsta a fost apreciată la 
1 800 000 000 ani.

Comunicarea făcută de geologii 
din Leningrad despre rezultatele 
studierii intruziunii cernochitelor, 
celor mai vechi roci de granit de 
pe pămint, a fost primită cu deo
sebit interes de oamenii de știință 
din întreaga lume. După cum a 
reieșit în urma cercetărilor, a- 
ceste roci au o toarte mare răs- 
pîndire in fundamentul platiormei 
Antarcticii. Mihail Ravia relatea
ză despre o particularitate geolo
gică deosebită a platîormei Antarc
ticii — despre uimitoarea ei a- 
semănare cu Brazilia, Africa ecua
torială și de sud, India și Austra
lia. Se impune concluzia că de-a 
lungul unei perioade îndelungate 
aceste regiuni au avut un istoric 
geologic comun și au intrat in 
componența aceluiași continent. 
Acest continent de proporții gi
gantice a primit denumirea de 
Gondvana, după una din regiunile 
podișului Deccan din India.

Cercetătorii institutului își conti
nuă minuțioasele lor studii. Ei au 
întocmit prima hartă geologică a 
Antatctidei la scara de 1 : 10 000 000 
și o hartă a structurii ei tectonice 
la scara de 1 : 20 000 000.

Datele reieritoare la zăcămintele 
de minerale utile din subsolul ce
lui de-al șaselea continent sînt 
încă insuficiente, dar asaltul An
tarctidei este abia ia început. In 
partea de est a continentului au 
fost descoperite zăcăminte bogate

In întrecere, brigada condusă de Nicoară Alexandru de la secto

rul I al minei Vulcan, ocupă un Ioc de cinste. In luna august ea și-a 

depășit substanțial sarcinile de plan și a economisit prin reducerea con
sumului de exploziv și prin reîolo sirea lemnului de mină peste 3000 

lei Ia prețul de cost al cărbunelui extras.
IN CLIȘEU: O parte din membni brigăzii.

------------©--------------

Bordea și brigada sa
(Urmare din pag. l-a)

are în tovarășul Bordea un orga
nizator priceput, cu peste 11 ani 
de experiență intr-ale mineritului. 
Să conduci un frontal ce se întinde 
de-a lungul a peste 80 de metri 
lungime și unde lucrează mai bine 
de 50 de oameni nu este lucru 
simplu. Totuși Bordea se achită 
de sarcinile sale pentru că Ișl cu
noaște perfect locul de muncă, se 
îngrijește de scule, își cunoaște și 
ortacii. Le cunoaște calitățile și 
defectele, bucuriile și necazurile. 
Cu mulți lucrează de peste 2—3 
ani. II știe, de exemplu, pe Petcu 
și pe Ivan că sînt vorbăreți dar 
că nici la lucru nu-i întrece ni
meni. Că Luca, Crucieru și Tudor 
se pricep la orice muncă în aba
taj. Ba îl știe și pe Petcu că acti
vează ca solist în brigada artisti

de cărbune de piatră și minereu de 
fier, mangan, titan, molibden, 
plumb, zinc, argint, cositor. Stra
turi de cărbune de piatră pot ii 
întilnite din abundență în munții 
din sudul Țării Victoriei, munții 
care înaintează spre Polul sud. In 
vestul Antarctidei au fost desco
perite zăcăminte de calcopirită. In 
subsolul acestei regiuni se găsește 
molibden, aur, crom, nichel, cobalt 
mangan.

Cercetările întreprinse de colec
tivul Institutului pentru geologia 
Arcticii sînt urmărite cu viu in
teres nu numai în U.R.S.S., ci și 
peste hotare. La Institut sosesc 
regulat numeroase scrisori cu ștam
pila „Internațional".

„Mă interesez toarte mult de 
geologia Antarctidei și am fost a- 
colo de două ori — in 1959-1960 
și 1901-1962 — scrie P. Oliver din 
Adelaide. Mă interesează in mod 
deosebit corelația care există intre 
rocile vechi din vestul și estul 
Antarctidei. V-aș ii foarte recu
noscător dacă mi-ați trimite lucră
rile geologilor sovietici in acest 
domeniu, in ceea ce mă privește, 
eu le trimit pe ale mele. In Ade
laide se prevede organizarea unui 
institut pentru studierea Antarcti
cii, care va purta numele lui 
Mawson. Deocamdată este vorba 
doar de un plan, dar nădăjduiesc 
că acest plan va fi realizat".

La direcția institutului a sosit o 
scrisoare din partea profesorului 
Picciotto, om de știință belgian, 
prin care acesta mulțumește oame
nilor de știință din Leningrad pen
tru lucrările trimise. La rîndul său, 

că de agitație a clubului. Și pe 
Pișleag, Alexe și Luca că sînt mari 
amatori de fotbal. In unele după- 
amieze, șeful de brigadă găsește 
timp să mai viziteze pe cîte unul 
din ortacii săi acasă. Asemenea 
exemple s-ar putea da multe.

...In dreptul numărului 313, pe 
panoul de evidență a întrecerii so
cialiste, se înscriu lună de lună 
cifre care reprezintă noi succese 
obținute de harnicii frontaliști. 
Evidențiați, avînd o depășire de 
530 tone cărbune în luna mai, fron- 
taliștii lui Bordea nu s-au lăsat 
mai prejos nici în -lunile iunie și 
iulie. In luna august depășirea se 
cifrează la 165 tone de cărbune. 
Contribuția ce o aduc frontaliști! 
din brigada condusă de minerul 
Bordea Emanoil la realizările sec
torului, este rod al muncii disci
plinate și bine organizate.

Picciotto a trimis colegilor săi din 
Leningrad articole despre structu
ra geologică a Țării Reginei Maud, 
leiicitinda-i totodată „pentru ne
prețuitul lor aport în studierea 
geologiei Antarctidei de est".

Printre corespondenții noștri per- 
manenți — povestește Boris Tka- 
cenko, directorul institutului — se 
află mulți oameni de știință de 
peste hotare. Noi facem schimb de 
informații cu dr. R. Villet — șe
ful departamentului geologic al 
Noii Zeelande, cu omul de știință 
englez Fooks, cercetător al insule
lor Falkland, și mulți alți oameni 
de știință.

Colaborarea noastră cu geologii 
din Canada, Alaska, țările scandi
nave, Noua Zeelandă, este deose
bit de rodnică.

La simpozionul geologilor — cer
cetători ai Antarctidei care a avut 
loc la 'Wellington, Mihail Ravici 
a făcut cunoscute rezultatele ul
timelor cercetări întreprinse de co
laboratorii institutului. In septem
brie anul acesta va avea loc la 
Capetown un simpozion internațio
nal care va avea ca temă geologia 
Antarctidei. In vederea acestui e- 
veniment geologii sovietici pregă
tesc șase referate, printre care 
„Cernokitele din Antarctida", „De
pozitele geblogice de pe fundul 
Oceanului înghețat de Sud", „Virs
ta absolută a rocilor din Antarc
tida de est".

In prezent institutul pregătește 
o lucrare amplă, consacrată geo
logiei Antarctidei de est, care va 
cuprinde printre altele și prima 
descriere a fundamentului cristalin 
al platformei Antarcticii.

A. NEPOMNIASCI

• fubucităt :
1

ANUNȚ ::
Atelierul de zonă 

V C.F.R. Petroșani, 
; angajează cu dată ime- 
I diată în următoarele ■

funcții: ;

— 3 lăcătuși cu școala 
profesională.

— 1 strungar cu școala !; 
profesională. ;!

ANUNȚ
Institutul de mine din Pe

troșani face cunoscut că în 
ziua de 28 septembrie, a. c., 
orele 11, în aula institutului, 
va avea Ioc susținerea publică 
a dizertației tov. conf. ing, 

ARON POPA, cu titlul:
„CONS1DERAȚIUNI CU PRI

VIRE LA RAȚIONALITATEA 
ECONOMICA A EXPLOATĂ
RII ZĂCĂMINTELOR AURI
FERE CU AUR LIBER DIN 
GRUPUL MINELOR BARZA — 
BRAD", pentru obținerea titlu
lui de candidat în științe teh- ' 
nice.

Conducător științific: prof. ; 
ing. POBORAN VASILE de ia i 
Institutul de mine din Petro- 1 
șani. I

Dizerlația poate fi consultată ! 
la biblioteca institutului.

Tovarășii specialiști din în- ■ 
treprinderi și instituții sînt in- ■ 
vitați să participe la susține
rea publică a dîzertației, anun- 

j - țînd despre aceasta secreta- 
rialul institutului din Petroșani, 

I strada Institutului nr. 20, te- 
i lefon 116.

PR06RAM DE SADfO
6 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 9,00 Pa
gini alese din opere comice, 9,30 
Muzică populară, 10,27 Muzică de 
estradă, 12,00 Melodii populare din 
țări socialiste, 12,30 Muzică ușoa
ră, 14,00 Concert de prînz, 15,42 
Muzică populară, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Muzică ușoară romînească, 
18,30 Lecția de limba engleză, 
18,40 Cîntă Georgeta Anghel și 
Iosif Milu — muzică populară, 
19,00 Din creația compozitorului 
Tudor Ciortea, 19,30 Muzică de es
tradă, 20,40 Melodii populare ce
rute de ascultători, 22,25 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Jocuri populare, 10,30 Săptămîna 
muzicii bulgare, 11,30 Muzică dis
tractivă. 12,05 Cîntece, 13,00 Din 
muzica popoarelor, 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur despre: „Cuvinte vechi și 
noi", 13,40 Coruri din opere, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste 
15,25 Muzică din operetele lui 
Johann Strauss interpretată de so
liștii noștri, 16,30 Soliști și forma
ții artistice de amatori, 17,00 Con
cert de estradă, 18,45 Pagini lite
rare despre viața satului, 19 00 
Melodii de dragoste și jocuri popu
lare, 19,30 Teatru la microfon: 
„Carnavalul". Comedie de I. Șo- 
pov, 21,15 Muzică din operete, 21.45 
Muzică de dans, 22,30 Din poezia 
lui Al. Vlahuță.- = O = -

CINEMATOGRAF”
7 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
O moștenire cu bucluc; AL SAHIA : 
Doctor în filozofie; PARO$EN1 : 
Celebrul 702; VULCAN: Misterul 
celor doi domni „N". (Petrila, A- 
nioasa, Livezeni, Lupeni și UfYcani 
nu au trimis programul filaielof).
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Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 4 (Agerpres).
Guvernul U.R.S.S. a dat publici

tății la 4 septembrie o declarație 
în care a respins din nou încer
cările Republicii Federale Germane 
de a-și aroga „dreptul de a vorbi 
în numele întregii Germanii" cu
prinse în declarația guvarnului 
R.F.G. din 19 august 1963.

„Guvernul R. F. Germane — se 
arată în declarație — fiind pus 
de împrejurări în fata necesității 
de a semna tratatul privitor la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară, a însoțit acest pas cu o 
declarație fățiș revanșardă, menita 
să adumbrească atmosfera interna
țională".

Guvernul sovietic declară că
---------o

atît R.F.G. cît și R.D.G. au același 
statut juridic internațional, se bu
cură de drepturi egale în relațiile 
internaționale, au aceleași obligații 
și nu sînt subordonate una alteia. 
In declarația sovietică se sublinia
ză că Republica Federală Germană 
nu poate reprezenta întreaga Ger
manie.

„încercările guvernului R.F.G. de 
a-și asuma în mod ilegal împuter
nicirea de a acționa în numele 
R.D.G. și a Berlinului occidental, 
sînt lipsite de orice temeiuri po
litice și juridice și sînt în con
tradicție cu normele unanim recu
noscut a ale dreptului internațional", 
se spune în declarația nuvernului 
so viatic.

Din țările socialiste
U.R.S.S.

Prima mină din Donbasul 
de vest

MOSCOVA 4 (Agerpres).
In regiunea Niprului se creează 

o puternică bază de combustibil —. 
numită Donbasul de vest. Zilele a- 
cestea aici a fost dată în exploa
tare industrială prima mină de 
mare capacitate „Zapadno-Donbas- 
kaia". Din această mină se vor 
Extrage anual 600 000 tone de căr
bune cocsificabil de calitate superi
oară.

R. S. CEHOSLOVACA

400.000 de pionieri
în tabără

PRAGA 4 (Agerpres).

Președintele lliia se pronunță 
pentru dezvoltarea comerțului cu țările 

socialiste
BUENOS AIRES 4 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, președintele ales al 
Argentinei, Arturo lliia, a declarat 
la 3 septembrie, cu prilejul unei 
întîlniri cu un grup de ziariști u- 
ruguayeni că se pronunță în fa
voarea stabilirii de relații comercia
le cu toate țările lumii, inclusiv cu 
țările socialiste.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu poziția Fondului mone
tar internațional (organism econo
mie controlat de monopolurile

nord-americane) față de proiectele 
sale de dezvoltare a economiei ar- 
gentiniene, lliia a subliniat că da
că Fondul Monetar Internațional 
se va amesteca și va încerca să 
controleze aceste proiecte „vom 
lua măsurile necesare pentru apă
rarea economiei și demnității noas
tre naționale". Președintele argen
tinian s-a pronunțat în favoarea 
elaborării de către Argentina și 
Uruguay a unei politici comune 
față de Piața comună europeană 
pentru apărarea exporturilor de 
carne și lînă ale acestor țări.

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

Consiliul de Securitate a discutat conflictele 
de graniță siriano-izraeliene

NEW YORK 4 (Agerpres).
La 3 septembrie au luat sfîrșit 

lucrările Consiliului de Securitate, 
convocat la cererea guvernelor Si
riei și Izraelului pentru examinarea 
problemei noilor conflicte de fron
tieră dintre cele două țări.

Proiectul de rezoluție anglo-ame- 
rican care arunca întreaga răspun
dere pentru evenimentele petrecute 
la granița dintre Siria și Izrael a- 
supra Siriei, a fost respins neîntru-

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

nind unanimitatea de voturi a mem
brilor permanenți ai Consiliului.

înainte de a fi supus la vot, a- 
cest proiect, delegația Marocului a 
prezentat o serie de amendamen
te prin care din rezoluția anglo- 
americană erau înlăturate învinui
rile nefondate aduse Siriei. Intru- 
cît pentru ele au votat numai 
U.R.S.S. și Marocul, amendamen-' 
tele nu au fost adoptate.

Anul acesta, în taberele de pio
nieri din Cehoslovacia și-au petre
cut vacanța peste 400 000 de pio
nieri.

Ca și în anii precedenți anul a- 
cesta în R.S. Cehoslovacă și-au pe
trecut vacanța și sute de copii din 
țările socialiste precum și din 
țări.

R. D. VIETNAM

alte

Și

Tendințe expansioniste ale rasiștilor 
sud-africani

Sud- 
vădite ten- 

Primul mi- 
Verwoerd,

Adenauer se va întâlni cu de Gaulle
PARIS 4 (Agerpres).
înainte de a părăsi postul de 

cancelar al R.F. Geimane, Adenauer 
va face o vizită (te „bun rămas" 
președintelui de Gaulle, relatează 
corespondentul din Paris al agen
ției Reuter. Data exactă a vizitei 
nu a fost încă stabilită, dar se cre
de că, Adenauer va vizita Parisul 
între 20 și 21 septembrie.

Agenția Reuter subliniază că în 
cercurile politice din Paris se a- 
cordă o deosebită importanță vizi
tei lui Adenauer în Franța, deoa
rece se crede că, cu acest prilej 
generalul de Gaulle va fi informat 
din timp asupra liniei politice ex
terne pe care o va promova Lud
wig Erhard, succesorul lui 
nauer în funcția de cancelar 
R.F. Germane.

Grijă fafă de om
HANOI 4 (Agerpres).
In timpul ocupației franceze 

mai ales, imediat după restabilirea
păcii în Vietnamul de nord, starea 
sănătății populației era dezastruoa
să.

Imediat după instaurarea guver
nului popular s-a trecut Ia luarea 
unor măsuri. In afară de Faculta
tea de medicină și de farmacie de 
la Hanoi, aproape în toate provin
ciile au fost înființate școli medii 
de cadre sanitare. In prezent, în 
R.D. Vietnam există un medic la 
3 000 de locuitori.

JOHANNESBURG 4 (Agerpres).
Rasiștii din Republica 

Africană manifestă 
dințe expansioniste, 
nistru ' sud-african
a cerut la 3 septembrie guver
nului englez să cedeze Repu
blicii Sud-Africane administrația 
Bechuanalandului, Basutoland-ului 
și Swazilandu-lui. El a pretins că 
aceste teritorii ar fi legate econo- 
micaște de R.S.A. și că viitorul 
lor ar putea fi asigurat numai de 
guvernul sud-african.

Această declarație este o încer
care abia ascunsă de a anexa a- 
ceste teritorii și a extinde politica 
de apartheid și împotriva popu
lației africane din Bechuanaland, 
Basutoland și Swaziland. Guvernul 
rasist al Republicii Sud-Africane 
urmărește prin aceasta să obțină

dintr-o dată două avantaje majore : 
să pună mina pe bogățiile acestor 
teritorii și să lichideze o cale de 
refugiere a patrioților sud-africani 
supuși celor mai crunte represiuni.

Pretențiile guvernului R.S.A. au 
provocat nemulțumire la Londra. 
Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui de 
pentru 
rațiile 
vernul 
tea
propunere oficială.

Externe britanic a refuzat 
moment să comenteze decla
im Verwoerd, deoarece gu- 
englez nu a primit din par-

guvernului sud-african nici o

0 = -

Ade- 
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Uriaș incendiu în Parana»

Demonstrație 
de solidaritate cu budfștii 

din Vietnamul de sud

NEW YORK 4 (Agerpres).
In statul Alabama, în sudul Sta

telor Unite, conflictele rasiale a- 
menință să capete proporțiile unei 
noi crize naționale, subliniază agen
țiile de presă americane. Guverna
torul acestui stat, George Waflace 
a împiedica cuss'tsVr.r
deschiderea școlilor care urmau să 
primească elevi de culoare în con
formitate cu decizia tribunalului 
suprem al S.U.A. Marți în locali
tatea Tuskegee peste 200 de sol
dați din unitățile militare ale sta-

începerea cursurilor. Atît la Tus
kegee cît și la Birmingham auto
ritățile locale și populația au con
damnat folosirea forței de către 
guvernator.

La Washington, ministrul fede
ral al justiției, Robert Kennedy, a 
dat publicității o declarație în care 
arată că, politica de lichidare a se
gregației rasiale va fi aplicată îm
potriva poziției adoptate de guver
natorul statului Alabama.

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

că, potrivit știrilor sosite din Cu
ritiba, capitala statului brazilian 
Parana, întreaga regiune din nordul 
și centrul acestui stat ' este în 
momentul de față pradă unui in
cendiu uriaș care amenință să a- 
tingă rezervoarele forestiere. Re
giunea Parana 
ției de cafea

Șase centre 
ja distruse da
a fost obligată să fugă fără să 
poată lua nimic din bunurile ei.

este centrul produc,- 
a Braziliei.
locuite au fost de- 
flăcări, iar populația

. Animale și șerpi, scrie agenția, 
ies din păduri și se amestecă în 
mulțimea care fuge de-a lungul 
șoselelor". Localitățile din regiunea 
Ponta Grossa, la 100 km. de Curi
tiba, sînt private de energie e- 
lectrică, firele electrice fiind tăiate 
de flăcări. Potrivit aprecierilor pro
vizorii, pînă acum au pierit 20 
de persoane.

Potrivit agenției France Presse, 
situația este considerată drept „ca
tastrofală" și autoritățile îndreaptă 
spre Parana toate ajutoarele posibile.

de solida- 
Vietnamul 
au partici-

DELHI 4 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Indian 

Express" care apare la Delhi, în 
capitala Nepalului, Katmandu, a 
avut loc o demonstrație 
ritata cu budiștii din 
de sud. La demonstrație
pat aproximativ 1 000 de budiști. De
monstrația a fost urmată de un miting 
ai cărui participanți au adoptat o re
zoluție cerînd să se pună capăt re
presiunilor bestiale ale autorități
lor sud-vietnameze împotriva popu
lației budiste.

tului au înconjurat școala pentru 
a împiedica începerea cursurilor 
deoarece consiliul școlar anunțase 
că refuză să respecte ordinul de 
amînare a deschiderii cursurilor 
emis de guvernator. Soldații au îm
piedicat pe elevi și profesori să 
pătrundă în școală. In consecință, 
cursurile nu au putut începe, Marți 
după-amiază din ordinul guverna
torului Wallace unități militare au 
fost trimise și în orașul Birming
ham pentru a împiedica de ase
menea, deschiderea școlii progra
mată pentru miercuri.

In orașul Huntsville autoritățile 
școlare au cedat presiunilor exer
citate de guvernator și au amînat 

-=Q=-
Guvernui pakistanez 
a instituit un sever 

control asupra presei 
RAWALPINDI 4 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

Reuter, la 3 septembrie, guvernul 
pakistanez a anunțat instituirea 
unui control sever asupra presei, 
autoritățile avînd dreptul să inter
zică orice ziar care publică mate
riale „neconforme cu realitatea".

In declarația ministrului de jus
tiție se spune că acesta hotărîre 
a fost luată în urma faptului că o 
parte din ziare publică articole, 
știri și informații care nu servesc 
cauzei naționale, ele fiind finanțate 
de «anumite cercuri dinăuntru și 
din afară.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA

NEW YORK. — La New York 
s-a anunțat că peste citeva zile 
va pleca in Portugalia secretarul 
general adjunct al O.N.U., God
frey Amachree, pentru a avea con
vorbiri cu guvernul portughez asu
pra hotărîrilor Consiliului de Se
curitate cu privire la coloniile por
tugheze din Africa. Guvernul por
tughez îl invitase pe secretarul 
general U Thant să facă o vizită 
la Lisabona. U Thant nu a dat însă 
curs invitafiei și l-a însărcinat pe 
Amachree să aibă convorbiri cu 
guvernul portughez.

DJIBOUTI. — In noiembrie ur
mează să aibă loc alegerile pan- 
tru Consiliul legislativ al Somaliei 
franceze. Toate forțele democratice 
cer ținerea unor al eg ari libere pen
tru a se asigura indepandența de
plină a acestui teritoriu, care se 
află încă sub stăpînire franceză. 
Străduindu-se să-și mențină domi
nația asupra țării, autoritățile co
lonialiste franceze ațîță lupta 
între ‘ diferitele grupuri ale 
populației. In ultima vreme autori
tățile franceza au întărit garnizoa
nele de trupe franceza din Soma
lia.

LIMA. — După cum transmite 
agenția Prensa Latina, cu prilejul 
simpozionului asupra tuberculozei, 
care a avut loc la Lima, specialiș
tii peruvieni au arătat că 80 din 
fiecare 100 de persoane care în
cetează din viafă în această Iară
----------------------.-------------- ------------------  
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sînt victime ale tuberculozei. Dife
riți medici au declarat că princi
pala cauză a acestei realități tra
gice este sărăcia populației peru- 
viene.

LISABONA. — O parte a celor 
3 000 de docheri din portul Laur an
co Marques din Mozambic, care 
s-au aflat în grevă de săptămîna 
trecută în sprijinul revendicărilor 
lor de sporire a salariilor, au fost 
navoiți să se reîntoarcă la lucru 
în urma represiunilor la care au 
fost supuși de către autoritățile 
portugheze. Cu toate acestea, o 
bună parte din docheri înfruntă cu 
curaj represiunile colonialiștilor și 
continuă să refuze să reia lucrul. 
Mulți dintre ei au fost arestați. Du
pă cum s-a mai anunțat, în cursul 
ciocnirilor dintra greviști și tru
pele colonialiste au fost uciși 53 
de africani.

NEW YORK. — La 3 septembrie 
reprezentanții țărilor membre ale 
grupului afro-asiatic la O.N.U. au 
adoptat o hotărîre prin care cer 
ca pe ordinea de zi a apropiatei 
sesiuni a Adunării generale să iie 
inclusă „problema violării drep
turilor omului în Vietnamul de 
sud".

NEW YORK. — După cum trans-

TeL Interurban 322. automat 269.

mite agenția Associated Press, la 
3 septembrie pesta 15 000 da mun
citori de la oțelăria din orașul Ga
ry (statul Indiana) a companiei 
„United States Stell Corporation" 
au daclarat grevă în semn de pro
test împotriva concedierii unui re
prezentant al comitetului sindical. 
In jurul uzinei au fost postata pes
te 100 da pichete de grevă.

JOHANNESBURG. —- Agenția 
Reuter relatează că pe calea fe
rată dintre Capetown și Simons- 
town (Republica Sud-Africană) au 
avut loc acțiuni de sabotaj care 
au paralizat circulația. Semafoarele 
au fost aruncate în aer în cinci 
locuri diferite. Intîrzierea trenuri
lor a dat naștere unei confuzii ge
nerare.

LEOPOLDVILLE. — Agenția con
goleză de presă relatează că în lo
calitatea Kindu au avut loc tulbu
rări în rîndurile trupelor congolaze, 
provocate de acțiunile unui subofi
țer care a deschis focul împotriva 
poliției. In urma incidentelor care 
s-au produs au fost ucise cinci per
soane, inclusiv subofițerul.

Ministrul apărării congolaze, Je
rome Anany, a plecat la Kindu 
pentru a examina situația la fața 
locului.

TOKIO. — Consiliul pentru cer
cetarea economiei japoneze, care 
studiază problema comerțului din
tre Japonia și țările socialiste, a 
dat publicității un raport în care 
se arată că considerentele politice 
nu trebuie să împiedice dezvolta
rea comerțului Japoniei cu țările 
lagărului socialist.

SANAA. — După cum relatea
ză agenția M.E.N., la 3 septembrie 
la Sanaa s-a anunțat că blindate 
engleza au atacat regiunea Havas- 
hib din sudul Yemenului. Departa
mentul pentru problemele Yem anu
lui de sud a relatat că artileria 
engleză a bombardat de pe teri
toriul Adenului alta trei regiuni 
ale Republicii Araba Yemen.

RIO DE JANEIRO. — Principalul 
port comercial brazilian Santos, 
(statul Guanabara) este în între
gime paralizat de greva docherilor 
și marinarilor declarată în semn 
de solidaritate cu greva persona
lului sanitar începută săptămîna 
trecută în sprijinul revendicărilor 
de sporirea salariilor.

NEW YORK. — Statul Pennsyl
vania din sudul S.U.A., a fost bîn- 
tuit în ultimele 24 de ore de un 
uragan de o violență neobișnuită. 
Agențiile de presă semnalează că 
aproximativ 100 de persoane au 
fost rănite și că, în regiunea lo
calității St. Mary, numeroase lo
cuințe au fost distruse.
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