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Noi succese 
la mina Lupeni

Randamente sporite
Buna aprovizionare a 

brigăzilor cu vagonete goa
le și materiale, acordarea 
unei asistențe tehnice mai 
calificate din partea cor
pului tehnico-ingineresc și 
mai buna organizare a 
muncii a permis coiecti- 

, vului minei Lupeni să 
sporească productivitatea 
muncii în luna iunie cu 
26 kg. cărbune pe post 
și să încheie ultima lună 
din primul semestru al a- 
nului cu un plus de 4 907 
tone cărbune peste preve
derile planului lunar. Nu

In sprijinul producției
La orizontul 480, între 

puțul Ștefan și puțul 11, 
zilele trecute a fost dată 
în exploatare o linie aeria
nă cu troley pe o distan
ță de 2 500 m.

Cu această nouă condi
ție creată pentru îmbună
tățirea transportului în sub
teran, producția dată de 
sectorul I В va fi scoasă 
ba ziuă cu ajutorul locomo
tivelor cu troley. De ase
menea. în transportul va- 
gonetelor de cărbune de la 
sectoarele Ш. IV А, IV 
В se va obține un- coefi
cient de rulaj- sporit, care 
va avea' o influență poziti
vă asupra reducerii prețu
lui de cost pe tona de căr
bune extras. In același 
timp, locomotivele cu acu

Intr-o singură zi —
15 tone de fier vechi

Zilele trecute, în cadrul 
unei acțiuni de colectare 
a fierului vechi, un grup 
de muncitori din cadrul 
sectorului IX electromecanic 
al minei a colectat 15 tone 
de fier vechi. In această 
acțiune s-au evidențiat to
vărășii Oravetz Petru, Gro-

PRINTRE F R II M О II
Este șef de brigadă și lucrează 

în sectorul de investiții de la mi
na Petrila. Brigada sa se strădu
iește să deschidă cît mai rapid 
drum spre cărbune, să termine la 
vreme lucrările planificate. Intr-o 
zi. șeful de brigadă, comunistul 
Dogaru Sebastian și-a dat părerea :

— Dacă la noi s-ar introduce 
perforajul umed, am avea rezul
tate și mai bune. Părerea briga
dierului a dat unora prilej de a- 
firmare a neîncrederii.

— Eu am să vă demonstrez că 
se poate aplica această metodă și 
rezultatele vor fi altele. Deocam
dată o să încercăm noi și după 
aceea vom vedea cine are drep
tate.

Au trecut după aceea cîteva 
luni. Intr-o dimineață, după ce 
s-au terminat toate pregătirile, 
brigada lui Dogaru a început să 
experimenteze perforajul umed. 
Peste cîteva zile s-a văzut că dă 
rezultate bune. Aceasta se întîm- 
pla pe la începutul anului 1962. 
După un timp, la o consfătuire de 
producție, brigada lui a fost de
clarată fruntașă în întrecerea so
cialistă din sector. Ortacii lui Do
garu erau printre primii din sec
tor care aplicau perforajul umed.

Cei care s-au îndoit de posibi
litățile acestui tînăr și-au dat sea

meroase brigăzi de mineri 
au obținut succese de sea
mă. De exemplu, brigada 
condusă de minerul Lukacs 
Andrei de la sectorul IV B, 
în luna care a trecut, a 
extras peste prevederile 
planului 350 tone cărbune.

Din același sector, briga
da de frontaliști condusă 
de Sirop Constantin, lu- 
crînd pe stratul 13. blocul 
VI, în două abataje, a spo
rit randamentul cu 116 kg. 
pe post. Succese asemănă
toare au obținut și alte 
brigăzi de la mina Lupeni.

mulatori și Dies/1 rămase 
disponibile de pe aceste 
trasee vor ușura transpor
tul în subteran la locurile 
de muncă unde nu s-au 
făcut linii eu troley de 
transport. Merită a -fi a- 
mintit faptul că pe o lun
gime de 1 800 m linia a 
cestui troley: a fost fă 
cută dublă.

La executarea acestei lu
crări importante a muncit 
echipa condusă de comu
nistul Bozga Joan, din ca
drul secției montaj a sec
torului VII investiții al 
minei Lupeni La executa
rea lucrării respective s-au 
mai evidențiat electricienii 
Farkaș Iosif. Kolcsar Ște
fan, Bud Petru, lăcătușul 
Szegato Ștefan și dulghe
rul Somogyî Ludovic.

man Frideric, Dinoiu loan, 
Dugaia Ioan, Predeus Ni 
colae, Praja Mihai. Răpă- 
noiu Tudor, Sîrbu Nicolae. 
Crișan loan, Cățineanu 
Ioan, Gligor Pavel și alții

A. MICA 
corespondent

ma că el nu-și aruncă vorbele în 
vînt. In brigada lui se aplica o 
metodă nouă, pe cît de simplă, pe 
atît de eficace. Toți participanții 
Ia consfătuire au fost de părere că 
procedeul merită toată atenția, 
iar unii brigadieri au hotărît pe 
loc.

— Trebuie să aplicăm și noi 
perforajul umed 1

Exemplul brigăzii lui Dogaru a

Șeful de brigadă, minerul Deme
ter Augustin de la mina Dîlja dis- 
cutînd cu o parte din ortacii săi 
despre prevederile planului pe 
luna iulie.

Cartea prieten și sfătuitor
Setea de cultură a oamenilor muncii o nepotolită. 

Zilnic, numeroși tineri și vîrstnici din orașul Petro
șani își îndreaptă pașii spre biblioteca clubului munci
toresc al sindicatelor din localitate. Unii preferă cărți 
politice, alții tehnice sau beletristice. Cele două biblio
tecare, Ionescu Aurica și Brebe Eva, se străduiesc în
totdeauna să-i mulțumească pe toți. oferindu-le cărți 
după vîrstă, preocupare și preferință.

La bibliotecă se organizează recenzii, seri și simpo
zioane literare, concursuri „Cine știe cîștigă" și alte 
acțiuni prin care se stimulează gustul și interesul pen
tru citit.

Mărturie a gustului pentru citit a oamenilor muncii 
sînt cartotecile bibliotecii, în care sînt înregistrați, de 
la începutul anului curent și pînă în prezent, peste 1800 
de cititori care au citit circa 12 000 volume. Acest lu
cru se datorește, în bună parte și măririi numărului de 
cărți care însumează în momentul de fată peste 27 000 
volume.

Un aport deosebit de prețios Ia răspîndirea cărții în 
rîndul oamenilor muncii îl aduc și cele 37 biblioteci 
mobile care își desfășoară activitatea în raza orașului. 
Ele sînt îndrumate îndeaproape pe baza unui plan de 
muncă.

Printre cititorii cei mai activi se numără muncitorii 
Ionescu loan și Nicolici Dumitru de la UR.U.M.P., Acs 
Alexandru de la S.T.R.A., Benea Simion, lăcătuș de re
vizie la C.F.R., Medrea Adrian, elev la Școala profesio
nală de ucenici, Maghiari Iuliana, casnică și mulți alții.

Pentru ei ca și pentru majoritatea muncitorilor din 
Petroșani, cartea a devenit un bun prieten și sfătuitor.

C. IOAN 
corespondent

fost urmat de toate brigăzile din 
sector.

Să ne oprim puțin și la biogra
fia brigadierului, să cunoaștem pe 
acest om modest, stimat de între
gul colectiv al sectorului, iubit 'de 
aceia în mijlocul cărora muncește 
zi de zi.

Este președintele secției sindi
cale din sector. Din 1955, de cînd 
lucrează în sector, a depus multă 
pasiune pentru a pătrunde tainele 
meseriei de miner.

Ziua șa li noaptea, cînd e ■ nevoie, 
minerul șef de brigadă e prezent 
în mijlocul ortacilor săi, muncind 
cot la cot cu ei, dîndu-le sfaturi 
ca munca să nu aibă de suferit. 
Mulți s-au calificat aci la brigada 
lui Dogaru. au învățat să mun
cească organizat și cu pricepere.

— Zici că nu știi nici o mese
rie ? l-a întrebat Dogaru.

— Nu dar vreau să învăț, a 
răspuns Bălășan Iulian, un tînăr 
nou venit în brigadă.

Jenaru loan, astăzi miner, a în
vățat meserie de la Dogaru, Si 
Diaconii Gheorghe la fel. Apoi a 
venit în brigadă Gheorghe loan;

ULRICH ERNEST 
tehnician 

mina Petrila

(Continuare in pag. 3-a)

Economii de combustibil 
conventional

Remorcarea trenurilor cu tonaj 
sporit constituie o preocupare de 
seamă a mecanicilor și fochiștilor 
Depoului C.F.R. Petroșani. In acest 
an ei au remorcat 1 396 trenuri 
cu tonaj sporit, transportînd în 
plus peste 300 000 tone diferite 
mărfuri. Economiile de combusti
bil convențional obținute în acest 
răstimp se cifrează la peste 3 500 
tone. S-au evidențiat în mod deo
sebit echipele mecanicilor Mihuț 
Constantin, Munteanu Octavian, 
Grigore Gheorghe, Rudeanu Fran- 
cisc, Oprea Ioan I, Olăroiu Ște
fan și altele.

Abundentă 
de legume și fructe

Intrînd în magazinul de legume 
și fructe nr. 25 din Petrila. al că
rui responsabil este tovarășul Coclea 
loan, te impresionează aranjamen
tul vitrinelor pline cu legume, fructe 
și zarzavaturi specifice sezonului. 
Aici se găsesc din abundență ceapă, 
varză, roșii, fasole verde, conopidă, 
castraveți, gulii. 
Buna aproviziona
re de către O.E.F. 
Petroșani. pre
cum și deservirea 
civilizată au 
cut ca planul 
desfacere «ă 
îndeplinit și depă
șit lună de lună. 
Numai în luna iu
nie, de exemplu, 
planul de desface
re a fost depășit 
cu peste 27 000 lei.

C BĂDUȚA 
corespondent

I. GRIȘAN 
corespondent

Vopsitorul Vass 
Iosif de pe șantie
rul din Vulcan e- 
xecutind vopsirea 
lemnăriei ferestre
lor la un nou o- 1 ș 
biectiv prevăzut a 
fi predat în folo
sință în curînd.

DIN VIAȚA 
CEFERIȘTILOR 

-Cabinet dentar
pentru ceferiști

In urmă cu cîtva timp, pe lînga 
circumscripția medicală de linie din 
stația Petroșani, a luat ființă un 
cabinet dentar. Deschiderea cabine
tului a fost primită cu bucurie de 
către muncitorii ceferiști din com
plex deoarece înainte vreme lucrările 
dentare se executau la pol.clinica 
C.F.R. din Simeria. Acest lucru du
cea la tărăgănarea lucrărilor și la 
pierdere de limp din partea munci
torilor care aveau nevoie de, trata
ment. Pe lingă efectuarea lucrărilor 
dentare, la cabinetul stomatologic 
se acordă o atenție deosebita preve
nirii îmbolnăvirilor. In acest scop 
se țin conferințe și consfătuiri.

Activitate bogată
La biblioteca din stația C.F.R. Pe

troșani, aparținînd comitetului sin
dicatului din această unitate, se 
desfășoară o vie activitate. In fie
care zi. zeci de muncitori ceferiști 
își îndreaptă pașii spre bibliotecă 
pentru a aduce cărțile citite și îm
prumuta altele noi. De la începutul 
anului și pînă în prezent, aproape 
400 cititori au împrumutat cărți de 
la bibliotecă. Volumele citite se ri
dică la peste 2 500. La aceasta a 
contribuit în mare măsură biblio
tecara Popa Ana, care a dus O 
muncă susținută pentru populariza
rea cărții. Au fost organizate re
cenzii asupra cărților noi apăruțe.

. A existat o preocupare permanență 
pentru îmbogățirea bibliotecii prin1 
cumpărarea lucrărilor editate re'dfelțt. 
In prezent biblioteca ceferiștilor din 
Petroșani dispune de. 8 500 volume.

Urări de bine 
din concediu

Pe adresa comitetului de partid și 
a celui de sindicat din stația Pe-1 
troșani sosesc zilnic numeroase scri-l 
sori. Sînt trimise de muncitorii ce- i 
feriști aflați la odihnă ori tratament' 
în frumoasele stațiuni balngo-clima-1 
terice. De la începutul anului și pînă i 
în prezent, 45 ceferiști și-au petrecut’ 
concediul în diferite stațiuni balneo
climaterice. In luna aceasta urmea
ză să plece în stațiuni alți 35 de 
muncitori ceferiști. Scrisorile tri
mise sînt scurte și lapidare. Prin 
ele autorii < aduc mulțumiri pentru 
grija ce li se poartă, transmit salu
tări și urări de bine din concediți, 
dorindu-le totodată prietenilor să-și 
petreacă la fel zilele de odihnă,



DOUĂZECI DE TREPTE

Cif’re și fapte
• Clujul este un Important centru 

cultural, științific și artistic al ță
rii. lși desfășoară aici activitatea o 
Filială a Academiei R.P. Rofflîne cu 
numeroase institute și colective de 
Cercetări; medicină, chimie, fizică, 
Științe naturale, calcul, filozofie, e- 
conomie, istorie și altele.

• Centrul universitar Cluj numă
ră mai multe institute de învăță- 
ffltnt superior, printre care Univer
sitatea „Babeș-Boiyai". Institutele 
politehnic, agronomic „Dr. Petru 
Groza“, medico-farmaceutic, de arte 
plastice „loan Andreescu", peda
gogic de 3 ani. Conservatorul de 
muzică „Gh. Dima". în cate învață 
în total peste 15 000 de studetlți.

• Pe teritoriul regiunii Cluj, în 
Mii democrației populare au fost 
construite numeroase școli elementa
re șî de cultură generală. Numai în 
ultimii 2 ani în localitățile regiunii 
au fost clădite 60 de localuri de școli, 
însumînd 363 săli de clasă, precum 
și numeroase laboratoare de fizică. 
Chimie efc Anul acesta, la Gherla. 
Dej și în. alte, localități se construiesc 
fiOÎ școli care vor număra mai hirte 
de 200 săli de clasă, laboratoare, 
ateliere. In prezent, în această parte 
В țării funcționează 565 școli de 8 
Ml, 45 școli medii de cultură gene
tala și 30 de școli tehnice : i pro
fesionale, ki care învață peste

. Й3000 elevi.
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Peisajul sălbatic al Roșiei 
Montane te întiffipină semeț și 
dur In măreția-i inegalabilă. Pre
tutindeni munți sfîrtecați de 
renți, sfredeliți de oameni, 
sus, la Gura Roșiei, satul de 
teri, străvechile șteampuri 
dispărut, făcînd loc unei 
Zări care astăzi capătă tot 
mult aspectul unui oraș.

...Noaptea începe să se
trame. Orizontul prinde deodată 
viață; se trezesc Străzile, Casele, 
întreaga fire. E ceasul coborîrii 
minerilor către mină.

— Să mergem, vin minerii — 
îmi spune inginerul-șef al minei.

Vin mineri I Vin cu microbu
zele, de la Corna, de la Soha- 
rul, străbătînd în fiecare zi cite 
10 kilometri peste munți. Odi
nioară făceau drumul pe jos, 
ostenind picioarele înaintea bra
țelor Cu care scormoneau In 
măruntaiele pămîntului. Minerul 
de azi hu mai cunoaște așa ceva.

sensul
Montana,

IЙ
«

Un cuvînt 
se nu-șl mai are
Minerii de la Roșia

angajați într-o luptă dîrză, corp 
iă corp, cu roaa dură, trimit pa
triei tot mal mult minereu. In 
primele rînduri ale acestei lupte 
Se află comuniștii.

In anii regimului nostru de
mocrat-popular a dispărut mize
ria trecutului. Cu ea a dispărut 
și un cuvînt: holoangăr. Ho- 
loangării erau acei mineri care, 
striviți de mizerie, furau aur 
din minele pe care le stropeau 
zilnic cu sudoarea lor,' erau acei 
mineri care în felul lor, așa cum 
scrie Geo Bogza, erau hotârlți 
Să corecteze cu propriile lor 
mtini nedreptățile istoriei.

L-am întîlnlt , 
Kovacs, fiul lui 
holoangărul, care, 
gul disperării, s-a 
cu dinamită „de 
mătura de pe pereți". Alexandru 
Kovacs are vre-o 40 de ani, dar

«
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pe Alexandru 
Mihai Kovacs 

, ajuns în pra- 
aruncat în aer 
l-au cules cu

Peisajul industrial de astăzi al 
regiunii Cluj, la tel va al întregii 
țări, se sehimbă de la o zi la alta. 
Dintre cele peste 100 de întreprin
deri, majoritatea de interes repu
blican, 25 au fost construite din 
temelii în anii puterii populare. 
Alte 30 au fost reconstruite și re
organizate. Cu atit mai luminos 
apare acest peisaj cînd il compari 
cu acele din anii postbelici.

Ramurile industriale caracteristi
ce erau industria de pielărie (ve- 
ehea Dermata) și, intrucltva in
dustria Chimică (fabricile din Vioa
ra și Turda). Un rol mai impor
tant în industria regiunii avea în
treprinderile de materiale de con
strucții *1 fabrica de esiclă din 
Turda, precum și Întreprinderea 
metalurgică „Industria sltmei" dl» 
Cîmpia Turzii. Erau unități slab uti
late, situlndu-se la nivelul unei 
tehnici înapoiate. Efortul fizic al 
muncitorilor constituia principalul 
element care umplea cu aur sei
furile Capitaliștilor străini și au
tohtoni.

Astăzi pe harta industrială a re
giunii au apărut noi unități cum 
slut Combinatul pentru industria- 
l&atea lemnului de la Gherla, 
CombinâtUl de mobilă de la Dej, 
Fabrica de produse lactate de la 
Turda etc. In locul unei rudimen
tare fabrici de chibrituri, distrusă 
în cei de-al doilea război mondial 
a apărut „Tehnbfrigul". reprezen
tanța industriei frigorifice din tara 
noastră, ale cărei compresoare cu 
capacități cuprinse între 850 si 
560 000 Kcal/h sînt bine cunoscute 
atît în tară -cit și peste hotare.

Roșia Montana
în ochi mai poartă urmele ttis- 
tSi întîffiplări. Cu greu mi-a po- 
vestit despre ea, ferlndu-se ea 
de un lucru neasemuit de îngro
zitor. După moartea tatălui său 
a slugărit pe unde a putut ca 
să-și întrețină mama bolnavă, 
de sup8rare. In mină nu l-au 
primit. Ere fiu de holoangăr, 
fiul unui om care e încercat să 
știrbească avuția celor prea a- 
vuți. Alexandru Kovacs a de
venit miner în anii de după 23 
August. Astăzi el lucrează cu o 
echipă de geologi.

Entuziasm și dmamiti j 

înaintăm pe una din galeriile J 
de orizont. Călăuză îl am pe 
șeful de sector ștefan Vâzdu- 
gan. Străbătînd adtncurile, Vâz- 
dugan îmi vorbește despre tre
cutul minei îmi arată din cînd 
In Cînd grupuri simetrice de ga
lerii săpate de selavi cu mii de 
aut în urmă; apoi hrubele din 
timpul stăplnirii patronilor de 
mihe — și, în sfîrșit, noile fron
turi de lucru dotate cu utilaj 
modern. îmi vorbește despre 
trecut cu pasiunea unui cerce
tător istoric și despre prezent 
cu preelzia unui inginer. Expli
cațiile și le ilustrează cu cal
cule. Ittil explică cu cît s-a re
dus efortul fizic prin introduce
rea transportului mecanizat al 
minereului, care atinge în mină 
proporția de Sută la sută, des
pre înlăturarea pericolului îm
bolnăvirii de silicoză, ca urma
re a introducerii perforajului 
umed etc.

...Străfundurile minei încep să 
detune, să vibreze. E ora cînd în 
abataje se „pușcă". Minerii fac să 
înflorească Ia zeci de metri sub 
pămînt uriașele petale de pia
tră ale exploziei dinamitei. Noi 
metri de stîncă smulși munți
lor, noi cantități de minereu 
prețios dat patriei I

ȘÎ

N. GODEANU

cea 
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mare de acest tel din 
ei de cărți numără în 
2 100 (100 de volume, 

oamenilor de știință,
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V. NICOLAE

de polizor, cu 
ort mal mare 
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livreze abra-
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Caracteristic pentru drumul par
curs de industria regiunii Cluj Iu 
anii noștri este și cel al uzinei 
„Carboehim”. In anul 1940 aici se 
așeza prima piatră a fundației vi
itoare! uzine. In 1951 au început 
să producă secțiile carbură de si
liciu și pietre de polizor. Iii 1952 
intră în funcție secția de electrozi 
siderurgici, iar In 1957 a fost dată 
In exploatare o nouă hala pentru 
producerea pietrelor 
o capacitate de 1,5 
deeît cea construită 
uzina a Început sa 
zivi pe suport, iar în 1959 eătbunî 
pentru elemente galvanice. La sfîr- 
șitul anului i960 a fost elaborată 
prime șarjă a modernei secții de 
eleetrocorindoh. Valoarea produc
ției globale a uzinei a crescut 
ultimii. 11 ani de aproape 
de ori,

„Electroceramica" din Turda 
făcut un salt extraordinar. De 
nivelul măruntelor obiecte de por
țelan a ajuns să fabrice azi izo
latorii de înaltă tensiune, care în
tovărășesc torentul kilovolților 
de-a lungul și de-a latul țârii. Pe 
linia modernizării și reutilărli, în 
ultimii 10 ani numai Ia Uzinele 
de produse sodice din Ocna Mu
reș s-au montat peste 20 000 tone 
diverse utilaje și au fost turnați 
peste 50 000 m c betoane. Tot aici 
au fost construite peste 70 km de 
rețele electrice de lumină și forță 
și aproape 6 km de cale ferată u- 
zinală. Datorită înaltului grad dc 
utilare tehnică, la nivelul celor 
mai recente realizări, la uzina 
„Unirea", unde se fabrică compli
cate mașini pentru industria tex
tilă, munca a devenit azi de 10 
ori mai productivă deci) in urmă 
Cu cîțiva ani. Și Fabrica de ci
ment „Victoria socialistă" din 
Turda se numără printre întreprin- 
derile din regiune care au eunos- 
cut în anii regimului nostru o 
dezvoltare impetuoasa. Aici, numai 
în ultimii doi ani 
bricație trei linii 
mate capacitate, 
volumul producției 
crescut

Prin 
taților 
mașini 
tate, întreprinderile industriale din 
regiunea Cluj dau astăzi patriei 
de trei 
produse 
mul an 
globală 
ceasta parte a tării a crescut 
86 la sută.

Industria regiunii Cluj este 
plin avi ut. Ea a urcat impetuos 
treptele celor două decenii care 
au trecut de la eliberarea patriei. 
Astăzi, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii, mînuind cu pricepere și 
entuziasm o tehnică dintre cele 
mai moderne, își aduc din plin 
contribuția la desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noas
tră scumpă.

au intrat în fa- 
tehnologlce de 
datorită cărora 
întreprinderii a 
ori.de peste 3 

continua sporire a capaci- 
de producție, utilarea cu 
și utilaje de mare eapaci-

ori și jumătate mai multe 
deeît In 1950. Față de pri- 
al șesenalului, producția 

a Întreprinderilor din a-
cu

Din viața științifică 
a Ciulului

De vorbă cu acad. RALUCA RIPAN,
a Academiei R. P. Romine

I

ntllîză- 
aCCent 
funda
și pe

pfațedineele Fiiialet din Cluj
Viața științifice clujeană este vas

tă șl complexă. Pentru a reda o 
imagine de ansamblu asupra acestui 
important domeniu, ne-gm adresat 
acad. Raluca Ripan. președintele fi
lialei din Cluj a Academiei R. p. 
Romi ne.

Creată în anii regimului de de
mocrație populară, a arătat acad. 
Raluca Ripan, Filiala din Cluj a 
Academiei R.P. Romine activează în 
numeroase domenii de bază ale știin
ței contemporane: matematică, chi
mie, biologie, știința solului, me
dicină, economie, istorie, lingvistică, 
literatură și artă etc. Anul trecut, 
bunăoară, Institutul de chimie și-a 
desfășurat activitatea pe mal multe 
direcții principale. Au fost studiate 
mecanismele unW reacții și sinteza 
unor substanțe cu efect hormonal. 
S-au efectuat sinteze la noi tipuri 
de combinații anorganice, aprofun- 
dîndu-se studiul comportării față de 
solvenții organici în vederea 
rii metodei în extracție. LJn 
deosebit s-й pus pe studiul 
mental al elementelor rare 
valorificarea lor din minereuri indi
gene. S-a creat astfel posibilitatea 
extinderii în uzine a metodelor mo
derne fiziOO-chîmice și radiometriee 
în acest domeniu. Au fost rezolvate 
unele probleme legate de necesitățile 
unităților productive : instalații piro- 
metahirgfce pentru uzina din Valea 
Dosului, punerea la punct a itfiof 
metode rapide fizico-chlmlce pentru 
analiza cuprului electrolitic și a nă
molului de la electroliză, metode 
de determinare cantitativă a ames
tecului de îzomer al nitrobertzeriului 
pentru fabrica Terapia din Cluj, pre
pararea elortestosteronei șl a aceta- 
tulul de dezoxicorticosteronă pentru 
Filiala din Cluj a Institutului de 
cercetări Chimlco-farmaceutîCe.

Institutul de cercetări medicale 
continuă studiul sistematic ăl frec
venței bolilor cardiovasculare în di
ferite colectivități, lucrare întreprin
să pentru prima dată în țară de un

ȘTI AȚ
Cluj există în pre- 
muzee ? Aceste* cu
artă, etnografice, de 
etc cu peste 50 000

...în regiunea 
zent peste 20 de 
prind colecții de 
istorie, zoologice 
de plete.

^"'...în satul Lupșa, raionul Cîmpeni. 
este primul muzeu etnografic sătesc 
din țară 7 Ei a fost înființat acum 
2 decenii de învățătorul Pomplilu 
Albu. Aid tint expuae obiecte de uz 
casnic din cele mal îndepărtate tim
puri, țesături seculare, precum 
alte obiecte specifice tocului.

...orașul Cluj se mtndrește cu 
mal veche Grădină botanici 
țară ? Colectivul său de botanlști șl ■ 
horticultori întreține relații și face 
schimburi de semințe cu peste 500 
de Instituții similare din lume. Dato
rită varietăților de plante șl frumu-

larg colectiv de elinicieni. hiodhi* 
miști și igieniști, punîndu-se un ac
cent deosebit pe masurile profilac
tice și curative legate de ace»te 
afecțiuni. In domeniul fiziologiei 
muncii s-au obținut rezultate remar
cabile privind funcționarea glandelor , 
suprarenale în condiții de efort fîtic 
intens și suprăantrenarhent

Activitatea institutelor de istoria, 
lingvistică, filozofie, artă și litera
tură, a continuat acad. Raluca Ri- 
pan, a adus o contribuție remarca
bilă la elaborarea operelor de șinte- 

■ za privind aceste domenii, apărute 
sub îngrijirea Academiei. In dome
niul istoriei, spre exemplu, cercetă
torii clujeni au colaborat la redac
tarea Tratatului de Istorie a Rotnî- 
niei. aprofuridînd și completînd une
le probleme în legătură cu formarea 
poporului șî limbii romÎTie. De aSS- 
menea, я continuat depistarea șl 
cercetarea documentelor istorice pri
vind răscoala lui Horiâ st revoluția 
din 1848 în Transilvania.

ba Institutul de lingvistică sînt în 
curs de elaborare o serie de atlase 
și dicționare de valoare cum ar fi 
Atlasul lingvistic romîn pe reglurf. 
Atlasul lingvistic al graiurilor să
sești din Transilvania. Dicționarul 
fflaghfaro-romîn și altele.

Prin reorganizarea secției de filo
zofie și psihologie, cercetările asupra 
problemelor din domeniul mâteriălîă- 
rtntlui istoric, al iogîcii dialectice șî 
istoriei filozofiei râmîfiești Se îm
bogățesc rn studii de psihologie ex
perimentală.

Trecerea în revistă a preocupări
lor și succeselor obținute în dome
niul științei ar putea continua. Oă- 
ffiefiii de știință clujeni, Я încheiat 
acad. Raluca Ripan, perfecționîrtdu-și 
în continuare metodele activității lor, 
contribuie tot mai substanțial la mi
nunata muncă de desăvârșire a cons
trucției socialismului în patria noas
tră.

V. SOFRQNIE
V'

..1.
I c

100 000 de turiști

Scărișoara, raio- 
cea mai mare și

seții sale, grădina clujeană este 
vizitată anual de 
romi ni și străini.

...ghețarul de la 
nul Cîmpeni, este 
mai frumoasă formațiune carstică din 
R.P. Romînă ? Din cercetările făcute 
pină acum s-a dovedit câ uriașul 
bloc de gheață de aici a început să 
se depună în straturi încă acum 
3 000 de ani.

...biblioteca universitară din Cluj 
este cea mai 
țară ? Fondul 
prezent peste 
La dispoziția 
cadrelor didactice, studenților, stau 
lucrări scrise în diferite limbi, pri
vind cele mal variate domenii de 
activitate.
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Minerii de lu Petrila au obținut 
ta acest an rezultate de seama pe 
calea îndeplinirii angajamentelor lua
te în cinstea Celei de-a XX-a ani
versării ' a. eliberării patriei. Ei au 
extras 5 715 tone de cărbune peste 
plan și au realizat o viteză medie 
de avansare în abataje cameră de 
62 ns 1 pe lună. ,

Colectivul minei Petrila s-a situat 
la loc de frunte în acest an și în 
de privește îmbunătățirea calității 
producției După datele centralizate 
la biroul C.T.C. din C.C.V.J. reiese 
e® prin îmbunătățirea calității căr
bunelui extras in trimestrul 11 mi
nerii Petrileî au primit bonificații 
echivalente cu valoarea a cîtorva 
Sute tone de cărbune. Obținerea a- 
cestui rezultat este urmarea unei 
largi munci politice de masă desfă
șurate îfl rînduriie minerilor, a o 
seamă de măsuri organizatorice lua
te pentru continua îmbunătățire 
a calității producției.

Iti articolele publicate la gazeta 
de perete a minei, prin foile vo
lante editate de colectivul acestei 
gazete, minerii au fost și stat în
demnați să acorde o mare atenție 
calității cărbunelui desfășurtad în
trecerea sub lozinca ..Nici un 
Vagonet de cărbune rebutat pentru 
ȘiSt". Vagonetarilor li s-a trasat 
sarcina ca ia sfîrșitul fiecărui schimb 
sâ arate maistrului mîne.r din schim
bul respectiv cantitatea de șist vi- 
Sibil aleasă din cărbunele ce l-au 
încărcat în vagonete. In. urma indi
cațiilor primite, la fiecare loc de 
fhuncâ, înainte de prăbușire, șeful 
de brigadă, ajutat de către Unul 
dintre tehnicieni, controlează cu a- 
fentie dacă poditura este bine fă- 

1 cută pentru a nu permite trecerea 
Sterilului prin ea. Acolo unde exis
tă condiții, exploatarea cărbunele- 
din stratele cu intercalații de steri! 
se face selectiv. Se pușcă mai întîi 
cărbunele din strat, intercalația fiind 
desprinsă cu ciocanul de abataj și 
așezată pe culcușul stratului.

Rezultatul preocupării sporite pen
tru calitatea producției este că în

Fapt divers 
dar ou semnificație adîncâ
Nu-i Zi ca la comitetul sindica

tului tainei Aninoasa sâ nu vină 
Seci de salariați ai minei. Au oa
menii diferite probleme de muncă 
Si de viafă și vin cu convingerea 
că aici se va face totul pentru re
zolvarea lor.

îAcum în plin sezon de concedii, 
Cei mai mulți musafiri ai sindica
tului ies de aici cu zîmbetul pe 
buze și cu bilet pentru o stațiune 
de odihnă în mină. Numai în tri
mestrul II, numărul celor plecați 
la odihnă șl tratament a trecut 
peste o sută. Unii și-au petrecut 
concediul pe litoral, alții la Sinaia. 
Bușteni, Herculane ori alte Sta
țiuni.

Deși numărul de bilete pentru 
odihnă și tratament repartizate mi
nei a crescut mereu tot se mai 
găsesc solicitanti peste planificare. 
Cum să nu existe cînd e așa de 
frumos și bine să-ți petreci con
cediul într-o stafiune ! E drept că 
Bai pică uneori și bilete în plus.

...Telefonul sună prelung. Tova
rășul Butea Victor ridică recepto-
rul. De la celălalt capăt al firului 
se auzi :

— Alo I Aici consiliul local sin
dical. .
“ Da ? Noroc tovarășe. Cu cine 

doriți să vorbiți.
— Cu un tovarăș din comitetul 

sindicatului minei Aninoasa.
— Bine, poftim. Atei Butca din 

comitet.
— Avejn un bilet în plus pen

tru Căciulata. Vă tfțbuie?
— Ba bine că nu. Cînd să tri

mitem după el. А2І? Bine.
După ce a pus receptorul în fur

că, tovarășul Butca a rămas puțin 
RC gînduri. Cine oare dintre soli- 
©tanti ar fi cel mai Indicat sS pri
mească biletul ?

sectoarele III și IV na a fost re
butat, în ultima vreme, nici un va- 
gonet de cărbune pentru șist vizi
bil. Conținutul de Cenușă în căr
bunele extras de colectivele, acestor 
sectoare a fost mai mic cu peste 2 
la sută decît. cel admis. Pe întreaga 
mină procentul de cenușă a scăzut 
cu 0,1 Ia sută față de procentul pla
nificat.

In întrecerea pentru continua îm
bunătățire a calității cărbunelui la 
tnina Petrila se evidențiază brigă
zile minerilor Laszlo Ștefan, Bartok 
îosif. Purda Constantin, Karda Eme
tic, Alexe Constantin, Szabo Ca
rol, Ionlță Aurelian și altele.

Un sprijin prețios în acțiunea de 
îmbunătățire a calității cărbunelui 
îl primesc minerii din partea echi
pelor de control asupra calității pro
ducției inițiate de comitetul de partid 
al minei care sesizează operativ 
orice abatere și propun măsurile 
cuvenite. Ea punctul de control de 
la culbutor. de exemplu, cînd stat 
găsite în vagonete cantități mari de 
șist, sînt invitați aici brigadierii ale 
căror brigăzi au trimis șistul. Cu 
acest prilej li se arătă ce pagube 
le-a adus lor și întregului colectiv 
cărbunele cti șist pe cate l-au dat. 
Totodată ei sînt îndrumați să im- ( 
brâțișeze inițiativa privind îmbună
tățirea calității producției. Procedeul 
acesta s-a dovedit a fi cit se poate 
de bun. Așâ de pildă, minerii sec
torului IV care înainte mai trime
teau la suprafață cărbune amestecat 
cu șist, acum dau cărbune curat si- 
tuîndu-se în această privință printre 
fruntașii exploatării.

După cum s-a văzut, acolo unde 
inițiativei de îmbunătățire a calității 
producției i s-a acordat atenție, fiind 
îmbrățișată de toate brigăzile de la 
abataje, rezultatele sînt semnificati
ve. Iată de ce este necesar ca orga
nizațiile de partid, sindicatele, or
ganizațiile U.T.M., agitatorii din toa
te sectoarele productive ale minei 
să ia măsuri pentru extinderea aces
tei inițiative la toate locurile de 
muncă.

C. MATEESCU

— A da. Chila Ioan din sectorul 
II e cel mei indicat.

A dat telefon la sestor dar Chifa 
nu era de găsit. Fusese omul în 
schimbul de noapte.

—- Să trimitem pe cineva Ia el 
acasă.

AȘa a și făcut. După scurtă vre
me, la sindicat își făcu apariția un 
om voinic ca la vreo 30 de ani. 
Cînd a auzit despre ce-i vorba, 
obrajii lui Chita au înflorit într*un 
zîmbet de bucurie. Mare lucru să 
se trimită după tine acasă să fii 
anunțat că ai bilet la o stațiune 
de odihnă. La prima vedere se pâre 
că e un fapt divers de mică impor
tantă. Ё1 însă ate o semnificație 
adîncă. Deși în proporție mică, el 
oglindește grija pe care partidul 
și guvernul o acordă celor ce mun
cesc și acest lucru îl simte zi de 
zi nu numai minerul Chifa loan 
din Aninoasa oi toți oamenii mun
cii din patria noastră.

D. CRIȘAN

I. C. R. A.
— Filiala Petroșani — 

ANGAJEAZĂ 
doi șefi de secție la depozitul 

PETROȘANI
Cei interesați se vor prezenta la 

conducerea filialei, serviciul olan, din 
str. Clemenței nr. 1 Petroșani.

Munca depusă de colectivul sec
torului I al minei Lonea în prima 
jumătate a acestui an a fost spor
nică. Minerii de aici s-au situat 
lună de lună la loc de cinste în 
întrecerea socialistă cu celelalte 
sectoare ale minei pentru cărbune 
mai mult șl mai bun. El au extras 
din adinclil pămîntulul 6379 tone 
de cărbune peste plan realizîhdu-și 
de pe acum angajamentul luat în 
Cinstea zilei de 23 August. Tot
odată colectivul Sectorului a spo
rit simțitor productivitatea muncii 
Si a realizat circa 400 000 lei eco
nomii la prețul de cost al produc
ției.

Aceste realizări au fost posibile 
datorită faptului că organizația de 
partid a desfășurat o intensă acti
vitate politică și organizatorică 
pentru primirea în rînduriie sale 
a unui număr tot mai mare de mi
neri, astfel incit în fiecare brigadă 
și schimb să existe membri sau can
didați de partid care să mobilize
ze masa de muncitori la înfăptui
rea sarcinilor economice care stau 
în fața colectivului. De la ultimele 
alegeri și pînă în prezent au fost 
primiți în rîndul membrilor șl can- 
didaților de partid 40 de tovarăși 
din cei mai buni muncitori, care 
au dovedit prin fapte că merită a- 
ceaetă cinste, in prezent organiza
ția de bază din sectorul 1 al mi
nei numără 130 de membri și can 

Biroul organizației de bază stabilind problemele care urmează să 
fie dezbătute în cadrul unei viitoare adunări generale.

didați de partid ceea ce reprezintă 
40 la sută din efectivul sectorului.

Printre cei primiți în ultima pe
rioadă în rînduriie eahdidaților de 
partid se află minerul Devredici 
Iosif, un bun organizator al pro
ducției, care de curînd a fost pro
movat șef de schimb in brigada lui 
Nlcuilță loan. împreună cu schim
bul pe care-1 conduce, tov. Devre- 
dici reușește să extragă în fiecare 
zi cantități însemnate de cărbune 
peste plan. Minerul Bîgu Constan
tin, vagonetarul Bolog loan, elec
tricianul Neacșu Gheorghe și alții, 
primiți în rînduriie candidaților de 
partid, sînt printre cei mai buni 
muncitori din sector.

Paralel cu creșterea rîndurilor 
organizației de bază, comuniștii 
sectorului se ocupă cu atenție de 
educarea noilor candidați de partid, 
pentru ca la expirarea stagiului să 
fie bine pregătiți pentru a fi pri
miți în rînduriie membrilor de 
partid.

In acest scop biroul organiza
ției de bază (secretar tov. Tănase 
Emil) s-a îngrijit ca fiecare’ can
didat de partid să aibă Sarcini 
concrete. Pe lingă această, mem
brii biroului Și alțl comuniști le-au 
vorbit despre trecutul de luptă al 
partidului, despre cinstea de a fi 
membru de partid, despre unele 
probleme ale situației internațio
nale. Comuniștii s-au îngrijit, de 
asemenea, de pregătirea profesio
nală a noilor membri și candidați 
de partid, indrumîndii-i spre o 
muncă de buna calitate.

Comunistul Vincze Francisc. spre 
exemplu, a primit sarcina dih par
tea biroului organizației de bază 
să se ocupe de educarea electri
cianului Codfin Teodor, care și-a 
manifestat dorința de a deveni 
candidat de partid. Sfaturile tovă
rășești ale comunistului Vintfte, 
îndrumările date pentru ridicarea 
nivelului său politic și ideologic 
au găsit teren prielnic în conști
ința țin irului electrician. El a de
venit un bun meseriaș, inovator, 
un utwnist de nădejde. Atunci cînd 
adunarea generală a examinat ce
rerea de рГійіІГе a tîhănilui Co- 
dria Teodor, toți membrii de partid 
au fost pentru primirea lui.

— Faptul că organizația de bază 
din sector s«a întărit luilă de lună 
cu noi membri șt candidați de 

partid — spunea tov. Tănase Emil 
— ne-a creat posibilitatea ca în 
fiecare brigadă să aveffi acum 
membri șl candidați de partid. In 
frunte cu comuniștii, brigăzile noas
tre se achită cu cinste de sarcinile 
ce le stau în față.

4 iulie
PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 

șoară, 0,16 Melodii populare. 9,10 
Muzică ușoară Interpretată la di
ferite instrumente, 9,40 Prelucrări 
de folclor de compozitori din țări 
socialiste, 10,30 Dansuri de estra
dă, 11,00 Muzică din opere, li,30 
Interpfeți Care lle-au vizitat țara 

în program muzică ușoară, 13,10 
Uverturi și selecțtuni din operetele 
lui Johann Strauss, 14,10 Din cele 
mai frumoase melodii populare,
15.30 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 15,45 Me
lodii distractive romîne.ști, 16,10 
Muzică populară, 17,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova, 18,05 Mu
zică ușoară interpretat® de Roxana 
Maiei și Nicolae Nițescu, 18,40 Noi 
interpreți de muzică populara •. 
Ioana Crăciun, 19,00 Almanah ști
ințific, 19,25 Muzică de dans, 20,30 
Pe teme internaționale, 20,40 Mu
zica de dans. 21,30 Romanțe, 22.15 
Muzică de dans, PROGRAMUL 11
8.30 Sumarul presei centrale. 9,03 
Muzică populară, 9,30 Roza vîntu- 
rilor (reluarea emisiunii din 1 iu
lie}, 10,00 Piese de estradă, 10,30 
Arii din opere, 12,oo „in excursie1'
— inuzică'ușoară 12,30 Lecția de

W CAPfTdbLĂ

№a ЖМИ 
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$ІіШ№а гмшГ
Joi dimineața, în sala mică a 

Palatului R. P. Romine, au început 
lucrările sesiunii științifice „Mar- 
xism-leninisinul șl qtnditea științi
fică romînească", organizată de A- 

! cademia R. P. ROthine în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei.

Din prezidiul ședinței de deschi
dere au făeut parte academicienii 
Iile Murgulescu, pteședihtele Aca
demiei R. P. Rotnîne, lorqu iordan, 
vicepreședinte și Dumitru Dumi
trescu, secretar-prim al Academiei, 
Constantin Daicoviciu, Mihail Ra- 
lea, Remus Răduleț, Raluca Ripan, 
Cristofor Slftiioneseu, profesorii 
Roman Moldovan și Boris Cazacu, 
membri corespondenți al Academiei 
R. P. Romîne.

La lucrările sesiunii participă a- 
cademicieni, cercetători științifici 
ai institutelor Academiei, cadre di
dactice din învătăffiîntlil superior 
și de la Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu", colaboratori 
ai Institutului de Istorie a partidu
lui, alți oameni de știință Și cultură.

Cuvîiitul de deschidere a fost 
rostit de acad, lorqu iordan, după 
care acad. life Murguiescu a pre
zentat comunicarea „Rolul științei 
în societatea socialista".

In continuare au fost susținute 
o serie de Comunicări.

(Agetpres)

PRINTRE PRIMA
(Urmare din pag. 1-aj

și el s-a calificat. Veneau tâibși 
și cu timpul se lipeau de brigadă. 
La început munca mergea mal 
greoi. Băieții noi mâi greșeau, A£i 
tilltll absenta, mîine altul valida 
tîrziu la locul de muncă. Dogatu 
însă veghea.

Orice schimbare își are începu
turile ei. O asemenea Schimbate 
a început să se ivească în brigadă, 
în urma muncii educative desfă
șura ie ne către brigadier. Cu mi
gală, cu răbdare și dragoste de 
om a făcut din colectivul brigăzii 
un colectiv stimat și apreciat. 
Fiecare simte acum răspunderea 
pentru sarcina ce o are de înde
plini t.

Pentru dragostea sa de muncă, 
pentru rezultatele obținute in pro
ducție el poartă cu mîndrie pe re
verul hainei insigna de fruntaș îa 
întrecerea socialistă.

limba engleză. Ciclu] II (reluarea 
emisiunii din 3 iulie), 13,30 Noi în
registrări de muzică populară, 
14,00 Muzică ușoară, 15,05 Din Cin- 
tecele și dansurile popoarelor, 16,00 
Soliști de muzică ușoară. 17,10 Me
lodii populare cerute de ascultă
tori, 18,35 Muzică ușoară, 10,30 Ca
podopere ale literaturii universale : 
„Martin Eden" de Jack London. 
Autorul prezentării: D. Mazilu 
20.00 La microfon muzica ușoară, 
21,10 Muzică’ de dans, 21,45 Pagini 
din volumul „De-ale lui Păcală'', 
apărut in colecția „Biblioteca pen
tru toți".

4 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Limuzina neagră* REPUBLICA: 
Lingă tine trăiesc oameni; LONBA; 
Dragoste lungă de-o seară; PARO- 
ȘENI: Agatha lasă-te de crime; 
BÂRBÂTENI: Toată lumea e nevi
novată.
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Problema cipriotăDescoperirea unor mart 
zăcăminte . de petrol 
în /\rabia Saucktă

DAMASC 2 (Agerpres).
Alimed Zaki al Yamani, ministrul 

petrolului al Arabiei Saudite, a 
anunțat la postul de radio Meca că 
compania americană „Robert Ray 
Со" a descoperit noi mari zăcăminte 
de petrol în Arabia Saudită. El a pre
cizat că aceste descoperiri au fost 
făcute de-a lungul coastei Mării 
Roșii în districtul Jizan.

ca- 
or-

Perspective de progres 
în comerțul 

anglo-sovietic
LONDRA 2 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Londra în 

drul unei conferințe de presă,
ganizată cu prilejul încheierii vizi
tei de 10 zile a delegației comer
ciale sovietice în Anglia, M. V. Nes
terov, președintele Prezidiului Came
rei unionale de comerț a 
a declarat că este foarte 
de rezultatele vizitei. El a 
că optimismul delegației
în legătură cu perspectivele 
progres în comerțul sovieto-englez 
este împărtășit 
mele engleze.

U.R.S.S., 
satisfăcut 
sublinia! 
sovietice 

de

întru totul de fir

electrificată 
. Cu aceasta 

celei 
Praga—

anuntă 
Parla-

1 iulie într-o vi-

Robert Kennedy . 
al S.U.A.. a so-

loc la 
absol- 
către 

de a-

WASHINGTON. Forțele aeriene 
americane au anunțat că în urma 
ciocnirii a două avioane militare. 
Ia sud de insulele Bermude. au 
murit 17 militari. Cele două avi
oane participau la operațiuni de 
parașutare la punct fix.

PRAGA. La 1 iulie a început 
circulația trenurilor pe noua por
țiune de cale ferată 
Etetmarovice—Jilian.

’ s-a încheiat electrificarea 
de-a doua magistrale : 
Kosice.

VARȘOVIA. După cum 
agenția PAP, președintele
mentului Danemarcei, Gustav Pe
dersen, a sosit la 
zită în Polonia.

NEW YORK, 
ministrul justiției
sit miercuri seara Ia New York, 
după o vizită făcută în R. F. Ger
mană și R. P. Polonă.

CAIRO. La Cairo au avut 
1 iulie festivități cu prilejul 
virii Academiei militare de 
o nouă promoție de ofițeri
viație. Luînd cuvîntul la mitingul 
organizat cu -acest prilej, președin
tele Nasser a subliniat importanta 
sî necesitatea întăririi forțelor ar
mate ale R.A.U. A urmat apoi o 
paradă militară.

TOKIO. In noaptea de 1 spre 2 
iulie, la Tokio a fost înregistrat 
un cutremur de intensitate mijlo
cie. După cum anunță Centrul ja
ponez de
cutremurului a 
nu! Pacific, Ia 
Tokio.

NEW YORK.
(Statul New York) trăznetul a lo
vit un grup de copii ce se scăldau 
intr-un bazin de înot.

Doi copii au murit și cinci au 
fost răniți.

HAGA. Cetățeanul olandez Bus- 
weld și soția Iui au călcat pe o 
mină lingă localitatea Soltbommel.

seismologie, epicentrul 
fost situat în Ocea- 
nord-est de orașul

In orașul Rosendale

Gazele din Marea Nordului 
nu vor putea fi utilizate

HAMBURG 2 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

Reuter, Wilfried Klewin, reprezen
tant al companiei petroliere vest- 
germane „Preussag", și purtătorul 
de cuvînt oficial al consorțiului 
celor 10 firme petroliere america- 
no-vest-germane creat pentru ex
ploatarea rezervelor de gaze des
coperite recent în Marea Nordului, 
a declarat că. după toate probabi
litățile. aceste rezerve nu vor pu
tea fi utilizate. El a subliniat că 
ultimele analize asupra gazelor 
descoperite în Marea Nordului au 
arătat că ele conțin o mare can-

titate de azot, fapt care le face să 
fie foarte grejj de utilizat din punct 
de vedere economic.

Agenția France Presse informea
ză că aceeași decepție s-a înregis
trat în cercurile petroliere olande
ze, unde forajele efectuate de pe 
insula artificială „Mr. Luie" au dus 
Ia descoperirea unui gaz inflama
bil fără valoare economică, 
conține 96 la sută azot.

Explorările vor continua
pînă la găsirea unei soluții tehnice 
care să facă utilizabile imensele 
rezerve de gaze naturale descope
rite în Marea Nordului.

care

însă

Lupta dintre Goldwater și Scranton 
pentru învestitură

ros-
din

WASHINGTON 2 (Agerpres).
Intr-un- discurs radiotelevizat 

tit la clubul național al presei 
Washington, Henry Cabot Lodge,
fostul ambasador al S.U.A. la Sai
gon, a declarat că în ciuda votu
lui din statul Illinois, unde dele
gații republicani la viitorul congres 
național al Partidului au hotărît 
sprijine candidatura prezidențială 
senatorului Barry Goldwater, el 
sprijini pînă la capăt candidatura

apropierea rîului Vaal. In 
exploziei. Busweld a murit 
iar sofia lui a fost grav

din 
ma 
loc
nită. Localitatea Soltbommel a 
minată de trupele germane în 
pul ocupării Olandei de către 
pele hitleriste.

să
a

va
la

ur
l pe 

ra- 
fost 
tim 
tru-

MANAGUA? Aproximativ 50 de 
studenti nicaraguaieni au ocupat 
miercuri., clădirea Universității din 
localitatea Leon în semn de pro 
test împotriva deținerii în închi
soare a Iui Carlos Fonseca Ama
dor, conducător al luptei patrioți 
lor din provincia respectivă, Stu
denții au cerut punerea în liberta
te a lui Carlos Fonseca Amador.

WASHINGTON. Urmașii lui 
Franklin Roosevelt se opun ridi
cării unui monument în memoria 
defunctului președinte. Proiectul 
monumentului a și fost aprobat de 
comisia artistică a orașului Wa
shington. Deputatul democrat James 
Roosevelt, California, a declarat că 
familia sa se opune acestei iniția
tive deoarece tatăl său nu ar fi 
aprobat un asemenea proiect.

WASHINGTON. Camera Repre
zentanților a aprobat cu 273 voturi 
contra 174 proiectul de lege privi
tor la ajutorul american pentru 
străinătate prin care se alocă suma 
de 3 380 000 000 dolari pentru 
program de ajutor.

Proiectul de lege a fost 
Si Senatului spre aprobare.

ALGER. Mohamdi al Said,
președinte al Algeriei și conducă
torul Comitetului pentru promova
rea culturii arabe, a declarat la 1 
iulie că. începînd cu anul de învă- 
tămînt 1964—1965. în școlile ele
mentare din Algeria cursurile de 
istorie, geografie și matematici vor 
fi predate în limba arabă. Această 
acțiune, a spus Mohamdi al 
va contribui la consolidarea 
științei naționale în rîndurile 
retului algerian.

acest

trimis

vice-

Said, 
con- 
tine-

Răsculații mențin controlul 
asupra Katangăi de nord

ALBERTVILLE 2 (Agerpres).
Știri sosite din Albertville con

firmă menținerea controlului asupra 
Katangăi de nord și a capitalei a- 
cesteia, Albertville, de eătre detașa
mentele de răsculați. Miercuri di
mineața. răsculații au numit un co
misar extraordinar special care în

în
a-

numele Ier va exercita puterea 
această regiune. Se anunță, de 
semenea, că detașamentele de răs
culați au întreprins o ofensivă în 
regiunea situată în vestul orașului 
Albertville, unde au ocupat deja 
punctul feroviar Nyemba

ATENA 2 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului a- 

tenian 
ne ăl Ciprului, Gheorghadjis, 
clarat că dacă problema cipriotă va 
ajunge într-un impas, sau Turcia va 
încerca să înfăptuiască amenințarea 
sa cu debarcarea în Cipru „noi nu 
vom rămîne cu brațele încrucișate" 
El a afirmat că în acest caz Ciprul 
va cere ajutor 
vor fi. dispuse 
însă indicii 
credem că

„Imera“, ministrul de inter-
;, a de-

tuturor țărilor care 
să-l acorde. „Există 
care ne fac să 
lucrurile nu vor a-

junge la un conflict armat", a 
Gheorghadjis.

spus

NEW YORK 2 (Agerpres).
Luînd cuvîntul cu prilejul 

dineu oferit în cinstea sa de 
reprezentantul permanent al Ciprului

Zenos Rossides, ministrul 
cipriot, Spiros Kyprianu. 
că guvernul său dorește 
cu ajutorul O.N.U. a 

El a 
să

ținui 
către

învestitură a guvernatorului Wil
liam Scranton din Pennsylvania. El 
a spus că Scranton are totuși „foar
te mari șanse" de a fi investit.

Cabot Lodge a refuzat însă să 
spună dacă îl va sprijini pe Gold
water în campania sa electorală în 
cazul cînd acesta va fi investit 
drept candidat. De asemenea, el s-a 
arătat evaziv în ce privește rezul
tatele întrevederii sale cu fostul 
președinte Eisenhower, 
a intervenit 
nul său în 
Se pare că 
vederi au

> cil 
pe lîngă care 
obține spriji- 
lui Scranton, 
acestei între

pentru a
favoarea 

rezultatele 
fost negative deoarece

John Eisenhower, fiul fostului pre
ședinte, a declarat că în lupta din
tre Goldwater și Scranton. tatăl 
său va rămîne „neutru".

Makarios a subliniat că actuala 
situație din Cipru nu-i permite să 
participe la această conferință și 
că Republica Cipru va fi reprezen
tată la lucrările conferinței de că
tre Spyros Kyprianu. ministrul afa
cerilor externe. Stella Soulioti, mi
nistrul justiției, și Antis Soteriades. 
înaltul comisar cipriot la Londra.

După cum informează agenția 
France Presse, această hotărîre a 
fost luată la întrunirea de miercuri 
seara a cabinetului cipriot în cursul 
căreia s-a discutat atitudinea gu
vernului britanic 
cipriotă. Potrivit 
lui Makarios nu 
prize, observatorii 
țiune de protest 
priot împotriva termenilor 
я I 
dat 
trevederea 
ai Marii

la O.N.U.
de externe
a declarat 
restabilirea
păcii și securității în insulă, 
subliniat că O.N.U va trebui 
caute o soluție definitivă a proble
mei cipriote.. pe baza principiilor Car- 

. tei O.N.U. .
Agenția Associated Press mențio

nează câ la dineu au fost prezenți 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, precum și reprezentanți ai di
feritelor țări la O.N.U.

NICOSIA 2 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută miercuri la 

Nicosia, președintele Makarios a a- 
nunțat că nu va pleca la Londra 
pentru a participa la conferința pri
milor miniștri ai țărilor membre ale 
Cornmoiiwealthului, care se va des
chide la 8 iulie.

In sprijinul independenței popoarelor 
din coloniile portugheze

К

eu privire 
țărilor 
proiect

NEW YORK .2. f Agespr.es)..
Reprezentanții a 12 țări membre, 

ale O.N.U. au înaintat Comitetului, 
Special al O.N.U. pentru examina
rea aplicării declarației
la acordarea independenței 
și popoarelor coloniale un 
de rezoluție, cerînd acordarea inde
pendenței popoarelor din coloniile 
portugheze In rezoluție se propu
ne Comitetului special să atragă a- 
tenția Consiliului de Securitate a- 
supra situației existente în teritoriile 
administrate de Portugalia, precum 
și asupra refuzului acestei țări de 
a duce la îndeplinire hotărîrile Con
siliului de> Securitate din iulie a-

fiul trecut Aceste hotârîri cereau 
Portugaliei să întreprindă negocieri 
cu, reprezentanți ai partidelor poli
tice din teritoriile administrate și 
sa acorde independența tuturor a- 
cestor teritorii. In proiectul de re
zoluție se propune, de asemenea, 
crearea unui subcomitet care „să 
studieze problemele legate de aju
torul economic extern acordat Por
tugaliei ca mijloc care împiedică 
îndeplinirea rezoluției Adunării Ge
nerale a O.N.U." privind acordarea 
independenței popoarelor din coloni
ile portugheze. Ea face apel la toa
te puterile lumii să înceteze ajuto-, 
rul acordat guvernului portughez.

Scopul vizitei lui Smith
mlnistru al 
află în pre- 

și-a început 
primul ministru

Ian Smith, primul 
Rhodesiei de sud, se 
zent la Pretoria. El 
convorbirile cu
șud-african, Verwoerd, în probleme 
„de interes vital" pentru guvernul 
sud-rhodesian: Toți corespondenții 
de presă sînt unanimi în stabilirea 
scopului vizitei lui Smith la Pre
toria — acela de a dobîndi spriji
nul guvernului sud-african pentru 
cazul în care Rhodesia de sud își 
proclamă în mod unilateral inde
pendența. Dealtfel, primul ministru 
sud-rhodesian a declarat recent că 
„singurul stat dispus să sprijine 
un guvern forte și civilizat în Rho
desia de sud este numai Republi
ca Sud-Africană". Pentru a înțele
ge de ce R.S.A. este singurul stat 
„capabil" de un asemenea gest, 
trebuie stabilit de la început că 
între regimul din R.S.A. și cel din 
Rhodesia de sud nu există în e- 
sență vreo deosebire. In ambele 
țări domnește teroarea rasistă, pri
goana împotriva tuturor celor care 
luptă pentru o adevărată indepen
dență, pentru instituirea puterii a- 
fricanilor. care fără a mai fi ne
voie să confirmăm cu date, alcă
tuiesc majoritatea populației din 
aceste țări.

In ciuda cererilor insistente ale 
poporului sud-rhodesian, în pofida

rezoluțiilor adoptate la O.N.U. de 
a se organiza alegeri generale în 
cadrul cărora băștinașii să stabi
lească singuri viitorul țării lor, 
guvernul lui Ian Smith se încăpă- 
țînează în a se menține cu orice 
preț la putere ca guvern al mino
rității albe. In acest scop, de mul
tă vreme Ian'Smith se inspiră din 
arsenalul rasist al lui Verwoerd. 
Smith are un plan „original" de 
„dezvoltare" a satelor, puțin deo
sebit de cel al R.S.A., pe care și 
l-a întocmit, firește, în urma schim
bului de experiență dintre șefii de 
triburi din Rhodesia de sud și cei 
din rezervațiile pentru africani din 
R.S.A., sau din documentația refe
ritoare la teritoriile africane aflate 
încă sub dominația salazaristă. Se 
știe că după venirea sa în fruntea 
guvernului sud-rhodesian a urmat 
un șir de arestări 
presive împotriva 
berare națională, 
lider al partidului
lui african Zimbabwe, precum 
alți lideri africani au fost 
Interdicțiile se intensifică 
mult în aceste zile cînd 
sud-rhodesian se pronunță
mai mare hotărîre îmDotriva 
tențiilor guvernului de a proclama 
în mod unilateral independența ță-

și de măsuri re- 
mișcării de eli- 
Joshua Nkomo, 

Uniunea poporu- 
și

arestați, 
și mai 

poporul 
cu tot

in-
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față de problema 
agenției, hotărîrea 

a provocat sur- 
văzînd în ea o ac- 
a guvernului ci- 

în care 
fost redactat comunicatul comun 

1 publicității la Londra după în- 
dintre primii miniștri 

Britanii și Turciei.
☆

(Agerpres).
relatează agenția Reu- 
ministru grec. Gheor- 

de minis- 
Costopou- 
la Atena 
în S.U.A 
convorbiri

ATENA 2
După cum 

ter.. primul 
ghios Papandreu, însoțit
trul de externe Stavros 
los, s-a întors miercuri 
după călătoria întreprinsă 
și ‘Franța, unde a avut
cu președintele Johnson și președin
tele de Gaulle în problema Ci
prului.

La sosirea pe aeroport, el a de
clarat că este satisfăcut de rezulta
tul convorbirilor avute la Washing
ton și Paris. El a reafirmat ca 
poziția Greciei în problema ciprio
tă rămîne „respectarea independen
tei și drept’’’'’: U ’"todeterminare 
pentru poporul . cipriot".

★
PARIS 2 (Agerpres).
Premierul turc Isrnet Inonu a de

clarat într-o conferință de presă că 
l-a solicitat pe președintele de 
Gaulle ,„șa. se 
îndeaproape < 
ale conflictului în Cipru și să 
Iosească autoritatea sa pentru a 
ajunge la o soluționare". El a 
dăugat însă c§ nu este vorba 
o cerere formală de mediere.

La întrebarea unui ziarist 
partea franceză a prezentat un 
Inonu
Gaulle n-a prezentat nici un 
și n-a 
propuneri categorice".

Premierul turc a sugerat ca sta
tul independent cipriot să devftîă 
o federație ale cărei drepturi să 
fie stabilite prin clauze speciale.

■ intereseze cit mai 
de diferitele aspecte 

fo
se 
a- 
de

dacă 
plan, 

de 
plan 

făcut încă nici un fel de

a răspuns: „Generalul

la Pretoria
rii, fără consultarea prealabilă a 
africanilor.

înainte de furtună, Smith s-a 
dus la Pretoria pentru a sonda 
posibilitățile de a obține sprijinul 
efectiv sud-african
’ Ian Smith primește însă în ul
tima vreme sfaturi și chemări la 
„chibzuință" din partea altor 
curi interesate în menținerea 
minației albilor^-în teritoriile 
cane încă neeliberate. Atît în 
sa engleză cit și în cea americană 
au apărut în ultima vreme articole 
în care este explicată primejdia 
proclamării unilaterale a indepen
denței Rhodesiei de sud și i se re
proșează primului ministru că hu 
acceptă propunerile engleze de 
compromis. „Aceasta, (proclamarea 
unilaterală a independenței — 
N.R.), scria de pildă „New York 
Times", ar garanta pentru un timp 
puterea minorității albe, dar, fără 
îndoială, s-ar termina cu o ca
tastrofă pentru ea".

Nici teroarea rasistă practicată 
de Smith și nici manevrele la care 
ar putea el să recurgă nu pot opri 
afirmarea adevăratelor aspirații ale 
popoarelor africane, nu pot opri 
drumul Africii spre cucerirea de
plinei și adevăratei independențe.

cer- 
do- 

afri- 
pre-
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