
Proletari <Йп toate țările, onițl-vă!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XVI 
XXI Nr. 4576

Duminică
5 iulie

1964

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina а 4-a :
• Aldo Moro însărcinat cu formarea noului guvern italian
• Problema cipriotă
• Astăzi alegeri în Mexic
• Ploi torențiale în Japonia
• In S.U.A. Legea drepturilor civile a început să fie aplicată
• Comunicat al noilor autorități <Mn Katanga de nord
• O retragere semnificativă

In inllmpinarca cdci ăc-a XX-a aniversări
a eliberării patriei 

Entuziasm, 
muncă rodnică în adîncuri 

Și-au respectat cuvîntui dat

Din activitatea 
tinerilor preparatori

Colectivul de muncă de 
la gura de mină Cimpa 
I, animat de dorința de a 
întîmpina cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării pa
triei noastre cu noi rea
lizări în producție, mun
cește cu avînt sporit pen
tru ca zi de zi, din fie
care abataj, să trimită la 
ziuă noi tone de 
peste prevederile 

lui. Acordînd o 
deosebită folosirii 
a timpului de lucru, orga
nizării judicioase a muncii 
în subteran cît și bunei 
întrețineri a utilajelor, mi
nerii de aici au extras a- 
nul acesta, pe baza crește
rii productivității muncii. 
6500 tone cărbune peste 
plan. In felul acesta, co
lectivul sectorului și-a res
pectat cu cinste cuvîntui 
dat. el a trimis patriei cu 
1 500 tone 
bune față 
tul luat în 
23 August.

cărbune 
planu- 
atenție 

efective

mai mult căr- 
de angajamen- 
cinstea zilei de

La acest succes impor
tant a contribuit întregul 
calectiv și în primul rînd 
comuniștii, care sînt mobi
lizatorii 
minerilor în lupta pentru 
obținerea unor 
superiori de plan. Brigada 
fruntașă condusă de comu
nistul Farkaș Ioan, de pil
dă, și-a depășit lună de 
lună angajamentul de în
trecere cu pînă la 200 tone 
cărbune, iar în luna iunie 
și-a realizat planul de pro
ducție cu 13 zile mai de
vreme. La loc de frunte 
în întrecerea socialistă se 
situează șî minerii din bri
găzile comuniștilor Burdea 
Nicolae, Niculiță loan, Po- 
liciuc Dionisie, Marinciuc 
Ioan și alții, care și-au 
reînnoit angajamentele de 
întrecere și sînt hotărîți să 
întîmpine 
gust cu 
frumoase.

și însuflețitorii

indicatori

ziua de 23 Au- 
realizări cît mai

în pregătirea
întrecerea socialistă se 

desfășoară cu deosebit a- 
vînt și în sectorul de in
vestiții al minei Petrila. 
In fiecare lună acest vred
nic colectiv obține realizări 
tot mai frumoase în mun
că. In luna iunie, de exem
plu, colectivul sectorului 
și-a depășit planul fizic cu 
236 m 1 și cu 1 828 m c . 
iar planul valoric al lucră
rilor de investiții a fost de
pășit cu 915 000 lei.

Dintre lucrările mai im
portante realizate de mi
nerii sectorului, amintim 
terminarea galeriei trans-

Succese 
noilor rezerve
versale de la orizontul 
garajul de locomotive 
la același orizont, 
de transformare din cadrul 
sectorului I etc.

O activitate însuflețită au 
desfășurat brigăzile frun
tașe conduse de comuniș
tii Boteanu Nicolae. So
lomon Dumitrache, Fleș- 
can Constantin, Tătaru Pe
tru care șî-au depășit pla
nul cu pînă la 20 la sută, 
precum și echipele de la 
montaje și colectivul de e- 
lectricîeni condus de mais
trul Iacob Alexandru.

14, 
de 

stația

Peste puțin timp, cărbunele co mpact și lucios din front va fi sfă- 
rîmat în bulgări de puterea explo zioi.

La una din galeriile minei Pa roșeni, artificierul Meteșan Vasile 
dă indicații minerilor Kakucs Vasile și Scoruș Dumitru asupra plasării 
găurilor.

ȘANTIERUL SUBTERAN
In apropiere se află stadionul 

„Minerul" din Aninoasa. Sportivii 
— avînd alături înfocații lor supor
teri, au avut aici de multe ori parte 
de satisfacția victoriilor.

Dar nu numai pe stadionul din 
vale se obțin victorii ci și pe dea
lul din apropiere, însemnat pe 
hărți cu denumirea „Lazul". De 
cînd cu săparea puțului sud, din 
toamna lui '61, pe dealul Lazului 
se simte freamăt de muncă, iar 
spre uimirea localnicilor, aproape 
în fiecare zi apare aici ceva nou. 
Turnul puțului îmbrăcat în mantie 
din tablă ondulată, casa compre- 
soarelor. centrala termică, clădi
rile administrative, au apărut mai 
de mult. Acum se lucrează Ia zi
dul de la noua casă de mașini, se

sapă fundații pentru viitoarele 
piloane și clădiri; constructorii de 
ia T.C.M.C. muncesc intens la ter
minarea furiiculariilui de șist. In 
jurul puțului, pe lingă clădiri se 
văd utilaje și materiale de toate 
felurile, de la nisip și cărămizi 
pînă la trolii și o betonieră înaltă 
cît o casă cu un etaj. Acesta este 
șantierul de pe deal. Dar. sub pă- 
mînt, la peste 400 de metri adîn- 
cime pulsează viața altui șantier. 
Să facem o’ scurtă vizită la frontul 
de lucru al minerilor deveniți ves
tiți pe cînd. au realizat un record

FRANCISC VETRO
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In abatajele sectorului III Lupeni

Productivitate sporită - producție ritmică

Evidenfiafi în întrecere
Pe benzile culbutoarelor minei Lupeni, sau cu va

goanele ce sosesc la intervale scurte de la Uricani 
sau Vulcan, cărbunele cel mai de preț al Văii Jiului 
— cărbunele cocsificabil — curge fără întrerupere 
în instalațiile mereu flămînde ale uzinei de prepa
rare din Lupeni. Primul popas : în secția de sortare. 
Aici, alături de vîrstnici, muncește și un mănunchi 
de tineri. Benzile de claubaj, concasoarele, celelalte 
instalații funcționează de multă vreme fără între
ruperi, fără defecțiuni, pentru că cei care le întrețin 
s-au dovedit la înălțimea încrederii acordate de co
lectiv. Faur Teodor, mecanic Ia banda Viper, Saroși 
Francisc, mecanic la benzile de claubaj, Pop Emeric, 
mecanio la silozul de bruți și ceilalți tineri și-au fi
xat ca obiectiv de întrecere întreținerea în perfectă 
stare de funcționare a utilajelor. Acest angajament 
a fost luat Ia îndemnul șefului de echipă Avrămescu 
Petre, un tînăr de 24 de ani, dar care s-a afirmat ca 
unul dintre eei mai buni muncitori ai preparației. 
Pentru rezultatele obținute în procesul de produc
ție. pentru întreținerea exemplară a instalației, în 
5 luni din cele 6 cite au trecut pînă acum din acest 
an, tinerii din echipa lui Avrămescu au fost confir
mați drept evidențiați în întrecere.

Rod al preocupării colective
Utemiștii de la preparația Lupeni s-au angajat ca 

în acest an să colecteze și să trimită oțelăriilor can
titatea de 300 tone fier vechi.

La încheierea primului semestru al acestui an, Ia 
comitetul U.T.M. al preparației a fost făcut un bilanț 
al realizărilor obținute în acest domeniu. Bilanțul e 
într-adevăr îmbucurător : în primele 6 luni ale aces
tui an, a fost expediată uzinelor siderurgice canti
tatea de 224 tone de fier vechi. Cu această rea
lizare, utemiștii de la preparația Lupeni se situează 
prjntre primii pe Valea Jiului în acțiunea de colec
tare a fierului vechi.

Preocuparea pentru colectarea fierului vechi a fost 
stimulată de faptul că comitetul U.T.M. a organizat 
o vie întrecere între brigăzile de muncă patriotică 
pentru îndeplinirea acestei sarcini. Tinerii din bri
găzile de muncă patriotică conduse de tovarășii 
Ghenczi Petru, Pavel Teodo., Lorincz Emil, Sigheti 
Zoltan, Savu Petru au participat cu însuflețire la ac
țiunile de colectare a fierului vechi, contribuind ast
fel atît la sprijinirea muncii oțelarilor, cît și la des
congestionarea secțiilor uzinei.

Pornind spre noi feluri

sarcinilor de 
angajamentelor 
întrecere.

la începutul a-

In abatajele sectorului 
Ill de la Lupeni minerii 
desfășoară o activitate rod
nică. Ei muncesc cu însu
flețire pentru îndeplinirea 
ritmică a 
plan și a 
asumate în 

încă de
nului sectorul s-a afirmat 
ca fiind unul dintre cele 
mai bune din Valea Jiu
lui. Conducerea lui, perso
nalul tehnic, maiștrii mi
neri s-au străduit să asi
gure brigăzilor de mineri 
condiții tot mai bune de 
lucru, au luat măsuri pen
tru ca fiecare brigada să 
poată munci cu spor. Un 

t marc accent s-a pus pe 
repartizarea rațională a 
forței de muncă, pe omo
genizarea brigăzilor.

Astfel s-a reușit 
care schimb să ’ fie 
de mineri pricepuți, 
periență. In același
s-au luat măsuri pentru a- 
provizionarea fiecărui loc 
de muncă cu materialele

са fie- 
condus 
cu ex- 

timp

Mulți tineri de la preparația Lupeni se numără 
printre elevii-seraliști ai școlii medii de cultură gene
rală din localitate. O parte din ei — elevi care în a- 
nul școlar 1963—1964 au frecventat cursurile clasei 
a XI-а au susținut recent examenul de maturitate. Mun
citorii preparației au aflat cu bucurie că toți acești 
tineri au trecut examenul de maturitate. Printre a- 
ceștia se numără strungarul Mardare Preda, lăcătușii 

Tomoniu Ion și Tucana Dumitru, 
electricianul Popovici Bujor, laboran
tul Megheri Ladislau, funcționarul 
Drăghici Ion și alții.

O'bună parte din tinerii muncitori 
care au luat recent examenul de ma
turitate, continuă să rămînă după ore
le de lucru, aplecați asupra manua
lelor : pornesc spre noi țeluri, se 
pregătesc pentru admiterea în învăță- 
mîntul superior.

(Continuare în pag. 3-a)

Turnul puțului de pe dealul Lazului se vede pînă 
în depărtare.

tone cît 
abataje 
diu realizat a fost de peste 
5 tone de cărbune pe post.

La creșterea continuă a 
productivității muncii in a- 
bataje și pe sector au con
tribuit mai mulți factori. 
Cel mai important dintre 
ei a fost însă sporirea vi
tezelor de avansare. Prin- 
tr-o organizare temeinică 
a muncii, suprapunerea u- 
nor operații. eșalonarea 
pușcării s-a atins o viteză 
medie in abataje de 27— 
28 iii pe lună.

Rezultatele obținute pină 
în prezent, condițiile create 
de a munci cu spor in con
tinuare sînt un îndemn 
pentru harnicii mineri din 
sectorul III al mine' Lupeni 
pentru a obține noi succe
se. Ei s-au angajat ca în 
cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării pa
triei să extragă noi canti
tăți de cărbune peste plan, 
să sporească continuu pro
ductivitatea muncii.

necesare, cu goale. Și, pe 
lingă toate 
îndeplinirea 
crările de 
asigurat in 
nia de front necesară 
tragerii unu; volum 
rit de producție.

Toate acestea au contri
buit la realizarea și de
pășirea lună de lună a pla
nului de producție. La 
sfîrșitul primului semestru 
pe sector au fost extrase 
peste plan 15 998 tone de 
cărbune cocsificabil. La 
acest succes au contribuit 
în primul rînd brigăzile 
de • mineri conduse de Pe
tre Constantin, Ghioancă 
Sabin și 
care 
vederile
I 600 și 2 900 tone de căr
bune. La baza acestor de
pășiri au stat creșterea 
continuă a productivității 
muncii. In medie pe sec
tor s-a 
ment de 3,129 tone de căr
bune pe post, față de 3,043
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acestea, | 
planului la 
pregătire, 

permanență

Ghioancă 
au dat peste 

pianului

prin
I lu- 

s-a 
lî-

ex- 
spo-

loan
pre- 

între

obținut un randa-

era planificat. In 
randamentul ик

Hăuri pentru МшВДііеа 
calități!

eficiente. Organizația de 
a mobilizat colectivul pen- 
nici o brigadă să nu depă- 
norma admisă de șist vi- 

muncă din

Una din preocupările de bază 
ale colectivului*1 sectorului III al 
minei Aninoasa este îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras. In acest 
sens conducerea sectorului, cadrele 
tehnice de aici au luat o serie de 
măsuri 
partid 
tru ca 
șească
zibil. La locurile de 
stratul 6 blocul II. între orizontu
rile VIII—IX, partea estică, unde 
lucrează brigada lui Bulgaru Gheor- 
ghe, stratul se exploata la început 
împreună cu mușerul aflat pe cul
cuș, în grosime de cca. 60 cm ca
re. parțial, se amesteca cu cărbu
nele. el neputînd fi ales decît în 
blocuri mai mari. S-a constatat că 
astfel conținutul de șist în cărbu
ne crește. S-au luat măsuri ca a- 
cest strat să fie exploatat fără 
mușer, armarea făcîndu-se direct 
pe el.
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Azi e mai frumos 
ea teri

Inserarea se așternuse lin peste 
oraș. Sute de mineri și muncitori 
se îndreptau cu familiile lor spre 
sala palatului cultural pentru a 
audia concertul prezentat de for
mația de muzică ușoară a clubului 
muncitoresc al sindicatelor din Lu- 
peni intitulat: „Azi e mai frumos 
sa ieri".

Viața nouă pe care o trăiesc 
minerii din Lupeni e oglindită, pe 
lîngă realizările obținute în dome
niul economic și social, de reali
zările pe tărîm cultural. Despre a- 
cest lucru vorbește faptul că Id 
viața culturală a clubului din a- 
ceastă localitate în formațiile de 
teatru, cor, fanfară, de muzică u- 
șoară, cercurile de artă plastică, 
foto și altele, participă peste 400 
de oameni ai muncii.

Pentru a ilustra bogata activi
tate desfășurată de formațiile clu
bului muncitoresc al sindicatelor 
din Lupeni e suficient să dăm doar 
Cîteva cifre. Numai în perioada 
celei de-a П-a etape a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, au fost prezen
tate 55 de spectacole, la care au 
participat 18 737 de oameni ai mun
cii din oraș.

In cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei noas
tre, formațiile clubului din Lupeni 
pregătesc bogate și frumoase pro
grame artistice. Formația de teatru, 
compusă din 20 de persoane, pre
gătește piesa „Soarele a răsărit la 
miezul nopții" de Victor Bîrlădea- 
nu. iar formația de muzică ușoa
ră, fanfara, ansamblul Coregrafic 
și cel coral pregătesc un program 
intitulat „Te cîntăm patrie socia
listă, iți mulțumim partid iubit".

La rîndul său, cercul de artă 
plastică și cercul foto, pregătesc o 
expoziție care va oglindi o seamă 
de aspecte din realizările regimu
lui nostru democrat-popular în cei 
20 de ani de la eliberarea patriei. 
Fotografiile ce oglindesc viața 
nouă, vor fi însoțite de schițe, 
grafice și cifre cu realizările ob
ținute de oamenii muncii din ora
lul Lupeni în lupta pentru mai mult 
Bărbune și pentru făurirea unei 
Vieți tot mai înfloritoare.

La cea de a П-a expoziție a fo- 
îoamatorilor, organizată de Consi
liul regional al sindicatelor, un 
număr de 11 tovarăși de la cercul 
de foto amatori al clubului sindi- 
eatelor din Lupeni au expus 49 
de fotografii care înfățișează as
pecte din viața nouă a minerilor și 
din frumusețile regiunii și patriei 
aoastre.

R. BÂLȘAN 
corespondent

„Decanul" institutelor de proiectări - IPROMET
„S-au dat primele tone de oțel 

fa cel de-al 3-lea cuptor Martin de 
400 tone" — iată una din veștile 
care zilele trecute a deșteptat o mîti- 
drie îndreptățită în rîndurile oame
nilor muncii din țara noastră. Cup
torul a fost proiectat și construit în 
întregime în țară.

Cîte asemenea vești n-am citit în 
ziare, sau ascultat la radio în anii 
puterii populare! De cîte ori nu 
ne-au bucurat cuvintele: „Produs 
realizat pentru prima dată în țara 
noastră". O contribuție. însemnată la 
obținerea, acestor succese ale poli
ticii de industrializare socialistă a 
țării a adus-o colectivul Institutului 
de proiectări de uzine și instalații 
metalurgice — IPROMET.

IPRO.MET-uI a deschis drum ac
tivității de proiectare la noi în țară, 
fiind prima unitate de acest fel 
creată după eliberare. De aceea mai 
este denumit și „decanul" institute
lor de proiectări din țara noastră. 
Din el s-au desprins pe parcurs nu
clee pe specialități de proiectare, 
care au dat naștere institutelor ac
tuale de proiectări departamentale.

Unde nu au ajuns „produsele fini
te" ale Institutului de proiectări de 
uzine și instalații metalurgice — 
IPROMET.. Puternicul său colectiv 
a elaborat de la înființare peste 
20 000 de proiecte, din care o parte 
au fost transformate în moderne a- 
gregate. cu care este înzestrată as
tăzi industria grea, iar celelalte pre
gătesc dezvoltarea în următorii ani 
s acestei industrii

Surd acul Лги( din dic*pter.
Foto N. Moldoveanu

Numărul pe luna iunie 1964 al 
revistei ..Probleme Economice" se 
deschide cu rubrica „In întîmplrw- 
narea celei de-a XX-a aniversări a 
elibeiării patriei noastre" unde sînt 
publicate articolele: „Premisele eco
nomice ale revoluției populare în 
Romînîa" de N.N. Constantinescu și 
„Efortul economic al poporului ro- 
mîn în războiul antihitlerist" de V. 
Anescu.

In continuare sînt publicate arti
colele : „Dezvoltarea pieței interne 
în condițiile reproducției socialiste 
lărgite" de C. Iacobovici. ..Rolul ac
tivității premergătoare proiectării în 
mărirea eficienței investițiilor indus
triale" de E. V. Topală. „Normarea 
consumurilor de materiale" de M. 
Szigheti și V. Chiriac, „Îmbunătăți
rea continuă a folosirii mijloacelor 
circulante în industrie" de D. Cojo
carii și C. Comănescu, „Nivelul de 
trai al țărănimii muncitoare în pe-

COFETĂRIE MODEL
Printre noile unități de desface

re deschise în noul cvartal de lo
cuințe Viscoza-Lupeni se numără și 
cofetăria „Crinul". Aprovizionată 
cu un sortiment bogat de produ
se, precum și ca urmare a deser
virii exemplare asigurate de Maria 
Dina, Lucreția Chezu și LOrinez

Pe baza proiectelor IPROMET, pe 
lîngă secțiile noi de furnale au fost 
construite instalații de aglomerare 
a minereurilor, adevărate fabrici în 
care praful de minereu de fier a- 
mestecat cu calcar se transformă 
în bulgări de minereu autofondant. 
Specialiștii străini care ne vizitează 
apreciază în mod deosebit înalta teh
nicitate și indicii tehnico-economici 
care se obțin la aceste agregate. 
La un înalt nivel tehnic se situează 
și uzina cocsochimică din Hunedoa
ra, cu o capacitate anuală de pro
ducție de peste 1 milion de tone, 
uriașul bluming, laminorul de 650 
mm. care produce profile din oțel 
grele, mijlocii și ușoare, atît de 
necesare industriei noastre, instalația 
de fabricare a semicocsului prin flui
dizare de la Călan, prima de acest 
gen din Europa.

Paralel cu proiectele pentru dez
voltarea combinatelor și uzinelor si
derurgice au fost elaborate proiecte 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
Fabricilor de produse refractare, cum 
sînt cele de la Aleșd, Turda Bra
șov. Azuga, Alba lulia. cît și pro
iectele pentru unele uzine construc
toare de mașini. Experiența acumu
lată de specialiștii de la IPROMET 
le permite să rezolve acum cu suc
ces sarcinile ce le revin în legă
tură cu construirea combinatului si
derurgic de la Galați — obiectiv 
principal al programului de perspec
tivă în dezvoltarea siderurgiei noas
tre, care constituie o sinteză a ulti

rioada dintre cele două războaie 
mondiale" de O. Parpală.

Rubrica „Din planul institutului de 
cercetări economice" cuprinde arti
colul „Protectionism și liberalism 
comercial" de Iosif Anghel și S. 
Sava.

In cadrul rubricii „Însemnări" este 
publicat articolul „Productivitatea 
muncii la întreprinderile «Tehnofrig» 
și «Unirea» din Cluj" de F. Kiss.

Rubrica „Gritică și bibliografie" 
cuprinde materialele: „O cercetare 
aprofundată a creșterii eficienței 
muncii sociale în economia naționa
lă" (E. Dobrescu: Productivitatea 
muncii sociale) de M. Bulgara ; „O 
contribuție în studierea rolului și 
funcțiilor finanțelor în dezvoltarea 
societății" (1. Vacărel; Probleme ale I 
teoriei finanțelor) de I. Rușinaru : ! 
„Din istoria economică a Moldovei" 
(Dezvoltarea economiei Moldovei 
între anii 1848 și 1864) de Vi Boz- 
ga și T. Coșcodan.

Elena, cofetăria cunoaște o mare 
afluență de cumpărători. Deși nou 
înființată, fiind o unitate model, 
cofetăria „Crinul" a primit drape
lul de evidențiată în întrecerea 
socialistă. E un succes meritoriu 
al personalului de aici.

melor realizări ale tehnicii moderne.
Pe lingă lucrările necesare econo

miei țării noastre, institutul a rea
lizat o serie de lucrări valoroase 
pentru străinătate.

IPROMET a elaborat proiecte du
pă care s-au realizat importante 
construcții nu numai în industria me
talurgică ci și în alte ramuri indus
triale ca : Fabrica de tananți „Arge
șul", Fabrica de abrazive „Carbo- 
chim“, întreprinderile „Electroapara- 
iaj“. „Electroputere", o fabrică de 
obiecte emailate etc.

Ceea ce remarci din capul locului, 
vizitînd sediul central al institutului 
din capitală și filialele lui de pc 
lîngă marile uzine siderurgice din 
țară — Hunedoara, Reșița și Galați, 
este munca migăloasă a proiectan- 
ților, asemănătoare cu măestria și 
răbdarea sculptorului de miniaturi. 
Fiecare proiect care stă la baza 
construirii unei uzine, instalații sau 
mașini cuprinde zeci și chiar sute de 
machete, planșe, desene etc. Este 
necesară o cunoaștere adîncă a 
meseriei, o calificare de înalt grad, 
ochi ascuțiți și mină formată. Zi cu 
zi lucrătorii acestui institut se stră
duiesc să dezlege noi și noi taine 
ale meseriei lor, să găsească noi căi 
pentru obținerea de parametri mai 
economicoși pentru instalațiile și a- 
gregatele proiectate. Mărirea conti
nuă a productivității muncii de pro
iectare este rezultatul extinderii ex
perienței acumulate de institut și al 
introducerii metodelor noi de calcul 
si proiectare. In institut, este în curs

N-a vrut tov. Belu...
Zilele tMcute. cercul tinerilor 

naturalist! eare funcționează pe 
lîngă Casa pionierilor din Petro
șani a hotărît să prezinte la Lo- 
nea un spectacol cu piesa: „Re
gina zăpezilor" de Andersen. In a- 
cest scop, membrii cercului au so
licitat sala de spectacole a clubu
lui din localitate, lucru care de alt
fel a și fost aprobat. In ziua de 
26 iunie, micii artiști, încărcînd 

-n autocamion tot decorul ne
cesar. s-au deplasat la Lonea. To
varășul Belu loan, membru în «o- 
mitetul sindicatului minier Lonea, 
a fost însă de altă părere. De ce 
să prezinte pionierii spectacolul 
lor, cînd la club putea să ruleze 
filmul „Miracolul lupilor" ? Atît 
micii artiști petroșăneni cît și co
legii lor din Lonba au rămas în
mărmuriți cînd au auzit propune
rea. Pentru a ascunde netemeini
cia ofertei Belu a supus la vot da 
să să se dea spectacolul pionieri
lor sau să se ruleze filmul mai sus 
menționat. A fost suficientă gălă
gia unui grup restrîns pentru ca 
spectacolul să nu mai aibă loc.

Poate că tovarășul Belu nu s-a 
glndit la caracterul instructiv al 
unei asemenea acțiuni. Noi însă,

Pe cînd o altă orchestră?
Mare a fost bucuria cetățenilor 

din Petrila cînd în această locali
tate s-a amenajat frumosul restau
rant „Transilvania". Oamenii mun
cii veneau aici cu plăcere împre
ună cu familiile lor pentru a servi 
din specialitățile bucătăriei, pentru 
a gusta din băuturile alese, iar 
cei tineri să danseze. Tot aici, mi
nerii, preparatorii și ceilalți mun
citori aveau ocazia să cunoască o 
parte din cîntăreții noștri de mu
zică ușoară mai renumiti pe care 
poate că nu-i auziseră cîntînd 
deeît la aparatele de radio. Local 
modern, cu o mare capacitate de

LA DEPOZITUL DE LEMN PETRILA
Nici un leu locație

Colectivul depozitului minei Pe
trila a încheiat luna iunie fără 
nici un leu penalizare pentru lo
cații de Vagoane. Toate cele mai 
toine de 500 vagoane sosite în de
pozit cu materiale au fost descăr
cate la timp de către brigăzile 
conduse de Sprîncenatu Gheorghe, 
Topîrlan Ioan, Toth Martin, Voicu 
Horea și Balazs Zoltan. Astfel pre- 

de organizare, un centru de calcul 
matematic dotat cu mașini rapide. 
Institutul acordă o mare atenție fo
losirii proiectelor tip, ceea ce, de 
asemenea, contribuie la creșterea pro
ductivității muncii, eliminînd totodată 
paralelismul din acest domeniu

Pentru ridicarea nivelului tehnic 
al proiectanților în pas cu progresul 
neîncetat al tehnicii mondiale, Ins
titutul acordă o deosebită atenție 
documentării și propagandei tehnice. 
EI este abonat la peste 250 reviste 
tehnice de peste hotare, iar fondul 
său documentar a crescut apreciabil, 
cuprinzînd aproape 50 000 de cărți 
și alte documentații. Acest vast ma
terial este pus la dispoziția proiec
tanților prin difuzarea de rezumate, 
bibliografii. sinteze documentare, 
mape documentare etc. Periodic se 
difuzează în institut sub forme da 
fișe, indicii tehnico-economici reali
zați pe plan mondial, la principalele 
agregate siderurgice. Sînt elaborate, 
de asemenea, cataloage de detalii, 
cataloage-fișier, în care se ține evi
dența detaliilor și subansamblelor din 
proiectele elaborate, ceea ce permite 
valorificarea rapidă a experienței a- 
curmilate în diferite domenii. Expe
riența dobîndită, pregătirea cadrefor. 
căutările creatoare își spun cuvîntiil 
în cele mai diferite și dificile pro
bleme ale metalurgiei din țara noas
tră Prin munca lor. lucrătorii celui 
mai mare institut de proiectare din 
țara noastră contribuie la accelerarea 
progresului tehnic, la dezvoltarea in
dustriei socialiste a patriei.

MIRCEA IONESCU 
redactor la Agerpres 

ne întrebăm: ce au avut de învă- 
țat copiii din filmul Miracolul lu
pilor ? In al doilea rînd, tovarășul 
Belu loan și ceilalți tovarăși din 
conducerea clubului au omis să 
se gîndească că e vorba de o ac
țiune organizată de Casa pionieri
lor, că în acest scop s-au făcut 
cheltuieli și că copiii și pionierii 
prezenți în sală au fost mobilizați 
nu pentru film, ci pentru un spec
tacol adecvat puterii lor de înțe 
legere. Pare neverosimil și totuși 
este cît se poate de adevărat. O 
acțiune pionierească pregătită timp 
de mai multe luni, a fost anulată 
pentru că un singur om a vrut să 
vizioneze un film cu nu știu ce 
conținut.

Am găsit de cuviință ca în în
cheierea notei de față să introduc 
fraza pionierei Ulpia Moraru, care 
ne-a sesizat lucrurile: „Ar fi de 
dorit ca în viitor tovarășul Belu, j 
să nu mai dea dovadă de aseme
nea atitudine și să restituie Casei 
pionierilor din Petroșani cheltuie
lile pe care aceasta le-a avut cu 
deplasarea elevilor și a decoruri
lor la Lonea". Să nu mai vorbim 
de celelalte.

ION BUCUR 
corespondent

primire (circa 300 de locuri) dotat 
cu mobilier nou, iluminație fluo
rescentă, restaurantul „Transilva
nia" a început de cîteva zile să 
fie ocolit. De ce ? Simplu ca bună 
ziua ! Nu mai are orchestră. E 
drept că cu puțin timp în urmă, a 
fost adusă o orchestră și angaiați 
cițiva cîntăreți cu renume, dec... 
conducerea T.A.P.L. Petroșani i-a 
transferat în altă parte. Cum acest 
lucru nemulțumește majoritatea ce
tățenilor din localitate, aceștia în
treabă : Pe cînd o altă orchestră ?

BĂDUȚA CONSTANTIN
corespondent

vederile planului au fost realizate 
în proporție de 131,9 Ia sută. La 
acest rezultat de seamă au contri
buit și brigăzile de pregătire și de 
fasonare a lemnului de mină pre
cum și gateriștii, în frunte cu 
Kirmaier Iosif și Barboane loan.

Se extinde mecanizarea
In ultimul timp, în cadrul de

pozitului de lemn mai multe t>pe- 
rații de lucru au fost mecanizate, 
redueîndu-se prin aceasta efortu
rile fizice. De curînd s-a pus în 
funcțiune o mașină de crăpat bu
tuci pentru bandaje de mină, un 
circular pentru fasonat calupur’". 
din lemn de mină în scopul uti^r 
lizării lor în susțineri de galerii, 
iar în curînd se va pune în func
țiune o mașină pentru șorolit lem
nul destinat pentru armarea aba
tajelor cameră.

I. CIUR
muncitor

Ce să citim ?

POEZII
de Magda Isanoș

__ «*•
Magda Isanoș, poetă de o mare 

sensibilitate, s-a născut la Iași, la 
17 aprilie 1916, într-o familie modes
tă de intelectuali. A debutat în 1932, 
în paginile revistei „Licurici", iar 
în 1943 i-a apărut volumul intitulat 
„Poez?‘.

A murit — în plină strălucire a 
talentului său — la 17 noiembrie 
1914, la București după o lungă 
suferință.

Noua ediție a versurilor Magde! 
Isanoș reunește singurul volum ti
părit în timpul vieții sale (Poezii) 
cu Cele două volume postume („Cîn- 
tarea munțiifor", 1945; „Țara lumi
nii", 1946), și cu poezii rămase pî- N 
nă azi în periodice și în manuscrise.

Studiul introductiv prezintă perso
nalitatea poetei.' care, prin versurile 
ei a cîntat dragostea de viață și de 
oameni.
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I t MIMȚK ÎM ADtNCURI Șantierul subteran
Departe, la capătul galeriei a a- 

părut pentru o clipă o luminiță. 
Apoi apare din nou și dispare. Ѳ 
luminiță firavă, plăpîndă,' coborîtă 
de la ziuă spre ă înfrunta aici, la 
sute de metri sub pămînt, împără
ția întunericului veșnic. Dar, de 
eele mai multe ori, luminița apare 
și nu se mai pierde: se amplifică. 
Apare una, apoi două, trei, cinci
zeci de luminițe apar de-a lungul 
galeriei formînd o cale lactee, un 
fluviu de stele, un spectacol al 
constelațiilor în adîncuri. E un 
spectacol uimitor de frumos. Dar 
e dat să fie văzut doar selor care 
drumețeșc pe cărările subpămînte- 
ne ale minelor noastre.

Un asemenea spectacol poate Fi 
Urmărit însă și la suprafață de că
tre oricine. Priviți, bunăoară, sea
ra cînd sirena sună pentru schim. 
bul trei, de pe dealul din vecină
tatea minei Lupeni priveliștea din 
curtea exploatării. Minerii, echi
pați de lucru ies toți din clădirea 
minei cu lampa de miner în mîini. 
întreaga curte a minei se transfor
mă, parcă, într-un teren de joc al 
stelelor. Parcă ar fi coborît cerul 
pe pămînt ! Stelele se revarsă con
tinuu, se învălmășesc. Se așează 
apoi în ordine, într-o linie dreaptă 
și, odată cu trenul de persoane ce 
pornește spre galeria de coastă, 
formează un fluviu de lumină ce 
curge spre adîncuri.

Da. Această luminiță — lampa 
de mină — întovărășește minerul 
pe drumurile subterane, îl a- 
jută să învingă întunericul. Fieca
re luminiță din curtea minei, din 
adîncurile pămîntului reprezintă un 
om, o inimă omenească. Minerul 
pleacă în fiecare zi spre adîncuri, 
cu lampa de mină, bălăbănindu-o 
în dreptul genunchiului; pe căru-

CĂRBUNE PESTE PIAN
Ritmul intens cu care s-a lueraf 

în luna trecută la mina Aninoasa 
a dus la obținerea de noi succese 
în procesul de producție, In luna 
iunie, minerii aninoseni au extras 
2 891 tone cărbune peste plan si- 
tuîndu-se pe locul doi — după co
lectivul minei Lupeni — în ce pri
vește volumul producției de căr
bune dat peste plan.

întrecerea socialistă dintre sec
toarele minei a fost cîștigată în 
luna iunie de colectivul sectoru
lui II, care a extras 1 700 tone de 
cărbune peste plan. Pe locurile ur
mătoare s-au situat minerii sec
toarelor III și IV cu 888 și, respec- 
-țiv, 351 tone cărbune peste plan.

Pentru îmbunătățirea 
protecției muncii

Conducerea minei Lonea, ca
drele tehnico-inginerești de aici 
au luat în acest an o serie de mă
suri privind îmbunătățirea protec
ției muncii și respectarea norme
lor de tehnica securității. In pri
mele 5 luni ce au trecut din pri
mul semestru a fost alocată în a- 
cest scop suma de peste 650 000 
lei. Din această sumă s-au efectuat 
cheltuieli în valoare de peste 90 000 
lei pentru tehnica securității, 
48 760 lei pentru măsuri tehnico- 
sanitare și 130 000 Iei pentru echi
pament și materiale de protecție.

In același timp, conform planu
lui M.T.O., au fost luate unele mă
suri pe linie de N.T.S. cum ar fi 
schimbarea mașinii de extracție de 
la puțul principal Lonea II. S-au 
efectuat, de asemenea, lucrări de 
consolidare . a turnului puțului. In 
această acțiune s-ă evidențiat în 
mod deosebit echipa de lăcătuși 
condusă de comunistul Gubaș luliu.

In subteran s-a reușit ca Ia toate 
locurile de muncă să se creeze un 
aeraj corespunzător, De asemenea, 
au fost executate lucrări de asa
nare pentru izolarea zonelor de 
foc. In scopul îmbunătățirii aeraju- 
lui în subteran au fost puse în 
funcțiurre două noi ventilatoare cu 
o capacitate de 2500 m c pe mi
nut. Un accent însemnat s-a pus 
pe extinderea perforajului umed. 
Toate locurile de muncă orizon
tale în steril au fost dotate în a- 
cest- scop cu utilajul necesar.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent 

eforul de tema, cu care călătorește 
spre lumea subpămînteană, mine
rul stă tăcut și solemn cu lampa 
pe genunchi; cu această lampă el 
aruncă prima rază palidă asupra 
straturilor negre smulgînd într-o 
luptă corp la corp aceste straturi 
din strînsoarea stîncilor; fața lui, 
mîinile și mișcările Iui sînt lumi
nate tot de flăcăruia lămpii de mi
ner și apoi revine astfel la supra
față cu tone de... lumină.

Lampa de miner, tovarăș, prie
ten, ortac credincios al minerului... 
Minerii din Lupeni au mii de ase
menea tovarăși. La; lămpăria de 
benzină minerii sînt așteptați la 
începutul fiecărui schimb de 2000

înmînate minerilor lămpile de mină trec printr-oînainte de a fi 
ultimă verificare.

de lămpi, iar la cea electrică de
peste 3000 de lămpi Wolf. Ii aș
teaptă e puțin de spus. Sînt pregătite 
spre a servi minerul, pentru a-i fi 
însoțitoare de nădejde de-a lungul 
unui schimb întreg. Gr, pentru ca 
lămpile să fie gata pregătite pe 
cînd minerii se prezintă la ghi
șeele lămpăriei, în fiecare zi, în 
fiecare schimb, un colectiv de oa
meni, nu prea numeros, de băr
bați și femei, depune o muncă 
neobosită, plină de răspundere.

Minerul cînd iese din mină, îna
inte de a se duce la baie spre a 
se curăța de pulberea neagră ee-i 
acoperă corpul, predă lampa spre 
a i se face „toaleta" și a i se da 
toate îngrijirile pînă el revine în 
schimbul următor. Și lampa, pre
dată la ghișeu, trece de-acum în- 
tr-un proces întreg. La lămpăria 
de benzină, bunăoară, fiecare lam
pă se deschide, se curăță, i se 
șterge sticla, i se curăță sita, se 
revizuiește, se încarcă, i se face 
proba — dacă e defectă se repară 
— și apoi se agață pe rastel. Este 
un proces pe care îl deservesc cu 
conștiinciozitate muncitorii șefi de

Tineri ce care ne mîndrim
Printre schelele șantieru

lui din Vulcan se mișcă 
an furnicar de constructori 
harnici. Mulți dintre ei sînt 
oameni tineri. Din dorința 
de a afla cîte ceva din 
activitatea acestor tineri 
ne-am adresat zilele trecu
te tovarășului Vlad Petre, 
secretarul comitetului U.T.M 
de pe șantier. Iată ce ne-a 
relatat :

— Pe șantier avem nu
meroși tineri cu care ne 
mîndrim. fată-i, de pildă, 
pe frații Calotă Constan
tin, loan, Mihai și Gheor- 
ghe. Patru frați, patru ini
mi tinere atrase de poezia 
meseriei de constructor. 
Au trecut doar cinci ani 
de cînd cel mai vîrstnic 
— Calotă Constantin — a 
pășit pentru prima dată 
pe șantier. Pe atunci abia 
obținuse calificarea de zi
dar. Azi însă este unul 
dintre cei mai buni șefi 
de brigadă de pe șantier. 
Mărturie stau rezultatele 
bune pe care brigada sa 
le Obține lună de lună în 
întrecerea socialistă. Cei
lalți frați ai lui, după ce 
au venit pe șantier, au ur

mat cursurile de ridicare 
a calificării, în prezent lu- 
crînd ia blocul D 10 care 
se înalță cu ajutorul cofra- 
jelor glisante. Sub mîinile 
lor, cu ajutorul tehnicii 
noi, prinde contur un nou 
bloc.

Un drum asemănător au 
parcurs și tinerii Ciobanu 
Florea, Vătafu Miron și 
Răducu loan, care lucrează 
în brigada de tîmplari 
condusă de comunistul Co
teț Matei. In urmă cu cîți- 
va ani ei erau necalificați. 
Acum au devenit muncitori 
calificați, iar brigada din 
care fac parte și-a depă
șit cu 30 ia sută planul 
pe luna iunie.

Multi dintre tinerii și 
tinerele de pe șantier ur
mează în prezent cursurile 
de ridicare a calificării. 
Printre aceștia se numără 
Prunoi Nicolae, Teodorescu 
Victoria, Vlad Ioan, Po
pescu Emilia, Cutuc Ana. 
Sînt tineri care au crescut 
și cresc o dată cu noile 
blocuri.

V. STRĂUȚ

schimb Bartha Alexandru, Klap 
Paraschiva, Ispas Alexandru, mun
citoarele Nemeș Margareta, Pe- 
trovisi Iozefina, Tut Maria, Apos
tol Stana și altele. Un proees ase
mănător se desfășoară și în lăm
păria electrică. Se deschide lampa, 
i se deșurubează dopurile de la 
baterie, se completează cu electro- 
lit, se transportă la stația de în
cărcare și se pune sub tensiune 
cîte 5—6 ore. Apoi se închide, se 
sortează pe numere și se pune pe 
rastel. Lampa să lumineze perfect, 
să fie în bună stare de funcțio
nare ! — iată răspunderea ce re
vine muncitorilor Ghinea Constan
tin, Pop Mihai, Buzan loan, șefi de 

schimb, Ionaș Vasile, Buzan Teo
dor, Popa Constantin, Oată Tudor, 
Dincoveanu loan. Merită eviden- 
țiați și lăcătușii Maftei Vasile. 
Stoica loan, Băluț Dumitru care 
repară cîte 80—90 lămpi în fiecare 
schimb.

Minerilor lămpi bine întreținute, 
în perfectă stare de funcționare 1 

- iată misiunea de răspundere a 
■ harnicului colectiv de la lămpăria 
minei. Spre a-i fi minerului o în
soțitoare de nădejde, lampa trebuie 
îngrijită însă cu răspundere și de 
cel care o poartă. Majoritatea mi
nerilor își îngrijesc bine lampa. 
Dar sînt și excepții... oameni ne
recunoscători față de tovarășa lor 
de drum din adîncuri. Cităm doar 
cîteva nume: Poenaru loan, Zol- 
tan loan din sectorul I A, Grumu- 
zescu Nicolae de la I B, Asproiu 
Gheorghe de la seetorul VIII care 
din lipsă de răspundere și-au de
gradat lămpile. Este o dovadă a 
lipsei de recunoștință față de to
varășa devotată pe drumurile sub
terane, în lupta cu straturile din 
adîncuri — lampa de miner.

I. DUBEK

(Urmare dm pag. l-a)

la mina Dîlja — brigada condusa 
de Bartha Dionisie.

...De la schimbul HI au Tămas 
de încărcat încă vreo 20 de chible 
de piatră. Coborît de curînd la 
ort, schimbul 1 va continua deci 
încărcarea. Cele două greifere sînt 
luate în primire de către minerii 

I Doja Gheza și Bartha Nicolae. 
Sînt ajutați de Mare loan*, și Bivo- 
laru Nicolae — amîndoi ajutori 
mineri. Se apasă pe manete și bu
toane, greiferul se mișcă cu ușu
rință prin front pentru a se în
fige apoi eu nădejde în sterilul 

, sfărîmat de pușcătură. Două chible 
, pîntecoase sînt în permanență în 
cursă. A treia, aflată în front, în
ghite lacomă piatra adusă de grei- 

I fere. Ortul a fost curățat. Acum 
vor intra în funcțiune cele 15 per
foratoare C.P.-19.
Se apropie sfîrșitul șutului. La 
ziuă, la gura puțului, sună telefo
nul. De jos, de la front, se comu
nică terminarea perforării. Pînă la 
sfîrșitul șutului au fost perforate 
55 de găuri care-și așteaptă încăr
cătura. Odată pe zi, din puț se 
aude zgomotul surd al exploziei. 
Operațiile de pușcare le execută 
artificierul Timofte loan, cadru 
crescut la Aninoasa. Locuiește prin 
apropiere și cînd este nevoie se 
prezintă pentru a executa opera
țiile de răspundere ce le cere ma
nipularea dinamitei.

In prezent, Bartha și ortacii lui 
au coborît sub nivelul orizontului 
LX cu 28 metri. Deasupra și în a- 
propierea lor, la orizontul IX, bri
găzile de mineri de Ia Aninoasa 
conduse de Fesils Iosif și Bercu- 
leanu Maftei șapă și betonează 
circuitul dînd deocamdată ocol pu
țului principal. De la începutul a- 
nului, după ce au fost învinse ge
ruri și ape de infiltrație puțul a 
fost adîncit cu 225 de metri. In a- 
cest fel există perspective de a în
deplini cu mult înainte de termen 
angajamentul luat în cinstea marii 
sărbători din August. Si iată că 
brigada lui Bartha a ajuns la 410 
metri sub deal. Dacă ar fi execu-

6
PROGRAMUL I. 8.00 Sumarul 

ziarului „Scînteia", 8,06 Cîntece 
patriotice, 9,00 Piese de estradă, 
10,40 Piese distractive interpretate 
de fanfară, 11,00 Cîntece și jocuri 
populare, 11,30 Formații de muzică 
ușoară, 13,10 Muzică din operete, 
14,30 Vreau să știu, 15,00 Melodii 

Unul din meseriașii harnici și cu o înaltă calificare 
profesională — strungarul Paszternak Iosif de la 
U.R.U.M. Petroșani.

tat un turn de o asemenea înăl
țime ar fi depășit cu TIO metri 
„păstorul norilor" — vestitul Eiffel 
din Paris...

Spre frontul puțului coboară o 
mulțime de cabluri, tuburi și țevi 
de diferite dimensiuni care au des
tinații din cele mai diferite — be- 
tonare, aeraj, evacuarea apei, e- 
nergie electrică, telefon, cablu de 
pușcare. Tehnica avansată a venit 
în ajutorul oamenilor care lucrea
ză la puțul sud. Două greifere, un 
cofraj mobil din metal, trei chible 
pentru transportul sterilului, un 
pod suspendat pe care sînt insta
late motoarele greiferelor, cinci 
pompe puternice — o adevărată u- 
zină subterană — înlesnesc victo
riile obținute la șantierul subteran.

Pentru a stăpîni această tehnică, 
aici au fost trimiși meseriași pri- 
cepuți, cu experiență în minerit. 
Electricienii, lăcătușii și mecanicii 
lucrează sub conducerea maistru
lui electromecanic Molodeț Iosif 
care are o experiență de peste 20 
de ani în munca la mină. Alături 
de maistru, muncesc mulți tineri 
entuziaști și harnici. Lăcătușul 
Dobre Mărgărit se îngrijește de 
repararea greiferelor. Grădlnaru 
Cornel, Dumitru Temistocle, Barany 
Alexandru, Florea Ștefan, Boldoiu 
Stelian, Kacso Henrik se îngrijesc 
de buna funcționare a pompelor și 
compresoarelor. Electricienii Necula 
loan, Constantin loan și Mihuț 
MirCea întrețin instalațiile electri
ce, telefoanele și sistemul de sem
nalizare. Alt meseriaș de nădejde 
este și sudorul Schiller Ernest. Cu 
toții veghează ca munca minerilor 
din put să se desfășoare în fiecare 
schimb în condiții prielnice.

Nu mai este mult pînă cînd oa
menii de la șantierul de pe dealul 
Lazului și uzina din subteran își 
vor încheia activitatea. Prin noua 
cale care leagă subteranele minei 
de suprafață, o instalație moder
nă va duce la ziuă rodul muncii 
minerilor aninoseni. Gîndurile se 
lor care vor folosi puțul se va în
drepta atunci cu recunoștință spre 
acei care l-au făurit — minerii din 
brigada lui Bartha Dionisie.

1i

iulie
populare moldovenești, 16,t0 Mu
zică ușoară și de estradă de Mau- 
riciu Vescan, 17,03 Din muzica 
popoarelor, 17,40 Tinerețea ne e 
dragă, 18,05 Arii din operele lui 
Wagner, 18,35 Din comoara fol
clorului nostru, 19,00 Revista eco
nomică radio, 19,20 Muzică de 
dans, 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul I, 21,10 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,40 Cîntece 
populare, 9,40 Muzică corală, 10,00 
muzică din operete, 10,30 Melodii 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 11,15 Pa
gini din volumul „O cursă 
lungă" de Dionisie Șincan, 12,05 
Muzică ușoară romînească, 13,08 
Piese, corale romînești, 14,30 Pot
puriuri de estradă, 15,30 Soliști de 
muzică ușoară, 16,00 Pagini or
chestrale din opere, 16,30 Melodii 
populare interpretate de soliști și 
formații din țări socialiste, 18,00 
Ciclul „Să cunoaștem creația enes- 
ciană" (III), 19,05 Melodii lirice, 
19,40 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii, 20,10 
Agenda teatrală, 20,30 Muzică de 
dans, 21,10 Muzică ușoară inter
pretată de Paul Anka, 21,30 Oa
meni de seamă din istoria culturii: 
Hemingway. 22,00 Pagini aleș* din 
muzica de balet.

• ■ ■ * J

6 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Limuzina neagră; REPUBLICA : 
Aventurile unui tînăr; PETRILA: 
Salut viată; PAROȘENI: La vîrsta 
dragostei; BĂRBATENI: Sub cu
pola albastră.
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Aldo Moro însărcinat cu formarea 
noului guvern italian

i
ROMA 4 (Agerpres).
După încheierea întrevederilor 

în cadrul cărora a avut consultări 
cu diferite personalități politice în 
vederea soluționării crizei de gu
vern, președintele Republicii Ita
liene, Antonio Segni, Ta primit 
vineri seara pe Aldo Moro încre- 
dințîndu-i formarea noului guvern. 
Liderul democrat-creștin a accep
tat să formeze noul guvern cu re
zerva de a da un răspuns definitiv 
după consultările pe care le va a- 
vea cu diferite personalități poli
tice.

. După încheierea convorbirilor cu 
președintele republicii Aldo Moro 
a declarat: ,.Imi dau perfect de 
bine seama de dificultățile situa
ției economice, sociale și politice 
ale țării". Tocmai în fața acestor 
dificultăți, a menționat el, parti
dele chemate să formeze majori
tatea vor trebui să facă „dovada 
capacității lor, asumîndu-și întrea
ga răspundere".

După cum se știe, Moro a fosi 
considerat de reprezentanții celor 
patru partide majoritare, drept cel 
mal indicat pentru 
rul guvern. Agenția 
relatează că Moro 
nu este necesar să
tatul dezbaterilor Comitetului Cen
tral al Partidului socialist italian 
pentru a accepta 
fost acordată de 
a menționat că 
acționeze rapid, 
put tratativele
partidelor democrat-creștin, 
list, social-democrat și republican 
in vederea formării viitorului gu
vern.

a forma viito- 
France Presse 
a declarat că 
aștepte rezul-

misiunea ce 
șeful statului, 
intenționează

de aceea a înce- 
cu reprezentanții 

socia-

i-a 
El
să

Ploi torențiale în Japonia

regiunilor din nordul 
mari insule japoneze — 

s-au abătut mari ploi 
In cîteva 
Yamagata,

regiuni ale 
numai în 
au căzut

TOKIO 4 (Agerpres).
Asupra 

celei mai 
Honshu 
torențiale, 
prefecturii
cursul, zilei de 3 iulie 
pînă la 300 mm precipitații. Inun
dațiile și alunecările de 
adus daune sutelor de 
distrus multe căi ferate, 
culturi de cereale.

au
au

teren 
case, 
șosele și

în acest oraș sînt 
o reconciliere poli- 
în anumite condiții, 
condiții sînt men

Congo
aceste
demisia președintelui Ka- 
eliberarea lui Antoine

Comunicat al. noilor 
autorități 

din Katanga de nord
ALBERTVILLE 4 (Agerpres).
Intr-un comunicat difuzat în o- 

rașul Albertville, capitala provin
ciei congoleze Katanga de nord, 
care a fost ocupată recent de tru
pe răsculate împotriva guvernului 
central se subliniază că autorită
țile instalate 
de acord cu 
tică în 
Printre 
ționate : 
savubu,
Gizenga, înapoierea în Congo a li
derilor politici care se află în exil, 
reînceperea lucrărilor parlamentu- 

' lui și deschiderea unei anchete cu 
privire la împrejurările morții lui 
Patrice Lumumba.

Ramazani, purtătorul de cuvînt 
al autorităților din Albertville a 
dezmințit știrile potrivit 
conducătorul răsculaților, 
Soumialot, are intenția să 
tîlnească cu Chombe.

cărora 
Gaston 
se în-

In legătură cu activitatea 
misiunii O.N.U. în Yemen

NEW YORK 4 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., 

Thant, a adresat vineri un raport 
Consiliului de Securitate în legă
tură cu activitatea misiunii spe
ciale de observatori a O.N.U. în 
Yemen.

In raport se subliniază că pre
zența misiunii O.N.U. în Yemen 
a fost valoroasă pentru „contribu
ția adusă la îndepărtarea amenin
țărilor la adresa păcii și securită
ții internaționale și a căutării căi
lor realizării unui acord rinal“. L 
Thant a anunțat că misiunea spe
cială a O.N.U. în Yemen își va 
prelungi activitatea pentru o pe
rioadă de încă două luni, pînă la 
4 septembrie, cu acordul guverne
lor R.A.U.
întrucît nu 
de obiecții 
Consiliului
fost consultați informativ.

и

și Arabiei Saudite și 
au existat nici un fel 
din partea membrilor 

de Securitate, care au

către vicepre- 
Cipru, Fazii 

Thant arată că 
Kuciuk înalți- 

în Cipru 
ciprioții 
inaccep- 

se spune

și nu va servi nici unui interes 
special. Neg eu cea mai mare ho- 
tărîre că misiunea O.N.U. în Cipru 
ar fi „unealta cuiva”.

Textul mesajului a fost înmînat 
reprezentantului permanent al Ci
prului la O.N.U., Zenon Rossides, 
care să-l facă să parvină lui Ku
ciuk. O copie a fost dată și repre
zentantului Turciei la O.N.U., Or
han Eralp, care înmînase lui 
Thant telegrama lui Kuciuk.

и

Astăzi alegeri 
în MexicMesajul lui U Thant 

pentru Fazii Kuciuk
NEW YORK 4 (Agerpres).
La New York a fost dat publici

tății mesajul secretarului general 
al O.N.U., U Thant, 
ședințele Republicii 
Kuciuk. In mesaj, U 
acuzațiile aduse de
lor funcționări ai O.N.U. 
care „ar favoriza" pe 
greci sînl „nefondate și 
labile". „Puteți fi sigur,
în mesaj, că voi face tot ce îmi 
va sta în putință pentru a ajuta 
minoritatea turcă din Cipru și tu
turor ciprioților să se întoarcă pe 
calea conviețuirii pașnice, normale. 
Vă asigur că operațiunea O.N.U. 
în Cipru va fi continuată în sco
pul menținerii integrității Ciprului

Călăioria lui Makarios 
în nord-vestul insulei

|B SUA- Legea drepturilor civile 
a inceput să fie aplicată

WASHINGTON 4 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat că președin

tele Johnson l-a numit pe Arthur 
Dean, jurist și fost delegat la con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva, ca șef al comitetului național 
al cetățenilor pentru relațiile inter- 
rasiale. Acest comitet va lucra în 
strînsă legătură cu Leroy Collins, 
fost guvernator al statului Florida, 
care a fost numit directorul aces
tui nou comitet creat pe baza legii 
drepturilor civile.

Noua lege a drepturilor civile a 
început să fie aplicată în statele din 
sud, întîmpinînd în general maî pu
țină rezistență, decît se aștepta, din 
partea cercurilor , segregation iste. La 
Birmingham, Alabama, unde în tre
cut au avut loc violente ciocniri 
rasiste, grupuri de negri au putut 
lua loc în restaurantele și cafenelele 
pînă acum rezervate albilor. Pro
prietarii de hoteluri din Birmingham 
au publicat, un comunicat în care își 
afirmă dorința de a da ascultare 
noii legi. Nici la Montgomery, capi
tala statului Alabama, nu s-au pro
dus incidente cînd negri au intrat 
în restaurantele segregate. Charles

O retragere
Sultanul din Fadhli, președintele 

Consiliului federal și șeful delega
ției Federației Arabiei de sud la 
conferința de la Londra pentru 
viitorul constituțional al acesteia, 
a părăsit lucrările conferinței și 
a anunțat că sultanatul Fadhli nu 
va mai face parte de acum înainte 
din federație.

. In drum spre Cairo, sultanul 
Ahmed Abdulla s-a oprit la Roma 
unde într-o declarație oficială a 
explicat cauzele pentru care a pă
răsit conferința de la Londra. A- 
ceastă conferință, a spus el, „nu 
este decît o conspirație în scopul 
exterminării elementelor naționale 
din Arabia de Sud". Prin interme
diul ei, a spus în continuare sul
tanul, 
creeze 
tinerea 
această
hotărîrea de a mă retrage din Fe
derația Arabiei de Sud, a subliniat 
Ahmed Abdulla, cu atît mai mult, 
cu cît am fost unul din cei șase 
principali fondatori ai ei. La crea
rea ei am crezut că va fi un pas 
și o 
telor

Anglia „intenționează să 
o bază legală pentru men- 
bazelor sale militare din 
regiune". Cu regret anunț

bază spre 
incluse în 
ani fără să

independența 
ea. Au trecut 
se fi realizat

sta-
însă
ceva

repre- 
de cu-
decla-
națiu-

nii". 
meni 
rație

Dr.

Weltner, membru al Camerei 
zentanților din Georgia, pînă 
rînd segregaționist convins, a 
rat că a acceptat „verdictul

La New Orleans 250 de oa- 
de afaceri au semnat o decla- 
în care cer respectarea legii.
Miles Smith, președintele A-

sociației naționale pentru propășirea 
populației de culoare din 
este de părere că această 
re de atitudine poate avea 
și considerente electorale, 
negrilor vor cîntări acum i 
în sud și oamenii politici 
trebui să țină seamă de 
tor. Pe de aită parte comercianții 
albi au 
tul lor, 
propice

Este 
și o serie de manifestări ale unor 
rasiști care nu vor să țină seama 
de noile realități. Astfel, George 
Wallace guvernatorul statului Ala
bama. a declarat că va continua 
„lupta" împotriva desegregației și a 
refuzat să ia parte la conferința con
vocată de președintele Johnson pen
tru luarea de măsuri .în vederea 
plicării legii.

Georgia 
schimba- 
la bază 
Voturile 

mai greu 
locali vor 
acest fac-

putut constata, în detrimen- 
că tulburările rasiale nu sînt 
comerțului.
drept. însă, că s-au produs

3-

semnificativă

șase
în acest sens. Referindu-se la po
ziția celorlalți șeici. emiri și sul
tani din federație, Ahmed Abdulla 
a arătat că aceștia, în cea mai 
mare parte, sînt adjuncți ai „con
silierilor" britanici din statele lor, 
veniți la conferință fără a fi pri-

mit împuterniciri din partea popu
lației băștinașe.

Sultanul Ahmed Abdulla a ară
tat apoi că a prezentat conferin
ței de la Londra un memorandum 
în care a cerut aplicarea rezolu
țiilor O.N.U., organizarea de ale
geri în toate statele federației și 
acordarea în cel mai scurt timp 
posibil a independenței. Cererile 
mele, a precizat el, au fost refu
zate și în consecință am declarat 
ieșirea sultanatului Fadhli din fe
derație.

La întoarcerea în țară, a spus 
sultanul, voi continua lupta pen
tru independența sultanatului meu. 
Intr-o scrisoare adresată ministru
lui coloniilor al Angliei, Ahmed 
Abdulla a explicat poziția sa față 
de conferința de la Londra și mo
tivele pentru care a părăsit-o. 
Scrisori similare a adresat lideru
lui Partidului laburist, Haroîil 
Wilson, și secretarului general al 
O.N.U., U Thant.

Numeroși observatori politici din 
Londra și din țările arabe au în
ceput să vorbească despre eșecul 
conferinței de la Londra ca des
pre un fapt aproape sigur, din mo
ment ce chiar unul din fondatorii 
principali ai Federației Arabiei de 
sud condamnă guvernul britanic 
pentru „intenția sa de a folosi a- 
ceastă federație ca o bază de luptă 
împotriva celorlalte state arabe".

МАША CATĂNESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii or. 66. TeL interurban 322, automat 269.

NICOSIA 4 (Agerpres).
Președintele Ciprului, Makarios, 

care întreprinde în prezent o că
lătorie în regiunile din nord-ves- 
tul Ciprului, unde în ultimul timp 
au avut loc incidente între cele 
două comunități, s-a întreținut vi
neri cu locuitorii satului Piyenia 
dîndu-Ie asigurări că guvernul ci
priot va întreprinde măsurile ne
cesare pentru restabilirea păcii în 
această regiune. Makarios a sub
liniat că liderii celor două comu
nități din această regiune au că
zut de acord să se întîlnească 
pentru a încerca să găsească o so
luție în vederea restabilirii liniștei 
și ordinei. El a precizat că întîlni- 
rea se va desfășura sub protecția 
trupelor suedeze din cadrul forțe
lor internaționale O.N.U.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres).

13 500 000 de cetățeni mexicani, 
bărbați și femei, vor alege astăzi 
duminică pe noul președinte al repu
blicii și vor desemna pe cei 178 de 
deputați și 60 de senatori, care vor 
constitui noul congres federal. Nu
mai doi candidați solicită voturile 
pentru a succeda lui Adolfo Lopez 
Mateos, al cărui mandat de șase ani 
expiră la 1 decembrie: fostul 
ministru de interne Gustavo Diaz 
Ordaz șî juristul Jose Gonzales Tor
res

Gustavo Diaz Ordaz se bucură de 
sprijinul Partidului revoluționar in
stituțional, partid guvernamental care 
se află la putere de 25 de ani, pre
cum și al Partidului popular socia
list 
ției 
nua
pez

Lo

al
na- 
fost

și Partidului autentic al revolu- 
Ordaz a declarat că va conti- 
politica predecesorului său 

Mateos.
Gonzales Torres este membru 

Partidului opoziționist Acțiunea 
țională al cărui președinte a 
între anii 1959-1962. Reprezentant al
cercurilor de dreapta, Gonzales Tor
res preconizează în domeniul extern 
ruperea relațiilor cu Cuba, iar în do
meniul intern se opune intervenției 
statului în viața economică a țării.

In cîteva rîndnri
ROMA. — Un număr de 70 000 

de muncitori de la fabricile de con
serve din Italia au declarat la 3 iu
lie o grevă de 24 de ore. Muncitorii 
italieni cer revizuirea contractului co
lectiv și majorarea salariilor lor.

ROMA. — Campania de difuzare 
a presei comuniste se desfășoară cu 
succes în întreaga Italie. După cum 
relatează ziarul „Unita", suma ge
nerală a abonamentelor la data de 27 
iunie s-a ridicat la 235 500 000 lire, 
ceea ce reprezintă o creștere de 158 
milioane lire italiene față de ace
eași lună a anului trecut.

VARȘOVIA. — In biblioteca Uni
versității Jagellon din Cracovia a 
fost descoperit manuscrisul „varia
țiilor în Re major" pentru ] 
mîini al lui Frederich Chopin, 
ceasta lucrare a fost compusă 
1826 și se credea că manuscrisul 
fost pierdut.

patru
A-

i în 
a

MONTEVIDEO. — Profesorii 
personalul administrativ din 
medii din Uruguay au declarat vi
neri o grevă generală de 72 de ore. 
Greviștii cer guvernului sporirea a- 
locațiilor pentru învățămînt.

fi 
școlile

SALISBURY. — La Salisbury s-a 
anunțat oficial că încă 50 de afri
cani au fost arestați pe baza pre
vederilor legilor antidemocratice din 
Rhodesia de sud. După cum trans
mite agenția Reuter, 93 de fruntași

politici africani din această țară, 
printre care și liderul naționalist, 
Joshua Nkomo, sînt întemnițați.

TOKIO. — Muncitorii de la bur
sa de valori din Osaka (Japonia) 
au declarat o nouă grevă cerînd spo
rirea salariilor. Aceasta este a 8-a 
grevă declarată în ultimele 
la bursa din Osaka.

trei luni

canadian
Martin

OTTAWA. — Ministrul 
al Afacerilor Externe, Paul 
a declarat vineri în Camera Comu
nelor că guvernul 
intenția să adere 
creare a forțelor 
terale a N.A.T.O. 
organizații"

Canadei „nu are 
la proiectul de 
nucleare multila- 
prezentat acestei

de-a doua bienalăPARIS. — Cea
a industriei mecanice și electrics''de 
la Paris, a reunit peste 600 de par
ticipant din 40 de țări, care au pre
zentat o gamă variată de produse 
.și utilaje dintre cele mai moderne.

HANOVRA. — Tribunalul din 
Hanovra, însărcinat cu judecarea 
fostului nazist Richard Nitschke și a 
altor patru foști naziști, vinovați de 
asasinarea la Wlodawa a 
de evrei și prizonieri de 
vietici, a hotărît vineri 
plaseze în Izrael pentru 
declarațiile unor martori

Nu a fost încă fixată data 
dezbaterilor.

VARIE

peste 7 000 
război so- 

se de- 
asculta 

viață, 
reluării

să
a 

în

T Ă T I
ji-a încetat mișcarea de- înclinare

PISA 4 (Agerpres). 
Faimosul turn înclinat

care In cei aproximativ 600 de ani 
ai existentei sale a constituit ma
rea atracție a acestui oraș italian, 
a început să-și încetinească 
carea sa de înclinație.

Intr-o declarație făcută la

Silvio Ballarin, inginerul însărcinat 
din Pisa, ; cu supravegherea turnului, a ară

tat că măsurătorile făcute în acest 
an s-au încheiat cu rezultate sur
prinzătoare, deoarece s-a constatat 
că turnul s-a înclinat cu 6 zecimi 
de milimetru mai puțin decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.

miș-

Pisa,

va fi «os la lumina zilei
al 

de-a zecea dinastii a 
va fi scos Ia lumina 
un grup de arheologi fran-

sub conducerea prof. A. Par-

regilor 
sargoni- 
zilei de

PARIS 4 (Agerpres).
Palatul presargonic 

celei 
ților 
către 
cezi,
rot. Palatul, ce se află pe locul o- 
rașului antic Mari, de pe malurile 
Eufratului, datează — după păre-

rea lui Parrot — din mileniul al 
treilea î.e.n. El a fost incendiat în 
jurul anului 2 400 î.e.n. de către 
regele sumerian, Lugalzaggisi. S-au 
descoperit mai multe inscripții, 
printre care cea a numelui lui Л 
Asud — fondatorul dinastiei — în 
cea mai veche scriere din cîte se 
cunosc.
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