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Prin aportul tuturor secțiilor
Antrenați in întrecerea 

socialistă, muncitorii de la 
U.R.U.M. Petroșani au obți
nut realizări 
luna mai. La 
du contribuit 
vele dar in
secțiile mecanică, 
ții metalice și turnătorie.

irumoase și în 
aceste succese 

toate colecti 
mod deosebit 

construe-

cu- 
Lu- 
ca- 

ine-

Piese de schimb 
peste plan

Colectivul secției mecanice 
a realizat planul de producție 
în proporție de 107 la sută. 
In luna trecută, exploatările 
miniere și alte întreprinderi 
au primit multe tone de pie
se necesare înlocuirii celor 
uzate de la utilajele din sub
teran și de la suprafață. Ex
ploatării miniere Lupeni i-au 
fost expediate pistoane pen
tru gater, roți dințate și 
zineti, iar preparației din 
peni tobe de întindere, 
nale de trecere, carcase,
le si bucșe pentru pompe. 
Mina Vulcan a primit re
sorturi și axe pentru pom
pe, iar urina Aninoasa matri
țe și contacte. Minerilor pe- 
trileni le-au fost trimise la
găre, roți dințate și plăci 
pentru glisaj, iar preparato
rilor de Ia Petrila 
distribuție, ecllse 
rotoare și lagăre, 
zarea în timp și de 
litate a acestor piese au 
contribuit în mod deosebit 
muncitorii Szilagyi Alexan
dru. Pitic Leon. Canea lo- 

’stf, Demeter Alexandru, Am- 
bruș Martin, Oravecz Victor, 
Onea Francisc, Rusan Его-

roți de 
armături, 
La reali- 
bună ca- 

piese

nin, Serej Gheorghe, Vișnov- 
schi Ștefan, Hebedean loan. 
Popescu Victor și Jic Jianu.

Secția construcții 
metalice se afirmă
Secția construcții metali

ce a îndeplinit planul pro
ducției globale în proporție 
de 113 la sută. Si planul 
pe sortimente a fost depă
șit : cu 9 tone piese de 
schimb, 35 tone de armături 
pentru galerii, și 104 tone 
construcții metalice. Printre 
muncitorii care și-au adus în 
mod deosebit aportul la a- 
ceste realizări se numără 
muncitorii Heintz Eugen, 
Chiș Teofil și Nicu Cons
tantin.

Li
I

procen- 
obținîn- 
0,03 la 
3,37 la 
la sută

Aspect din sa lă în timpul sesiunii (Citiți în pag. П-а materiale legate de desfășurarea 
lucrărilor ; sesiunii)

muncitorii secției turnătorie 
au reușit să reducă 
tul de rebut admis 
du-se un indice de 
sută la oțel lichid, 
sută la fontă și 1,65 
la metale. Pentru hărnicia 
și priceperea de care au dat* 
dovadă în muncă merită a 
fi evidențiați muncitorii Inel 
Romulus, Mocanu Nicolae, 
Trif Nicolae, Scurtu Gheor
ghe, Atitinei Nicolae, Rusu 
Teodor, Arcus Ioan, topito
rii Cioara Nicolae și Duță 
Petru, modelatorii Vișnov- 
schi luliu și Cioarcă Petru.

★
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Contribuția
turnătorilor

Depășiri 
producție 
obținut și

ale planului de 
pe lunai mai a 
secția turnătorie 

—■ la oțel lichid cu 4 la
sută, oțel piese cu 3 la su
tă, fontă piese 6 la sută și 
metale piese cu 14 la sută. 
Pe lîngă aceste realizări

Colectivul de muncă din 
cadrul Uzinei de reparat uti
laj minier din Petroșani este 
hotărît ca printr-o bună or
ganizare a locurilor de mun
că, folosirea din plin a ce
lor 480 de minute, păstrarea 
mașinilor în bună stare de 
funcționare, precum și prin 
folosirea capacității de lu
cru a mașinilor să întîmpine 
cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre cu 
noi și frumoase realizări în 
muncă.

ПРОШ DE CIMENT EU CBRNCTERISTICI SOPEIIO1IE
de ciment, cu 
superioare, se 

realizările

Noi tipuri 
caracteristici 
înscriu printre 
specialiștilor Ministerului In
dustriei Construcțiilor, Prin
cipala caracteristică a cimen
tului Rim 200 constă din fap
tul că la 24 de ore după tur
nare capătă o rezistență de 
200 kg pe m.p. Aceasta per-

mite reducerea termenului de 
execuție la obiectivele indus
triale care necesită o cons
trucție rapidă. Caracteristi
cile acestui ciment au permis 
folosirea lui -și- în industria 
prefabricatelor pentru cons
trucții, redueîndu-se durata 
pentru un reper pînă la 12 ore.

Plenara Comitetului pentru cul
tură și artă al Sfatului popular al 
orașului Petroșani, ținută de curînd, 
a analizat contribuția adusă de in
telectualii din Valea Jiului la dez
voltarea mișcării cultural-artistice.

Raportul prezentat de către to
varășul Hogman Cornel, secretarul 
Comitetului pentru cultură și artă, 
cit și discuțiile purtate au relevat 
faptul că față de anii precedenți 
activitatea cultural-artistică și in- 
structiv-educativă desfășurată de 
intelectuali în trimestrul IV al anu
lui trecut și primul trimestru al a- 
cestui an s-a îmbunătățit. Din cei 
peste 1 500 de intelectuali din Va
lea Jiului, aproape 850 sînt antre
nați în activitatea culturală. In pe
rioada la care s-a referit darea de 
seamă, s-a intensificat munca cu car
tea la sate, a crescut numărul for
mațiilor artistice, s-au expus nu
meroase conferințe în fața țăranilor 
muncitori și celorlalți oameni ai 
muncii. De asemenea. formațiile 
cultural-artistice participante la fa
zele orășenească, raională și regio
nală au cuprins în rîndul lor nu
meroși intelectuali și îndeosebi ca
dre didactice. Printre intelectualii 
care au desfășurat o bună activi
tate culturală se numără Hașiganu 
Vasile, Miclescu Alexandru, Zabalon 
Mircea, Barbăroșie Petru, Denghel 
Hans Georg, Pătrășcoiu Maria, Ba- 
sarab Elisabeta, Avram Rodica, Vă
duva Maria, Văduva Constantin, 
Nereanțiu Valentina. Benguș Ghe- 
orghița, Dancu loan, Chirculescu 
Vasile, Paulina Codreanu, Prosie 
Victor, Săvoiu Emil, Poporogu loan 
și mulți alții.

Dar, mai puțin referatul și mai 
mult participanții la discuții au 
scos în evidentă o serie de lipsuri 
care mai persistă în activitatea cul
turală, lipsuri generate de neparti-

ciparea multor intelectuali la mun
ca de culturalizare a maselor. Pe 
bună dreptate se întrebau tovară-

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

Specialiștii 
ministerului au 
elaborat, de 
asemenea, mai 

multe tipuri de 
ciment pentru 
construcții hi
drotehnice. Fa
brica „Teme

lia" din Bra
șov, de exem
plu, s-a specia
lizat în produ
cerea unei măr
ci de 
ce este 
pentru 
centrala 
Argeș.

Conducerea minei Lonea, 
cadrele tehnico-inginerești, 
maiștrii mineri, de aici au 
creat condiții mai bune de 
lucru brigăzilor de mineri, 
preocupindu-se de îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de 
plan și sporirea continuă 
a producției și productivi
tății muncii. In acest scop 
încă de la începutul anului 
au tost luate o serie de mă
suri tehnico-organizatorice. 
Printre aCeste măsuri amin
tim ■■ aprovizionarea fiecărui 
loc de muncă cu cele nece
sare ; îmbunătățirea trans 
portului în subteran; r rearea 
de locuri de muncă de re- 
zertfa/'prm îndeplinirea pla
nului de pregătiri ; omogeni
zarea brigăzilor

Aplicarea acestor măsuri, 
folosirea -mai intensă a re
zervelor interne, au contri
buit, alături de eforturile 
minerilor, la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
încă din prima lună a anu
lui colectivul minei Lonea a 
extras peste plan mai bine 
de 1 600 tone de cărbune 
Lunile următoare s-au sol
dat. de asemenea, cu însem
nate

Pe
nute 
tente
înnoit angajamentele 
gîndu-se ca pînă la 
șitul anului 
te plan 22 000 tone de cărbu-

»
ne, din cqre 16 000 tone pînă 
la 23 August. Condițiile tot 
mai bune de muncă create ■ 
brigăzilor de mineri, extin
derea metodelor avansate de 
lucru, măsurile luate pentru 
sporirea productivității mun-

cii, au dus la obținerea de 
noi și însemnate succese. La 
încheierea celor 5 luni de 
muncă s-a înregistrat un plus 
de producție de peste 14 000 
tone de cărbune, depășire 
ce reprezintă mai bine de 
50 la sută, din angajamen
tul anual. In același timp, 
productivitatea muncii obți
nută pe exploatare, în ulti
mele două luni a depășit în 
medie pe cea planificată cu 
70 kg. de cărbune pe post.

Printr-o mai bună organi
zare a muncii, prin respecta
rea ciclurilor prevăzute de 
lucru
s-a 
de 
nă, 
cît
toare a anului trecut. In a- 
batajele frontale viteza me
die de avansare a crescut 
comparativ cu primele 5 luni 
din 1963 cu 3,2 m, atingînd 
32,7 in pe lună.

La aceste succese au con
tribuit în mod deosebit mi

frumoase realizări amin- 
pe cele conduse de Bur- 
Nicolae, Nedelcu Nico- 
Molnar Traian, Birluț

I

în abatajele cameră 
obținut o viteză medie 

avansare de 95 m pe lu- 
mai mult cu 14,53 m de- 
în perioada corespunză-

nerii din sectoarele 1, II- 
IV și V, cea mai mare de
pășire fiind realizată de sec
torul V care a dat peste sar
cinile de plan aproape 6 000 
tone de cărbune. Dintre bri
găzile care au obținut cele, 
mai 
tim 
dea 
lae,
Clement, Miclea Ioan III și 
Petric Simion. Majoritatea 
dintre acestea au obținut 
în abataje viteze de avansa
re cu mult mai mari ca cele 
prevăzute.

Aceste realizări, condițiile 
create pentru ca munca să 
continue cu spor, hotărîrea 
minerilor loneni de a obține 
noi depășiri constituie garan
ția îndeplinirii 
angajamentelor 
celor luate în 
rării patriei.

cu succes a 
anuale și 3 

cinstea elibe-

E. STEFĂNESCU 
(După o corespondență de 

Iov. Nagy Ștefan).

depășiri de plan
baza realizărilor obți- 

și a posibilităților exis- 
minerii loneni și-au re- 

obli- 
ca pînă la sfîr- 

să extragă, pes-

Gînduri curate

ciment 
livrat 
hidro- 
de pe

mi s-a

I-am văzut zburdînd fără 
nici o grijă pe ei, pe cei 
mai mici. Am încercat sen
timentul că, de mult, într-o 
vreme apusă, mie
furat ceva și că acel ceva 
s-a reîntors la mine prin jo
cul nevinovat. al acestor co
pii. Am văzut copilașii cu 
șorțulefele albe și cu fețele 
îmbujorate zbenguind sub 
privirile atente ale educa
toarelor în curtea grădiniței, 
pe lingă care trec zilnic. Am 
trecut pe lingă magazinele 
încărcate de jucării și m-am

bucurat' de bucuria celor 
mici. Au ce să aleagă mi
cuții și au cu ce să-și fău
rească cele mai cutezătoa
re vise'. Azi și visul meu 
din copilărie a devenit 
realitate incontestabilă.

Milioane de gînduri 
rate se îndreaptă către
care se îngrijește de viito
rul fericit al tuturor către 
partid. Si cînd cei mici vor 
deveni oameni maturi vor ști 
să răsplătească copilăria lor 
fericită.

o

cu
cei

I CSOCLEI

Qtei ut JLtiuea
Lunca Dunării... O nc- 

sfîrșită întindere de sute 
de mii de hectare. de 
bălți, mlaștini și gîrle, 
stufăriș, păduri de sălcii 
și pășuni slab productive, 
An de an,, veacuri la tind,. 
Dunărea și-a plimbat pe 
aici nestingherită apele re
vărsate.

Încă le mult oameni' 
și-au dat seama că aces
te pămînturi deosebit de 
fertile sînt o adevărată 
comoară. Au încercat srî 
smulgă bătrînului -fluviu 

din ei. Dar forțele erau

Tovarășa Capriș Livia, din sub- 
secția depănat a Viscozei Lupeni, 
se afirmă în întrecerea depunătoa
relor, dînd zilnic peste plan 8-10 
kg. fire de mătase. Iat-o în tim
pul lucrului.

? I 
s 
s I 
? 
I

. bucăți
inegale. Stihia аргюг nu putea îi 
învinsă cu casmaua și își rîdea 
de slabele lor încercări mălurînd 
cu milioanele ei de metri cubi li
chizi digulețe’e ridicate ici-colo, 
astupa ștergînd Dină și urma șăn
țulețelor de scurgere. $i totuși 
bătălia nu se încheiase...

Omul, înfrînt atunci, avea să 
iasă învingător astăzi, cînd pute-

rea populară a creai condiții pen
tru aceasta. De aproape doi ani, 
ceea ce în manualele de geogra
fie se numea Balta lalomiței, pte- 
cum și ■ alte bălți și mlaștini au 
devenit un imens șantier cunos
cut. in toată tara sub ■ numele., de ■ 
Lunca Dunării. Intr-un an și ceva ■ 
Dunărea a suferit mai made 1n- 
îrîngeri decît în sute de ani luați 
la un loc. Ea, care nu se îndura 
să cedeze un singur hectar, a 
pierdut in 1953 ia punctul Călă- 
rași-Rîul aproape 11 000 ha, la 
Borcea de Sus peste 19 906 ha, la 
Borcea de Jos aproape 20 000 ha, 
la Boianu — Sticleanu peste 22 000 
ha... Și lista punctelor în care apele 
fluviului au fost înfrînte o dată 
pentru totdeauna poate 
nuată.

Numai în anul '963 
îndiguite și ferite de
inundațiilor aproape 97 000 ha. 
cu circa 9 000 ha mai mult decît 
era prevăzut. Lungimea digurilor 
ce străjuiesc aceste terenuri, fe- 
rindu-le de năvala apelor, trece

fi conti-

au fost 
Dericolul

lor 
di- 
p<3-

pri- 
pri- 

zonele

de 300 km. Pentru ridicarea 
s-au săpat, cărat și pus în 
guri peste 14 500 000 mc de 
mint.

Prin lucrările de închiderea 
vpiurilor făcute în iarna și 

. măvara acestui an în
Prundu — Greaca, Măcin — 23 
August și Brateșul de Jos au mai 
fost ferite de inundații alte 53 000 
hectare, din care peste 15 000 de 
ha au fost însămînțate.

Și așa, acolo unde numai cu 
ani în urmă Dunărea domnea 
stingherită cresc acum lanuri 
porumb și lucerna, au apărut
gospodării de stat ca cefe de la 
Dichiseni. 
du și altele, în total îl. Pămîntul 
smuls Dunării a trecut acum în 
stăpînirea agronomilor, mecaniza
torilor și a zootehniștilor.

S-a lăsat oare Dunărea ușor 
înfrîntă ? Nu I Lupta n a fost 

MARIN RGTARU 
Redactor la „Agetpres"

doi 
ne- 
de 

noi

Borcea, Segani, Prun-

(Continuare în pag. 3-a)
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Cixi&rca vitezelor de avansare — tartor notarilor 
iii sporirea producției $i a productivității maicii

Аі>еж & bază spre noi succese:
EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR

Sînabâtă dimineața, clubul C.C.VJ. 
din Petroșani a găzduit sesiunea 
tebnico-ștlințifică a șefilor de bri
găzi din abatajele Văii Jiului cu 
tema „Creșterea vitezelor de avan
sare In abatajele cameră și fron
tale".

Sesiunea a lost consacrată unei 
probleme actuale și de o deosebită 
importanță — problema creșterii 
vitezelor de avansare in abataje.

Conferința orășenească de partid 
de la sfirșitul anului trecut a tra
sat colectivelor exploatărilor noas
tre sarcina de a extrage în acest 
an peste plan 83 000 tone de căr
bune, de a realiza o productivitate 
de 1,276 tone cărbune pe post. In 
vederea înfăptuirii integrale a a- 
cestor obiective, minerii din Va
lea Jiului au ales o cale sigură și 
eficientă: sporirea vitezelor de a- 
vansare, aplicarea inițiativelor „do
uă fîșii pe zi în abatajele frontale" 
și „două cîmpuri pe schimb și ari
pă de abataj cameră". Despre ex
periența ciștigată in sporirea avan
sărilor se poate vorbi de pe acum. 
La sesiune au vorbit despre aceas
tă experiență chiar responsabilii 
brigăzilor care au obținut vitezele 
de avansare cele mai frumoase: 
urinarii David Ioan de la Aninoasa, 
Petre Constantin de la Lupeni, Drob 
Gheorghe de la Vulcan, și Danciu 
Moise de la Lonea. Experiența lor 
e valoroasă. In paginile tehnice vi
itoare vom reveni asupra acestei 
experiențe. Acum ne rezumăm la 
o prezentare sumară a experienței 
șl metodelor acestor brigăzi.

Cea mai mare avansare din aba
tajele frontale a fost atinsă in aba
tajul nr. 13-10 din stratul 3 din 
sectorul I al minei Aninoasa de 
brigada minerului David Ioan. Bri
gada a realizat in cursul lunii apri
lie a.c. o avansare de 50 m.l. Este 
un succes la care brigada a ajuns 
treptat prin îmbunătățirea continuă 
a organizării muncii, prin folosirea 
judicioasă a rezervelor interne. 
Munca in abataj a fost reorganizată 
pe schimburi, in ordinea execută
rii operațiilor și repartizarea sar
cinilor pe echipe. In schimbul I se 
extrage un cîmp și se execută ur
mătoarele operații: perforarea și 
pușcarea găurilor, încărcarea cărbu
nelui pe transportor și se armează 
complet abatajul, care este astfel 
pregătit la sfirșitul schimbului I 
pentru extragerea cimpului II. In 
schimbul II, operațiunile sînt iden
tice cu cele din schimbul I și au 
ca rezultat extragerea celui de-al 
II-Iea cîmp. In schimbul III se exe
cută mutarea transportorului și di
rijarea tavanului prin prăbușire to
tală, operație ce se execută tot prin 
împărțirea schimbului in echipe de 
cîte doi muncitori. Noua organizare 
a brigăzii a fost posibilă prin mă
rirea numărului de muncitori de la. 
48 la 62 prin creșterea nivelului 
de calificare și specializare a mun
citorilor.

Viteze de peste 28 m.l./lună ob
ține în medie brigada minerului 
Petre Constantin, din abatajul fron

tal nr. 2 est din stratul III, sectorul 
Ш Lupeni. Abatajul are o lungime 
în medie de 100 m.. iar frontul de 
cărbune are intercaiații sterile, 
grosimea cărora însumată pe lun
gimea frontului de lucru este de 
26 m. Realizările brigăzii au la ba
ză organizarea judicioasă a muncii, 
care constă In împărțirea echipelor 
de-a lungul frontului în raport cu 
calificarea muncitorilor și situația 
abatajului, adică, acolo unde condi
țiile de muncă sfnt mai grele se 
repartizează echipele cele mai bu
ne. Ordinea, eșalonarea judicioasă 
a operațiilor chciăyuiește realiza
rea ritmică a avansării „ziua și iî- 
șia".

Viteze de avansare sporite in a- 
batajele cameră au obținut brigă
zile minerilor Drob Gheorghe șl 
Danciu Moise. In abatajele lor se 
aplică cu succes inițiativa „două 
cîmpuri pe schimb și aripă de aba
taj". Pe această cale brigăzile au 
atins avansării record. In abatajul 
minerului Danciu Moise s-a atins 
avansarea de 260 m.l. pe lună. Bri
găzile au ajuns la avansări mari 
prin organizarea superioară a mun
cii, pe baza unor ciclograme de lu
cru care, prin reducerea la maxi
mum a duratei operațiilor auxiliare, 
asigură realizarea a cîte două ci
cluri pe schimb, respectiv extrage
rea a cîte două cîmpuri pe schimb 
și aripă.

Experiență in sporirea vitezelor 
de avansare au ciștigat și alte bri
găzi din abatajele Văii Jiului, cum 
sînt cele conduse de Cîșlaru Ioan, 
Laszlo Ștefan de Ia Petrila, Teo- 
dorescu Stancu și Rudic Constan
tin de la Urlcani și altele. Expe
riența de pînă acum, metodele de 
muncă ale brigăzilor fruntașe cons
tituie o adevărată bază de pornire 
spre noi succese. „Secretele" bri
găzilor fruntașe au devenit, prin 
intermediul sesiunii, publice, un 
bun al tuturor. Urmează ca ele să 
fie aplicate, valorificate în mod 
creator de către fiecare brigadă, 
în toate abatajele.

CE SPUN
• La abatajul frontal nr. 10—13 

de la sectorul l al minei Aninoasa, 
(șei de brigadă minerul David 
loan), in luna aprilie viteza de 
avansare a fost de 50 m 1 pe lună, 
producjla lunară de 8 093 tone, iar 
productivitatea muncii de 5,10 tone 
pe post. Consumul de material 
lemnos s-a ridicat ia 18 mc/1000 
tone cărbune extrase iar salariul 
pe post de miner la 111,39 lei.

• La abatajul frontal nr. 2 est 
din stratul 3 blocul IV de la mina 
Lupeni, (șef de brigadă minerul 
Petre Constantin), viteza medie de 
avansare a atins 28,2 m 1 pe tună. 
Producția medie lunară s-a ridica1 
la 12 310 tone, iar productivitatea 
muncii in medie la 5..J4 tone/post. 
Consumul de material lemnos a 
fost de 23,79 m c/1 000 tone de

CRI ST EA AUREL, șef de brigadă 
la mina Aninoasa : „Extinderea
prețioaselor inițiative Ia tot mai 
multe brigăzi trebuie să se bucure 
de sprijin din partea conducerilor 
administrative ale sectoarelor și 
exploatărilor. In mod deosebit tre
buie asigurate abataje rezervă pen
tru ca brigăzile să aibă continui
tate în lucru, Și brigada noastră 
a îmbrățișat inițiativa „două cîm- 
pun pe schimb și aripă de aba
taj cameră". Dar în ultimele două 
luni, n-am putut s-o aplicăm pen
tru că ne-am „plimbat" pe la mai 
multe locuri de muncă. Cred că 
ar fi bine să se concentreze acti
vitatea sectoarelor în mai puține 
brigăzi, dar acestea să aibă mereu 
efectivul complet".

CIR1PERU VASILE, inginer șei ai 
minei Lonea: „Plecînd de la a- 
ceastă sesiune vom face totul pen
tru а extinde inițiativele la cît 
mai multe abataje. Exemplul bri
găzii conduse de Danciu Moise este 
elocvent : acum exploatează o fe
lie în patru luni, In urmă cu cîți 
va ani o felie se exploata într-un 
an. Ar fi fost bine ca în această 
sesiune să se fi pus în discuție 
aspecte legate și de sporirea vite
zelor de avansare la lucrările de 
deschideri și pregătiri avînd în 
vedere că în prezent, cel puțin la 
mina Lonea, nu se realizează încă 
avansări pe măsura necesităților 
și posibilităților".

NELEGA IO AN, maistru minier 
la mina Lupeni: „Abatajele fron
tale din sectorul IV E sînt înzes
trate cu tehnică înaintată dar pen
tru că la armare lolosim stîlpi 
G.H.H. și grinzi In consolă cere 
cer un efort mare și manoperă 
multă, nu putem obține viteze de 
avansare mai mari. Propun să fie 
studiată introducerea cadrelor pă- 
șitoare în abatajele frontale din 
stratele 15 și 17. Se impune, de 
asemenea, ce paralel cu mărirea 
vitezelor de avansare în abataje să 
fie grăbite și lucrările de pregă
tire pentru darga în exploateze a 
abatajelor".

CIFRELE
cărbune extrase, iar salariul me
diu pe post de miner de 105,74 
lei.

• La abatajul cameră nr. 9 stra
tul 3 blocul III de la mina Vulcan, 
(șef de brigadă minerul Drob Ghe
orghe), viteza de avansare a ajuns 
la 12 ml pe zi, iar producția me
die zilnică Ia 273 tone. Produc
tivitatea muncii a atins 10,12 tone 
cărbune pe post iar cfștigul mediu 
pe post de miner 118.82 lei.

• La mina Lonea, In abatajul 
cameră nr, 0506 din stratul 3 blo
cul I Jieț, (șef de brigadă mineral 
Danciu Morse), viteza de avansare 
lunară a fost de 175 metri liniari, 
producția a atins 4 880 tone de 
cărbune, productivitatea muncii 8,41 
tone pe post, iar clștigul pe post 
de miner a fost de 125,72 lei.

SUCIU IOAN, tehnician la mina 
Lupeni: „ Sesiunea este de un 
real folos pentru rezolvarea pro
blemelor practice’ care stau în fața 
exploatărilor miniere. In - prezent 
la sectorul III al minei Lupeni 
avem trei frontale care merg în 
același ritm, au productivitate și 
viteze de avansare apropiate. Da
că s-ar folosi în abataj grinzile 
în consolă și s-ar putea monta 
deci transportorul fără a fi de
montat atunci viteza de avansare 
ar crește de la 26 la 34 metri 
liniari. Propun ca în locul seîn- 
durii, la podire să fie folosită pla
să, iar gronzoalele să se așeze pe 
funii. De asemenea, propun ca sui
toarele de pe culcuș să fie execu
tate cu trei secții -— una să fie 
folosită pentru evacuarea produc
ției, alta pentru umblătoare șl a 
treia pentru evacuarea sterilului. 
Ar fi bine dacă am putea fi apro
vizionați cu stîlpi din oțel de 3 
metri, cu greutate cît mai mică"

ROMOS AN GHEORGHE. inginer 
la mina Petrila: „Avînd în vede
re marea aplicabilitate a propunerii 
făcute de către mecanicul Acs 
Ludovic de la mina Petrila de a

$i acum, noi
Sesiunea tehnico-științifică a 

constituit o adevărată școală pen
tru brigadier.: din abatajele Văii 
Jiului, un valoros schimb de ex
periență pe linia sporirii vitezelor 
de avansare în abataje — rezervă 
importantă pentru creșterea pro
ducției de cărbune și a productivi
tății muncii. Pentru ca această re
zervă să fie valorificată pe de
plin, recenta plenară a Comitetului 
orășenesc de partid a trasat ca 
sarcină colectivelor exploatărilor 
m.niere de a realiza viteze de a- 
vansare de „două fîșii pe zi" în 
12 abataje frontale ?i avansarea de 
„două cîmpuri pe schimb și ari
pă" în 51 abataje cameră. Această 
sarcină a fost însușită pînă în pre
zent de 19 brigăzi de mineri To
tuși, vitezele de avansare reali
zate pe bazm rămîn încă sub ni
velul cerințelor și posibilităților. 
Astfel, aproape în 20 abataje fron
tale se realizează avansări de sub 
20 m 1/lună, în 20 abataje avansă
rile sînt sub 30 m 1/lună, iar avan
sări <je cîte 30—50 m 1/lună se 
realizează doar în 7 abataje. A- 
ceasta denotă că sporirea viteze
lor de avansare ca rezervă de creș
tere a producției și productivității 
muncii este încă insuficient valo
rificată. Or, cerințele ce stau în 
fața colectivelor exploatărilor noas
tre miniere în privința creșterii 
indicilor tehnico-economici impun 
valorificarea din plin a experienței 
brigăzilor fruntașe, extinderea me
todelor de ludru avansate în cît 
mai multe abataje.

Care trebuie să fie orientarea în 
viitor pe baza experienței de pînă 

se realiza un declanșator automat 
pentru transportoare, propun să se 
urgenteze confecționarea acestui 
dispozitiv, deoarece reduce simți
tor numărul avariilor și al postu
rilor".

SURDU OCTAVIAN, inginer la 
C.C.V.J.: „Este necesar ca nu nu
mai unele brigăzi să realizeze vi
teze mari ci toate sectoarele ; ser
viciile de muncă și salarii, să 
urmărească aplicarea de ciclogra
me la toate abatajele pentru ca 
toate să obțină viteze mari de 
avansare. Cred că vom obține re
zultate bune atunci cînd se va 
realiza o plasare judicioasă la toate 
locurile de muncă".

FELEA MIRCEA, inqiner la mi
na Petrila ■ „Spre deosebire de 
alte exploatări, la mina Petrila se 
lucrează într-o singură aripă la 
abatajele cameră ceea ce nu pel- 
mite intrarea în presiune iar rea
lizările sînt bune la toti indicii. 
O problemă care îsi așteaptă în 
continuare rezolvarea este mecani
zarea tăierii cărbunelui în abataj".

pași înainte!
acum? Să se meargă pe, linia cen
tralizării producției prin crearea 
unor unități mari de producție — 
abataje de mare capacitate, dotate 
cu utilaje moderne, cu cadre cali
ficate — care, fără a stingheri ac
tivitatea celorlalte abataje, să a» 
sigure ponderea cea mai mare a 
producției din sectorul și exploa- ; 
tarea respectivă. Să se persevere
ze mai mult în folosirea la maxi
mă capacitate a dotării tehnice 
existente, să se valorifice toate 
rezervele, posibilitățile din abata
je, să se concentreze efectivele 
spre a asigura folosirea intensivă 
a fronturilor de lucru în scopul 
atingerii unor indici tehnico-econo
mici superiori. Despre această 
necesitate vorbește experiența bri
găzilor fruntașe. Se cere, de ase
menea, trecerea la organizarea 
muncii în cît mai multe abataje 
pe bază de ciclograme care să fie 
judicios întocmite, științific. în ur
ma unor studii și care. însușite 
temeinic de către componenții bri
găzilor, să asigure ca în fiecare 
abataj să se lucreze ordonat, să 
se reducă la minimum durata ope
rațiilor auxiliare.

Odată cu îmbunătățirea dotării 
cu utilaje și a asistentei tehnice — 
sarcini de răspundere ale cadrelor 
tehnice — sindicatele au obliga
ția de a desfășura o muncă po
litică susținută pentru generali
zarea inițiativelor avansate, a re
zultatelor și experienței brigăzilor 
fruntașe în creșterea vitezelor de 
avansare.

Despre sarcinile ce stau în fata 
colectivelor exploatărilor miniere 
în vederea sporirii continue a vi
tezelor d₽ avansare a vorbit în 
încheierea sesiunii tovarășul Mîrza 
Ioan secretar al Comitetului oră
șenesc Ho partid De asemenea, to-
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deBrigadierii David Ioan
Moise de Ia urina Lonea, expu nîndu-și

♦•
la mina Aninoasa, Petre Constantin de la mina Lupeni, Drob Gheorghe de la mina Vulcan, Danciu J 

referatele la tribuna sesiunii. (De la stingă la dreapta). '
♦
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varășul Popescu Ioan, inginer șef 
al C.C.V.J a dat indicații valoroa
se conducerilor tehnice ale mine
lor și sectoarelor în scopui creării 
unor condiții de muncă optime bri- 
aăzilor de mineri pentru я atinge 
viteze de avansări sporite.

Concluzia principală ce s-a des
prins din lucrările sesiunii constă 
în faptul că pe baza dotării teh
nice existente in minele Văii Jiu
lui. a gradului de calificare și a 
experienței cadrelor din exploată
rile noastre miniere se pot face 
noi pași înainte pe calea creșterii 
vitezelor de avansare în abataje. 
Iată o rezervă care valorificată 
va pernrite colectivelor miniere din 
bazin să obțină noi succese în 
sporirea producției și $ producti
vității muncii-.,



Noi șantiere în Lunca Dunării
HJmare din pag. I-«)

ușoara. S-au făcut sute și sute de 
Studii, au calculat oameni și ma
șini electronice, s-au proiectat și 
construit mașini și utilaje puter
nice, oameni, de știință, ingineri 
și muncitori, înflăcărați de che
marea partidului, au lucrat cu mi
gală și perseverență în fața planșe
telor, in laboratoare, in halele u- 
zine/or sau prin bălțile Dunării 
pentru a o putea infringe. Numai 
gfa s-a ajuns ca peste 99 la sută 
din lucrările de îndiguire și fini 
sare a digurilor să fie făcute me
canizat, iar lucrările de defrișare 
a pădurilor și destufizare să 
complet mecanizate.

Dar lupta cu Dunărea nu 
terminat odată cu construirea 
gurilor. Oprită de acestea, ea
furișează apa cu viclenie, nevăzu

pa
ten
tei, 

me-

fost ridicate, s-a trecut 
doua a lucrărilor, 
la iei de intens, 
numeroase mașini 

se lucrează
a 

moderne, 
șanțurilor de drenaj și 
se construiesc noduri

în-
cu
Și 
la 
de 
hi

lie

s-a
di-
îs<

Pe urmele materialelor
Publicate

„Apa potabilă..."

La articolul respectiv, publicat 
în ziarul nr. 4 509, redacția a pri
mit răspuns atît de la conducerea 
1.С.О. Petroșani cît și de la Sfatul 
popular orășenesc. In răspunsuri se 
arată măsurile luate în ultimul timp 
pentru continua îmbunătățire a 
aprovizionării localităților noastre 
cu apă potabilă, indicîndu-se 
acțiunile preconizate ta viitor 
această direetie.

Ludnay-Pasa“

fi 
in

S«sizarea este justă, iar condu
cătorul auto Ludnay a fost sanc
ționat cu „mustrare scrisă cu aver
tisment" — se arată în răspunsul 
trimis redacției noastre de către 
Conducerea I.C.O. 
mare a publicării 
netot cu titlul de

Petroșani, ca ur-
aîn ziarul 4 511 

mai sue.

„Angajamente 
care nu prind viață

Cu titlul acesta a fost publicat 
un articol critic în ziarul nr. 4 505 
despre calitatea slabă a unor lu
crări de finisaje la blocurile A 1 
și A 2 de pe șantierul Aninoasa.

In răspunsul trimis ziarului de 
conducerea T.R.C.H. Deva, se arată 
măsurile luate pentru îndepărtarea 
deficiențelor semnalate : s-au pro
curat cărămizi șamot pentru căp- 
tușlrea interioară a sobelor de te
racotă, a fost întărit controlul C.T.C. 
si s-au aplicat și alte măsuri care 
dau deja roade.

„Intr-UIl
Pe ce drum să pornești în viață, 

ce profesie să-ți alegi ? — iată în
trebări pe care și le pune orice tî- 
Dăr aflat în pragul maturității. A- 
cestei întrebări vine să-i răspundă 
piesa „Intr-un eeas bun" (,,In pra 
gul vieții”) de Victor Rozov. Ple- 
cînd de la ideea că flecare om tre
buie să se afle la locul potrivit, 
autorul nu încearcă să dea o rețetă, 
ci lărgește orizontul tinerilor, prin 
abordarea unei probleme majore, 
îi face să înțeleagă necesitatea de 
a gîndi în mod serios asupra vi
itorului lor. In mod firesc, din pie
să se desprinde concluzia că omul 
trebuie să-și caute un astfel de 
rost în viață încît el să devină 
util societății, în slujba căreia tre- 
bu;e să-și pună munca, aptitudinile.

A-ctiunea piesei se petrece în 
Casa rrofesorului Averin, unde, prm 
Intermediul copiilor săi — Arkadi 
și Aiexei — își 
meroși tineri, cu 
bite din a căror 
naștere conflicte
tîlnim entuziasmul tineresc al 
Alexei modestia și dorința de a

fac apariția nu- 
caractere deo-e-
confruntare 

edificatoare.
iau
In-
lui

t

tă de nimeni, înfiltrînd-o prin 
mint. înseamnă asta oare că 
tile și lacurile vor rămlne la 
iar terenurile mai joase vor fi
reu în pericol de a ti acoperit® de 
ape ? eiu, Pentru că de îndată ce 
digurile au 
la etapa a 
tr-un ritm 
ajutorul 
utilaje 
săparea 
irigații,
drotehnice, stații de pompare, stă- 
vilare, poduri, drumuri etc. Pădu
rilor de sălcii, stuf și păpură. bă
lăriilor le-a venit acum rindul să 
cedeze locul culturilor agricole

Numai în primăvara aceasta au 
fost defrișate aproape 2 000 ha de 
păduri de sălcii, destufizate peste 
3 000 ha șj s-au săpat zeci și zeci 
de kilometri de canale, ba botul 
Dunăricii, Mahîru. Dichiseai si In 
alte puncte se lucrează de zor la 
construcția stațiilor de pompare.

In timp ce printre lanurile de 
culturi agricole se lucrează Ia 
amenajarea interioară a incintelor 
îndiguite, lupta pentru a smulge 
furiei apelor Dunării noi supra
fețe de teren continuă cu o și mai 
mare intensitate. Anul acesta au 
fost îndiguite insula Brăilei ca și 
unitățile G oști nu — Greaca —- Ar
geș, Brateșui de Jos și Macin — 
23 August. Asta înseamnă că în 
primăvara anului 1905 alte circa 
100 000 ha de pămînturi vor fi fe
rite de inundații.

Pregătirile pentru noua ofensivă

împotriva Dunării s-au făcut И1- 
nuțios. Oamenii care vor executa 
noile diguri de zeci și zeci de 
kilometri, mișcînd din loc mi

lioane de metri cab; de pămînt, sînt 
înarmați cu o tehnică modernă, cu 
mașini și utilaje de mare randa
ment, concepute și construite în 
marea lor majoritate în tara noas
tră. In plus, ei dispun de o bo
gată experiență in executarea unor 
asemenea lucrări de mare 
re.

Pe zeci de kilometri a 
lucrul. Sălcii bat rine sînt
din rădăcini ca niște buruieni Și 
în urma lor cresc văzînd cu ochii 
digurile. Oamenii muncesc cu en
tuziasm, să înt.impine cum se cu
vine cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei cu noi succese 
in lupta cu natura, pentru transpu
nerea 
diiluî.

Dar
peste

Rezultate scontate în campionatul regional 
de handbal

атріоа-

început
smulse

în viată

cum va
doi sau

а indicațiilor parti'

arăta Lunca Dunării 
trți anii Vg fi ca 

o grădină înfloritoare 
300 000 ha acoperită 
nestirsite. brăzdată de

peste 
lanuri 

numeroase 
canale de irigații, împodobită ici 
cota, cu oglinda sclipitoare a eleș- 
teelor bogate în pește. înconjura
tă de jur-împrejur în aiara diguri
lor de un brîu verde de mii și 
de hectare de păduri de plop 
brid.

Dunărea stăpîniță va dărui 
prisosul undelor ei apa care
spori rodnicia și frumusețea aces
tei minunate grădini care șe fău
rește sub ochii noștri.

(Urmare din pag. 1-aj

Văduva Constantin și Pătrășco- 
Maria —- unde-i aportul celor- 

aproape 700 la 
în

Șii 
iu 
laltl intelectuali, 
număr. Răspunsul l-au găsit
comoditatea multora și mai ales a 
unor ingineri, medici și juriști de 
a participa la viața culturală a lo
calităților, în slaba muncă de atra
gere a acestora în diferitele forme 
ale muncii culturale, în lipsa unei 
îndrumări concrete din partea Co
mitetului pentru cultură și artă.

Plenara a arătat că nici conferin
țele nu s-au tinut întotdeauna cînd 
au fost programate, uneori n-au 
fost bine pregătite, iar de multe 
ori nu s-a făcut popularizarea lor, 
neasigurîndu-se un număr satisfă
cător de auditori. Nici munca cu 
cartea nu se ridică la înălțimea 
posibilităților. In această direcție 
trebuie muncit mult mai mult de 
către fiecare intelectual, iar sar
cina principală revine desigur ca
drelor didactice, deoarece numărul 
cititorilor și al cărților citite este 
încă redus.

Mai multi vorbitori și-au luat an
gajamentul ca în cinstea celei de-a

de
d.e

mii 
hi

din
va

XX-a aniversări a eliberării pa
triei să depună eforturi sporite pen
tru ridicarea pe o treaptă mai înal
tă a mișcării artistice de amatori 
din Valea Jiului. Pentru aceasta 
însă va trebui ca fiecare din cei 
peste 1 500 de intelectuali să-și 
aducă partea sa de contribuție.

Luînd cuvîntul, tovarășul Panfilie 
Gheorghe, vicepreședinte al Sfatu
lui popular al orașului Petroșani, 
a arătat că participarea Intelectua
lilor la viața culturală poate si 
trebuie 
Șerban 
pentru 
popular 
a făcut
te în această direcție.

tovarășul 
Teatrului 
președinte al Co-
cultură și artă a 
lipsurile existente

îmbunătățită, iar tovarășul 
Nicolae de la Comitetul 
cultură și artă al Sfatului 

regional . Hunedoara-Deva 
unele recomandări concre-

Stoican 
de Stat

In încheiere, 
Petru, directorul 
„Valea Jiului" și 
mitetului pentru 
scos în evidență
în eadrul comitetului și s-a anga
jat ca împreună cu ceilalți 29 de 
membri ai comitetului să ducă o 
muncă mai susținută, mai eficien
tă. pentru dezvoltarea mișcării ar
tistice de amatori ,și a întregii ac
tivități culturale a Văii Jiului.

ceas bun** de V. Rozov
învăța ce îi caracterizează pe A 
tanasie și Ketia; ni se înfățișează 
figura lui Andrei, dezorientat și 
influenț.ibil, datorită unor greșeli 
tie educație din partea părinților; 
se pun în lumină tendințele carie-
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UN SPECTACOL
PENTRU TINERET

riște și egoiste ale lui Vadin. A- 
ceste ciocniri de mentalități, reda
te printr-un dialog plin de vervă, 
pe alocuri cu mult umor, vin să 
elucideze probleme de viată pro
funde. să lămurească tineretul asu
pra alegerii unei astfel de profe
siuni. încît prin practicarea ei să 
devină cu adevărat oameni folo
sitori societății. Cuplul Arkadi — 
Mașa vine să evidențieze faptul 
că așa-zisele „drame", care de alt
fel nu sînt decît o greșită înțele
gere a vieții, a rostului individului 
își găses# — într-o societate unde 
omul este eliberat de prejudecăți

— deplina rezolvare care să ducă 
la coincidenta dintre interesele so
cietății și cele ale individului.

Iată pe scurt subiectul piesei 
prezentate de elevii clasei a X-a 
В de la Școala medie mixtă din 
Lonea, in regia lui Geo Bucur de 
la Teatrul de stat din Petroșani. 
Punerea în scenă, justificată de ac. 
tualitatea piesei, a reliefat preocu
parea ce există pentru desfășura
rea unei activități culturale și, în 
același timp, grija pentru orienta
rea tinerilor în alegerea viitoarei 
lor profesiuni. Regia a izbutit, 
nivelul posibilităților existente, 
asambleze un spectacol din care 
rezulte mesajul, îndemnul spre

la 
să 
să 

a
privi viata cu răspundere. Ni s-a 
oferit un spectacol în care inter- 
pretii au făcut eforturi vizibile spre 
a învinge timiditatea crisparea 
inerent® Începutului. Este demn de 
relevat1 că s-a acordat o atenție ca 
în distribuție să figureze doar elevi 
buni la învățătură (Cosma Nicolae, 
Samuel Emeric, Briac loan. Ujfalvi 
Alexandru, Jura Rodica) nefiind 
distribuit nici un elev corigent.

Am reținut, în mod deosebit, e-

ta cadrul campionatului regional 
de handbal, echipa secundă a 
S.S.E. Petroșani a lntîlnit pe S.S.E. 
Teiuș. Prima repriză s-a încheiat 
la un punct diferență în favoarea 
elevelor din Petroșani. La reluare, 
mai rutinat' , oaspetele egalează și 
preia 
rea se 
9-9.

conducerea. Totuși, întîini- 
încheie cu un rezultat egal;

Meciul următor a opus tinerilor 
de la S.S.E, Petroșani pe Minerul 
Aninoasa. Formată de curînd, echi
pa din Aninoasa n-a reușit decît 
cîteva minute să facă față iureșului 
și tehnicii superioare a elevilor. 
De altfel, tinerii handbaliști dta 
Petroșani au învins cu 24-6.

Fa*bah Juniorii de la Jiul 
nou învingători

deschiderea 
dintre 

Petrila si

de jucători în duel aerian.Un buchet

ta 
meciului 
Jiul 
A.S.M.D. Satu Ma
re s-a disputat 
partida dintre ju
niorii Jiului si cei 
ai Minerului Lu- 
peni.

începutul 
ciului aparține e- 
chipei din Lupeni 
care domină cu 
insistentă. Rarele 
contraatacuri ale 
Jiului s-au oprit 
în careul oaspeți
lor. ta 
echipa 
înscrie 
prin Aruncuteanu. 
mător, Jiul egalează prin Cîndea.

In repriza a H-a Jiul intră hotărît 
să cîștige. In minutul 68, Satman 
înscrie și Jiul conduce cu 2-1. Du-

ninutul 26
Minerul 

imparabil
In minutul ur- pă alte 7 minute Țeodoronip înscrie 

al 3-lea gol pentru Jiul. Ultieile 
15 minute echipa Minerul a rina»
în 9 oameni.

я-эЬі; ȘTIINȚA
Reluarea campionatului de rugbi, 

după întreruperea datorată jocuri
lor din cadrul „Cupei păcii”, a pro
gramat pe terenul din localitate 
confruntarea dintre echipele Stea
ua București și Stiinta Petroșani. 
Jocul s-a încheiat cu victoria oas
peților.

In prima repriză, știința are pe
rioade clare de dominare. Această 
repriză ia sfîrșit cu scorul de Q-0-

Repriza a doua începe sub nota 
de dominare a studenților, Aceștia 
însă „cad” după aproximativ 10 mi
nute. In minutul 56 
oaspeților, studenții 
încet balonul din 
proprii si acesta 
neseu (Steaua) care
vitură de picior căzută: 3-0 pen- 
liu Steaua. La cîteva minute după 
această fază, Manolache (Știința) 
încearcă o lovitură de pedeapsă 
dintr-un unghi dificil, care trece 
foarte aproape de buturile militarilor.

ta minutul 76, la o fază la cen
trul terenului, Ureche (Știința) în- 
tîrzie să șuteze- Mingea ajunsă

STEAUA 5-6

la un atac al 
resping prea 
fata buturilor 

ajunge la lo- 
reușește o le

voluția tinerilor Șamuel Emeric 
(Andrei), Ujfalvi Alexandru (Va
din) Bodreanu Ioan (Atanasie). Șa
muel Emeric â dovedit un real ta
lent. mai ales în privința mimicii 
și mișcării în scenă; mobil, viof. a 
creat numeroase momente izbutite, 
Ujfalvi Alexandru și Bodreanu loan 
au evoluat cu dezinvoltură, fiind mai 
puțin crispați decît ceilalți parte
neri in actul IV, Burnea Florica 
(Averina) a fost naturală,. găsind 
rezolvări corespunzătoare 
situațiile date. Cu unele 
privind dictia și mișcarea 
lalti Interpret! — Cosma
(Averin), Catrina Eugen (Arkadi), 
Briac loan (Alexei), Morar Dochi- 
ta (Galea), Colda Maria (Katia), Ju
ra Rcdica (Mașa) — au plăcut dato
rită aerului de prospeiime adus în 
scenă. Merit® a ft evidential! ele
vii Costinaș Rodica si Oprean 

Gheorghe, colaboratori tehnici, ca
re și-au adus contribuția la reușita 
spectacolului

A fost un 
dezvoltat, fără 
roade bogate,
chiar... consacrarea unora. E 
tiune meritorie care trebuie con
tinuată I

pentru 
rezerve 
și cei- 

Nlcolae

început bun. 
îndoială va 
bucurii și

care, 
aduce 
poate 
o ac-

V. ADRIAN

i

la militari este purtată de Băitl- 
retu (Steaua) pînă în buturile stu
denților : 6-0 pentru Steaua. Trans
formarea este ratată de Chiriac.

Cînd nimeni nu se mai aștepta, 
studenții dovedesc că mai au resur
se fizice și atacă susținut. După o 
fază fcarte frumoasă și o cursă tot 
atit de frumoasă a lui Iliescu (Sti
inta), acesta înscrie o încercare 
mult aplaudată. Galdea reușește 
transformarea: 6-5 pentru Steaua, 
scor cu

Dintre 
făsurării 
Șerban,
nel și Luscal de 
dea, Manolache 
cu de la Stiinta.

N. TĂIJTU 
corespondent

care se încheie meciul, 
jucători, de-a lungul des- 
jocului 
Preda,

am remarcat pe 
Băltărețu, Ciobă- 
la Steaua și <3al- 
Dijmărescu, Ilies-

PROGRAM DE RADIO
iunie

I. 7,06 Melodii
4

PROGRAMUL 
populare, 7,45 Piese instrumentale, 
8,00 Radiojurnal. Sumarul presei 
centrale, 8,30 Muzică ușoară, 9,07 
Concertul pentru chitară și or
chestră de Mario Caștelnuovo Te
desco, 9,30 Muzică din operete,
10.30 Cîntece și jocuri populare 
de pe meleagurile patriei 
Piese de estradă, 12,03 
despre țesătoare, 13,10 I 
populare, 14,10 Melodii 
me, 15 30 Muzică populară inter
pretată de Traian Uilecan și Pavel 
Tornea, 16,10 Muzică corală romî- 
nească, 17,00 Concert din operete, 
18.00 Seară pentru tineret, 20.10 
Muzică corală, 20,55 Cîntece popu
lare cerute de ascultători, 23,05 
Muzică de dans de Sile Dinicu. 
PROGRAMUL II. 8,40 Piese instru
mentale și vocale, 9,03 Pagini or
chestrale din operete, 10,00 Din fol
clorul muzical al popoarelor, lt,03 
Prelucrări corale. 12 00 Muzică 
populară 12.50 Muzică ușoară, 13,40 
Muzică de cameră. 14,10 Cîntece,
14.30 Din creația de muzică ușoa
ră a compozitorilor noștri. 15,05 
Melodii populare din Moldova, 
16,00 Duete comlee din operete, 
17,10 Muzică populară din R.S.F. 
Iugoslavia. 19.05 Muzică populară 
interpretată de Maria Sterian, 
tor Bulzar; și Grigore Prîcan, 
Transmisiune, din Studioul de 
certe al Radioteleviziunii, a 
certului orchestrei

11,00
Cîntece 
Melodii 

dm Ш-

Vic- 
19,50 
con- 
con-

simfomee a 
Radioteleviziunii din R.P. Unga
ră. 22,30 Muzică de dans.



Vizita în U.R.S.S. a delegației 
de activiști ai P.M.R.

VOLGOGRAD 2 (Agerpres). — 
Corespondentă specială de la Am
brozie Munteanu.

Marti, delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Chivu Stoica, a 
vizitat edificii sociale și noi car
tiere de locuințe construite pe 
faleza Volgăi, la Kuibîșev.

In aceeași zi, delegația a sosit 
la Volgograd.

S-au încheiat tratativele între reprezentanții 
guvernelor R. P. R. și S. U. A,

COMUNICAT COMUN
Intre 18 mai și 1 iunie 1964, re

prezentanții guvernelor Republicii 
Populare Romine și Statelor Unite 
ale Americii s-au întîlnit la Was
hington pentru a discuta probleme 
de interes comun, îndeosebi eco
nomice și comerciale. Delegația 
romînă a fost condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președin 
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării. Delegația Statelor Unite a 
fost condusă de W. Avereli Har 
riman, subsecretar de stat pentru 
afacerile politice.

In cursul tratativelor, cele două 
delegații au constatat îmbunătă
țirea relațiilor dimtre cele două 
țări, ca urmare a acordului din 30 
martie I960 privitor la rezolvarea re
ciprocă a pretențiilor și altor pro
bleme financiare. Ele au constatat 
îndeosebi rezultatele reciproc avan 
tajoase ale intensificării schimbu
rilor culturale, de învățămînt, ști
ințifice și altele care au avut loc 
fn ultimii ani între cele două țări.

Reprezentanții celor două guver
ne au căzut de acord că trebuie 
făcuți noi pași spre îmbunătățirea 
fn continuare a relațiilor recipro
ce. in acest scop, ei au ajuns ia 
următoarele înțelegeri:

1. Guvernul Statelor Unite este 
de acord să stabilească o procedu
ră de licențe generale în baza 
căreia cea mai mare parte a măr
furilor va putea fi exportată către 
Rominia fără a fi necesare licențe 
individuale de export. Pe lingă a- 
ceasta, guvernul Statelor Unite- 
este de acord să elibereze licențe 
pentru un număr de instalații in
dustriale speciale pentru care de
legația romină a manifestat interes 
deosebit.

Guvernul Republicii Populare 
Romine este de acord să autorize
ze întreprinderile și Instituțiile din 
Rominia să vîndă sau să acorde 
licențe pentru tehnologie romîneas- 
că către firme din Statele Unite.

Cele două guverne au convenit 
ca produsele, proiectele și procede
ele tehnice exportate din Statele 
Unite in Rominia să nu fie retrans
mise sau reexportate fără consim- 
țămîntul prealabil al guvernului 
Statelor Unite. Ele au fost, de ase
menea. de acord ca contractele din
tre întreprinderile de stat romîne 
și firmele din Statele Unite privind 
importurile din Rominia să poată 
prevedea limitări asupra reexpor
tului sau retransmiterii fără con- 
simțămîntul prealabil al furnizoru
lui romîn. Cele două guverne vor 
înlesni in mod reciproc schimbul 
de informații cu privire la folosi
rea și destinația produselor, proiec
telor și procedeelor tehnice expor
tate dintr-o țară în alta.

2 Cele două guverne au fost, 
de asemenea, de acord să stabi
lească aranjamente pentru protec
ția reciprocă a drepturilor de pro
prietate industrială și de procedee. 
S-a căzut de acord ca contractele 
comerciale dintre întreprinderile de 
stat romîne si firmele din Statele 
Unite să poată prevedea rezolvarea 
diferendelor si disputelor comercia
le prin arbitraj într-o țară terță 
sau prin tribunale internaționale 
corespunzătoare, potrivit înțelege
rii părților contractante.

3. Cele două guverne au conve
nit, de asemenea, ca, la cererea u- 
neia din părți, să se consulte în le

însoțiți de V. N. Titov, secretar 
al C.C al P.C.U.S. și conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat, oaspeții au vizitat două din 
marile uzine ale Volgogradului.

Seara, la palatul cultural al U- 
zinelor „Octombrie Roșu" delega
ția a asistat la un spectacol oferit 
în cinstea sa de formații de artiști 
amatori din Volgograd.

gătură cu orice alte probleme care 
s-ar putea ivi pe măsura dezvoltă
rii comerțului dintre cele două 
țări.

4. In scopul promovării comerțu
lui dintre Rominia și Statele Unite, 
reprezentanții guvernului romîn și- 
au exprimat dorința de a lărgi ac
tivitatea Oficiului comercial de la 
New York din cadrul misiunii ro
mîne din Statele Unite. Delegația 
Statelor Unite a expus planuri în 
vederea înfintării Ia București a 
unui oficiu pentru promovarea co
merțului in cadrul misiunii Statelor 
Unite din Romînia. S-a convenit, 
de asemenea, că cele două țări vor 
putea înființa oficii pentru promo
varea turismului.

5. Ambele guverne au fost de a- 
cord să faciliteze intrarea, călăto
ria și activitatea reprezentanților 
firmelor și întreprinderilor, precum 
și a misiunilor comerciale. Ele au 
fost, de asemenea, de acord să 
faciliteze schimbul de expoziții co
merciale și publicarea de materiale 
pentru promovarea comerțului.

6. Ambele delegații au recunos
cut că dezvoltarea de relații co
merciale importante și durabile în
tre cele două țări cere promovarea 
comerțului în ambele sensuri.

Delegația romînă a subliniat că 
produsele romînești nu pot concura 
în condiții de egalitate pe piață 
Statelor Unite datorită tarifelor va
male aplicate acestor produse. Ea 
a declarat că acest factor ar putea 
limita dezvoltarea comerțului din
tre cele două țări. Delegația Sta
telor Unite a luat notă de această 
preocupare și a explicat prevede
rile în vigoare din legislația Sta
telor Unite. Cele două delegații au 
convenit să se acorde o preocupare 
continuă mijloacelor de dezvoltare 
a comerțului dintre Romînia și Sta
tele Unite.

7. Cele două delegații au luat 
notă de progresele realizate în pro
blemele consulare și, în numele gu
vernelor lor, au fost de acord să 
fie luate noi măsuri pentru a faci
lita rezolvarea reciprocă a proble
melor consulare'. In interesul îmbu
nătățirii în continuare a relațiilor 
consulare, ele au fost de acord ca 
reprezentanții celor două guverne 
să se întîlnească la Washington în 
luna septembrie 1964 pentru a ne
gocia o nouă convenție consulară 
între cele două țări.

8. Delegațiile au exprimat inten
ția celor două guverne de a lărgi 
pțoqramul existent de schimburi 
culturale, de învățămînt, științifice 
și altele între Romînia si Statele 
Unite.

9. Guvernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Statelor Unite 
ale Americii au ridicat astăzi nive
lul misiunilor lor diplomatice din 
București și Washinoton de la ran
gul de legație la cel de ambasadă. 
Schimbul de ambasadori se va face 
la o dată apropiată.

La încheierea întîlnirilor, vice
președintele Gaston Marin și sub
secretarul Harriman și-au exprimat 
speranța, în numele guvernelor lor, 
că progresul ce se va realiza prin 
traducerea fn viață a înțelegerilor 
la care s-a ajuns va constitui baza 
pentru lărgirea și îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre Repu
blica Populară Romînă și Statele 
Unite ale Americii.

Declarația lui A. Mikoian
MOSCOVA 2 (Agerpres).
Anastas Mikoian, prim-vicepre- 

ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a vorbit la postul de 
televiziune din Moscova în legătu 
ră cu recenta vizită a delegație 
parlamentare sovietice în Japonia. 
El a apreciat că această vizită a 
constituit o contribuție la apropie
rea dintre cele două țări.

Vorbitorul a arătat că în eursu 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
primul ministru Ikeda, au fost a- 
bordate, printre altele, probleme 
privind încheierea tratatului de 
pace cu Japonia, stabilirea unor co
municații aeriene directe și inter

EVENIMENTELE DIN CIPRU
NICOSIA 2 (Agerpres).
înaltul comisar britanic în Cipru, 

William Bishop, a avut luni o în
trevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Ciprului, Spyros Kypria- 
nu, în legătură cu măsurile luate 
în ultimele zile de poliția ciprio- 
ților greci împotriva militarilor și 
civililor britanici aflați în Cipru.

In cursul întrevederii W. Bishop 
a înminat ministrului de externe

Erhard va pleca 
în Canada

BONN 2 (Agerpres).
La Bonn s-a anunțat oficial că 

la 9 iunie cancelarul R.F. Germane, 
Ludwig Erhard, va pleca în Cana
da într-o vizită oficială. In cursul 
călătoriei sale cancelarul vest-ger- 
man va fi însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Gerhard Schroder. 
După încheierea vizitei in capitala 
Canadei, Schroder va pleca la 
Washington pentru a avea o serie 
de întrevederi cu secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk.

Alegerile prezidențiale din Bolivia
LA PAZ 2 (Agerpres).
Ultimele comunicate asupra re

zultatelor parțiale ale alegerilor 
prezidențiale desfășurate duminică 
în Bolivia arată că partidul de gu- 
vernămînt Mișcarea națională revo
luționară condus de actualul pre
ședinte. Victor Paz Estenssoro, a 
obținut victoria In capitala țării, 
La Paz, M.N.R. a obținut 89 123 vo
turi contra .34 655 buletine albe in
troduse în urne. După cum se știe, 
partidele de opoziție au hotărît să 
boicoteze aceste alegeri considerînd 
drept neconstituțional amendamen
tul la constituție introdus de gu
vern acum doi ani, prin care se 
permite președintelui Estenssoro să 
candideze pentru a doua oară 
în alegeri, și au chemat pe susțină 
torii lor să introducă în urne bu
letine albe de vot Guvernul boli
vian a anunțat că vor fi luate mă
suri împotriva persoanelor care 
s-au abtinut în acest fel de la vot.

După cum transmit agențiile oc
cidentale de presă, o parte a ca-

Chombe acționează...
LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres).
Fostul șef al secesioniștilor ka- 

tanghezi, Moise Chombe, a fost 
reales președinte al Partidului 
Conakat din Katanga, în cadrul 
unei întruniri a adepților acestui 
partid din diferitele regiuni ale 
Katăngăi.

Partidul Gonakat desfășoară în 
prezent o activitate foarte inten
să pentru a obține din nou con
trolul în Katanga ca an preludiu 
al reîntoarcerii lui Chombe în Con
go. După cum ș-a mai anunțat, 
fostul președinte Katanghez se află 
acum la Madrid. 

zicerea experiențelor nucleare sub
terane. S-a constatat o mai bună 
înțelegere decît în trecut și s-a 
făcut un pas considerabil înainte. 
Totodată, A. Mikoian a vorbit des
pre divergențele care mai există 
în problemele discutate.

Reierindu-se la convorbirile cu 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri din Japonia, vorbitorul a re
levat dorința lor de a dezvolta co
merțul și colaborarea tehnico-ști- 
ințifică între U.R.S.S. și Japonia. 
El a arătat, de asemenea, că au fost 
făcute o serie de propuneri pentru 
lărgirea contactelor dintre parla
mentele U.R.S.S. și Japoniei.

cipriot un protest în legătură cu 
aceste măsuri.

Poliția ciprioților greci contifiuă 
însă controlarea tuturor vehicule
lor și cetățenilor britanici aflați 
în Cipru.

Galo Plaza Lasso, reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru și consilier politic 
special al generalului Gyani, co
mandantul forței O.N.U. în Cipru, 
a avut o serie de discuții cu repre
zentanții comandamentului for
ței O.N.U. din Cipru în legătură 
cu întrevederile pe care le-a avut 
la New York cu U Thant

★

ATENA 2 (Agerpres).
La Nicosia s-a anunțat că media

torul O.N.U. în Cipru, Sakari Tuo
mioja, va sosi miercuri la Atena, 
unde va avea o serie de întreve
deri cu premierul grec, Papandreu, 
și cu alte personalități ale guver
nului grec asupra situației din Ci
pru.

După o scurtă vizită în capitala 
Greciei, Sakari Tuomioja va pleca 
în cursul după-amiezii spre An
kara, pentru a continua consultă
rile sale cu reprezentanții guver
nului turc.

drelor universitare și a liderilor 
opoziției continuă greva foamei de
clarată vineri în semn de protest 
împotriva organizării acestor ale
geri. Alții au încetat greva foamei 
și au anunțat că vor recurge la 
alte forme de opoziție.

Luni, poliția din La Paz a folo
sit grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia pe participanții 
la o demonstrație antiguvernamen
tală, în momentul cînd aceștia în
cercau să ridice baricade în fața 
clădirii universității din capitala 
Boliviei.
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„Mica Sirenă" 
și-a reluat locul

COPENHAGA 2 (Agerpres).
„Mica Sirenă”, celebra statuie 

din rada portului Copenhaga, ca
re a lost decapitată acum mai 
bine de o lună de niște necunos- 
cuți, și-a reluat locul la intra
rea în portul din capitala daneză 
după ce i s-a turnat un nou cap. 
Restauratorii au folosit aceeași 
iormă care a servit la turna
rea inițială a capului statuii.

Filmul „Patru zile 
în noiembrie"

NEW YORK 2 (Agerpres).
La New York s-a anulat că ci

neastul David Wolper, în colabo
rare cu agenția de presă „Uni
ted Press Internațional”, lucrea
ză la un film documentar de 90 
de minute intitulat „Patru zile 
in noiembrie”, în legătură cu a- 
sasinarea președintelui Kennedy.

tt.

PARIS. — Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a votat luni după-a- 
miază în unanimitate o rezoluție 
care aprobă concluziile directoru
lui general, Rene Maheu, privind 
punerea în aplicare în viitor a u- 
nui program experimental de alfa
betizare masivă destinat pregătirilor

în vederea lansării unei eventuale 
campanii mondiale.

WASHINGTON. Curtea su
premă a S.U.A. a cerut în unani
mitate Curții supreme din Alaba
ma să ia toate măsurile necesare 
pentru a permite organizației „A- 
sociația națională pentru propăși
rea populației de culoare" (NAACP) 
să-și desfășoare activitatea în 
mod legal în acest stat. Această in
tervenție a Curții supreme a S.U.A.
este cea de-a patra în disputa din
tre NAACP și autoritățile din Ala
bama.

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a primit luni Ia Casa Albă 
pe primul ministru al Izraelului 
Levi Eshkol care întreprinde o Vi
zită oficială de trei zile la invitația 
lui Johnson.

CANBERRA. — Cinci mii de do
cheri din portul australian Sydney 
au declarat luni o grevă de patru 
ore în semn de solidaritate cu e- 
chipele de docheri care au refuzat 
să încarce sau să descarce un vas 
din Republica Sud-Africană.

FRANKFURT PE MAIN. — Pro
cesul intentat celor doi foști co
laboratori ai lui Adoli Eichman, 
Herman Krumey, comandant adjunct 
special pentru Ungaria, și Otto 
Gunsche, fost înalt funcționar al 
serviciilor S.S. de securitate ale 
Reich-ului, a continuat luni în fața 
Curții cu jurați din Frankfurt pe 
Main. După cum se știe, cei doi 
sînt acuzați de a fi participat la 
deportarea și masacrarea a peste 
400 000 de evrei din Ungaria in 
cursul anului 1944.

Rezelafii alt (дпдгшііі 
femeilor taoalleoe

OTTAWA 2 (Agerpres).
Congresul femeilor canadiene, 

care a avut loc recent la Toronto, 
a cerut guvernului condus de Pear
son să lichideze toate bazele mi
litare străine din Canada și să de
clare tara zonă denuclearizată.

Totodată, participantele la con
gres au cerut guvernului să asigure 
femeilor salarii egale cu bărbații 
la muncă egală și să îmbunătățeas
că condițiile lor de muncă. S-a a- 
doptat, de asemenea, o rezoluție 
care prevede inițierea unei campa
nii împotriva creșterii scumpetei în 
țară.

Documentarul urmărește firul e- j 
venimentelor în zîua asasinării ♦ 
președintelui și cele trei zile • 
care au urmat. Wolper a decla- f 
rat că documentarul „Patru zile I 
în noiembrie” va reproduce see- ț 
na asasinării și va prezenta e- ♦ 
venimente care nu au fost da- f 
te publicității pînă în prezent. J 

Documentarul „Patru zile în j 
noiembrie" urmează să fie ter- £ 
minat la sfîrșitul lunii august. • 

a 
Ploi torențiale în Franța ;

PARIS 2 (Agerpres). t
In ultimele zile, o bună parte j 

din teritoriul Franței a fost bin- £ 
tuită de ploi torențiale însoțite £ 
de grindină. Televiziunea fran- ț 
ceză a inclus în programele ei J 
aspecte din orașul Bordeaux, ale * 
cărui străzi amintesc Veneția. * 
Viile din departamentul Giroh- * 
de au avut de suferit serios din * 
pricina grindinei.. > ă

*
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