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Centrala termoelectrică Paroșeni

Primele milioane de kWh
de 150 MW

In intim p inarea celei de-a XX-a aniversari
a eliberării patriei

Crește productivitatea muncii
In angajamentele asuma

te în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 
gust minerii Văii 
au ca obiectiv de 
creșterea continuă 
ductivității muncii — baza 
sporirii producției de căr
bune. In acest scop ei se 
străduiesc să folosească cît 
mai bine capacitatea utila
jelor moderne cu care sînt 
înzestrate exploatările mi
niere.

23 Au- 
Jiului 

seamă 
a pre-

In primul semestru al a- 
cestui an productivitatea 
muncii, exprimată în tone 
cărbune pe post, a crescut 
în medie pe întregul bazin 
carbonifer la 1,260 tone. 
Pe baza sporirii producti
vității muncii, minerii din 
Valea Jiului au extras pes
te planul semestrial 63720 
tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic.

Mîndria colectivului
Conducerea sectorului 1 

de la mina Aninoasa s-a 
orientat și în luna aceasta 
spre crearea posibilităților 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan pe seama 
sporirii randamentelor la 
brigăzi. In această direcție 
au și fost îndreptate mă
surile tehnico-organizatori- 
ce. Și rezultatele n-hn în- 
tîrzîat să se arate. Astfel, 
brigada lui Cristea Aurel, 
lucrînd cu un randament 
care este cu aproape 2 tone

cărbune pe post mai mare 
decît cel planificat, a ex
tras în luna curentă 221 
tone de cărbune peste plan. 
Depășirea i 
lui planificat 
tat pe minerii 
găzile conduse 
loan și Berei 
dea peste plan 
pectiv, 152 tone de cărbune. 
Plusul de producție reali
zat pe întregul sector se 
cifrează la 240 tone ds 
cărbune.

randamentu- 
i-a 
din

de Oprean 
Dionisie să 
213 și. res-

conduce, tînă- 
în apropierea

aju- 
bri-

Cu ajutorul excavatorului pe care-1 
rul Șuta Mihai rectifică malul Jiului 
minei Paroșeni.

L
te ' J £ ■

aprovizionării cu energie e- 
a obiectivelor industriale din 
Banat și Oltenia.
agregat se compune dintr-un

In urmă cu cîteva zile, la cen
trala termoelectrică Paroșeni a fost 
dat spre exploatare noul grup elec
trogen de 150 MW. Este prima uni
tate energetică de această putere in
stalată pînă în prezent în țara noas
tră care, conectată la sistemul ener
getic național, va asigura îmbună
tățirea 
lectrică 
Ardeal.

Noul
grup electrogen avînd o putere de 
150 MW și două cazane tip PK-38 
cu un debit normal de 270 tone aburi 
pe oră fiecare. In prezent grupul e 
deservit de primul cazan, cel de al 
doilea urmînd a fi pus în funcțiune 
ulterior. Presiunea aburilor în caza
ne este de 140 atmosfere, iar tempe
ratura de 570 grade C. Grupul este 
prevăzut cu instalații moderne; ră
cirea rotorului de la generator se 
face cu hidrogen, iar a statorului

cu apă. Separarea cenușei de gazele 
arse se face cu o instalație de elec- 
troîiltrare. Agregatul se situează la 
nivelul realizărilor moderne ale teh
nicii actuale, fiind dotat cu apam- 
taje de un înalt grad de automati
zare, în mare majoritate electronice.

In zilele care au trecut de la da
rea în funcțiune a agregatului s-a 
făcut proba completă a cazanului și 
a turbinci, s-au efectuat observații în 
timpul ' funcționării, iar în prezent 
se fac revizii normale și se î-au mă
suri pentru a asigura funcționarea 
continuă a noului grup electrogen. 
In timpul funcționării, întregul agre
gat s-a comportat bine, prodticînd 6 
milioane KWh energie electrică.

Darea în funcțiune a noului grup 
electrogen este un succes de seamă 
pe care colectivele de constructori 
și montori energeticieni din ■ Paro
șeni îl închină celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Vizita anei delegații a c. €. 
al P. 1*1. R. ia Uniunea Sovietică

într-o vizită prietenească, o 
a Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn. Din 
fac parte tovarășii Ion 
Maurer, Emil Bodnăraș,

basadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

★

Ieri a plecat în Uniunea Sovie
tică, 
delegație 
Partidului 
delegație 
Gheorghe
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Alexandru Birlădeanu, 
Leonte Răutu, membri supleanți ai 
Biroului Politic al C.C. ai P.M.R.

La plecare, la aeroportul Bă
noasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii : Nicolae Ceaușescu, Ghivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, mem
bri ai C.C. al P.M.R. și activiști ai 
C.C. al P.M.R.

A fost de față I. K. Jegalin, аи

In aceeași zi delegația C.C. ai 
P.M.R. a sosit Ia Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost intîmpinată de: N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin, membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S., I. V. 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. A. Leseciko, membru 
al C.C. al 
munci de

Au fost 
basadorul
mîne în U.R.S.S. și colaboratori aE 
ambasadei.

P.C.U.S. și activiști cu 
răspundere ai P.C.U.S. 
de față N. Guină, am- 

Republicii Populare Ro-

Realizări tot mai-însemnate

Utemistul Bra- 
descu Petru, bo
binator 
Vulcan 
dențiat 
lună în 
pentru
de calitate 
care ie execută.

la S.R.E. 
este evi- 
lună de 
întrecere 
lucrările 

pe

Minerii de ra Uricani 
muncesc cu însuflețire pen
tru îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate 
în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării pa
triei. Plusul de producție 
realizat la această mină 
crește cu fiecare zi ce 
trece. In primele 5 zile ale 
lunii iulie, de exemplu, mi
nerii de aici au extras pes
te prevederile planului 308 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. Acest spor de produc
ție a fost obținut îndeosebi 
pe seama creșterii produc
tivității muncii cu peste 5

la sută față de cea plani
ficată. îmbucurător este, 
de asemenea, faptul că în 
abatajele cameră ale ex
ploatării s-au obținut și de 
astădată viteze medii de a- 
vansare cu peste .20 la su
tă mai mari față de preve
derile planului tehnic. Cele 
mai mari realizări le-a do- 
bîndit colectivul sectorului 
I care a extras peste plan 
în această lună 160 tone 
de cărbune.

De la începutul, anului 
și pînă în prezent mine
rii de la Uricani au livrat 
în plus 19 000. tone de căr
bune cocsificabil.

TOT SECRETUL: OAMENII
Răsfoim, împreună cu tova

rășul Nan Traian, secretarul 
organizației de bază, cartea cu 
evidența producției sectorului 
III al minei Lupeni. Se înche
iase bilanțul pe prima jumă
tate a acestui an și cifra de 
pe coloana depășirii planului 
indica valori deosebit de îm
bucurătoare: 15 893 tone căr
bune cocsificabil peste preve
derile pianului primului semes
tru I Din această cantitate. 4264 
tone au fost extrase îr> cursul 
lunii iunie.

L-am întrebat pe secretarul 
de partid care-i secretul aces
tei importante realizări. Răs
punsul a fost formulat foarte 
succint :

— Oamenii.
Faptele, multe fapte care 

pun în evidență tărie în fața 
greutăților, o înaltă răspun
dere pentru îndeplinirea 
gajamentelor asumate de 
tregul colectiv în marea 
trecere ce se desfășoară în
tîmpinarea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, 
confirmă afirmația secretarului 
organizației de bază. Da, oa
menii. Ei sînt totul.

întregul sector e format din 
nouă brigăzi care lucrează în 
tot atîtea locuri de muncă. Pa
tru din ele, conduse de comu
niștii Ghioancă Sabin, Ghioan
că loan. Petre Constantin șt 
Aslău loan, extrag 
din cele mai mari 
ale Lupeniului. Puse
cap, abatajele lor s-ar întinde

cărbune 
frontale 
cap la

însemnări dintr-un 
sector fruntaș 
al minei Lupeni

Tovarășul encorglic Ap 
la vizită In Austria

an- 
în- 
în- 
în-

ре o lungime de aproape o 
jumătate de kilometru. Zi și 
noapte, schimb după schimb, 
oamenii acestor brigăzi supun 
voinței lor tăria cărbunelui 
și-l urnesc din strînsoarea 
muntelui spre focul nestins al 
bateriilor de cocsificare, al 
termocentralelor.

Uneori însă survin 
care pun mai pregnant 
vidență tăria oamenilor, 
lectivului. Nu de mult, 
talul lui Ghioancă

fapte 
în e- 
a co- 
fron-

Sabin a 
trecut cu toată lungimea prin- 
tr-o lucrare veche: o galerie 
transversală rambleiată. Mine-

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
împreună cu Constantin Tuzu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, însoțit de Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice și de alte per
soane oficiale, a plecat luni dimi
neața în Austria, unde va face o 
vizită la invitația vicecancelarului 
Austriei, dr. Bruno Pittermann. A- 
ceasta constituie răspunsul la vi
zita făcută 
triei în R. 
prilie.

de vicecancelarul AUS- 
Р. Romînă în luna a-

Pe aeroportul Schwechat, împo
dobit cu drapele de stat ale R. P. 
Romine și Austriei, oaspeții romînl 
au fost intîmpinați de vicecance
larul dr. Bruno Pittermann, minis
trul de externe dr. Bruno Kreisky, 
ministrul transporturilor și energiei 
electrice Otto Probst, ambasado- 

București Paul 
de asemenea, de 
R. P. Romine Iau 

membrii
numeroși zia-

★

rii știu ce înseamnă să treci 
cu un frontal de 100 m prin 
lucrări vechi. Nimeni nu pune 
la îndoială capacitatea briga
dierului comunist 
Sabin de a rezolva 
greutăți. Dar vedeți, 
rul era departe. în 
de odihnă. Greul < 
schimbai de tăiere < 
Bora Samoilă. Cînd 
greutățile, tot în schimbul’ de 
tăiere și-a făcut 
Riș ilarii 
lucrează 
montare, 
semenea
tia de partid l-a trimis în a- 
cest schimb să-și arate price
perea. Și-ntradevăr, membrul 
rle partid Rișitaru a dovedit 
că știe să organizeze oamenii, 
să le insufle tărie. Dovadă — 
faptul că intr-un timp scurt 
frontalul a trecut dincolo de 
această zonă și totul a rein
trat în norma). N-a rămas în 
urma celorlalte, producția de 
cărbune a sectorului n-a scă
zut.

Ghioancă 
asemenea ■ 

, brigadie- 
concediu 

cădea pe 
condus de 
au apărut

apariția si 
Ilie. care de obicei 
ca șef de schimb ia 
El mai înfruntase a- 
greutăți și organiza-

☆

Din cele patru frontale ale 
sectorului au luat drumul spre 
ziuă, de la începutul anului.

mai puțin de 15 800 tone 
cărbune cocsificabîl pes- 
plan. Cînd vorbesc des- 
succesele lor, minerii de

In aceeași zi, tovarășii Gheorghe 
Apostol, Con
stantin Tuzu și 
persoanele ce-i 
însoțesc au so
sit la Viena.

î

rul Austriei la 
Wetzler. Au fost, 
față ambasadorul
Viena, Mircea Ocheană, 
ambasadei romine, 
riști austrieci și străini.

Vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pittermann a rostit un cu- 
vînt de bun sosit.

A răspuns prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Gheorghe Apostol.

(Agerpjesl

nu 
de 
te 
pre
la frontale nu uită să amin
tească de tovarășii lor de la 
pregătiri. Ei sînt aceia eare 
ie pregătesc fronturi de lucru. 
Lozinca lor este: la timp, de 
calitate. Pentru executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor 
de pregătiri se întrece briga
da, lui Onișor Nicolae care 
deschide galeria de bază și cu 
cea a lui Olteanu Alexandru 
care sapă galeria de cap pen
tru abatajul lui Aslău. sau 
cele conduse de Vlad Dumitru 
si Butnaru Victor care des
chid drum pentru frontalul lui 
Ghioancă Ion. Niciodată fron- 
taliștii n-au bătut pasul pe loc 
din lipsă de pregătiri. Peste 
tot pe unde au trecut cu fron
talele. minerii din abataje au 
găsit lucru de calitate, «are 
le-a dat posibilitatea să mun
cească cu spor. Și nu de pu
ține ori cei de Ia pregătiri 
s-au situat în fruntea luptei 
pentru nou, pentru sporirea 
realizărilor colectivului secto
rului. Toate galeriile de cap

(Continuare. în pag. 3-a)
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Cu „Drujba" la doborîtui eopacilor în parchetul 
forestier Cîmpu mielului.
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Tot seoretul: oamenii

Duminică, pe bazele sportive 
din Petroșani și Petri la

Duminica, în localitățile Vulcan, 
Petroșani și Petrila, s-au desfășu
rat întreceri sportive contînd pen
tru etapa a П-a a Spartachiadei re
publicane. Orașul Petroșani a găz
duit întrecerile de tir, popice și 
tenis de masă.

La tir seniori, primul loc, cu 70 
puncte din 100 posibile, a fost o- 
cupat de Nicolau B. de la Parîngul 
Lonea, urmat de Cîmpeanu Stefan 
cu 66 puncte de la Utilajul Petro
șani și Muriteanu Ilie de la Parln- 
gul Lonea cu 64 puncte. La Juniori, 
Csabay Ștefan de la Energia Paro- 
șeni, cu 65 punete, a cucerit pri
mul loc urmat de Diaconeasa Ni- 
colae — Parîngul Lonea cu 59 
puncte. Destul de valoros a fost 
rezultatul obținut de junioara Dol- 
cu Emilia — Energia Paroșeni care 
a realizat 71 puncte. Cei 32 de 
concurenți participanți Ia întreceri, 
au aparținut asociațiilor sportive 
PaTÎngul Lonea, Preparația Petrila, 
Utilajul Petroșani, Energia Paro
șeni, Dinamo Petroșani și 6 August 
Petroșani. De menționat că centrul 
Lupeni nu a trimis la acest con
curs niei un concurent deși în 
prealabil au fost organizate între
ceri de tir.

întrecerile de popice au avut loc 
pe arena Utilajul cu participarea a 
16 sportivi la proba de 60 bile 
mixte. Cu 241 p. d., pe primul loc, 
s-a clasat TOrdk loan — Minerul 
Vulcan, Halasz Alexandru, cu 239 
p. d., a ocupat locul III. La aceeași 
probă, rezervată femeilor, Ispas 
Măria —- Retezatul Uricaili a obți
nut 162 p. d.

întrecerile de ciclism au avut 
100 pe traseul Petrila—Lonea și re
tur. Datorită lipsei de preocupare 
a mai multor asociații sportive, și 
îndeosebi a unor asociații cu tra

Intîmplări sportive
Arcașul 

lui Mile luho-Mâlc lai
Gunoscuttil etnograf rus Mikluho- 

Maklai a adus în Rusia din călăto
riile sale în Noua Guinee o colecție 
unicală de îmbrăcăminte, arme și 
obiecte folosite de papuași, care au 
fost expuse pe niște manechine e- 
xecutate după desenele exploratoru
lui. Unul din manechine reprezintă 
un arcaș gata să tragă.

© dată, în timpul blocadei Lenin
gradului, în apropierea Muzeului de 
antropologie și etnografie a explodat 
o bombă aruncată din avion. Din 
cauza zguduitorii puternice, coarda 
întinsă a arcului s-a rupt și mane
chinul „a tras". Săgeata a străbă
tut sala și s-a înfipt în ușa unui 
dulap.

Suspendată între cer 
și pămînf

In cursul unui exercițiu de lansare 
eu parașuta, tînara Lillian Wilke, 
din localitatea Toledo (Ohio), a fost 
protagonista unei întîmplări neobiș-

Etapa a Iha a
In cadrul „Cupei Federației Romîne 

de Tir”, pe poligonul din Petroșani, 
s-a desfășurat etapa a П-a Ia care au 
luat parte trăgătorii asociațiilor : E- 
nergia Paroșeni, Parîngul Lonea ?■’ 
Utilajul Petro’ar! 

diții în această ramură așa cum 
este Parîngul Lonea, care nu a tri
mis nici un concurent ca și cen
trele Lupeni, Vulcan și Petroșani, 
la concurs au participat numai 
sportivii asociațiilor Jiul și prepa
rația Petrila. La biciclete oraș, lo
cul I a fost cucerit de tînărul Se- 
reanu Mihai — preparația Petrila, 
iar la biciclete curse, de Nagy Io
sif de la Jiul, care pe aceeași dis
tantă a obținut timpul de 8’25". El 
a fost urmat de Dement Carol de 
la aceeași asociație și Costa Petru 
de la preparația Petrila.

După-amiaz8. pe stadionul din 
Petrila, au avut loc întrecerile de 
fotbal, la care au participat echi
pele Retezatul Uricani, Utilajul Pe
troșani, preparația și sectorul VIII, 
mina Petrila

Ardoarea și puterea de luptă, 
dovedită îndeosebi de componen
ta echipei din Uricani, Utilajul și 
sectorul VIII al minei Petrila, au 
făcut ca întrecerile să fie extrem 
de disputate. In primul joc, s-a în- 
tîlnit echipa preparației Petrila cu 
Utilajul Petroșani. Spre surprinde
rea generală, Utilajul a învins cu 
scorul de 4—0. In al doilea joc, 
după 90 de minute, sectorul ѴПІ 
mina Petrila — sectorul VI Uri
cani au terminat la egalitate. 
Scor : 2—2. Pentru stabilirea câști
gătorului, meciul a fost prelungit 
cu încă 2 reprize a 15 minute. Pe- 
trilfețiii, piai înscriu 2 goluri și ast
fel meciul ia sfîrșit cu 4—2 în fa
voarea lor. La data de 12 iulie, pe 
același teren se va juca finala în
tre Utilajul Petroșani si sectorul 
ѴШ Petrila.

La tenis de masă, tînărul Lăs- 
căianu Petru de la Utilajul Petro
șani a cucerit locul I și dreptul 
de a participa la etapa superi
oară.

S. BÂLOI

nuite. Sărind cu parașuta de la o 
înălțime de 2 000 m era aproape să 
ajungă la pămînt, cînd s-a pomenit 
că a rămas agățată de firele electri
ce ale stupilor unei linii. Abia după 
două ore, întrerupîndu-se curentul de 
înaltă tensiune care circula prin a- 
ceste fire, Lillian Wilke a putut fi 
eliberată.

Pescuit... cu secera
Cufundat în apă pînă la brîu, col

hoznicul uzbec Madrahinov tăia cu 
secera trestie în lacul Mașarip din 
apropiere de Horezma. Deodată, a 
simțit o împinsătură puternică care 
l-a făcut să-și piardă echilibrul. Nici 
nu a apucat să-și dea seama de ce 
se intlmplă, cînd a fost împins 
din nou cu brutalitate. Tot
odată, a simțit o durere în 
pulpă. II mușcase un somn 
uriaș. ReînnOindu-și atacul, peștele 
s-a cramponat literalmente de picio
rul colhoznicului și nu i-a mai dat 
drumul. Madrahinov a trebuit să-l 
încalece, atunci abia a reușit să-l 
răpună cu secera pe care o avea în 
mină.

„Cupei F.R.T.“
Mai bine pregătiți, trăgătorii din 

Paroșeni au cucerit primele două 
locuri cu 308 și. respectiv, 262 
puncte. Locul trei a revenit trăgăto
rilor de la Utilajul.

întreceri la box
Sîmbătă și duminică, la clubul 

din orașul Vulcan s-au desfășurat 
întrecerile de box din cadrul spar
tachiadei republicane.

Meciurile, viu disputate, uneori 
dramatice, au cules ropote de aplau
ze din partea spectatorilor, care au 
fost satisfăcuți de calitatea unora 
din ele. Ne referim îndeosebi la 
meciul dintre Stamate loan — Mi
nerul Vulcan și Berințan Teodor — 
Jiul Petrila. disputat într-un ritm 
infernal din primul și pînă în ultimul 
minut și în care juriul a avut de 
rezolvat o grea sarcină la indicarea 
învingătorului, meciul fiind aproape 
egal. A fost preferat Berințan Teo
dor pentru un plus de claritate în 
acțiuni.

Un alt meci care a electrizat a- 
sistența a fost cel disputat de către 
Stamate Stanciu — Minerul Vulcan 
și Costinaș — Jiul Petrila. Lovituri 
puternice de o parte și de alta au 
făcut incert rezultatul pînă în ul
tima repriză, cînd Stamate Stanciu, 
cu un ultim efort, obține avanta
jul necesar victoriei.

A mai plăcut Șanta Nicolae
Jiul Petrila care a învins clar ne 
Beleț — Minerul Vulcan. Conside
răm totuși că Șanta nu a folosit 
suficient ..directa" lui de stînga care, 
i-a adus multe succese în trecut și 
sugerăm antrenorului Pop să insiste 
la antrenamente pentru lichidarea a- 
cestei deficiențe.

Mereu tînărul Georgescu Silviu 
— Minerul Vulcan — a încheiat în 
repriza a JI-a „socotelile” cu lorda- 
che Dumitru — Minerul Lupeni — 
care a fost abandonat just de an
trenorul toubii Nicolae.

Au fost declarați cîștigători ai 
spartachiadei republicane la box. fa
za raională următorii sportivi r Cate
goria muscă ilvănuș — .Minerul I.u- 
peni; categoria cocoș: Munteanu Z. 
—• Minerul Vulcan; categoria pană: 
Berințan Teodor — Jitii Petrila: ca
tegoria semiușoară: Stamate Stan
ciu — Minerul Vulcan; categoria 
ușoară : Lupaș Traian — Jiul Pe
trila; categoria semimijlocie: Șanta 
Nicolae Jiul Petrila; categoria mij
locie mică : fordache Dumitru — 
Minerul Lupeni; categoria mijlocie 
mare : Georgescu Silviu - - Minerul 
Vulcan; categoria semigrea: Burlan 
Dumitrii - Minerul Vulcan: cate
goria grea: Kiss Ioan — Minerul 
Lupeni.

V1RLAN CONSTANTIN 
arbitru de box

☆

In ziua de 12 iulie, etapa a Il-a 
orășenească a Spartachiadei republi
cane va continua cu întrecerile la 
ramurile : atletism, handbal, natație 
și șah.

(Urmare din pag. l-a)

și de bază sînt susținute în ele
mente metalice Т.Н., care apoi 
sînt răpite și refolosite, realizîn- 
du-se astfel importante economii 
de material lemnos. Mai mult, pen
tru a economisi și lemnul care se 
folosea pentru bandaj are, brigadie
rul membru de partid Vlad Dumi
tru a trecut, îricepînd din luna a- 
prilie, la bandajarea pereților ga
leriei cu plasă metalică. El a fost 
primul în sector. Acum, după ace
lași procedeu bandajează galeria 
de cap pe care o deschide și or
tacii din brigada lui Olteanu Ale
xandru. Mărturie a gr.jjii pen
tru calitate, a priceperii bri
găzii lui Vlad Dumitru în 
folosirea noului procedeu stă fap
tul că în galeria de cap săpată în 
luna aprilie pentru frontalul IV 
vest, unde s-a executat pentru 
prima oară bandajarea cu plasă 
metalică, nu a fost necesară pînă

Preocupare pentru calitatea mîncăruriior
In cadrul complexului C.F.R. Pe

troșani funcționează o cantină unde 
iau masa numeroși abonați printre 
care lăcătuși de revizie, muncitori 
din partidele de tură care însoțesc 
garnituri de tren, mecanici de lo
comotivă, fochiști etc.

Personalul cantinei, în frunte cu 
tovarășa Slovik Aurelia, dovedește 
preocupare pentru calitatea mîncă- 
rurilor preparate și pentru buna

Pe urmele materialelor publicate
Gospodarii au luaf măsuri

In articolul intitulat „Gospodarii 
sînt în concediu", apărut în ziarul 
„Steagul roșu” cu nr. 4 527 se cri
tica slaba gospodărire a cinemato
grafului din Bărbăteni, precum și 
faptul că împrejurimile clubului de 
aici sînt pline de gropi. In răspun
sul trimis redacției, se arată că cele 
relatate sînt juste, iar Comitetul sin
dicalului minei Lupeni a luat măsuri, 
pentru repararea sobelor de tera
cotă, pentru schimbarea becurilor

Ziarele se vor distribui după dorință
in articolul „După dorință” apă

rut de curînd în ziarul „Steagul ro
șu” se criticau unele neajunsuri în 
difuzarea presei la chioșcul de la 
inina Aninoasa. Cele relatate sînt 
juste, se arată în răspunsul trimis 
redacției, și în viitor se va acorda 
mai multă atenție colectării de abo-

La drum cu îndrăgostitii de frumos
Zilele cu ploaie măruntă și rece 

de toamnă din ultima vreme îm
biau mai mult să stai la gura so
bei decît să o pornești la drume
ție. In timp ce văile se aflau sub 
un robinet uitat deschis de multă 
vreme, zgribuliți de frig munții 
și-au tras pe crestele golașe cușme 
mari, albe, de omăt, taman ca în 
toiul iernii. Pînă și octogenarii nu-și 

prea amintesc de 
ninsoare îu luna 
iulie. Dar iată că 
soarele și-a tăiat- 
fereastră prin per
deaua norilor. A- 
pariția discului de 
aur al soarelui pe 
înaltul azur a fost 
ca un semnal pen
tru iubitorii de 
excursii. Să urmă
rim doar o coloa
nă de motocicliști 
ce au pornit-o 
spre cabanele de 
la Gura ZIata și 
Gura Apei.

...Răsăritul soa
relui i-a găsit pe 
cei 12 motocicliști 
care s-au înțe
les să meargă îm
preună în ex
cursie trebăluind 
pe lîngă caii lor 
„înaripați". Cînd 
s-a înălțat așa 

în prezent niei o lucrare de în.' 
treți n-ere.

☆
Da, oamenii sînt aceia care au 

adus sectorului III al Lupenîului 
titlul de fruntaș pe exploatare. Iar 
însuflețitorii acestui entuziast co
lectiv, animatorii lui, sînt comu
niștii. Brigadierii comuniști au for
mat oameni care știu să lupte cu 
greutățile, să respecte cuvîntul 
dat în întrecere. Comuniștii au 
fost aceia eare-n ultima lor adu
nare generală și-au fixat drept 
sarcină ca pînă la 23 August să 
totalizeze peste planul anual la zi 
20 000 tone de cărbune.

Cuvîntul comuniștilor a găsit un 
puternic ecou în rîndul colectivu
lui. Pentru traducerea lui în viată, 
în prima zi de muncă din luna iu
lie colectivul sectorului III a 
dat peste plan îneă 136 tone de 
cărbune. Și, pe cum spunea tova
rășul Nan Traian, secretarul orga
nizației de bază, acesta nu-i deci, 
începutul unei perioade de nou 
avînt...

servire a abonaților. Ținînd cont 
de gusturile și cerințele celor care 
mănîncă la cantină, șefa bucătar 
Baniu Ștefania și ajutoarele Petra 
Maria și Tehaviuc Mihaela, cu în
tregul personal, au reușit să ser
vească meniuri variate care se 
bucură de apreciere.

ION NICOLAE 
lăcătuș de revizie

arse și întreținerea permanentă a cu
rățeniei.

Pentru asigurarea vizionării ttlC 
condiții optime a filmelor se va în
tocmi un deviz pentru executarea de 
reparații capitale.

In ceea ce privește aspectul îm
prejurimilor, comitetul sindicatului, 
de comun acord cu Sfatul popular 
al orașului Lupeni a preconizat or
ganizarea unei acțiuni de muncă pa
triotică pentru nivelarea terenului șl 
transformarea lui în zonă verde 

namente, iar programul orelor de 
serviciu va fi respectat întocmai. 
Pentru ea ziarele să fie distribuite 
după dorința abonaților și nu a to
varășei Dediu Elena, conducerea Ofi
ciului P.T.T.R. Aninoasa va contro
la cu regularitate felul în caro este 
respectat programul chioșcului.

de vreo două suliți soarele le-j
urat parcă drum bun. Motoarele 
au început să duduie. Cu căștile 
pe cap, cei 12 au pornit în șir in
dian. Ajunși la Rîu de mori au 
luat-o pe drumul forestier ce urca 
în masivul Retezat. Cu cît înain
tezi spre inima muntelui, îngemă
narea apei cu drumul se face tot 
mai simțită. Corsetul de stîncă și 
versanții împăduriți tind parcă să 
contopească drum și apă într-un 
singur tot. îngustimea văii dă îm
prejurimilor o răcoare de peșteră. 
Pata de cer de deasupra e din ce 
în ce mai mică, iar razele soarelui 
se strecoară cu greu prin coroana 
deasă a fagjjor seculari. Din loc 
în loc. așa cum se vede și din eli- 
seu, pescari amatori își încearcă 
norocul și măestria în unda înspu
mată și cristalină a apei. Deodată 
apare un luminiș mai măricel. Aici 
e cabana Gura Zlata care îi aș
teaptă ospitalieră. Un mic popas 
și din nou la drum. La cabana Gura 
Apei, popasul e mai lung. Motoa
rele se odihnesc, iar excursioniștii 
servesc o masă gustoasă. De aici 
nu mai poți înainta decît pe po
teci de munte. Pînă aici însă, în 
special în zilele de repaus, circu
lația e intensă. Zeci și zeci de mo
tocicliști, automobilist! vin să ad
mire frumusețile acestor melea
guri. Multi dintre îndrăgostitii do 
frumos imortalizează pe peliculă 
minunate peisajii. Așa a făcut și 
fotograful nostru N. Moldoveanu.

D. CRIȘAN
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Mesaje ale industriei socialiste Banatul în graiul cifrelor

1
i

marfă cite se făceau în total 
întreg anul 1938. Un produs al

schelele con- 
dînd viață 

planuri elaborate de 
asentimentul întregului 

desăvîrșirea construcției 
socialismului contribuie

me-

Privind Republica Populară Ro- 
mînă, care în numai 20 de ani a 
străbătut drumul de la Romînia e- 
minamente agricolă la Romînia 
socialistă cu o industrie în conti
nuă dezvoltare, ești cuprins de o 
legitimă mîndrie patriotică. De la 
Bicaz, la Reșița, de la Constanța 
și pînă sus în Maramureș, tara în
treagă a urcat pe
strucției socialismului, 
mărețelor 
partid, cu 
popor. La 
edifieiulul
și oamenii muncii din uzinele și 
fabricile bănățene. Echipate cu a- 
gregate. mașini și utilaje din cele 
mai moderne, întreprinderile in
dustriale din Banat trimit țării tot 
mai multe produse, adevărate
saje ale industriei socialiste. Fă
urarii de metal din Cetatea de 
a Reșiței și de la uzinele 
Roșu, de exemplu, pun în 
an : 
nale
4 ori 
pe 2 
produceau întreprinderile 
gice ale Romîniei în anul 1938. 
Pe magistralele de oțel ale țării 
gonesc voinicește zeci de locomo
tive Diesel electrice, a căror inimă 
a luat naștere la Uzinele construc- 

. toare de mașini Reșița, cea mal 
modernă uzină de acest fel din 
trla noastră. Tot pe drumurile 
fier ale țării circulă mii de 
goane de marfă ca și primele 
goane de călători produse de con
structorii de vagoane din Arad la 
nivelul ultimelor cuceriri mondiale. 
Acutn din această uzină ies la fie
care 27 de zile tot atîtea vagoane-

Foc 
Oțelul 

acest 
națio-la dispoziția economiei

! de 2,6 ori mai mult oțel, de 
mai multă fontă și de aproa- 
ori mai multe laminate decît 

siderur-

ȘTIAȚI CA...

pa-
de

va-
va-

J în 1950 la Arad s-au construit 
ț primele strunguri romînești ?

in anii șesenalului la Reșița 
s-au produs primele motoare Dfe- 

«el-electrice de 2 100 CP folosite 
la construcția locomotivelor ?

recent la fabrica de ceasuri Vic
toria din Arad a fost produs cel 
de-al 1 000 000-lea ceasornic 
teptător romînesc ?

deș'

linia ferată Oravița-Anina 
cea mai veche linie 
țară ? (Construită în
această linie cuprinde 
ga distanță de 34 km
de 14 tonele, 10 viaducte, precum 
și numeroase ziduri de sprijin să
pate în stinci).

este 
din 

1860,
ferată 
anul
pe întrea- 
un număr

i
4 
*
4
♦ 
t
4
4
*

4 
<14 
4J
ț
4
4
4
4
4

i
44 
i

4 î 
î
*

de 
în 
industriei socialiste romînești care 
nu are termen de comparație în 
economia vechii Romlnii sînt strun
gurile realizate de uzinele „Strun
gul" Arad. In cei 14 ani care au 
trecut de la intrarea în funcțiune 
a acestei uzine, producția de 
strunguri a crescut de 20 de ori, 
constructorii de aici reallzind în 
acest interval 15 tipuri de mașini 
așchietoare. Marca strungurilor ro
mînești este cunoscută în prezent 
în peste 30 de țări din 
lume, bucurîndu-se de 
favorabile chiar și în țări 
dustrie foarte dezvoltată __
dia, R. F. Germană, Italia, Japonia 
etc. Dintr-o altă mare întreprinde
re bănățeană — Uzinele de con
strucții metalice și mașini agricole 
Bocșa — iau drumul spre marile 
uzine și șantiere ale țării construc
ții metalice, poduri rulante și ma
carale de mare tonaj, în vreme ce 
Uzinele constructoare de mașini 
Reșița trimit celor care înalță noile 
centrale electrice, hidro și turbo 
agregate energetice ai căror para
metri de funcționare se ridică la 
nivelul performanțelor tehnice in
ternaționale. Acest succes consti
tuie o mîndrie a oamenilor de ști
ință romîni și a constructorilor de 
echipamente energetice din industria 
electrotehnică bănățeană care rea
lizează în prezent 44 la sută din 
producția de generatori electrici 
și aproape 30 la sută din cea de 
motoare electrice a tării.

Mesaje ale industriei socialiste 
sînt și miile de mașini și utilaje 
agricole — selectoare universale 
mori și batoze de porumb, insta
lații complexe avicole, cultivatoa
re etc. trimise unităților 
socialiste de către uzinele 
metal” 
pleț și

Dind 
privind 
tării, statul nostru a învestit în 
anii puterii populare în întreprin
derile Industriale din Banat fon
duri de ordinul miliardelor de lei, 
asigurînd pe această cale darea în 
exploatare a noi obiective indus
triale, precum și dezvoltarea 
modernizarea celor existente.
s-au înălțat la Reșița 
nale automatizate de 
fiecare, un complex 
o fabrică de utilaj greu și una de 
motoare Diesel electrice, o fabrică 
de aglomerare a minereurilor de 
fier, o oțelărie înzestrată cu agre
gate din cele mai moderne etc. Noi 
sînt și uzinele de strunguri, halele 
Uzinelor de vagoane, întreprinde
rea „Teba“ și fabrica de mobilă

întreprinderile 
plastice „Der- 

fabrica de 
Timișoara, fi-1 
Lugoj și mul- 
cuprinsul re-

— In anii putorii 
populare, în orașele 
și centrele muncito
rești au fost con
struite blocuri cate 
însumează peste 10000 
apartamente.

ii instituții de artă, 
teatre, operă, filarmo
nici, toate înființate 
In timpul regimului 
democrat-popular.

ocrotirea 
populației, 
cite un medic la 643 
de locuitori.

sănătății 
revenind

Timișoara este primul oraș din 
Europa care a folosit energia e- 
lectrică la iluminatul străzilor, 
odată cu construirea uzinei elec
trice în anul 1884 ?

primul 
că pe

Întreaga 
aprecieri 
cu o in- 
ca Sue-

agricole 
„Tehno- 
dîn To-Timișoara, uzinele

U.C.M.M.A. Bocșa, 
viață hotărîrilor 

industrializarea socialistă a
P.M.R.

și 
Așa 
fur- 
m c

două noi
cite 700 
de turnătorii,

la Oravița s-a construit 
teatru din țară (1852) și 
aici a trecut și trupa lui Pascally, 

avîndu-1 ca sufleur pe M. F.mi- 
nescu ?

Comarnic 
mai mari

se află una din 
peșteri din Romi-
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la
cele
nia, lungă de 1 200 m, bogat or-

4 namentafă cu stalagmite și sta-
І lactite de o rară frumusețe î * 
J
• marmura albă de la Rușchița, 
Icu care s-au placat pereți! unor 

edificii monumentale din tară, es
te cunoscută și solicitată în nu
meroase țâri din Europa șl Am*- 

j rica "t
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din Arad, Uzinele mecanice, fabri
ca „Electromotor", 
de produse din mas* 
matina", „Victoria", 
produse lactate din 
latura de mătase din 
te altele, ridicate pe
giunii în anii puterii populare. In 
același timp. în întreprinderile in
dustriale din Banat s-au pus în 
funcțiune peste 3 000 de agregate 
mașini și utilaje de mare produc
tivitate — strunguri cu comandă 
program, aparate de sudat auto
mat, instalații de călire cu curenți 
de înaltă frecventă, mașini de țe
sut automate, benzi mecanizate 
pentru fabricarea încălțămintei.

Din volumul producției totale 
dat țării de industria socialistă a 
Banatului un loc important îl o- 
cupă produsele industriei ușoare 
și alimentare. In primii 4 ani ai 
sesenalului, producția acestor ra
muri industriale, reprezentată de 
întreprinderile textile, confecții, 
încălțăminte, mobilă și produse a- 
limentare din Timișoara. Arad, Lu
goj, Caransebeș — a înregistrat 
o creștere de aproape 5 ori la con
fecții din țesături și 
de peste două ori la 
din lemn, chimicale, 
faianță, încălțăminte, 
pielărie și blănuri.
mentare. Țesăturile produce de u- 
zinele textile „30 Decembrie" 
întreprinderea ..Teba” Arad, 
realizate de 
Timișoara, 
fabricilor 
„Modern'' 
duse care
ritată apreciere, 
peste hotare. O 
aprecieri este și 
de jumătate din
prinderi republicane din 
parte a țării exportă produse în 
peste 50 de țări din întreaga lume.

Intîmpinînd cea de-a XX-a aniver
sare a eliberării patriei noastre cu 
noi succese, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale Ba
natului privesc cu Încredere și op
timista viitorul luminos al țării. 
Desăvîrșirea construcției socialiste 
a Romîniei va pune în valoare noi 
bogății ale regiunii noastre.

$i asemenea Banatului, toate re
giunile țării vor urca pe culmile 
cele mai înalte ale socialismului, 
călăuzite de farul luminos și înțe
lept al întregului popor — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

— In ultimii 5 ani, 
aproape 20 000 de fa
milii de muncitori și 
colectiviști 
tat în case 
struite din 
proprii.

— Peste 
unități ale 
de stat și 
deservesc
regiunii cu 
industriale și 
tare.

s-au mu- 
nou con
veniturile

4 000 de 
comerțului 
cooperatist 

populația 
produse 
alimen-

2 000

— Funcționează în
p*rt< a tirii

— Aproape
de medici și peste 
5 000 de cadre medii 
sanitare veghează la

— Stat astăzi WB 
comune șl sate elec
trificate fată de 62 
site erau în 1944.

— 656 cămine cul
turale, 444 cinemato
grafe, case raionale 
de cultură și peste 
1000 biblioteci stau 
astăzi la dispoziția 
oamenilor muncii 
comune si sat*.

din

Cîntăm bucuria vremurilor noastre

tricotaje și 
produse finite 

sticlărie si 
articole de 

preparate ali

si 
cele 

fabrica ,,Bumbacul" 
încălțămintea Cu marca

„Victoria'’, „Banatul" și 
din Timișoara sînt pro- 
și-au cîștigat o bine me- 

atît în tară cit și 
expresie 
faptul că 
cele 100

a acestei 
mai mult 
de între- 

aceastg

Folclorul bănățean — parte inte
grantă a tezaurului artei populare 
romînești — dă glas prin frumoase 
cîntece și jocuri sentimentelor de 
bucurie și fericire pe care le tră
iește întregul popor al Romîniei so
cialiste, Meșterii metalului din Reși
ța, constructorii de mașini din 
Arad, țesătoarele și dascălii din 
Lugoj, muncitorii și studenții din 
Timișoara, ca și miile de colecti
viști din satele Banatului urcă pe 
scenele cluburilor muncitorești sau 
ale căminelor culturale, cîntînd cu 
toată pasiunea lor simfonii ale 
muncii biruitoare a celor ce clă
desc socialismul, închină imnuri 
de slavă partidului nostru drag. 
Mîndri de tradiția lor în arta cîn
tecului și a jocului popular, tradi
ție urcată secole de-a rîndul de 
doinitori, fluierași și coriști de 
prin părțile Caransebeșului. . Lugo
jului și Oraviței, de dansatori de 
brîuri, sorocuri. eeardașuri. lendle- 
re. colourl din cîmpia Banatului, 
sau de pe valea Carașului și a 
Mureșului, artjștii amatori bănățeni 
s-au făcut cunoscuți în anii de du
pă eliberare în întreaga țară, afir- 
mîndu-se în toate marile întreceri 
artistice ca talentați interpret! ai 
artei populare, purtători ai simță- 
mintelor de bucurie și fericire pen
tru viața nouă p* care o trăiește 
întregul nostru popor. Corul nieta- 
lurgiștilor și constructorilor de ma
șini din Reșița, de trei ori laureat 
al unor concursuri artistice repu
blicane. corul „Ion Vidu“ din Lu- 

înfiîntat cu mai bine de 150 
ani în urmă, decorat cu Ordi- 
Muncii clasa I-a, corul cente- 
de la Chizătău. echipele de dan-

Ing. TRANDAFIR COC1RLA 
secretar al Comitetului regional 

Banat al P.M.R.
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goi, 
de 
nul
nar
satori de la uzinele Oțelul Roșu și 
cele ale colectiviștilor din Hitiași și 
Seceani, unde jocul popular este 
reprezentat pe scenă de 4-5 gene
rații de dansatori, sînt cîteva măr
turii ale pasiunii Si dragostei cu

★

care artiștii amatori din Banat 
îmbogățit florile artei 
mîuești.

Astăzi 
fabrică, 
nu aibă 
cîntecului și jocului popular. In re
giune activează 463 de formații in
strumentale 'și aproape tot atîtea 
coruri, mai mult de 600 de echipe 
de jocuri populare și peste 700 de 
brigăzi artistice de agitație - 
toate la un loc număra mai 
de 60 000 artiști amatori.

Inspirat din tradiția locală 
mai ales din viața nouă a patriei, 
repertoriul coral-muzical și de jo
curi populare al artiștilor amatori 
bănățeni cuprinde astăzi sute de lu
crări făurite de creatori anonimi și 
de cunoscuți compozitori ca Sabin 
Drăgoi, 
teanu, 
Holnic, 
zicieni 
lași timp și 
ai formațiilor artistice 
Corurile bănățene și-au înscris 
repertoriu cîntece patriotice 
masă, lucrări corale inspirate 
viața nouă de azi. Din 
tarafurilor și orchestrelor 
din ritmul săltăreț al 
populare bănățene răzbate 
mul și încrederea în Viitorul feri
cit al patriei, bucuria muncii bi
ruitoare. dragostea pentru tot ce 
crează harnicul .și talentatul nostru 
popor, dorința de pace.

In prezent, artiștii amatori din 
Banat se pregătesc cu multă rîv- 
nă pentru a urca pe marea scenă 
a celui de-al Vll-lea concurs artis
tic închinat celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre

populare
au

ro

există uzină, 
sat care să

în Banat nu 
comună sau 
talentați interpreți ai artei

care 
bine

Nicolae Ursu. Eugen Cu- 
Gheorghe Goian, Mircea 
Sava Ilin și multi alți mu- 

banățeni care sînt în ace- 
îndntmători apropfați 

amatoare, 
în 

și de 
din 

melodiile 
populare, 
jocurilor 
optimis-

prof. DIMITRIE STAN
artist emerit al R. P. Romîne, 

directorul Casei regionale a creației 
populare-Banat

Timișoara puternic
și de cercetare științificaCu mai bine de 40 de ani în 

urma, la Timișoara a luat ființă o 
școală politehnică cu două facultăți, 
care pe atunci număra 250 de stu- 
denți și un mănunchi de profesori. 
Prin grija partidului și a statului 
nostru, Timișoara a devenit în anii 
puterii populare un puternic centru 
universitar și de cercetare științifică. 
Aici învață astăzi aproape 10 000 de 
studenți. In anul 1951, la Timișoara 
a luat ființă Baza de cercetări ști
ințifice a Academiei R.P.R., care îm
preună cu institutele de învățămînt 
superior dispun astăzi de zeci de 
laboratoare bine utilate, iar pentru 
viitorii specialiști, astăzi încă atu- 
denți, s-a construit un adevărat oră
șel.

Гп legătură cu această- dezvoltare 
a învățămîntului superior și a mun
cii de cercetare științifică din cen
trul universitar Timișoara, ne-am a- 
dresat academicianului Coriolan. Dră
gulescu, directorul Bazei de Cerce
tări științifice din Timișoara a A- 
cademiei R. P. Romîne, cu rugămin
tea de a înfățișa cititorilor aspecte

centru universitar
■ “ • • —

științădin activitatea oamenilor de 
timișoreni.

Crearea Bazei de cercetări 
fice din Timișoara, a arătat acad. C. 
Drăgulescu. a constituit un puternic 
stimulent pentru activitatea de cer
cetare științifică și în Cadrul institu
telor de învățămînt superior, permi- 
țînd totodată oamenilor de știință să 
acorde o asistență tehnică superioa
ră multor întreprinderi industriale 
din regiune și din țară. Munca de 
cercetare științifică a colectivelor din 
cadrul bazei are ca preocupări o- 
biective, care corespund nevoilor ac
tuale ale dezvoltării științei, tehnicii 
și producției industriale actuale, iz- 
vorîte din hotărîrile celui de al 111-lea 
Congres al P.M.R. Cercetările în 
Curs, ca și cele în pregătire. ale 
tuturor specialiștilor din cadrul Bazei 
au în vedere probleme științifice de 
actualitate mondială, care răspund 
în același timp la necesități ime
diate sau în perspectivă ale econo
miei noastre naționale. In diferite

științi-
industrială. 

Timișoara a 
întreprinderi 
documentații

domenii, ca de pildă sudură, rezisten
ța materialelor, chimia 
Baza de cercetări din 
pus la dispoziția unor 
industriale numeroase
tehnico-științifice, a căror utilizare 
în producția industrială s-a dovedit 
de mare eficacitate economică și 
tehnică.

Secția de sudură, în care a lu
crat regretatul academician C. Mi- 
cloși, desfășoară în prezent o largă 
activitate de cercetare a proceselor 
metalurgice de bază care au loc în 
timpul sudării lor. Au fost studiate 
corelațiile dintre parametrii procesu
lui de sudare și rezistența meca
nică a îmbinării, adiicîndu-se con
tribuții importante la clarificarea 
problemelor complexe ale sudabilității 
oțelurilor. Problema alierii oțelului 
în arc electric cu dozarea elemente
lor de aliere prin intermediul unui 
flux ceramic este, de asemenea. în 
centrul preocupărilor specialiștilor 
noștri. Lucrările de mai sus și-au 
gSeit aplicații Imediat* în domeniul

sudărîi șinelor de cale ferată dki 
țara noastră, a acoperirii de protec
ție sau reparațiilor la suprafețele su
puse uzurii cu aliaje rezistente, în 
elaborarea unor scheme de automati
zări ale proceselor de sudare.

Un alt domeniu de cercetare ști
ințifică, în care se efectuează im
portante studii, este și seismologia. 
Sub conducerea profesorului Ion Cu
rea. rectorul Universității din Timi
șoara. se fac cercetări pentru cu
noașterea particularităților seismice 
ale Banatului.

Succesele obținute de lucrătorii 
științifici și cadrele didactice din cen
trul universitar ș! de cercetare știin
țifică din Timișoara, a încheiat acad. 
C. Drăgulescu. sînt pentru noi un 
puternic stimulent în activitatea 
0 desfășurăm pentru obținerea 
noi realizări pe drumul 
științei și tehnicii 
slujba construirii 
patria noastră.

ce 
de 

dezvoltării 
romînești. pus* în 
socialismului în

V. BÂNAȚANU
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Minerii din țările Pieței comune 
își afirma revendicările

BONN 6 (Agerpres).
Aproximativ 20 000 de mineri 

din cele șase țări membre ale 
Pieței comune s-au întrunit în o- 
rașul vest-german Dortmund, sub 
auspiciile Sindicatului reprezen
tanților minerilor din țările Pie
ței comune.

După cum transmite agenția 
Reuter, minerii au cerut sporirea

Vizita unei delegații de specialiști 
din R.D.G. în Anglia

BERLIN 6 (Agerpres).
După cum transmite ADN, o 

delegație de specialiști din indus
tria de mașini-unelte din R. D. 
Germană a plecat la Londra, în 
conformitate cu o înțelegere in
tervenită între Camera pentru co
merțul exterior a R.D.G. și cercu
rile economice britanice. Delega

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres).

Alegerile prezidențiale și pen
tru congres desfășurate duminică 
în Mexic s-au bucurat de o largă 
participare. Aproape 13 500 000 de 
mexicani au drept de vot. Pentru 
a doua oară în istoria Mexicului 
femeile au votat la alegerile pre
zidențiale și primele știri arată că 
ele au format aproape jumătate 
din numărul votanților.

In cercurile partidului revolu
ționar instituțional, partid gu
vernamental. se afirmă că pe ba
za rezultatelor parțiale cunoscute

„Răspunderea britanică 
în Rhodesia de sud“

ACCRA 6 (Agerpres).
La Accra a fost dat publicității 

;un document intitulat „Răspunde
rea britanică în Rhodesia de sud", 

! care urmează să fie prezentat la 
conferința primilor miniștri ai 
Commonwealthului de la Londra.

■ Situația din această țară este ca-
■ racterizată ca fiind „critică și ex
plozivă", „un pericol nu numai 
pentru securitatea Africii dar și 
pentru pacea lumii". Se sublinia
ză, de asemenea, că actuala „si
tuație din Rhodesia de sud este 
rezultatul politicii colonialiștilor" 
care, favorizîndu-i pe cei circa 
220 000 de europeni, lipsesc peste 
3 600000 de africani de drepturi 
economice și politice. Documentul

; cere guvernului britanic să acțio-

PRAGA: Seminarul 
international al fetelor
PRAGA 6 (Agerpres).
Agenția CTK anunță că la 5 

iulie s-a deschis la Praga Semi
narul internațional al fetelor, or
ganizat de F.M.T.D.

Seminarul care se desfășoară 
sub lozinca „Pentru un viitor mai 
bun", reunește 76 de delegate din 
41 de țări, printre care și din R. P. 
Romînă.

Becuri antibacterice
BUDAPESTA 6 (Agerpres).
Uzina de construcții de aparate 

din Eszțergom a început produc
ția în serie a unor becuri anti
bacterice. Aceste becuri sînt fo
losite la sterilizarea aerului, lichi
delor și altor substanțe în încă
peri medico-sanitare, spitale, poli
clinici, creșe ș’a.m.d. 

salariilor, scutirea de serviciu mi
litar și acordarea de înlesniri în 
ce privește impozitele, reducerea 
săptămînii de lucru și prelungirea 
concediului legal de odihnă.

Potrivit agenției, cererile mine
rilor sînt în directă legătură cu 
dificultățile înregistrate în indus
tria minieră a țărilor Pieței co
mune.

ția germană va vizita Sheffield, 
Glasgow și alte centre industriale 
importante, pentru a se informa 
asupra nivelului tehnic al indus
triei constructoare d» mașini-unelte 
din Anglia. Totodată, delegația 
R.D.G. va vizita expoziția de ma
șini-unelte din Londra, unde vor 
fi expuse și produse ale R.D.G.

pînă in prezent, alegerea candi
datului guvernamental, Gustavo 
Diaz Ordaz, este ca și sigură. 
Ordaz a avut și sprijinul partidu
lui socialist popular.

Si la alegerile pentru congres 
se așteaptă ca rezultatele să fie 
favorabile partidului guverna
mental.

Noul congres își va deschide 
sesiunea la 1 septembrie, iar noul 
președinte — ales pe termen de 
șase ani — va prelua funcțiile la 
1 decembrie.

Rezultatele definitive ale ale
gerilor nu vor fi însă cunoscute 
decît peste cîteva săptămîni.

neze în lumina noii situații din 
Rhodesia de sud, atrăgînd în a- 
celași timp atenția asupra nete

meiniciei afirmației primului mi
nistru al Marii Britanii, Douglas 
Home, potrivit căreia trebuie ca 
„în mod treptat să fie transferată 
puterea majorității africane". Po
poarele africane cunosc bine sub
stratul „transferării treptate" a 
puterii în fostele colonii care, de 
fapt, prelungește dominația colo
nialistă în aceste teritorii".

Malawi — un nou stat african independent
Pe harta Africii a apărut un nou 

stat independent — Malawi — ca
re face ca familia statelor africa
ne independente să numere în 
prezent 35 de membri (Malawi 
este denumirea străveche a teri
toriului care, la 14 mai 1891, de
venise protectoratul englez Nyas- 
saiand).

Cu prilejul proclamării inde
pendentei țării, care în anul 1963 
a obținut statutul de protectorat 
cu autoconducere internă atît în 
capitală cît și în cele mai depăr
tate colțuri ale tării, au avut loc 
numeroase festivități.

In apropiere de Blantyre, «u 
prilejul ceremoniei dezvelirii mo
numentului închinat eroilor luptei 
pentru eliberarea națională, la ca
re au participat lideri ai partidu
lui de guvernămînt, Congresul din 
Malawi, reprezentanți ai Uniunii 
muncii din Malawi, mii de locui
tori și oaspeți de peste hotare, a 
luat cuvîntul primul ministru, 
Hastings Banda. EI a arătat că po
porul din Malawi și-a cucerit in
dependența în urma unei lupte 
grele și pline de sacrificii. Cînd 
poporul luptă pentru o cauză 
dreaptă, a relevat primul ministru, 
nici soldatii și nici tehnica mili
tară modernă nu-I pot infringe.

IN CIPRU
■ Incidente în regiunea mun
telui Kyrenia В Scopul pre
zenței pe insulă a generalu

lui Grivas
NICOSIA 6 (Agerpres).
Duminică, în regiunea muntelui

Kyrenia s-au produs o serie de in
cidente între cele două comuni 
tăți eipriote. După cum informea- 

1 Ză адегЦіа France Presse, schim
buri sporadice de focuri au fost 
auzite în localitățile Piyenia și 
Ayips Theodoros, teatrul unor vio
lente incidente petrecute cu o 
săptămînă înainte. Se relatează că 
politia cipriotă a arestat doi ci- 
prioți greci vinovați de uciderea, 
în apropiere de Larnaka, a unui 
eîpriot turc. Cei doi vor fi traduși 
în fața instanțelor de judecată.

La Famagusta a avut loc în a- 
ceeași zi o manifestație cu prile
jul căreia a luat cuvîntul fostul 
lider al unităților de partizani 
EOKA, generalul Grivas. Potrivit 
agenției France Presse, Grivas a 
declarat că a sosit în Cipru pentru 
a lupta în vederea unirii Ciprului 
cu Grecia („Enosis").

France Presse subliniază că în 
timpul mitingului, blindate ale for
țelor O.N.U. din insulă au efec
tuat misiuni de patrulare pentru 
a preveni declanșarea unor even
tuale incidente.

In cîteva
NEW YORK. Bilanțul acciden

telor de circulație ce s-au produs 
în S.U.A. în cursul ultimului week
end anunță agenția Associated 
Press a atins un nou record. Du
minică Ia ora 22,30, numărul mor- 
ților a fost de 438. Cele mai multe 
accidente s-au produs în statul 
California (73 de cazuri mortale)

WASHINGTON. Biroul de re- 
censămînt din S.U.Ă. a comunicat 
că regiunea de pe glob unde se 
înregistrează cea mai rapidă creș
tere a populației este jumătatea 
de nord a Americii de sud. Popu
lația acestei regiunii, în prezent 
de 121 000 000 locuitori, crește cu 
3,2 la sută anual. Țările din a- 
ceastă regiune sînt Bolivia, Bra
zilia, Columbia, Ecuador, Peru. 
Venezuela, precum și cele trei 
Guyane — britanică, olandeză și 
franceză.

LA PAZ. Societatea petroliferă 
de stat „Yacimientos petroliferos

Referindu-se Ia politica externă 
a țării, Hastings Banda a subli
niat că țara sa va duce o politică 
de pace și de neaderare, o poli
tică de colaborare cu toate țările 
si ■ popoarele prietene. In ceea Ge 
privește sarcinile care stau în fața 
guvernului pe plan intern, el a 
amintit de necesitatea lichidării 
urmărilor grele ale colonialismului 
— înapoierea economică, analfa
betismul — pentru construirea unui 
stat prosper.

Pe stadionul din capitală tării, 
în prezența a mii de oameni și a 
unor oaspeți sosiți din peste 80 
de țări ale lumii, a fost arborat 
drapelul național al statului' Ma
lawi. Drapelul poartă culorile 
roșu, verde și negru, și flutură 
deasupra teritoriului Malawi ca o 
mărturie a independenței sale, ca 
pn simbol al noului drum pe care 
pășește tînărul stat african.

*
Malawi, care se află situată în 

partea de est a Africii Centrale 
între Republiea Unită Tanganica 
și Zanzibar, Rhodesia de Nord și 
colonia portugheză Mozambic, o- 
cupă un teritoriu de 117.498 km 
pătrați, cu o populație de aproape 
3 000 000 de locuitori.

[oiftriiila internationals sentro iraosformarea 
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ALGER 6. (Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite:

La 6 iulie în sala Aletii din Al
ger și-a început lucrările Confe
rința internațională pentru trans
formarea bazinului mediteranian 
într-o zonă denuclearizată, convo
cată la inițiativa Comitetul: i par
tizanilor păcii din Algeria. Con
ferința este prezidată de condu
cătorul delegației algeriene Mo
hamed Yazid. La conferință parti
cipă reprezentanți ai organizațiilor 
pentru apărarea păcii din Alba
nia, Algeria, Republica Arabă U- 
nită, Cipru, Franța, Grecia, Ita
lia. Iugoslavia, Liban, Libia, Ma
roc, Siria, Spania, Tunisia, Turcia. 
Sînt prezenți de asemenea obser
vatori din partea organizațiilor 
care luptă pentru pace din țările

Măsuri luate de C.C. al F.L.N. 
din Algeria

ALGER 6 (Agerpres).
Comitetul Central al Frontului 

de eliberare națională din Algeria 
a adoptat sîmbătă hotărîrea de a 
exclude din rîndurile partidului 
un număr de foști activiști ai 
F.L.N. Printre aceștia se află fos
tul comandant al regiunii a IV-a 

rînduri
fiscales bolivianos" a anunțat că 
o echipă de prospectare, compusă 
din 250 de oameni, care a reușit 
să-și croiască drum prin junglă, 
a descoperit în provincia centrală 
Carrasco cele mai mari rezerve de 
petrol și gaze naturale ditt' țară. 
Oficialitățile declară că în această 
regiune vor putea fi instalate 200 
puțuri de foraj.

SEUL. Postul de radio sud-co- 
reean „Munhva", într-un comen
tariu referitor la creșterea crimi
nalității în tară, a arătat că pînă 
în luna mai a. c. în Seul au fost 
înregistrate 18 750 de furturi și 
au fost arestați 7 840 delicvenți.

NICOSIA. La 6 iulie Tribunalul 
din Nicosia l-a condamnat pe o- 
fițerul de aviațîe britanic K. Mar
ley la 15 ani închisoare corecțio- 
nală. El fusese arestat la 26 mai. 
la Nicosia sub învinuirea de tra
fic clandestin de arme în favoa
rea ciprioților turci.

Datorită îndelungatei . dominații 
coloniale, economia țării s-a dez
voltat unilateral, specializîndu-se 
mai ales în producția de ceai. 
Țara exportă, de asemenea, bum
bac, tutun, cafea. Industria este 
reprezentată de întreprinderi mici 
pentru prelucrarea materiilor pri
me agricole.

Guvernul național din Malawi 
prevede o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea economică a țării. 
Printre acestea se numără încu
rajarea cooperativelor agricole, e- 
laborarea planurilor de asanare a 
bălților și crearea unor plantații 
de trestie de zahăr și cacao. Pla
nul de dezvoltare a economiei pe 
o perioadă de 5 ani prevede de 
asemenea, crearea industriei tex
tile, darea în exploatare a unei 
fabrici de zahăr și a hidrocentra
lei de pe rîu] Nkula. In această 
perioadă, guvernul intenționează 
să desfășoare o campanie de alfa
betizare în întreaga țară pentru a 
reduce cît mai mult procentul de 
98 la sută neștiutori de carte.

Intrînd în marea familie a sta
telor africane independente, po
porul din Malawi privește cu în
credere viitorul.

GHEORGHE CIOBANU 

africane, arabe, din Asia, Europa 
și America Latină, precum și oa
meni de știință și conducători sin
dicali, în calitate de observatori. 
Din R. P. Romînă participă în ca
litate de observator acad. Miron 
Nicolescu.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de președintele Republi
cii Algeriene Democratice și 
Populare, Ben Bella, care, în nu
mele Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională, al guver
nului și al poporului algerian, a 
salutat pe participanți și a urat 
Conferinței succes, exprimîndu-și 
în același timp speranța că aceas
ta va adopta rezoluții practice de 
natură să contribuie la denuclea- 
rizarea Mării Mediterane și să în
depărteze pericolul nuclear.

Lucrările Conferinței continuă.

militare, Mohammed Chaabanî, 
precum și Mohammed Boudiaf, 
Hocine Ait Ahmed, Mohammed 
Khider și Hassani Moussa, care au 
pășit pe calea luptei deschise îm
potriva măsurilor luate de FLN și 
guvern.

Comitetul Central al FLN a 
propus excluderea din Adunarea 
Națională a țării pentru activitate 
împotriva statului și a poporului 
a fostului ministru al justiției 
Amer Bentoumi și a altor depu- 
tați, printre care Hassani Moussa.

C.C. al FLN a dat mandat Bi
roului Politic al partidului „să ia 
toate măsurile necesare pentru a 
zdrobi contrarevoluția" și a cerut 
președintelui să-și asume puteri 
speciale pentru a putea face față 
situației.

PROGRAM DE RADIO
8 iulie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,06 Muzică popu
lară, 9,00 Muzică din operete, 10,03 
Teatru la microfon : „O noapte fur
tunoasă". Comedie de Ion Luca 
Caragiale, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea ><jii- 
siunii din 7 iulie), 12,30 MelojJii 
populare, 14,30 Roza vînturilor, 
15,00 Din muzica popoarelor, 16,10 
Muzică ușoară romînească, 17,00 
Din melodiile orchestrelor de es
tradă, 17,30 Lucrări de seamă ale 
noii noastre literaturi: Reportajele 
lui Geo Bogza, 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă, 19,35 Cîn- 
tece populare eerute de ascultă
tori, 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II, 21,15 La microfon : Satira 
și umorul (reluare), 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 9,03 
Melodii populare, 9,30 Muzică u- 
șoară, 10,30 Muzică din operete 
romînești, 11,30 Muzică populară 
12,00 Melodii de estradă, 12,30 De 
toate pentru toți (reluare), . 13,40 
Muzică ușoară de Marius Mihail. 
14,00 Pagini din opere comice, 
15,05 Soliști df muzică ușoară, 
16,30 Cu cîntecul și jocul de-a 
lungul Dunării, 17,10 Cîntă corul 
Radioteleviziunii, 18,30 Lectură dra
matizată, 19,30 Lecția de limba en- 
Jjleză. Ciclul I. 19,45 „Am îndrăgit 
o melodie" — emisiune de muziGă 
ușoată romînească. 20,15 Școala și 
viața, 21,10 Pagini orchestrale uin 
operete, 21,45 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
8 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Li. 
muzina neagră; Republica: Aventu
rile unui tînăr; PETRILA: Marile 
speranțe; VULCAN: Povestea unei 
veri; PAROȘENI : Ei cuceresc ce
rul; LUPENI : Ah, acest tineret; 
BĂRBATENI: Divorț italian; LJRI- 
CANI: Pescărușul negru.
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