
Psotefart dtn toate țărtâe, natți-т» I

eaguiroșu Anul XVI 
XXI Nr. 4583

Marți
14 iulie

1964

I N T E R V I tJ

Pc baza cipcrlcnlci 
de plnâ acum, spre nai succese!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 bani

■

LA MINA LUPENI

și-a 
de 

tone

a aniversari
ii patriei

6555965559

PE CALEA SUCCESELOR
munca plină 

de avînt a minerilor, 
prin perseverența de 
care a dat dovadă 
personalul tehnic al 
exploatării pentru a- 
plicarea a ? seamă 
de măsuri . telinico- 
organizatorice, după 
mai multe luni de 
rămîneri în urmă, pe 
luna iunie colectivul 
minei Vulcan 
depășit sarcinile 
plan cu 23S0 
de cărbune cocsifica- 
bil și energetic. In 
această lună, colecti- 

minei continua

să înscrie noi succe
se pe graficul între
cerii socialiste. . In 
perioada ce a trecut 
de la începutul a- 
cestei luni, minerii 
vulcăneni au atins o 
depășire de plan sub
stanțială : 2200 tone
de cărbune. Contri
buția cea mai mare 
la această depășire 
au adus-o colectivele 
sectoarelor IV. I și 
III, care au realizat 
cite un plus de pro
ducție de 1398. 1231 
și. respectiv, 708 tone 
de cărbune. Depăși-

rile au la bază mun
ca plină de avînt a 
minerilor din abata
jele exploatării pen
tru , realizarea unor 
randamente sporite. 
Cele mai bune rezul
tate în sporirea pro
ducției și a produc
tivității muncii au 
fost dobîndite de bri
găzile conduse' de 
Gagyi loan, Sabău 
Dumitru. Bălău Pe 
tru, Bordea l'manoii, 
Szabo Bella.. Boyte 
Pavel și Rusu Gheor- 
ghe.

capa- 
douâ 
două

timp

Burtea Du- 
fac ultimele 

stației de 
de-al IV-lea

Electricienii principali 
tnitru și Manea Petru 
Verificări a instalației 
comandă de la cel
grup energetic al termocentralei Pa- 
roșeni.

Munca lor plină de
: face parte din strădania 

colectiv al uzinei de a 
cea. de-a XX-a aniversare
rii cu noi succese în sporirea pro
ducției de energie electrică.

răspundere 
întregului 
întîmpina 

a eliberă-

Realizări în sporirea producției, 
în creșterea randamentelor

de frunte
trecut colectivul sec-

Eupeni și-a
numai

ce a
de la mina

Pe loc
In luna 

torului I! 
depășit planul de producție
cu 46 tone cărbune. De la începu
tul lunii iulie au fost luate o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice . de 
către conducerea .. sectorului pentru 
îmbunătățirea aprovizionării brigăzi
lor și a asisienței tehnice.

In. urma măsurilor aplicate și a 
normalizării stratului V, cu pondere 
mare în producția sectorului, prima

La un magazin de tricotaje
' Pe strada Republicii din Petro

șani se află magazinul de trico- 
■ taje nr. 10, condus cu pricepere de 
tovarășa . Ene Ana.
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VESTI DE LA 
U.R.U.M.P.

odihnă și tratament
aceste zile însorite de va- 

mulți oameni ai

Le

ră, toi mai
muncii își petrec concediile de
Odihnă în stațiunile balneo-cli- 
materice din țară, beneficiind de 

prin comite-
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De cum intri în acest magazin 
te surprinde în. mod plăcut aranja
rea articolelor de tricotaje, 
tate pentru vînzare, la fel și mo
dul de deservire.

Lună de lună, personalul • acestui 
magazin și-a îndeplinit și depășit 

prevederile planului, valoarea totală 
a articolelor vînduie în acest an fi
ind de aproape un sfert de milion 
lei. La obținerea acestor rezultate 
au contribuit prin atitudinea atentă 
față de cumpărători și deservire 
promptă, tovarășele Chintescu Elî- 
sabeta, Ponciș Maria, Molnar Hed- 
viga și Jftode Ileana, în frunte cu 
responsabila magazinului.

prezen-
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colectivului
utilaj 
primit

Și din rindurile 
Uzinei de reparat 
din’ Petroșani, au 
de odihnă și tratament 
roși' muncitori, tehnicieni 
gineri.

In trimestrul I, de pildă, au 
!plecat în stațiuni 40 tovarăși, 
în trimestrul II — 84, iar în tri
mestrul III numărul celor ple
dați va crește la 117.

decadă din această ludă ă fost în
cheiată de către colectivul sectoru
lui II cu un plus de 602 tone căr
bune.

Randamentul planificat pe sector 
;n . prima decadă a fost, depășit cu 
peste 130 kg cărbune pe post..Cele 
mai bune rezultate în depășirea pla
nului și al indicelui de productivi
tate le-au obținut brigăzile de fron- 
faliști conduse de Jurj Gheorghe și 
Praja Traian.

Prin depășirea înscrisă pe graficul 
întrecerii, colectivul sectorului. 11. se 
situează pe locul II în întrecerea 
socialistă dintre sectoarele minei, ce 
se desfășoară în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări я eliberării 
patriei.

Cu randament sporit
Organizîndu-și bine munca în a- 

bataj, brigada condusă de frontalis- 
tul Petre Constantin de la sectorul 
III al minei Lupeni a reușit ca în 
prima decadă din iulie să-și depă
șească randamentul planificat cu 
161 kg cărbune pe post. Pe această 
cale din abatajul frontal al brigăzii 
lui Petre Constantin au fost extrase 
peste prevederile planului 1 537 tone 
de cărbune.

Cu peste o tonă de cărbune pe 
post și-a depășit randamentul pla

nificat și brigada 
de frontaliști con
dusă de Ghioan- 
că Sabin.
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Pentru buna organizare 
a învățâmtntului

Concomitent cu închiderea a-
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de partid, in cadrul U.R.U.M. 
Petroșani au fost luate măsuri 
pentru organizarea noului an 
de învățămînt.

Membrii comitetului de partid 
din uzină au primit sarcini 
concrete pentru a ajuta organi
zațiile în vederea selecționării 
propagandiștilor și cursanțilo' 
la stabilirea măsurilor care să 
contribuie la buna organizare 
a anului de învățămînt 1964— 
1965.

. A. MICA 
corespondent

C. IOAN 
corespondent
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Comunîstal Szasz Alexandru este cel mai vîrstnic 
lăcătuș din Viscoza Lupeni și autor al mai multor 
inovații.

Iată-1 în timpul lucrului.

pro
bam 
Dan. 
reîa- 
apli-
care

noului, a mecanizării și metodelor 
avansate. Astfel, la puțul orb nr. 7 
este in curs de montare o mașină 
de extracție Bamert, de mare 
citate* au intrat in funcție 
mașini de încărcat E.P.M.-2, 
reîncărcătoare cu bandă.

S-a întărit mult în ultimul
disciplina in producție, fapt reflectat 
de altfel prin. creșterea coeficientu
lui de prezență a efectivului minei 
la 87,6 la sută, față de 87,3 la su
tă, cit este prevăzut. S-a îmbună
tățit asistența tehnică acordată bri
găzilor, s-a întărit rolul maiștrilor 
minieri, aceasta ca urmare a per
severenței c,u care s-a muncit în 
cadrul minei noastre pentru ridica
rea calificării cadrelor, îndeosebi a 
personalului mediu tehnic. In cele 
27 cercuri ale cursurilor de ridicare 
a calificării au fost cuprinși 
700 de oameni. Iată măsurile 
au asigurat obținerea 
noastre.
cuparea 
dreaptă 
dirca de

Ce
drul
tării

Prin bilanțul bogat de realizări din 
primul semestru al anului, minerii 
aninoseni s-au situat printre colecti
vele fruntașe în întrecerea însufle
țită ce se desfășoară în cinstea zi
lei eliberării între colectivele exploa
tărilor din Valea Jiului. Trecînd 

pragul celui de-al II-lea semestru, 
minerii au înscris pe grafic cifre re
marcabile : 14 090 tone de cărbune 
extrase peste plan, o productivitate 
de 1,360 tone cărbune pe post 
față de 1,315 tone pe post plani- ;
ficat, economii pe cinci luni de pes
te 61 400 lei la prețul de cost

Bilanțul bogat de înfăptuiri este 
un rod al muncii pline de avînt 
desfășurate în adîncurile minei de 
către colectivul exploatării și, tot
odată, rezultatul măsurilor tehnico- 
organizatorice aplicate în cadrul 
minei în vederea asigurării ritmi
cității producției, a unor condiții op
time de muncă. Valorificarea ex
perienței cîștigate pină în prezent, 
constituie o cale sigură spre noi înfăp
tuiri în sporirea producției și a 
duc.tivității muncii. Iată de ce 
solicitat pe tovarășul Cocotă 
inginerul șef al minei să ne 
teze despre principalele măsuri 
cate în cadrul minei, măsuri
au chezășuit depășirea substanțială a 
planului de producție și a angaja
mentelor.

— Este îmbucurător că ia sfârși
tul primului semestru mina noastră, 
toate sectoarele exploatării s-au pre
zentat cu planul de producție și 
sarcinile de creștere a productivită
ții muncii realizate și depășite. Cum 
am ajuns la aceste succese ? In 
primul rînd, prin asigurarea condi
țiilor ca fiecare sector să lucreze 
ritmic, să aibă capacitățile de pro
ducție necesare. In acest scop am 
acordat o deosebită atenție realiză
rii prevederilor din planul de mă
suri tehnico-organizatorice. De rele
vat că din cele 50 prevederi ale 
planului M.T.O., toate cu termenele 
scadente în primul semestru, res
pectiv 35, au lost realizate. Planul 
de pregătiri a fost realizat ritmic,
sectorul de investiții și-a
sarcinile de plan la metri liniari cu
4 la sut®. lin acest fel, capacitățile 
de producție au intrat în exploatare 
la timp. Față de prevederile planu
lui tehnic, linia de front pe semes
trul I a 
tă. S-a 
creșterii 
abataje 
cameră s-a realizat avansarea de două 
cîmpuri pe schimb și aripă de a- 
bataj. Rezultate deosebite a obținut 
îndeosebi brigada minerului 
loan care într-un abataj cu 
scurt a atins o viteză de 
de două fîșii pe , zi. Prin 
acestor inițiative, indicii 
în pianul tehnic, privind 
vitezelor de avansare au fost depășiți 
atît Ia abataje cît și la înaintări. 
La aceste realizări au contribuit și 
măsurile aplicate pe linia extinderii

depășit

fost mai mare cu 5 la su- 
acordat o atenție deosebită 
vitezelor de avansare în 
și pregătiri. La 4 abataje

David 
front 

avansare 
aplicarea 
prevăzuți 
creșterea

peste 
care 

succeselor
De acum, gîndurile, preo-
colectivului minei se în
spre viitor. spre dobîn- 
noi înfăptuiri.
măsuri preconizați în ca-

exploatării în vederea dezvol- 
reaiizărilor de pînă acum ? 
Colectivul minei Aninoasa este 

să adauge noi succese la 
de realizări pe primul se-

Or, în semestrul 1! sarcinile 
de plan cresc cu 16 000 to-

hotărît 
bilanțul 
mestru. 
noastre 
ne cărbune. Cresc și afți indicatori 
de plan. Dar prin valorificarea ex
perienței de pînă acum atît sarcini
le cit, și angajamentele de întrecere 
vor fi realizate și depășite cu si
guranță. In lumina experienței 
pînă acum, o deosebită atenție 
acorda și în continuare, realizării

de 
vom 
pla-

(Continuare în pag. 2-a)

Pentru felul conștiincios în care 
se achită de sarcini sora medicală 
Dietrich Victoria de la Spitalul uni
ficat din Petroșani se bucură de a- 
precierea bolnavilor și a cadrelor 
medicale.
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DACA TRECI PRIN
E vară, anotimp 

pentru excursii. Zilele căi 
duroase îndeamnă la drum, 
înspre crestele munților 
spre împărăția cerbului și 
a floarei de colț unde 
aerul curat și ozohat face 
să-1 inspiri cu lăcomie.

■Dacă ți-ai făcut itinera- 
riul sa treci prin Uricani 
ca sâ ajungi la masivul 
Retezat, fă un popas în a- 
ceastă localitate. Merită să. 
vezi Uricaniul așa cum se 
prezintă azi.

Nici un manual de geo
grafie editat în 
două 
minți 
niului 
dițiile
tarilor ei. 
rea“ are 
ricaniul de odinioară avea 
jalnica înfățișare a așeză 
rilor de păstori. Casele, sa
le — cocioabe făcute din 
bîrne de lemn — vara a- 
bia se zăreau din porum-

propice

urmă ci 
decenii nu-ți va a- 
de înfățișarea Urica 

atunci și de con- 
viață ale locui- 

Evident. „Tăce- 
o explicație. Li

de
de

biște. In case o vatră în 
care jarul era păstrat de la 
o zi la alta ca să . se 
folosească cît mai puțin 
chibriturile, apoi cîte o mă
suță joasă în jurul căreia 
se adunau cei ai Casei să 
rnănînce codrul de mămă
ligă, „pîinea“ oierului, ce 
se împuțina amenințător cu 
mult înainte de vremea 
culesului. Alte mobile, un 
pat, două, bătute în cuie 
și lavițe lucrate din lemn 
ce. n-au cunoscut rindeaua. 
Atît avea oierul în ..casa'" 
sa. Parcă dinadins feres
trele cocioabelor din Ur.i- 
eani au fost făcute cu o- 
chiuri doar ca palma de 
mari, ca soarele să nu va
dă sărăcia din: interior. 
Cum - n.u prea intra soare
le în casele țărănești, 
eă ar .fi existat vreun
die în Uricani ar fi avut 
de lucru. Dar nu era 
unul. In anul 1938 morta
litatea infantilă era de 26

da-
me-

nicî

LRICAXI
la sută. Triste vremuri 
care nu-și aduc aminte 
plăcere vechii locuitori 
Uricaniului.

Dar, să vedem Uricaniul 
așa cum se prezintă actim.

...Prin geamul mașinii 
care mftge spre Uricani. 
de departe se zărește un 
turn de puț. semn distinct 
că undeva, 
în subteran 
rieînfricați 
tare pentru 
bunele. Din dreptul puțu
lui pe o linie ferată nor
mală aleargă spre Lu
peni vagoane uriașe pline cu 
cărbune negru; strălucitor a- 
vînd în față o locomotivă.

. După cjteva .minute de 
drum apar silueta clădirii 
minei Uricani și atelie
rele minei. Dar nu se văd 
nicăieri ■ cocioabele în care 
își duceau amarul oierii.

MARGARETA MICA

de
cu
ai
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prin apropiere, 
oameni dîrji și 
luptă cu roca 
a-i smulge car-
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Echipa minerilor <lin Aninoasa 
n*a fost m forma

Stadionul: Minerul din Ani- 
nousa (orele 17,30).

Terenul: Bun pentru joc.
Timpul: Excepțional pentru 

fotbal.
Spectatori: Foarte mulți, din 

care peste 1000 în „tribuna" im
provizată" pe dealul din apro
piere, iar citeva sute veniți toc
mai de la Anina.

Formațiile: MINERUL ANI
NOASA : DANCIU. BUTCA, 
GOLGOȚIU C., VARHONEK, 
Stoker, Mihalț/, Zlăgneanu, Pe
na (Golgoțiu M.), CIURDA- 
RESCU, Constantinescu, BREDA.

MINERUL ANINA: Mari
nescu, Cuztnanici, POP. MUL
LER, Tudor, Creștiu, Semaca, 
Bucenea. ENE, COPACEANU I, 
COPACEAN0 II.

Mai erau citeva ore pînă la înce
perea meciului și tribunele stadio
nului din Aninoasa erau deja pline 
de spectatori. Orele de emoții și 
răbdare s-au scurs în discuții și 
pronosticuri. Suporterii echipei gaz
dă doreau cu ardoare o victorie de 
ia două goluri în sus, iar cei ai 
oaspeților să se întoarcă cu „sacul" 
de goluri cit mai... gol. Ultimii și-au 
văzut dorința împlinită. Reprezenta
tiva minerilor din Anina a luptat 
cu multă ardoare pentru a obține 
un rezultat cit mai strîns. Ea s-a 
apărat calm și organizat, în peri
oadele critice, a contraatacat peri
culos cu două și uneori chiar cu 
trei vîrfurî de atac. Mereu primii 
Ia minge, jucătorii de la Anina nu 
le-au permis nici un moment celor 
aninoseni să-și desfășoare jocul. E 
drept că la slaba comportare a e- 
chipei gazdă a contribuit jocul ne
corespunzător al halfilor Stoker și 
Mihaly, care au lăsat în permanen
tă un larg cîmp liber între atac și 
apărare, loc în care oaspeții și-au 
creat acțiunile de contraatac. Obli

Spartachiada republicană
rtl ~——■■■■■■• — I — 

întreceri sportive la Lupeni, Petroșani și Petrita
jj------------------- i. Duminică, 12

HALTERE iulie, în cadrul 
У__ etapei orășenești

a Spartachiadei 
republicane, din nou localitățile Lu
peni, Petroșani și Petrila au găz
duit întreceri sportive.

Ea Lupeni, în sala clubului din 
localitate au avut loc întrecerile de 
haltere, lată cîștigătorii: cat. 56 
kg ; Virag Mihai — 195 kg; cat. 60 
kg: Kovacs Alexandru — 195 kg; 
cat. 67 kg: Cioroboiu Radu — 215 
kg; cat. 75 kg : Gub Andrei — 215 
kg; cat. 82 kg : Neag Constantin — 
195 kg; cat. 90 kg: Atanasiu Ma
rian : 235 kg; cat. grea : Moldovan 
Aritel — 300 kg, toți de la asocia
ția sportivă Minerul Lupeni. Regre
tabil este faptul, că și de data a- 
ceasta, asociațiile sportive Reteza
tul Uricani, Utilajul Petroșani, Mi
nerul Vulcan și Energia Paroșeni 
nu și-au trimis nici un reprezen
tant, iar Jiul Petrila. care dispune 
și de secție de haltere a trimis 
doar un singur participant.

Г Pe terenul de
HANDBAL i, handbal din in-

K______ I) cinfa stadionului
Jiul din Petro

șani, timp de patru ore, au avut 
loc întrecerile de handbal în 7 unde 
s-au întrecut echipele Voința Lu
peni, Minerul Aninoasa, S.S.E. și 
Utilajul din Petroșani. Deși între 
echipele participante a existat o di
ferență de valoare, competiția a 
fost reușită. Cea mai bună echipă 
s-a dovedit după cum era și de aș
teptat S.S.E. Petroșani care cu două 
Vistorii și un joc egal a obținut lo

gați să vină în propria jumătate de 
teren, după mingi, interii Penu și 
Constantinescu, iar apoi Zlăgneanu, 
care aveau rolul de vîrfuri de atac., 
își iroseau forțele în slalomuri in
terminabile, neputîndu-și îndeplini 
rolul de realizatori. Pe lîngă aceas-

Fază din intilnire.
ta, Constantinescu și în special 
Penu, au jucat cu mult sub valoa
rea lor. Ultimul a și fost înlocuit 
cu Golgoțiu Marcel. Această schim
bare a dat un plus de agresivitate 
atacului. In general, se poate spu
ne că întreaga echipă din Aninoasa 
în acest meci, nu a arătat aproape 
nimic din cunoștințele și posibilită
țile ei. Nici un schimb de locuri, 
cît de cît reușit, nici o pasă la în-

ȘAH

cul I și dreptul de a participa ia 
etapa viitoare.

In sala de 
șah a clubului 
sindicatelor din 
Petroșani, 8 ti

neri s-au întrecut pentru cucerirea 
titlului de campion al orașului re
gional Petroșani. Mai bine pregă
tit, Gheorghe Cosma, de la asocia
ția sportivă Progresul Petroșani a 
reușit ca în final să învingă pe 
Berzan Ioan de la Utilajul și odată 
cu aceasta să devină cîștigător al 
acestei competiții. La întrecerile de 
șah au participat reprezentanți ai 
asociațiilor sportive Retezatul Uri
cani, Minerul Aninoasa. Utilajul și 
Progresul din Petroșani,

Finala de fot
bal s-a desfășu
rat pe terenul 
din Petrila între

FOTBAL j
li

echipele sectorului VIII al minei și 
Utilajul Petroșani. După 90 de mi
nute de joc, rezultatul a fost de 
®—Ѳ. Pentru desemnarea campioa
nei a fost nevoie de prelungiri. Am
bele echipe au muncit mult pentru 
victorie însă după 120 minute de 
joc nici o echipă n-a reușit să în
scrie vreun goi. Pentru cunoaște
rea campioanei s-au acordat cîte 5 
lovituri de ia 11 metri. Au cîștigat 
pînă la urmă minerii petrileni care
au concretizat 4 din cele 5 lovituri.
iar cei de la Utilajul numai trei. 
Pentru felul în care toți jucătorii 

au înțeles să-și apere culorile aso
ciației pe care o reprezintă atîț cei 

tîlriire, nici lansări în adîncime ale 
lui Zfâgneanu și Constantinescu, 
jucători cu viteză și șut la poartă, 
n-au fost folosite. Să fi uitat oare 
jucătorii, în vestiare, indicațiile 
date de antrenor ? Nejustificată a 
fost și crisparea cu care s-a jucat 
în primele 45 de minute. Sînt doar 
jucători rutinați, al căror calm și 
experiență, îmbinate cu puterea de 
luptă a celor tineri poate duce e- 
chipa la victorii mult mai conclu
dente.

Și acum să redăm ctteva faze 
mai importante ale întîlniriî.

încă din primul minut, oaspeții 
inițiază un atac periculos. Bucenea 
pasează lui Ene care trage puter
nic, dar Danciu, atent, prinde. Două 
minute mai tîrziu, gazdele benefi
ciază de o lovitură liberă de la circa 
20 metri. Cturdărescu pasează lui 
Stoker, care trage pe lîngă bară. 
Deși dominarea teritorială aparține 
mai mult gazdelor, prima repriză 
se încheie cu scor alb.

In repriza a doua, dominarea te
ritorială a aninosenrlor se accen
tuează. Oaspeții trec doar de cîteva 
ori de jumătatea terenului. Totuși 
golul care „plutea" în aer întîrzia 
să cadă. Abia în minutul 79, cînd 
gazdele jucau în zece oameni, prin 
eliminarea lui Stoker, fundașul Var- 
honic face o incursiune în terenul 
advers, centrează impecabil în ca
reu, o lovitură de cap a lui Constan
tinescu și e 1—0. Cu acest scor se 
încheie partida.

Zestrea de un gol este într-ade- 
văr o cantitate neglijabilă. Deci re
turul e mult mai greu, ea poate fi 
însă păstrată' ba chiar mărită dacă 
echipa va juca la adevărata ei va
loare. Sîntem convinși că jucătorii 
se vor strădui din răsputeri să nu 
infirme speranțele puse în ei de 
miile de iubitori ai fotbalului din 
comuna de pe Vale. Deci voință și 
încredere în victoria pentru meciul 
ciin retur I

D. CRIȘAN

de la naina Petrila cît și cei de la 
Utilajul merită felicitări.

S. BALO1
tehnician G.S.G. Petroșani

Tabăra regională a elevilor de ia Lunca Florii va găzdui pe timpul 
vacanței de vară sute de elevi, veniți din toate colțurile regiunii noas 
tre. Ei își petrec aici clipe plăcute de odihnă, recreare și voie bună. 
Sportul este desigur cel mai indră git. Terenul din jurul taberei le dă 
posibilitatea să practice sportul pre ferat. După cum se vede și din cli
șeu voleiul se află la loc de cinste

Pe baza experienței de p+»ă acum, 
spre noi

(Urinare din pag. 1-aj

nului de pregătiri și asigurării li
niei de iront necesare, precum jJ" 
creșterii vitezelor de avansare, In 
acest scop se vor aplica in conti
nuare o seamă de masuri leiinico- 
orgaiiizatorice: inițiativa „doua tim
puri pe schimb și aripa de abataj" 
se va extinde la încă 3 abataje ca
meră, iar inițiativa „doua fîșii pe 
zi la încă un abataj irontal la 
sectorul IV, creindu-se condiții 
pentru trecerea la exploatarea 
separata a apofizei din culcu
șul stratului. Totodată se va termi
na asanarea focurilor ia abatajul 
nr. 17 din stratul 3, blocul I, ca
re va asigura scăderea denivelă
rilor cu abatajele adiacente din ă- 
ripa vestică a blocului I. Se va ter
mina, de asemenea, coborîrea exploa
tării apofizelor din culcușul stratu
lui III, se va extinde perforajui ro- 
tativ-pneumatic în abataje.

in semestrul 1 mina Aninoasa a 
rămas deficitară la un singur indice 
— calitatea producției. Prin depăși
rea noimei admise de cenușă cu 
1,4 puncte, mina noastră a fost pe
nalizată cu 6 053 tone de cărbune. 
Deci, în cel de-al 11-lea semestru, 
colectivul exploatării își va concen
tra toată atenția asupra îmbunătă-

Dacă freci prin Uricani
(urmare din pag. l-a)

Case noi moderne, durate 
din cărămidă, cu ferestre mari, parca 
să intre tot soarele în casă, în- 
timpină pe vizitator în ciuda celor 
aflate despre Uricaniul de acum 
doua decenii. Și ele nu sînt puține 
la număr ei cu zecile, unele mai 
frumoase ca altele. Casa iui Văgăun 
Luca, se întrece parcă cu a lui Răuț 
Nicolae și Curcă Gbsorghe. iar ca
sa lui Pasca Anton și cele ale lui 
Ciurea Alexandru și Radu Victor, 
Tudoran Ioan nu mai au nirnie din 
înfățișarea vechilor case din Uricani. 
Dar școala de la intrarea în orașul 
nou ? Mare Și frumoasă ca toate 
școlile ridicate în anii noștri cu 16 
săli de clasă, și laboratoare, cu ni
mic nu-i mai prejos ca cele din 
orașe, dar fundamental deosebită de. 
școala din trecut (o clădire cu nu
mai trei săli). Elevii sînt acum în 
vacanță, în tabere de pionieri la 
munte ori la mare iar cei care au 
rămas pe acasă își petrec vacanța 
în excursii organizate pentru cunoaș
terea frumuseții regiunii.

Frumoasele blocuri de cîte două și 
trei etaje, cu ferestre pline de mus
cate, rîd în soare.. Un uriaș cartier 
e orașul nou — Uricani. El numără 
peste 800 apartamente locuite de fa
miliile celor ce formează colectivul 
minei Uricani. Locuitorii Urica- 
nitriui sînt și buni gospodari. 
Asta se vede după zonele verzi ce 
îinptejinuiesc fiecare bloc, după a-

succese!
țirii acestui indice, in acest scop 
se vor aplica o serie de măsuri: 
se va îmbunătăți iluminatul atît în 
abataje cît și la punctele de încăr
care, la suprafață se va crea un al 
doilea punct de alegere a șistului de 
pe banda colectoare. In centrul 
preocupărilor noastre va sta însă 
munca cu omul, întărirea răspun
derii brigăzilor și a personalului 
tehnic față de alegerea șistului vi
zibil la locurile de muncă și față 
de pușcarea selectivă a stratelor cu 
intercalații.

In vederea îndeplinirii integrale 
a sarcinilor de pian și a angaja
mentelor de întrecere, solicităm și 
sprijinul conducerii combinatului: 
pentru buna funcționare a rambleu- 
lul să fim aprovizionați cu echipa
mentul electric necesar celor două 
instalații de pompe de la Aninoasa 
și Priboi și totodată cu piese pen
tru repararea vagonetelor: să nl se 
creeze din timp stocul de material 
lemnos pentru iarnă.

întregul nostru colectiv este ho- 
târît să obțină noi succese în cins
tea zilei de 23 August, să-și înde
plinească integral șl la toți indica
torii sarcinile de plan si angaja
mentele de întrecere ce ne revin în 
cel de-al 11-lea semestru al aces
tui an.

leite umbrite de arbori plantați 
prin muncă patriotică, după întrea
ga înfățișare a cartierului.

latfl-ne în fața blocului ce poartă 
nr. 40. Aici își petrec o parte din 
timpul lor liber oamenii muncii din 
Urii^n;. E clubul muncitoresc, cu- 
vastă bibliotecă, cu formații artist,„e 
de amatori, cu cercuri de muzică, 
foto, croitorie, cu săli de șah și de 
repetiții. Uricaniul are și parc ș; o 
bază sportivă. Up teren pentru jocu
rile de volei se amenajează acum. 
La fel și un solar pentru copii.

N-am trecut pe la circumscripția 
medicală de pediatrie să vedem ce 
n-a văzut Uricaniul în trecut: consul
tații profilactice pentru copii. Și. nici 
nu am vizitat magazinele despre ca
re am aflat că abundă de mărfuri, 
ori staționarul medical deservit de 
medici și personal mediu bine pre
gătit. Dar ne vom opri la chioșcul 
ch’n centrul orașului să cumpărăm cî- 
te-o ilustrată, cu vederea panoramică 
л Uricanînlui, să o trimitem celor 
dragi, să.vadă și ei de ce este în 
stare să facă omul sub călăuzirea 
înțeleaptă a partidului.

PROGRAM D€ RAW
15 falie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,66 Melodii popu
lare. 9,04 Scene din operete, 10.03 
Teatru la microfon : „Explozie în- 
tîrziată". Scenariu radiofonic de Pa
vel Everac, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 14 iulie). 12.30 Muzică 
populară din Transilvania, 14,30 
Roza vînturilor, 16,10 Muzică ușoa
ră de H. Mălineanu. 16.45 Lecția de 
limba rusă. Ciclul II. 17.30 Lucrări 
de seamă ale noii noastre literaturi. 
romanul „Setea" de Titus Popovieî.
18.30 Program muzical pentru frun
tași și evidențiați în întrecerea so
cialistă. 19,35 JHelodii populare ce
rute de ascultători. 20,40 Muzică de 
balet, 21,15 Cine știe cîștigă (relua
re). 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 9,03 Melodii populare,
10.30 De toate pentru toți (reluare),
11.30 Muzică populară, 15,05 For
mații vocale și instrumentale de 
muzică ușoară. 16,15 Lecția de lim
ba engleză. Ciclul l. 18,30 Lectură 
dramatizată, 19,30 Muzică de dans, 
20,15 Școala și viata, 21.10 „Am în
drăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească.

CINEMATOGRAFE
15 ittlie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cei trei mușchetari; REPUBLICA : 
Lovitura de pedeapsă; PETRILA: 
Călătorie în balon; LONEA: Totul 
rămîne oamenilor; VULCAN : Caș- 
inirul; PAROȘENI; Jurămîntul solda
tului Pooley; LUPENI: Oameni și 
măști; BARBATENI : Țarcul.
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Anil unor nori prefaceri
EMMITRIE POPA 

vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 

regional Grișana

In „Țara celor 
trei Grișuri", cum 
este denumită regiu
nea Crișana, au 
avut loc ш ultimele 
două decenii, ca 
pretutindeni în patria noastră, adinei 
transformări. Acest ținut bogat, eu 
oameni harnici și pricepuți, era cu
noscut în trecut ca unul din cele 
mai înapoiate clin țară. In acea vre
me existau în regiune doar cîteva 
fabrici mici și ateliere meșteșugă
rești. Acum, locul acestora l-a luat 
industria moderna.

In anii puterii populare s-au aloca! 
regiunii peste 9 miliarde lei pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
industriei, agriculturii și a celorlalte 
ramuri economice. In ultimii ani, în 
industria energiei electrice s-au pus 
în funcțiune hidrocentrala de la Aș- 
tileu, termocentrala de la Voivozi, 
linile electrice de înaltă tensiune Aș- 
tileu-Voîvozi. Sărmășag-Borumblaca. 
Se află în construcție termocentrala 
de mare capacitate din orașul Ora
dea. In industria metalelor neferoase 
s-a construit stația de preparare a 
bauxitei de la Ghistag, stația pen
tru extracția și spălarea bauxitei din 
zona Craiului — Dobrești și se află 
în construcție în stadiu avansat Uzi
na de alumină Oradea — unul din 
importantele obiective ale șesenalului

Ramura extractivă, inexistentă în 
trecut, cuprinde azi 14 exploatări.

; O serie de mari întreprinderi vin 
să completeze peisajul industrial con
temporan al regiunii : fabrica de ma- 
sfni-unelte ..înfrățirea", cea de pro
duse chimice ..Sinteza", de cărămidă 
..Refractara", de tricotaje „Miorița", 
de blănuri ..1 Mai“, de ulei „Inter 
industrial", de conserve „Avîntul" 
etc. Nmț’f')!! întrenrinderilor republi
cane a ajuns astăzi la 43. Acestea 
împreună cu cele din industria lo
cală și unitățile cooperației meșteșu
gărești realizează în prezent întrea
ga producție industrială a regiunii 
din anul 1938 în numai 60 de zile. 
Puterea populară a adus și pentru 
țărănimea muncitoare din această 
parte a tării o viață nouă. Agricul
tura a înregistrat mari succese, în
deosebi după terminarea colectiviză
rii. In prezent, aproape 100 gospo- 

‘ dării colective printre care cele din
Sîntana. Șimand, Mădaraș, Diosîg, 
Batăr, Ținea și altele, sînt milionare 
și multimilionare. Ele dispun de un 
sector zootehnic bine dezvoltat și 
un fond de bază între 7-16 milioane 
lei fiecare. Anul acesta, gospodări

plaiuri biliurf>ue
Prin bogăția faunei și florei, Țara 

celor trei Crișuri a devenit in ulti
mii ani un veritabil centru de atrac
ție atlt pentru turiști cit și pentru 
cercetătorii științifici. In trecut, ma
rea majoritate a locuitorilor acestor 
meleaguri пи-și cunoșteau regiunea, 
nici nu-i bănuiau frumusețea. Cum 
ar fi putut-o face, c'tnd fără nici un 
răgaz trebuiau să trudească din greu 
pentru a-și asigura o existență pre
cară mereu mai apăsătoare.

Astăzi, natura bihoreana răsună 
deseori de glasurile vesele ale gru
purilor de turiști, îndeosebi tineri. 
Drumurile lor străbat de multe ori 
cimpiile scăldate în apele celor trei 
Crișuri. Pe aici, sălășuiesc peste 
600 de specii de păsări sălbatice. 
Unele din ele — pajuri, dropii, e- 
grete, stircul roșu și cenușiu, stircul 
de noapte și altele — sînt păsări 
rar intilnite. Cimpia Salontei și a 
Crișului este predominată de măias
tră pasăre — fazanul. Aici, in pă
durile de la Adea și Goroniște sini 
așezate ca niște cochete colonii, fă- 
zănăriile. in fiecare primăvară sînt 
lăsați liberi peste 20000 pui de fa
zani. In ultimii ani. In crescătorii 
au apărut specii noi: fazani aurii, 

gri. argintii, de o rară frumușele.
Varietatea faunei acestei regiuni 

este tot mai cunoscută și apreciată 
alit in țară cit și peste hotare. In 
Franța, Halia și în aite țări sînt tri
miși anual pentru „colonizare" mm 

ile agricole colective 
din regiune și-au 
propus să realize
ze din valorifica
rea produselor un 
venit de aproxima

tiv 665 milioane lei, din care numai 
sectorul zootehnic va aduce 228 mi
lioane.

ba dispoziția agriculturii regiunii 
Crișana stau acum 12 stațiuni de 
mașini și tractoare. Ele au un parc 
de mașini și tractoare de 9 ori mal 
mare față de 1950. Creșterea produc
ției de cereale, plante tehnice și a 
celei legumicole, ca urmare a meca
nizării lucrărilor agricole, a aplică
rii metodelor avansate și sprijinului 
acordat de consiliile agricole. se 
oglindește și în faptul că gospodă
riile agricole colective valorifică 
acum un volum de produse dc aproa
pe două ori mai mare decît în 1960,

Dezvoltarea economică și socială a 
regîuniHa făcut posibilă schimbarea 
an de an a înfățișării localităților. 
Pe harta regiunii au apărut orașe 
aproape în întregime noi, precum și 
noi centre muncitorești — Popești, 
Sărmășag, Voivozi. Suncuiș și altele 
Casele aspectuoase, străzile asfaltate, 
iluminat fluorescent, parcurile din 
centrul comunelor Valea lui Mihai, 
Sîntana, Săhrd, Diosig, Ținea. Ineu 
și altele dau acestor localități un as
pect urban.

Din fonduri proprii. în satele re
giunii au fost construite în ultimii 
10 ani peste 30 000 case. Nu este sat 
sau cătun unde să nu se fi construit 
în ultimii ani .școli, cămine cultu
rale. dispensare medicale și alte o- 
biective social-culturale Numai în 
acest ap, cu sprijinul sfaturilor popu
lare, prin contribuția voluntară și 
munca patriotică a cetățenilor se 
construiesc peste 400 diferite obiec
tive de Interes obștesc.

Rezultatele deosebite obținute în 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turâlă a regiunii Crișana sînt rodul 
muncii entuziaste a oamenilor muncii 
din toate domeniile de activitate, care, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au tradus în viață sarcinile 
trasate de partid

In prezent, oamenii muncii din in
dustrie. agricultură și din celelalte 
domenii de activitate ale regiunii 
Grișana desfășoară o însuflețită în
trecere pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

multe mii de fazani, potirnichi și 
iepuri.

In pădurile și cimpiile din raioa
nele de munte Beiuș, Ourahonț, Aleșd 
și altele, situate ta poalele Munți
lor Apuseni, de unde izvorăsc cele 
trei Crișuri, trăiesc vulpi, vidre, 
jderi, rîși, bizami, cunoscute pentru 
blănurile lor de mare valoare. La 
Stîna de Vale, Budureasa. bazinul 
Someșului, Biherea și alte locuri din 
partea de sud a regiunii își află să
lașul cerbi carpatini, mistreți, că
prioare, cocoși de munte și alte vie
tăți sălbatice, ispită a celor mai în
cercați vinători. De curlnd, silvicul
torii au descoperit în aceste păduri 
un animal, clinele Enot; se spune 
că in țara noastră slnt doar citeva 
exemplare.

Ѳ largă extindere a luat repopu
larea rlurilor și lacurilor de munte 
cu păstrăvi, lipani și alte varietăți 
de pești indigeni. La Finiș, Roșia și 
Vașcău, in crescătoriile sistematice 
sînt produși anual mai multe sute 
de mii de puieți de păstrăv care sînt 
deversați în rîurile și lacurile regiu
nii. In Valea Barcăului a apărut în 
ultima vreme o varietate de păstrăvi 
cu pete negre — specie unică in 
țara noastră. Pentru ocrotirea ei au 
fost amenajate cascade speciale și 
s-a interzis pescuitul pe această 
porțiune. Din păstrăvâriile sistema
tice, aparținînd Direcției economiei 
forestiere a regiunii Crișana. sînt

Pierzîndu-se în scurgerea leală a 
vremii, prin apele pîraielor din A- 
puseni, bauxita — acest minereu in
tens colorat — a rămas pînă acum 
o bogăție încă necxploatată. Anul 
acesta i se va întocmi și bauxitei 
„carnetul de muncă". In urma unor 

In clișeu; vedere parțială a șantierului din Oradea, de unde va 
porni, anual, spre Combinatul de la Slatina, materia primă pentru produ
cerea a 60 000 tone de aluminiu.
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profunde proces? chimice, ea va da 
naștere aluminiului, și prin acestea 
va contribui la crearea unei noi ra
muri a industriei metalurgice nefe
roase din țara noastră, obiectiv im
portant stabilit de Congresul al 
Ш-lea al partidului.

250 000 tone de minereu de bau 
xHă vor lua în fiecare an drumul 
stației de preparare aflată în plină 
construcție la Dobrești. Iar de aci. 
calea spre aluminiu a minereai ui 
se va îndrepta spre orașul de pe 
Gris, Ia marginea căruia freamăful 
muncii entuziaste anunță un mare 
șantier — Uzina de alumină de la 
Oradea. Secțiile de bază ale fluxu
lui tehnologic, fiecare de mărimea 

livrați anual pentru consum mai 
multe tone de. păstrăvi.

★
Fauna regiunii Crișana constituie 

o adevărată raritate. Valea Iadului, 
unde liliacul sălbatec înmiresmează 
împrejurimile pină departe, este vi
zitată de numeroși turiști iubitori 
ai naturii. Printre rezervațiile na
turale se află parcul stațiunii 1 Mai, 
unde in lacul cu ape termale crește, 
ca intr-o adevărată oază tropicală, 
floarea de lotus. Tot aici pot fi vâ- 
zuți arborii „Lalea", care se înru
desc cu specia din California, iar in 
parcul din comuna Ineu impunăto
rul arbore „Tisa" de peste 100 de 
ani este admirat cu mult interes de 
vizitatori.

Rezervațiile naturale — cetatea 
Ponorului, Valea Galbenei, Padiș, 
Vadul Crișului, Meziad și altele sînt 
vizitate de numeroși turiști. Numai 
în ultimii doi ani numărul turiștilor 
străini care au vizitat aceste adevă
rate monumente ale naturii trece de 
30ѲѲ0.

Pentru a crea condiții, amatorilor 
de, sport și drumeție să cunoască 
bogăția faunei și florei din această 
parte a țării, sfaturile populare, spri
jinite de organizațiile de tineret, au 
construit nai drumuri și poteci tu
ristice care duc spre cele peste 300 
de peșteri existente în partea de sud 
a regiunii. La Meziad, de exemplu, 
este in curs de finisare noua cabană 
turistică, ce va asigura o odihnă bi
nemeritată celor ce străbat drumu
rile pline de farmec ale acestor 
meleaguri. 

unei întreprinderi, au intrat sau in
tră în finisare. Instalațiile în aer 
liber, mari recipient și cele 18 de- 
compozoare uriașe, de 1 100 m c 
fiecare vestesc de departe călători
lor prezența specifică a unei uzine 
chimice.

In interioare se montează utilaje. 
In alt punct se ridică laboratorul 
uzinei, stațiile de compresoare și 
de transformatoare. Iar în acest 
timp, în alte locuri, sute de munci
tori și maiștri se pregătesc în șco
lile profesionale să participe cu 
toată competența la procesul trans
formării bauxitei în alumină. Iar de 
aci, drumul minereului adus din A- 
puseni va continua și se va opri la 
Olt, la Slatina, constituind o nouă 
legătură între aceste regiuni, așa 
cum sînt legate toate regiunile ță
rii în procesul armonios al con
struirii economiei noastre socialiste 
unitare. Aci, Ia Slatina, alt nou și 
gigant obiectiv al industriei noastre 
îl va transforma în acel meta1 alb, 
ușor și rezistent, aluminiul.

Ritmuri noi
In peisajul industrial al regiunii 

Crișana se reliefează pregnant și 
unitățile economice producătoare de 
bunuri de larg consum. Fabricile de 
încălțăminte, de blănuri, tricotaje, 
confecții, textile etc. au fost înzes
trate cu utilaje noi. s-au construit 
secții și ateliere spațioase și lumi
noase. Numai în anii 1963 -1964, 
fabricile industriei ușoare din ora
șul Oradea și regiunea Crișana au 
fost înzestrate cu mașini moderne, 
de mare productivitate, în valoare 
de peste 200 milioane lei.

Fabrica de confecții Oradea. A- 
ceastă întreprindere, în care își des
fășoară activitatea peste două mii 
de muncitori și muncitoare, a luat 
ființă cu cițiva ani în urmă. Pe 
drept cuvînt se poate spune că aici 
totul poartă amprenta noului. înce- 
pînd cu clădirea și terminînd cu 
mașinile. Colectivul fabricii, antre
nat în întrecerea socialistă, acordă 
o importanță deosebită calității con
fecțiilor, răspunzînd în felul acesta 
exigențelor tot mai sporite ale cum
părătorilor. Comparativ cu anul 
1961. producția globală aproape s-a 
dublat, iar productivitatea muncii 
a crescut cu peste 60 la sută.

Folosind mai rațional materiile 
prime, preocup indu-se continuu de 
îmbunătățirea calității produselor, și 
muncitorii de la fabricile de încăi-

i Peste țări și mări
Pe malul sting al Grisului Re- ]• 

pede, la marginea Oradiei, s-a ri
dicat în arul puterii puțjuitne • 
na constructoare de mașini-unelte , 
„înfrățirea". Locuitorii < 
pricesc cu mindrie halele noi 
impunătoare ale uzinei, care 
dezvoltat an de - an. i

t ținea Oradiei, s-a ri- 
puterii populare IFti-

orașului !• 
și { 

s-a.<;
Ea produce / 

astăzi, față de 1950, de peste 14 '» 
ori mai multe mașini, de tipuri di- j, 
ferite, care se bucură de apreâeri < 
in peste 30 de țări ale lumii. Ni- ? 
velul tehnic al procesului de pro- 
ducție asigură o înaltă calitate 
produselor realizate. Mașini de <. 
frezat portale, strunguri de pre- ? 
cizie, dispozitive, scule și oerifi- țj 
cotoare moderne au luat locul u- 
nor mașini uzate, 'hi ultimii 3 ani 
au fost date în folosință noi hale ' 
pentru prelucrări, montaj și fim- 
saj. Totodată au fost aplicate o 
serie de măsur* tehnico-organiza- 
lorice menite sa asigure îndepli
nirea ritmică a planului. Toate a- 
cestea au făcut să crească pro
ductivitatea muncii in ultimii 3 
ani cu peste 20 la sută.

In vederea dezvoltării capacită
ții uzinei, irrtre anii i960—1963
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i 
s-au alocat peste 78,5 milioane lei 
investiții — de trei ori mai mult . 
decit intre anii 1951—1953. Uzina J 
are noi perspective de dezvoltare, j 
Nu greșim deloc spunînd că ea < 
arată ca un mare șantier. Sche- < 
lele, cofrajele pentru turnat beton, J 
convoaiele de mașini încărcate cu ! 
materiale de construcții întăresc ț 
afirmația: „construim". In anul < 
viitor se va lucra aici după /uiți-1 
mele cerințe ale tehnologiei me- < 
derne. Se vor amenaja secții noi, t 
laboratoare. s

Vrem ca și în viitor uzina noas- 5 î 
tră, care a participat în ultimii ard ; 
le 20 de expoziții și tîrguri inter- ; 
naționale, să confirme prestigiul 1 
de care se bucură in lume produ- < 
sele industriei constructoare 
mașini ale patriei.

CONSTANTIN IONESGU 
Directorul Uzinei „înfrățirea" 

din Oradea

de <
$
t
J
<<

Pagină realizată de redacția 
ziarului „Grișana" Oradea în 
colaborare cu corespondentei în 
regiunea Crișana al Agenției 
romîne de presă — AGERPRES.

țăminte „Solidaritatea", „Crișul" și 
„Arta" au sporit indicii de calitate 
cu 2—3 la sută. In prezent, peste 95 
la sută din încălțămintea produsă 
în aceste unități este de calitatea 1.

O așa-zisă fabrică, căreia i se po
trivea mai degrabă denumirea de 
„atelier meșteșugăresc" a fost, cu 
ani în urmă, și Fabrica de textile 
„Crișana". Astăzi, pe același loc, 
muncitorii își "desfășoară activitatea 
în secții noi, mînuind cu pricepere 
războaiele de țesut și alte utilaje 
de mare productivitate. Țesăturile 
fabricate aici, prin varietatea culo
rilor, desenelor și prin calitatea lor 
vin să întregească abundența din 
comerțul socialist.

Printre unitățile înnoite din te
melie se numără și fabricile de tri
cotaje „Miorița" și de blănuri 
..1 Mai". Producția de tricotaje din 
acest an este cu aproape 8 Ia sută 
mai mare decît cea de anul trecut 
și cu 76.3 la sută mai mare decît 
în primul an al șesenalului. Multe 
din produsele realizate în aceste u- 
nități sînt cunoscute și apreciate și 
peste hotare.

Ritmul de dezvoltare a industriei 
ușoare din regiunea Crișana este 
ilustrat de o cifră grăitoare: între» 
prinderile și fabricile de acest gen 
realizează producția anului 1950 în 
mai puțin de 40 de zile.
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Prezențe romînești 
peste hotare

NEW YORK 1-3 (Agerpres).

Situași** din Cipru
La Cobo-hall din Detroit, unde es

te deschisă expoziția „Arhitectura în 
Republica Populară Romînă" arhitec
tul Al. Budișteanu a ținut conferința 
„Dezvoltarea arhitecturii și construc
țiilor-.. în Republica Populară Romî
nă". Cu acest prilej au fost prezen
tate filmele „Ochii orașului meu“, 
„Mamaia 1963“, precum și alte filme 
documentare romînești.

La conferință și la cocteilul care 
a avut loc au participat Bruce 
Smith, președintele Asociației arhitec- 
ților din statul Michigan. Philip 
Meatle. președintele Institutului ame
rican de arhitectură din orașul De 
troit. numeroși arhitecți. ingineri, 
ziariști.

Greva minerilor chilieni
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres).
Greva celor 2 600 de muncitori de 

la mina de cupru „El Teniente", ex
ploatată de societatea nord-america- 
nă „Braden Copper Company", conti
nuă. Intervenția ministrului muncii, 
Miguel Schweitzer, nu a dus la nici 
un rezultat. Greviștii cer respectarea 
contractului de muncă în ce privește 
plata salariilor, ceea ce compania re
fuză. Muncitorii de Ia topitoria Ca- 
letones și din Rancaugua. aparținînd 
aceleiași societăți, au anunțat că vor 
declara grevă de solidaritate dacă 
nu se va ajunge grabnic la o re
zolvare a conflictului de muncă.

PLOI TORENȚIALE 
ÎN ARIZONA

NEW YORK 13 (Agerpres).
Ca urmare a ploilor torențiale și 

furtunilor de nisip, care au bîntuit 
în statul Arizona, s-au înregistrat 17 
accidente mortale de circulație. La 
nord vest de Tucson opt persoane 

■au murit carbonizate și 17 au fost 
rănite, dintre care cinci grav, cînd 

. 14 mașini și camioane s-au ciocnit 
în cursul unei furtuni de nisip.

In apropiere de Philadelphia, sta-, 
tul Pennsylvania, un mecanic a fost 
ucis și nouă persoane au fost ră
nite, cînd două mașini de serie s-au 
ciocnit pe o pistă de încercare. în 
vederea unei curse de automobile.

inima (oniliiloi loningloi miliții sisdicaie 
а оапевііоі aimii din intuita Latină

MONTEVIDEO 13 (Agerpres).
La Montevideo s-au încheiat lu

crările sesiunii Consiliului Congre
sului unității sindicale a oamenilor 
muncii din America Latină la care 
au participat conducători ai orga
nizațiilor sindicale din Uruguay, 
Chile, Venezuela, Columbia, Boli
via și din alte țări, precum și repre
zentanți ai F.S.M.

Delegații la sesiune au adoptat 
„Declarația de la Montevideo" în 
care se face o analiză a situației 
mișcării sindicale a oamenilor mun
cii latino-americani, a luptei for îm
potriva capitalului autohton și străin, 
pentru drepturi și libertăți democra
tice. A fost adoptată, de asemenea.

Despre dezvoltarea indoneziei
DJAKARTA 13 (Agerpres).
Publicația indoneziana „Indonesian 

Observeri", referindu-se la dezvolta
rea industrială a țării, arată că pe 
insula Jawa a început construcția 
unor obiective industriale importan
te. Printre acestea se numără un 
combinat de hîrtie, o rafinărie, un 
șantier de construcții navale etc. Fo
losind bumbacul drept materie pri
mă. '"combinatul de hîrtie va avea 
o producție anuală de 9 000 tone. O 
dafă cu intrarea în exploatare a a- 
cestui combinat, Indonezia va putea

NICOSIA 13 (Agerpres).NICOSIA 13 (Agerpres).
După cum anun(ă agenția France 

Presse, în cadrul reuniunii extraordi
nare a Consiliului de miniștri, întru
nit la 12 iulie, sub președinția ar
hiepiscopului Makarios, au fost a- 
doptate unele hotărîri importante. 
Conținutul acestora n-a fost dezvă
luit dar se crede că guvernul cipriot 
intenționează să se adreseze Consi
liului de Securitate. Această hotă- 
rîre a fost luată după ce un purtă
tor de cuvînt al forțelor O.N.U. a 
declarat că forțele O.N.U. au obser 
vat și semnalat secretarului general 
U Thant sosirea, îndeosebi în apro 
pierea satului Mansoura (controlat 
de ciprioti de origină turcă) a mai 
multe sute de militari turci. O ho- 
tărîre în acest sens, arată agenția 
France Presse. ar putea fi luată în 
cursul unei apropiate ședințe a Con
siliului de Miniștri al Ciprului Ia 
care să participe toți membrii gu
vernului.

Mesajul lui
GEORGETOWN 13 (Agerpres).
Primul ministru al Guyanei brita

nice, Cheddi Jagan, a adresat un 
mesaj liderului partidului de opozi
ție Congresul național al poporului, 
Forbes Burnham, în care cere în
cetarea violenței în țară.

Burnham a declarat că mesajul 
va fi examinat de Comitetul execu
tiv al partidului său după care va 
fi trimis un răspuns.

Interviul acordat
LONDRA 18 (Agerpres). -f?
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Daily Mirror", Kwame Nkrumah, 
președintele Ghanei, a declarat că 
țările din întreaga lume trebuie să 
aplice sancțiuni economice colective 
împotriva R.S.A. și să inițieze un 
embargo total asupra livrărilor de 
armament și material strategic că
tre această țară.

Președintele Ghanei a subliniat 
răspunderea pe care o au anumite 
guverne occidentale care continuă să 

o rezoluție specială în care partici- 
panții ia sesiune protestează împo
triva apropiatei conferințe a miniș
trilor de externe ai țărilor membre 
ale organizației Statelor Americane 
(O.S.A.).

Conducătorii organizațiilor sindi
cale participant la sesiune au che
mat pe toți oamenii muncii din Ame
rica Latină să organizeze o săptă- 
mînă de solidaritate cu deținuți! po
litici din țările latino-americane, să 
intensifice lupta împotriva dictaturi
lor, pentru libertăți democratice, dez
voltarea economiei naționale și eli
berarea țărilor latino-americane de 
sub dominația capitalului străin și 
autohton.

economisi anual 1,8 milioane dolari 
în urma reducerii importului de hîr
tie. După cum relevă „Indonesian 
Observer", construcția acestui obiec
tiv se va încheia în anul 1966.

Realizarea acestei construcții va ne
cesita 42 000 000 dolari însă după in
trarea în funcțiune a rafinăriei se 
vor putea economisi anual 8 000 000 
dolari.

Șantierul naval va lansa la apă 
anual 40 de nave cu un deplasament de 
300 tone fiecare.

GENEVA 13 (Agerpres).GENEVA 13 (Agerpres).
ba Geneva mediatorul O.N.U. în 

Cipru, Sakari Tuomioja continuă 
consultările în vederea reglementă
rii crizei cipriote. La 12 iulie el a 
avut întrevederi cu Dean Acheson, 
reprezentantul special al președin
telui Johnson, Hood, reprezentantul 
guvernului Marii Britanii la convor
biri și Erim Ninat, președintele Co
misiei pentru afaceri externe a Med- 
jlisului (Adunarea Națională a Tur
ciei).

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, nu există nici 
un indiciu că Tuomioja va putea să 
convingă pe reprezentanții Greciei 
și Turciei să participe la o ședință 
comună la Geneva. In legătură cu 
convorbirile initiate de mediatorul 
O.N.U. în Cipru, guvernul grec a 
declarat că reprezentanții Greciei 
nu vor participa la nici un fel de 
convorbiri la care vor lua parte și 
reprezentanți ai Turciei.

Ch. Jagan
Intre timp, continuă acțiunile tero

riste desfășurate de elemente reac
ționare. Duminică, doi fermieri au 
fost uciși pe o plantație situată 
la 30 kilometri de Georgetown. A- 
eeasta ridică la 110 cifra victimelor 
înregistrate de la începutul atacuri
lor teroriste în urmă cu aproximativ 
cinci luni.

de K. Nkrumah
sprijine - guvernul .. rasist al. R.S.A. 
precum și necesitatea ca popoarele 
din Basutoland și Beoiuanaland și 
Swaziland care sînt amenințate în 
prezent de R.S.A., să obțină inde
pendența.

Puternic uragan în Australia
CANBERRA 13 (Agerpres).
Asupra coastei de sud și sud-est a 

Australiei s-a abătut un puternic u- 
ragan, care a atins viteza de • 147 
km pe oră. In peninsula Eyre co
municațiile feroviare și auto au fost 
perturbate. In localitatea Adelaide 
mai multe clădiri au fost distruse 
iar firele telefonice și telegrafice au 
fost rupte. In urma ploilor torențiale

Sistem de telecomunicații pan-african
ACCRA 13 (Agerpres).
La Accra s-a făcut cunoscut că 

experți economici și de telecomuni
cații vor începe în luna octombrie un 
studiu în vederea realizării unui 
sistem permanent de telecomunicație

ÎN CÎTEVA
RIO DE JANEIRO. După cum 

transmite agenția Prensa Latina, . 
comisia Congresului brazilian a a- 
probat un amendament la constituție 
prin care se amină cu un an data 
alegerilor prezidențiale. După cum 
se știe, alegerile urmau, să aibă loc 
in toamna anului І965.

DELHI. Vicepreședintele Indiei, 
Hussein Zahir s-a înapoiat la Delhi 
în urma vizitei de 20 de zile între
prinse în țările Africii de nord.

LIMA. In urma secetei și a inva
ziei de lăcuste, semănăturile din 
Departamentul Apurimac (Peru) au 
fost distruse in întregime. Congre
sul național peruvian a hotărît ini- ' 
țierea unor măsuri' pentru ajutora-

s- u a- Deschiderea convenției 
partidului republican

SAN FRANCISCO 13 (Agerpres).
Luni s-a deschis la San Francisco 

cea de-a 28-a convenție a Partidului 
republican, în cadrul căreia cei 1 308 
delegați, reprezentînd 50 de state și 
doua teritorii ale S.U.A., vor desem
na candidatul partidului la alegerile 
prezidențiale de la 4 noiembrie. Deși, 
potrivit procedurii, la primul tur 
de scrutin care se așteaptă să aibă 
loc marți vor li prezenți cinci candi
dați : senatorul Barry Goldwater, gu
vernatorul William Scranton, guver
natorul Nelson Rockefeller, guverna
torul George Romney și senatoarea 
Margaret Chase Smith, comentatorii 
ziarelor americane și agențiilor oc
cidentale de presă sînt aproape una
nimi în a aprecia că desemnarea 
lui Goldwater nu mai poate fi pusa 
la îndoială. „Senatorul din Arizona 
— transmite agenția France Presse 

are și mai puține îndoieli decît 
alții. Intrucît el a început să ela
boreze de pe acum discursul pe ca
re. îl va rosti după desemnarea lui. 
Intr-adevăr, după cum rezultă din 
statisticile publicate de agențiile de 
presă, el se poate bizui pe 738 de 
voturi și are nevoie de numai 655 
pentru a fi numit candidat preziden
țial.

In preajma deschiderii convenției 
republicane, William Scranton, guver
natorul statului Pennsylvania, a că
rui candidatură este sprijinită de cer
curile moderate și liberale ale par
tidului a încercat, potrivit agenției 
France Presse. ..două manevre de 
ultimă oră pentru a schimba o si
tuație ce pare tot mai mult compro
misă". In cadrul unui interviu tele
vizat. el a declarat că grupul spriji 
nitorilor săi va propune o modifi
care a regulamentelor convenției prin 
care.s3“se interzică participarea 1a 
vot a delegațiilor veniți din statele 

. unde măsurile de discriminare ra
sială limitează la o singură rasă 
componența delegațiilor. De aseme
nea, contrar tuturor tradițiilor. Scran
ton l-a chemat pe senatorul Gold
water să accepte o dezbatere publi
că în fața delegaților asupra punc- 

și a revărsării rîurilor, casele a 
peste 4 000 de locuitori din locali
tatea Lanceston sînt amenințate de 
inundație. De asemenea âu fost a- 
variate o serie de vase ancorate în 
porturi. In regiunile de munte au că
zut mari cantități de zăpadă.

Pagubele materiale provocate de 
uragan se ridică la peste un milion 
de dolari.

pan-african. care va fi finanțat din 
fondul special al O.N.U.

Această rețea de telecomunicații va 
lega Accra, Addis Abeba, Abidjan, 
Cairo, Brazaville, Bamako. Dakar; 
Nairobi, Lagos și alte capitale afri
cane.

RÎNDURI
rea populației din acest departa
ment declarat regiune sinistrată.

CIUDAD DE MEXICO. Președin
tele Mexicului, Adolfo Lopez Ma
teos, l-a grațiat pe cunoscutul pic
tor David Alfaro Siqueiros, care fu
sese condamnat la opt ani închisoa
re pentru că participase la manifes
tațiile organizate în anul 1960 de 
membrii corpului didactic.

ATENA. In satul Destilia s-a pro
dus un accident unic în felul lui. 

Locuitorii care au participat la o 
ceremonie funebră au fost serviți cu 
tradiționala colivă. Dintr-o tragică 
eroare pudra de zahăr a fost înlo
cuită cu o pudră albă, insecticidă, 
extrem de toxică. 23 de persoane au 
murit, iar 150 sînt internate în spi
tal înir-o stare foarte gravă. 

telor lor de vedere înaintea votutai 
de miercuri. Goldwater a respins 
imediat această invitație, și comen
tatorii de presă exprimă îndoieli fa
ță de perspectivele de succes ale 
celeilalte propuneri a lui Scranton.

Duminică, Comitetul însărcinat cu 
elaborarea platformei partidului re
publican a dat publicității programul 
electoral care urmează să fie pre
zentat convenției. Potrivit agenției 
Reuter, pe plan extern această plat
formă este „puternic anticomunistă, 
iar pe plan intern urmează, în linii 
mari, politica conservatoare a sena
torului Goldwater". Pronunțîndu-se 
în favoarea „unei strategii dinamice" 
a politicii externe americane, progra
mul partidului republican este împo
triva schimburilor comerciale cu ță
rile socialiste, cere o revizuire a pro
cedurii de vot în Adunarea Generală 
O.N.U. pentru ca numărul voturilor 
să fie acordat în raport cu populația 
diferitelor țări astfel îneît să fie 
redusă ponderea țărilor mici, afirmă 
necesitatea recunoașterii unui guvern 
Cuban în exil și lansarea unei ofen
sive în toate domeniile pe planul 
„războiului reee". Pe plan intern, 
potrivit agenției France Presse, pro
gramul electoral înregistrează chiar o 
dare înapoi în favoarea cercurilor, de 
extremă dreaptă față de acela ela
borat în anul 1960.

!n legătură cu acest program, se
natorul Hugh Scott a declarat сч 
vor avea loc „dezbateri puternice" v 
ședința plenară de marți, întrucît a- 
cesta violează „principiile fundamen
tale ale partidului republican". In ca
drul unei conferințe, de presă. Scran
ton a declarat că cercuri tot mai 
largi ale membrilor de rînd ai par
tidului își exprimă îngrijorarea față 
de linia politică a iui Goldwater. El 
a spus că a primit peste o jumătate 
milion de scrisori și telegrame din 
partea unor cetățeni americani care 
reflectă această îngrijorare. Criticînd 
programul, guvernatorul Rockefeller a 
declarat că acesta „nu reprezintă ve
derile majorității partidului".

x
SAN FRANCISCO 13 (Agerpres).
Aproape 50 000 de persoane, albi 

și negri, au participat duminică la 
o mare demonstrație organizată pe 
străzile orașului San Francisco, pen
tru a protesta împotriva candidaturii 
senatorului Barry Goldwater la pos
tul de președinte al S.U.A., din cauza 
poziției acestuia față de legea cu 
privire la drepturile civile. Demons
tranții purtau pancarte pe care erau 
scrise critici la adresa tezelor sena
torului Goldwater. In cadrul mitin
gului care a avut loc după demons
trație au luat cuvîntul, printre alții, 
guvernatorul statului New York, Nel
son Rockefeller, și fostul ambasador 
al S.U.A. la Saigon, Henry Cabot 
Lodge. Agenția U.P.I. apreciază că 
aceasta a fost „cea mai puternică de
monstrație în favoarea drepturilor ci
vile care a avut loc vreodată la San 
Francisco".

TEHERAN. In Iran o femeie în 
vîrstă de 55 de ani, al cărei soț are 
65 de ani, a născut patru gemeni i 
doi băieți și două fete.

CONAKRY. In drum spre patrie 
din călătoria pe care a făcut-o în 
mai multe țări din Africa, William 
Tubman, președintele Liberiei, a so
sit pentru o scurtă vizită la Co
nakry. In capitala Republicii Guine
ea el a avut întrevederi cu președin
tele Guineei, Seku Ture, cu membri 
ai guvernului și reprezentanți ai 
Corpului diplomatic.

CAIRO. Secretarul general al Li
gii Arabe, Abdel Hassuna, s-a îna
poiat la Cairo după vizitele pe care 
le-a făcut la Amman și Ierusalim, 
unde a condus întrunirile Consiliu
lui organismului tehnic specializat 
în folosirea apelor Iordanului. Ur
mătoarea întrunire a fost fixată pen
tru 20 august, la Cairo.
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