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a eiinerarn ascensiune

REALIZĂRI LA MINA VULCAN

Cărbune peste plan
Apropierea zilei de 23 

August însuflețește tot mai 
mult activitatea minerilor 
din Vulcan. Pe graficele 
de producție ale acestei 
exploatări carbonifere se 
înscriu zilnic noi reali
zări. In perioada 1-15 iu
lie, de exemplu minerii 
au extras din subteran, 
peste sarcinile de plan 
2 400 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic și au 
înregistrat la prețul de 
cost însemnate economii. 
Ea obținerea succesului, o 
valoroasă contribuție au 
adus brigăzile conduse de

Bălan Petru, Săbău Du
mitru și Gagyi loan din 
sectorul I, Pîrvu Ștefan, 
Gantz Ștefan, Bordea E- 
manoil, Drob Gheorghe 
din sectorul III și Șerban 
Nicolae și Poborean Da
nila din sectorul IV, care 
au sporit 
muncii 
die 
De 
că 
nii

productivitatea 
în abataj în me- 

cu 1,5 tone pe post, 
remarcat este și faptul 
odată cu începutul lu- 
iulie.. brigăzile

sectoarele I. 
trag zilnic 
cameră cîte 
de cărbune

din
III și IV ex- 
din abatajele 
două cîmpuri 
pe schimb.

In ultimele luni, rezul
tatele obținute de secto
rul II de la mina Lonea 
sînt dintre cele mai bune. 
Colectivul de aici a mers 
pe un drum bun — pe 
drumul îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor și angaja
mentelor asumate în în
trecere. S-a dovedit cu. 
acest prilej că preocupa
rea permanentă a
lor de conducere, a perso
nalului tehnic în direcția 
întăririi disciplinei, contro
lul sistematic și. îndruma
rea competentă, asigurarea 
brigăzilor cu materiale, a- 
sistența tehnică 
nentă 
roade 
bune.
ză pe

cadre-

si calificata 
dintre cele 

Afirmația se 
faptul că și

pernia- . 
dau 
mai 

bazea- 
înain-

ie cu 7-8 luni ea și 
prezent, sectorul era 
zestrat în general cu 
eași tehnică, folosea 
leași cadre de mineri, 
meseriași' și tehnicieni iar 
condițiile de 
erau la fel, 
in schimb erau 
Acum lucrurile 
schimbat datorită 
lor luate, întăririi 
nente a disciplinei.

O deosebită : ’ 
fost acordată 
și folosirii juste a cadre
lor. In acest fel s-a ajuns 
ca toate brigăzile din sec
tor să formeze colective 
omogene. Se urmărește ca 
împărțirea, componență bri-

F CRISTIAN

zăcă'mînt 
rezultatele 

altele, 
s-au 

măsuri- 
perma-

(Continuare în pag. 3-a)

în sprijinul
’Conștient că inovațiile și 

modernizările ușurează ac
tivitatea brigăzilor din 
subteran, 
electromecanice, 
mina Vulcan, 
eforturile în 
recție. Astfel, 
480 ai minei, 
cu mult înainte de ter.mei 
o mașină de extracție 
re deservește puțul orb 
4, pentru mecanizarea 
batajelor de pe stratul 
la sectorul II s-a instalat 
o nouă stație pentru 
transformarea curentului 
electric și s-a modernizat 
instalația electrică a ma
șinii de extracție 2 T-250C 
de la puțul 7 vest, căreia 
i s-a schimbat reostatul cu 
lichid, care funcționa

minerilor

brigăzilor 
colectivul părții 

, de la 
și-a sporit 
această di- 
la orizontul 
s-a monta'

ca-
nr.
a-

18.

greoi, cu o instalație de 
comandă electromagnetică 
modernă. De asemenea, 
discul combinei KVB-2 ca
re funcționează în abata
jul minerului Lebădă loan 
a fost modificat și adap
tat pentru o tăiere mai 
adîncă în stratul de căr
bune, lucru care a sporit 
cu 30 la șută productivi
tatea brigăzii. S-au evi
dențiat prin inițiativă, hăr
nicie și conștiinciozitate în 
muncă echipele de elec
tricieni și mecanici condu
se de Dragoș Mihai, Mă- 
rușan Cornel, Vaum Ale
xandru, Tomazi 
Filimon loan,
Gheorghe, Wentzel Ioan și 
alții.

Tiberiu,
Marian

Pe graficul de întrecere al sectorului I. F. Lonea Se- 
‘ natovici Samson și Senatovici Vasile ocupă un loc de 

cinste. In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei acești doi harnici muncitori forestieri au 
secționat cu 12 la sută mai mulți bușteni decît prevede 
sarcina de plan.

Din jurnalul unei Drigâzi de sondori
Februarie 1964. In Lunca Jiu

lui se montează sonda 5412. Insta
lația, un ZIF 1200 A, e bună. Hotă- 
rtți să realizeze angajamentele de 
întrecere oamenii obțin 
tatea lor succese din ce 
mari.

4 martie. Sonda

in activi- 
în ce mai

funcție cu două săptămlni înainte 
de termenul prevăzut. Ficiu Con
stantin, Săvulescu loan și Popescu 
Titu s-au menținut tot timpul în 
frunte, fiind exemple în muncă. 
Sînt eoidențiați.

1 aprile. Brigada sondorilor a 
forai peste plan 110 m de sondă.intrat

Ea locația nr. 5412 maistrul sondor Anton Eugen, sondorul Ficiu 
Constantin și alții din brigadă extrag garnitura pentru obișnuita ve
rificare a tubului carotier.

N'u a avut pină acum nici o de
fecțiune.

8 iunie. In schimbul sondorului 
Popescu Titu s-a rupt o . prăjină 
de foraj. Adincimea e de peste 
750 m...

In jurul motorului oprit sondo
rii țin sfat. Oamenii urmăresc a- 
tent cuvintele brigadierului. Pal
mele lor bătătorite, obișnuite, cu 
recele oțelului tuburilor carotiere 
abia dacă-și găsesc astîmpăr. Pu
țin mai tîrziu. repartizați intr-o 
nouă ordine, oamenii încep acțiu
nea pentru remedierea defecțiunii 
intr-un ritm intens. Patru ore de 
instrumentații și mahevre, 4 ore 
de bătălie cu secundele pentru ca 
timpul de imobilizare a instalației 
să fie scurtat la minimum, -4 ore 
de muncă și sonda 5412' reint-ă 
în lucru cu întreaga ei capacitate.

3 iulie. Au dat de stratul de 
cărbune nr. 3. Probele carotiere 
confirmă succesul ‘ Strădaniilor 
sondorilor. Pină acum au forați 
peste plan 14 m fizici. In sbhimbul 
II sonda și oamenii au fost greu 
încercați...

O zi de vară ca oricare alta. 
La §412 lucrul decurge normal, 
deși zăpușeala a devenit aproape 
insuportabilă. Deodată o pală_ de 
vini răcoros a început să se ros
togolească pește întinderi. Apoi a 
început lupta. Hui a dat în clocot,

înapoierea in Capitală a delegației 
‘ P.

vizită în U.R.S.S,
Au fost de față 1. 1. Iliuliin, în

sărcinat cu afaceri ad-interim a] 
Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

La plecarea din Moscova, pe ae
roportul Vnukovo, delegația C.C. al 
P.M.R. a fost condusă de tovarășii 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al G.G. 
al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, N. V. 
Podgornîi, membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., I. V. Andropov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., M. A. Le- 
seciko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S.

Au fost, de asemenea prezenți Ni
colae Guină, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în Uniunea 
bri ai ambasadei.

C.C. al 
care a făcut o 
Miercuri s-a înapoiat în Capitală 

delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn care a 
făcut o vizită prietenească în Uniu
nea Sovietică.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, membri ai Biroului Po
liție ai C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, 
supleant ai 
al P.M.R

La sosire, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chîvu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
gh’o'O4, Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, de membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști ai C.C. al P.M.R.

Leonte Răutu, membri 
Biroului Politic al C.C.

pe aeroportul Băneasa,

Sovietică, și mem-

(Agerpres)

Din experiența organizațiilor de bază

In sprijinul valorificării 
rezervelor interne

In succesele pe care minerii din 
sectoarele productive ale Aninoasei le 
înscriu în cronica întrecerii ce se 
desfășoară în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii

i
♦

clipe un torent năpraznic. Apa a i 
ajuns pină la postamentul sondei • 
șz crește vertiginos. împrejuri- *.  
mile devin de nerecunoscut. Lin- * 
gă sondă cupola cenușie a ceru- * 
lui pare că s-a împreunat cu rial t 
furtunii. Rupt din butoane, rezer- ț 
vorul de motorină se răstoarnă * 
intr-o rină amesteclndu-și conținu- t 
tul cu apele învolburate ale Jiului. * 
Muncind din răsputeri sondorii j 
astupă gura puțului. Sînt doar în i 
joc valori, de milioane. Răbufnind * 
pină iii dreptul mdgnetoului apa t 
scurtcircuitează motorul sondei. * 
Luptind greu cu valurile Popescu * 
Titu, Siaicti Constantin, Izireanu ♦ 
Adrian, Dragotescu Alexandru, an- * 
corează tot ce poate fi luat de. ape. J 
Fiecare mișcare constituie pentru * 
ei un. examen de bărbăție și curaj. ț

Datorită harnicilor oameni din ♦ 
brigadă, sonda' 5412 a suferit doar * 
citeva pierderi fără importanță.

4 iulie. Brigada continuă să de- ? 
blocheze locația. Hotărîtă să se * 
mențină in rlndul celor evidenția- i 
te ea 
funcție 
termen

. duhlie
15 iulie. Brigada și-a îndeplinit 

angajamentul și a 
plan 25 metri 
garantează că 
brigada. va 
ie pășiri.

s-a umflat devenind in cîteua

șz'-a propus să redea în 
sonda cu 3 zile înainte de 
și să repare toate strică- 
în timpul liber.

realizat peste 
fizici. Acest succes 
pină la 23 August 
realiza însemnate

A. NICHIFOREL

sectorului de transport își au partea 
lor de contribuție, și încă substan
țială. Peste 40 de locomotive elec
trice și Diesel circulă zi și noapte 
pe drumurile subpămîntene remoreînd 
spre puțuri convoaie lungi de va- 
gonete încărcate cu cărbune. In 
sens invers, spre abataje și înain
tări sînt transportate cantități în
semnate de material lemnos, armă
turi metalice, ciment, nisip, balast. 
Colectivul sectorului de transport are 
un rol dintre cele mai de seamă în 
asigurarea desfășurării normale a 
procesului de producție în abataje 
și galerii în vederea realizării în 
întregime a sarcinilor de pian și a' 
angajamentelor de întrecere.

Biroul organizației de bază (se
cretar tov. Bodor Emeric), comu
niștii din sector simt din plin răs
punderea pentru sprijinul pe care 
trebuie să-l acorde sectoarelor pro
ductive ale minei. Iată de ce, fo
losind cu competență dreptul de con
trol asupra conducerii administrative, 
repartizînd <йі acest scop
membrilor și candidaților de partid, 
biroul organizației de bază a asigu
rat aplicarea cu consecvență a pre
vederilor planului M.T.O. întocmit în 
scopul realizării sarcinilor ds plan 
pe 1964. Printre principalele măsuri 
menite să asigure buna desfășurare 
a transporturilor subterane, pentru 
care organizația de bază a insistat 
cu perseverență, se numără asigura
rea fiecărui garaj cu una sau două 
locomotive de rezervă, buna întreți
nere a liniilor ferate, a instalațiilor 
de transport pe verticală, mărirea ca
pacității de culbutare ia haldă, intro
ducerea iluminatului fluorescent în 
anumite locuri de muncă etc. Rea
lizarea prevederilor planului M.T.O. 
a fost analizată în una din adună
rile generale ale organizației de ba
ză din perioada primului semestru

sarcini

(Continuare în pag. 3-a)
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Twqial liber al tinefiler — cit nai begat 
In acțimii cultural-educative

Comitetul U.T.M. al minei Lonea 
se preocupă îndeaproape ca după 
terminarea programului de lucru, ti
nerilor mineri și muncitori să li se 
asigure condiții pentru a-și petrece 
timpul liber în mod plăcut și ins
tructiv.

Tovarășul Marinescu Aurel, mem
bru în comitetul U.T.M al minei a- 
răta cu mîndrie că tinerii mineri și 
muncitori ai minei Lonea au în
drăgit cartea. Numai în luna tre
cută, de exemplu, tinerii de. la mină 
au cumpărat cărți de la standuri în 
valoare de peste 2 000 lei. Artificie
rul Maxim Dumitru, minerul Burciu 
Gheorghe, vagonetarul Speriata Cons
tantin și alți tineri a ii biblioteci per
sonale formate din numeroase cărți 
de literatură politică, beletristică și 
tehnică.

ba creșterea numărului cititorilor 
activi ai bibliotecii clubului a con
tribuit mult faptul că în fiecare sec
tor există biblioteci volante, deser
vite de utemiști. Tov. Robică George- 
ta de la mina 1. Lascău Ana de la mi
na Iî. Urs Marin de la mina HI șl alți 
utemiști atrași îț-j munca cu cartea 
se interesează de cărțile pe care le 
caută irtemiștii si-i a iută să le pro
cure fie prin bibliotecile volante, fie 
prin standurile cu vînzare.

O serie de alte manifestări cultu
ral-educative îmbogățesc programul 
din timpul liber al utemiștilor. Este 
cunoscut faptul că ioile de ti eret 
organizate aici cu regularitate și pe 
diferite teme se bucură de mare a- 
preciere din partea tinerilor. Este me
ritorie preocuparea comitetului U.T.M 
de a asigura joilor de tineret care 
se vor organiza piuă la 23 August 
programe care să contribuie la popu
larizarea marilor realizări ale regi
mului democrat-popular, la înțele
gerea de către tineri a contrastului 
dintre viața grea a minerilor din 
trecut și condițiile cu totul noi de 
sare se bucură astăzi. Pe aceste te
me s-au programat conferințe, întîl- 
Biri cu vecii i membri de partid, 
concursuri , Cine știe eîștigă" etc.

Excursiile sînt mult îndrăgite de 
tăaerii de la Lonea. După ce au vi
zitat împrejurimile, ei sînt dornici 
de a porni în drumeție prin țară, 
spre a cunoaște realizările cu care 
poporul nostru se mîndrește. In acest 
scop mulți tineri și-au strîns sume 
frumoase la (s.E.G. și solicită mai

ÎI
Doвr ici-colo cite un muncitor 
mai in vîrstă, in rest, peste iot ti
neri. Strungari, lăcătuși, electri
cieni. sudori, profesii diferite, dar 
care se reunesc armonios in me
canismul muncii sectorului electro
mecanic al minei, a cărui activi

tate contribuie nemijlocit la ex- 
, tinderea mecanizării în edincurile

I Petrilei, la întreținerea și repararea
■ la timp a utilajelor miniere. Toți

(i1 tinerii din sector muncesc cu răs
ti pundere pentru îndeplinirea sarci-

mior de producție, a angejamen- 
'> telor de întrecere. Rodnicia mun-
.1 cii de cr.eștere și educare a tineri-
t lor din sector, desfășurată de or-
I ganizația de partid și sub îndru
gi marea ei de organizația de tine-

ret, e reflectată de faptul că toți 
cei 72 de tineri din sector sînt u-

“ temiști, iar 37 dintre ei, care se 
situează in primele rinduri ale în-

I, trecerii pentru realizarea sarcini- 
, lor de producție, pentru calitate 
Iși economii, sînt membri și can

didați de partid.

Pentru fiecare din acești tineri 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de producție constituie o ches
tiune de cinste. Mulți dintre ei îm
pletesc insă munca în producție 
cu o preocupare susținută pentru 
creșterea nivelului lor de cunoș
tințe generale, pentru dobîndlrea 

multă operativitate în organizarea ex
cursiilor prin țară.

Acum, în timpul verii, cercurile 
și cursurile învățămîntului politic 
U.T.M. își continuă activitate, după 
încheierea anului școlar, prin învă
țarea de cîntece. Comitetul U.T.M. a 
distribuit organizațiilor de bază tex
tele eîntecelor ce trebuie învățate, 
iar în sectorul I, în sectorul IV. ti
nerii au și trecut la fapte. Este însă 
necesar ca în sprijinul acțiunii de 
învățare a eîntecelor să vină activiș
tii culturali ai clubului, membrii со» 
ruluî.

A sporit, de asemenea, numărul 
tinerilor participant! la brigăzile ar
tistice dc agitație care pentru marea 
sărbătoare de la 23 August pregătesc 
programe care reflectă munca rod
nică a minerilor, viața lor nouă, ho- 
tărîrea întregului colectiv de a ob
ține noi succese în înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Tinerii lăcătuși mecanici Dulgher u Virgil, Savitzky Horst și Păslră- 
veanu loan de la mina Aninoasa lucrează împreună la repararea și în
treținerea utilajelor miniere. Depășir ea sarcinilor de plan, calitatea lucră
rilor efectuate le-au adus lună de lună bucuria de a se număra printre 
evidențiații în întrecerea socialistă.

unei calificări înalte. Cirmind în
demnul comuniștilor, al organiza
ției de tineret, 15 dintre tinerii 
din atelierul electromecanic au 
urmat, în anul școlar care s-a in- 
cheiet, cursurile școlii medii de 
eultură generală. Un număr de 6 
tineri, care au terminat clasa a 
Xf-a, au susținut de curînd exa
menul de maturitate. Pentru a- 
ceștl tineri terminarea școlii me
dii a constituit un succes de sea
mă care le-a adus bucurie atit lor 
cit și colectivului în mijlocul că-

ruia muncesc. Și-au îndeplinit un 
vis, dar in inimile lor prind aripi 
nai visuri: vor să-și continue stu
diile, să se prezinte la examenul 
de admitere în invățămintul su
perior. Acum pentru cei care în
vață e vacanță, dar tinerii lăcă
tuși Nagy Nlcolae, Pali Eugen, 
Vîlceanu Petre, continuă să ră- 
mină pe mai departe in tovărășia 
manualelor de matematică, fizică: 
se pregătesc pentru concursul de 
admitere la Institutul de mine din 
Petroșani. Vor să urmeze exemplul 
foștilor lor tovarăși de muncă

DEMN DE ÎNCREDEREA ACORDATĂ
In biroul sectorului III de la mi

na Vulcan, secretarul organizației 
de partid, tov. Drob Gheorghe și 
inginerul Stoica Petru, șeful secto
rului discutau despre mersul muncii 
în abataje. Atenția celor doi inter
locutori era îndreptată asupra bri
găzii din abatajul cameră nr. 10 care 
era condusă de minerul Mirăuța 
Gheorghe. Deși avea condiții bune 
de lucru, această brigadă nu-și rea
liza sarcinile de plan din cauza sla
bei organizări a muncii.

— Ce facem, tovarășe Drob cu a- 
ceastă brigadă, că cu tot ajutorul 
pe care îl dăm, merge tot slab ? 
Ne-am gîndit să încredințăm condu
cerea acestei brigăzi tînărului mi
ner Leșan Mihai. Ce părere aveți ?

—- V-ați gîndit foarte bine, răs
punse tov. Drob.' Comunistul Leșan 
Mihai, deși tînăr, este un miner pri
ceput. Cred că nu ne va înșela aș
teptarea.

...De atunci au trecut două luni. 
In această perioadă brigada condu
să de tînărul Leșan Mihai a reușit

Bogdan Victor, llincuță Marin și 
alții care au lucrat și ei aici în 
sector, dar acum sini studenți la 
diferite facultăți.

Așa cum este și firesc, organi
zația U.T.M. din sector (secretar 
tov. Rozman Andrei) se preocupă 
îndeaproape de studiul tinerilor, 
de îndrumarea lor spre a folosi 
din plin posibilitățile create de 
statul nostru socialist spre a-și 
îndeplini aspirațiile spre cultură, 
spre o inaltă calificare. Biroul or
ganizației U.T.M. și-a propus ca 

in această perioadă să stea de 
vorbă cu tinerii absolvenți ai. șco
lilor profesionale oeniți să lucre
ze in sector pentru a-i îndruma 
spre invățămintul mediu seral. 
Semnificativ pentru grija pe care 
organizația U.T.M. o poartă com
pletării studiilor de către tinerii 
din sector este următorul fapt: 
Prin luna martie a acestui an s-a 
angajat să lucreze aici tînărul 
Bancă Mihai. E utemist, dar n-are 
nici o calificare, iar studiile lui se 
rezumă la 5 clase elementare.

— Ее noi in sector ești singu

nu numai să-și realizeze, ci și să 
depășească ritmic planul de produc
ție, obținînd unul din cele mai mari 
randamente din sectorul III de la 
mina Vulcan : 7,06 tone cărbune pe 
post. Aceste realizări nu sînt deloc 
întîmplătoare. Ele sînt rezultatul u- 
nei temeinice organizări a lucrului 
în cadrul brigăzii, a exemplului per
sonal dat de șeful de brigadă; sînt 
determinate de hărnicia de care dă 
acum dovadă fiecare miner. In bri
gada tînărului Leșan Mihai au cres
cut tineri harnici și pricepuți cum 
sînt minerii Bacrău Gheorghe, An- 
ghel Alexandru, Ciulea Silviu, aju
torul miner Bălan Gheorghe, Vătă- 
man Dumitru, Răfăilă Vasile, vago
netarul Caracuță Ioan și alții.

.„I-am văzut la lucru acum cîteva 
zile pe cîțiva din ortacii lui Leșan 
Mihai. Cînd am intrat în abatajul 
nr. Ю din stratul 3 însoțit de tov. 
Farkaș Laurențiu, locțiitorul șefului 
de sector, era aproape de orele 12. 
Munca era în toi. Leșan Mihai, îm
preună cu minerul Bacrău Gheorghe, 
lucrau de zor la fixarea armături
lor. în timp ce Răfăilă Vasile și Ca
racuță loan încareau cărbunele re
zultat de la pușcare. Transportoa
rele gemeau sub povara cărbunelui. 
Brigada lui se angajase să trimită 
la ziuă în cinstea zilei de 23 August 
cu 150 tone de cărbune mai mult 
decît angajamentul fixat inițial. A- 
cest angajament prinde viață.

La sfîrșitul șutului dispecerul mi
nei a făcut bilanțul muncii din 
schimbul I : 86 tone de cărbune pes
te plan fuseseră date de sectorul 
III. La această realizare și-au adus 
contribuția și ortacii Iui Leșan. Ei 
au extras într-un singur schimb 20 
tone de cărbune peste sarcina de 
pian. O dovadă că tînărul brigadier 
Leșan Mihai și ortacii săi știu să 
muncească

D. ALBEȘCU 
corespondent

TINERI HARNICI
La începutul acestui an, organiza

ția din sectorul II al minei Uricani 
și-a stabilit să mobilizeze tinerii la 
efectuarea a 6 00t' ore de muncă pa
triotică în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Răs- 
puuzînd chemării comitetului U.T.M., 
tinerii din sectorul II și-au respec
tat angajamentul. Ei au efectuat pi
ne în prezent 7 000 ore de muncă 
patriotică, în cadrul cărora au co
lectat și expediat oțelăriilor patriei 
46 000 kg de fier vechi.

Numeroase acțiuni au fost între
prinse în sprijinul producției secto

rul cu 5 dese elementare, i-a spus 
atunci secretarul organizației 
U.T.M. Dar la noi mulți tineri În
vață, lucru pe care e bine să-l faci 
și dumneata. Ea toamnă, deci, în
vățăm ?

— învățăm.
Nu numai el, ci mulți alți ti

neri de aici iși vor îndrepta pașii, 
după terminarea șutului, spre să
lile de clasă ale elevilor seraliști. 
Va continua să meargă la școală 
și Vesa Viorel, cere intr-un rină 
o luase razna, absenta de la 
școală, il batea gîndul să se lase 
de învățătură. Organizația U.T.M. 
nu l-a lăsat să greșească. L-a che
mat In fața biroului, fusese invi
tat și un tovarăș din organizația 
de partid și s-a stat de vorbă cu 
el. Intervenția n-a rămas fără re
zultat. Vesa a promovat clasa a 
IX-a, iar în viitorul an școlar va 
urma clasa a X-a.

Acum e vacanță, dar nici în a- 
ceste luni gîndurile celor care do
resc să învețe nu s-au îndepărtat 
de școală. Mai ales pentru tinerii 
muncitori care se pregătesc pen
tru școala medie, pentru invătâ- 
mîntul superior, zilele acestea de 
vară sînt zile de muncă încordată, 
care le vor aduce bucuria unor 
noi succese, bucuria visurilor îm
plinite.

Din activitatea tinerilor 
lupeneni

In eicirtle piln împrejurimi
Atrași de frumusețea peisajelor 

din împrejurimi, ținerii din orașul 
Lupeni au organizat în vara acestui 
an numeroase excursii în colectiv. 
Astfel de excursii au fost organi
zate în ultimul timp la cabanele 
Rusu, Straja și Cîmpu lui Neag de 
către utemiștii din unitățile de de
servire publică, de către organiza
țiile U.T.M- de la I.I.S. Viscoza, 
sectoarele IX, VIII și VI ale minei 
Lupeni. întovărășiți de muzicanți 
instrumentiști amatori, ei își petrec 
timpul liber în mod plăcut și re
creativ.

li înfrumusețarea mațului
Tinerii din orașul Lupeni obțin 

succese frumoase în acțiunile de 
muncă patriotică. Participînd la în
frumusețarea orașului ei au obținut 
economii în valoare de 201000 lei. 
Printre realizările lor se numără: 
curățirea parcurilor și a zonelor 
verzi dintre blocuri pe o suprafață 
de 86 000 m p, plantarea a 9 200 
bucăți arbori și arbuști, săpături și 
nivelări de terenuri pentru amena
jarea unor noi zone verzi, încărca
rea în autocamioane a 283 m c de 
pămînt, amenajarea unor construc
ții agricole pentru țăranii întovără
șiți din Bărbăteni etc.

Hotărîți să întîmpine cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu noi succese utemiștii din Lupeni 
s-au angajat să construiască prin 
muncă patriotică un nou teren pen
tru sport și să amenajeze solare 
pentru copii între blocurile ce ur
mează a fi date in folosință în car
tierul Braia II.

rului. Astfel, tinerii au depozitat șl 
stivuit lemnul de mină la puțul Ba- 
loinir, iar în zilei'? de duminică au 
încărcat în vagonete armături me
talice și material lemnos pentru a 
ușura aprovizionarea cu materiale a 
brigăzilor de mineri.

Prin aceste acțiuni, în cadrul sec
torului II au fost obținute impor
tante economii. Pe pieptul multora 
din tinerii de la sectorul II strălu
cește insigna de fruntaș în munca 
patriotică. Lițcan loan, Alibășoiu Va- 
sile, Nacu Virgil, Opriș Vasile, sînt 
doar cîțiva dintre acești tineri.

Zilele trecute, organizația de bază 
U.T.M. nr. 2 a făcut un bilanț al 
realizărilor obținute prin muncă pa
triotică. Cu acest prilej utemiștii s-au 
angajat să colecteze pînă la 23 Au
gust încă 25 000 kg fier vechi, să 
participe în afara orelor de lucru la 
răpirea lemnului din zonele exploa
tate pentru a-1 refolosi, să constru
iască un teren pentru handbal și 
să curețe galeriile din sector.

Mulți dintre tinerii fruntași în 
munca patriotică lucrează în brigăzi 
evidențiate în întrecerea socialistă De 
pildă, în brigada lui Rudic Cons
tantin, brigadă care obține lurjă de 
lună randamente mari în cărbune, 
lucrează tinerii Moise Constantin, Cîr- 
lig Traian. Preda Marin, Trifan 
Constantin, Dorofte Ioan, Năstase Va. 
sile, iar în brigada lui Pop Gavrilă 
muncesc tinerii Zamfir Nicolae. Tiu- 
codi Eugen, Zamfir Gheorghe. Con
știinciozitatea în muncă, hotărîrea de 
o contribui din plin la îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecerea so. 
cialistă, setea de a învăța din ex
periența minerilor vîrstnici sînt tră
săturile care-i caracterizează pe a- 
ceștl tineri.

V. STRĂUȚ



In continuă ascensiune
(Urmare din pag. l-a)

găzilor să nu se schimbe de ia o 
lună la alta. Efectul ? Se evită 
fluctuația, se asigură stabilitatea oa
menilor, crește atașamentul față de 
colectivul în care muncește fiecare. 
Un exemplu în privința folosirii e- 
fectivului este destul de concludent. 
La abatajul cameră nr. 0104 din 
stratul 3 blocul X a fost repartiza’, 
ca brigadier, Burdea Ioan IV. Fostul 
brigadier, Marian Nicolae, miner 
vîrstnic și cu experiență îndelun
gată. a fost repartizat $ă conducă 
o lucrare de întreținere importantă 
pentru sector — galeria direcționa
lă din culcușul stratului 3 de la 
orizontul 615. In prezent ambele 
brigăzi se achită bine de sarcini.

O atenție deosebită a fost acor
dată bunei desfășurări a muncii în 
abatajul frontal condus de minerul 
Baciu Ioan, loc de muncă de unde 
se extrag zilnic 120-140 tone de 
cărbune. In acest fel frontaliștii au 
reușit să îndeplinească în fiecare 
lună sarcinile de plan, să realizeze 
o avansare de două cîmpuri 
iar randamentul planificat șă 
pășit în medie cu 0,50-0,60 
pe post, 
frontaliștii 
mis la ziuă 
mult decît

Ca urmare a atenției de care se 
bucură lucrările de pregătiri, planul 
de avansări a fost depășit în fie
care lună. Aceasta a făcut ca sec
torul să dispună întotdeauna de su
ficient front de lucru.

Și care sînt rezultatele ?. Secto
rul II de la mina Lonea a fost prin
tre primele colective din Valea Jiu
lui care a îndeplinit planai semes-

pe zi, 
fie de- 

tone 
anului, 
au tri-

De la începutul 
conduși de Baciu 
1 268 tone de cărbune mai 
prevedea sarcina de plan.

LA VULCAN

în microraionul II
tnarginea orașului Vulcan, ia 
cu Coroeștii, încă de anul tre- 
îuat ființă un nou șantier de

anului au dus lipsă 
(aproximativ două 
materiale.
10, cu 9 etaje, care

și, parțial, de tencuieli interioa-

La 
laota r 
cut a 
construcții. Aici se va construi cel 
mai frumos cartier al Vulcanului, 
denumit deocamdată în limbajul 
constructorilor — microraionul II.

Frumusețea acestui nou cartier se 
poate întrezări încă de pe acum. 
Constructorii au terminat în apro
piere o nouă școală cu 16 clase. Pe 
o parte a șoselei a fost înălțat blo- 
eui E 4, iar blocul E 5 se află înăl
țat. pînă la etajul III. De partea 
cealaltă a drumului a fost ridicat 
primul bloc cu 9 etaje, cu ajutorul 
coîrajelor glisante. In mai puțin de 
1 an, lîngă acesta vor fi construite 
încă 3 blocuri asemănătoare.

In prezent pe acest șantier se des
fășoară o intensă activitate. Con
structorii se străduiesc șă obțină 
realizări cît mai frumoase, muncesc 
cu sîrg pentru a recupera cît mai 
mult din timpul pierdut din cauză 
eă la începutul 
de macarale 
luni), de unele

La blocul D
a fost ridicat de curînd, se lucrează 
în prezent la montarea - planșeelor 
și se betonează scările. Tot aici au 
început lucrările de instalații termi
ce
re. La blocul D 12, tot cu 9 etaje 
se montează deja cofrajele glisante. 
La
ția, iar la D 13 se sapă fundația. 
Și aceste blocuri vor fi ridicate cu 
ajutorul cofrajelor glisante. Lucră
rile la blocurile cu 9 etaje și de fi
nisare a școlii noi cu 16 clase sînt 
conduse de maistrul Corciani Otto. 
Aici lucrează brigăzi cu experiență, 
muncitori harnici și pricepuți. Prin
tre cei mai harnici se numără cei 
din brigada de dulgheri condusă de 
Căplescu Nicolae, din brigada de 
fierari-betoniști în frunte cu Nistor 
Nicolae și din brigada de betoniștj 
a lui Tutunaru Constantin. Se evi
dențiază, de asemenea, instalatorii 
din echipa lui Arbazanovici Dușan 
și șeful mecanic Petrovan Pavel.

Pe schele, la fundații, la zidării, 
ridicarea în roșu, tencuieli, instala
ții termice și sanitare constructorii 
muncesc cu sîrg. Ei se străduiesc 
să întîmpine ziua de 23 August cu 
realizări cît mai însemnate. In cin
stea marii sărbători se va termina 
glisarea blocului D 12 și se va în
cepe glisarea la D 11.

Constructorii întîmpină însă și a- 

blocul D 11 s-a terminat funda-

realizări cu cafe se 
toți cei care muncesc

pot 
la 

care
Indeo-
de a- 
mineri
Baciu 

Traian,
Barth loșif, Jacotă

trial. După șase luai de activitate 
plusul la producție se ridică la 
5667 tone de cărbune. Productivi
tatea planificată pe sector a fost 
depășită în mod constant, iar în 
cinci luni a fost cumulată o. eco
nomie 
cost.

Sînt 
mîndri 
sectorul II al minei Lonea și Ia 
a contribuit întregul colectiv, 
sebi ți se vorbește cu știmă 
portul însemnat adus de 
vrednici ca Nedelcu Nicolae, 
Ioan, Tecar Ioan, Molnar 
Moisiu Aurel,
Traian, de meseriași pricepuți ea 
lancu Gheorghe și Costan Alexan
dru, de tehnicienii Lakato.j losif, 
Cismaș Ludovic, Lungu Vasiie. 
Drăguț Sabin. îndrumarea conduce
rii sectorului de către organizația 
de partid s-a făcut, de asemenea, 
simțită iar comuniștii au fost in 
fruntea îndeplinirii sarcinilor grele 
și înfăptuirea inițiativelor prețioase.

La bunul mers al activității sec
torului își aduc contribuția doi in
gineri tineri — șeful sectorului, in
ginerul Rebeleanu Vaier și locțiito
rul său, inginerul Robu Ștefan — 
ambii apropiați de oameni, buni or
ganizatori și pricepuți

Prin succesele obținute 
lună, în această continuă 
ne, angajamentul asumat 
tivul sectorului H de la 
a extrage peste plan 5 000 tone de 
cărbune a fost îndeplinit și depă
șit. Este un succes ce-1 
harnicul colectiv de aici marii 
bători din August — a XX-a 
versare » eliberării patriei 

gospodari, 
lună de 
ascensiu- 

de colec- 
Lonea de

închină 
săr- 
anî-

cum unele greutăți care le frînează 
activitatea. Pe șantier se duce lipsă 
de fier beton torsionat cu diametrul 
de 8,10 și 12 
este amestecat 
să fie sortat), 
mentul. In loc 
s-a prevăzut a 
glisante, s-au
De cele semnalate se face vinovat 
trustul de construcții care nu s-a 
îngrijit din timp de aprovizionarea 
eu utilajele și materialele necesare. 
La școală lipsește încă proiectul de 
sistematizare, fapt care creează, de 
asemenea, greutăți privind predarea 
ei în cele mai bune condiții.

Pentru remedierea acestor neajun
suri, constructorii trebuie 
sprijiniți 
tului și 
Astfel, ei 
zări mai 
în termenele prevăzute, 
tîrzîat mult cu unele lucrări.

ȘT. EKART

mm. Pietrișul primit 
cu nisip (ar trebui 

Uneori lipsește ci- 
de 4 macarale cum 
se lucra la blocurile 

primii numai două.

să fie 
partea trus- 
competente. 

obțină reali
se încadreze 
deși s-a în-

mai mult din 
a organelor 
vor putea să 
frumoase, să

Din subteran pe vîrf de munte
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Minerul Demeter Augustin e 
bine cunoscut. Deși el nu s-a lău
dat niciodată cu succesele obți
nute, totuși ele au ajuns cunoscu
te cu toate că au fost realizate in 
adincul pămîntului. Dacă la mina 
Dilja a fost obținut 
record de viteză la 
el e strins legat de 
Guști, cum li spun 
activitatea ortacilor 
vorba de economii 
lemnos, brigada lui 
semenea. printre cele fruntașe.

Ciți kilometri de drumuri sub- 
pămîniene a construit numai la 
mina Dilja e cam greu de ținut 
socoteala. Cert este că in prezent, 
brigada lui bate o galerie sim
plă, transversală, 
565. Ca la orice 
profilul nu-i prea 
cu ceva mai bine 
trați. Cu locul de 
zat cu două mașini de 
E.PM.-2 și susținerea in armături, 
de fier Т.Н. 4, toate îmbinate cu 
hărnicia și priceperea minerilor, 
nu-i de mirare că drumul subte
ran construit de brigada lui De
meter Augustin se lungește in fie
care zi cu 4—5 metri. De cîteva

un adevărat 
înaintări apoi 

numele lui 
prietenii, de 

săi. Clnd e 
de material 

se află, de a-

la orizontul 
galerie simplă, 

mare. Are doar 
de 7 metri pă- 
muncă mecani- 

încărcat
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perforatoarele au intrat într-un 
scurt „concediu" de odihnă. Cu
rățate de praf și unse, „dorm" 
cuminți în lada cu scule. Pină și 
mașinile de încărcat, cu guri mari, 
și mereu flăminde ca de excava
toare, au încetat să mai înfulece 
la steril. Minerii au plecat și ei 
pe la casele lor. Popasul la domi
ciliu e de scurtă durată- Potrivit 
înțelegerii și-au luat cu toții fa
miliile și cu cîntec și voie bună 
au pornit direct spre cabana 
Rusu. Cu soții, copii în ziua de 
repaus, „brigada" lui Demeter Au
gustin a sporit la 75 de persoane.

Urcați din subteran tocmai sus

Io soniiBtil ѵаіогіІШ 
Moi ieieroe 
(Urmare din pag. l-a)

ai

re- 
elemenților de fero-ni- 
Iocomotivelor cu acu- 
apreciat că pe intre- 
recondiționați 500 ele-

acestui an, prilej cu care 
luat măsuri de înlăturare a unor de
ficiențe. Tot în această adunare a 
fost reliefată răspunderea cu care 
membrii de partid au mobilizat în
tregul colectiv la muncă exemplară. 
Tovarășul Florea Vasiie, șeful bri
găzii de reparare a puțurilor, de 
exemplu, a executai intr-un timp 
scurt și de calitate lucrări de mare 
importanță pentru buna desfășurare a 
transportului subteran

Rețin însă atenția ințiativele ve
nite in sprijinul valorificării resurse
lor interne ale sectorului. O rezervă 
internă importantă o constituie 
condiționarea 
chei necesari 
mulatori. S-a 
gul an pot fi 
menți fero-nichel. Pînă acum au fost.’ 
recondiționați 100 demenți, din care, 
90, grupați in două baterii, au și fost 
dați în folosință. La recondiționareat 
elemenților de fero-nichel lucrează e- 
fectiv tovarășul Trestian Iosif, mem
bru în birou! organizației de bază.

S-a prevăzut, de asemenea, să se 
realizeze în acest an o economic de 
20 000 Iei prin recondiționarea unor 
Pi ese. Această prevedere va fi rea
lizată și depășită, deoarece la pro
punerea biroului organizației de ba
ză se folosesc cămășile de plumb ale 
cablurilor armate vechi pentru con
fecționarea pieselor de legare în se
rie a bateriilor cu acumulatori. De 
asemenea, s-ati recondiționat mai 
multe roți dințate pentru locomoti
vele de 8 tone.

Una din rezervele Interne ale 
torului, a cărei folosire din plin 
cesită o atenție deosebită, este 
lizarea capacității de transport 
vagonetelor. In acest scop s-a 
ganizat temeinic curățirea vagonete
lor, astfel ca ele să poată fj folosite 
la capacitatea nominală. întreținerea 
în stare de funcționare a culbutoru- 
lui vibrator permite curățirea 
care zi a peste 100 vagonete. 
rită acestui fapt, încărcarea 
zilnică a vagonetelor atinge 
ridicate, mergînd pînă 
pe vagonet, fapt care permite rea
lizarea de indici înaiți de utilizare 
a parcului de vagonete, economii la 
cheltuielile de transport

sec-
ne- 
uti-

a 
or-

în fie-
Dato- 
medie 
valori

ia 0,960 tone

T.A.P.L. Petroșani
InvitS publicul consumator si 

petreacă o după-amiază și o 
seară plăcută într-un cadru pi
toresc ta grădina Gambrinus, 
care este deschisă în fiecare zi 
pînă la orele 24. Se servesc în 
permanență diferite preparate la 
grătar și un sortiment bogat 
de băuturi.

l

i

t

ori pe zi, răbujnituri puternice 
trezesc cărbunele din adîncuri, a- 
nunt'mdu-l că mîini harnice își 
croiesc calea spre a-l scoate ta 
lumină.

Săptămîna de muncă a trecut 
pe neobservate. Galeria care s-a 
lungit pînă hăt departe și-a oprit 
înaintarea. Ciocanele de abataj și

INSTANTANEE

Șahul este unul din jocurile nelipsite în taberele elevilor. în excursii 
sau drumeții. Numărul celor care-1 îndrăgesc este foarte mare.

IN CLIȘEU: Un instantaneu din tabăra elevilor și pionierilor da la 
Lunca Florii din timpul unei partide de șah.

Porfi deschise spre cultură

a fost
biblio- 
Jiului 
mate-

12 biblioteci sindicale numără 
160000 de volume.
linia muncii cu cartea, ca de 
in toate domeniile de activi- 

s-a făcut un salt uriaș și în

In anii regimului nostru democrat- 
popular, știința și cultura au deve
nit bunuri de preț ale maselor largi 
de oameni ai muncii.

Pe lîngă alte lăcașe de cultură, 
în anii noștri, Valea Jiului 
împînzită cu o largă rețea de 
teci. Bibliotecile din Valea 
dispun de o puternică bază 
rială. Numai biblioteca Institutului 
de mine din Petroșani numără pes
te 98 000 de volume. La rîndul lor, 
cele 
peste

Pe 
altfel 
tate. 
satele Văii Jiului, Acest lucru e o- 
glindit de faptul că biblioteca cen
trală orășenească, cele două biblio
teci comunale din Cimpa și Iscroni 
și ceie 9 biblioteci sătești neafiliate 
din sistemul așezămintelor culturale 
din Valea Jiului, numără 42 915 vo
lume. Pe zi ce trece, toi mai mulți 
muncitori și țărani întovărășiți vin 
și împrumută cu regularitate cărți. 
Numai în primul semestru ăl anului 
1964, la aceste biblioteci au fost 
înscriși un număr- de 4906 cititori, 
care, ац citit 46 232 volume.

Pentru atragerea ispititorilor, în 
primul semestru al acestui an, au 
fost organizate un număr de 251 de 
acțiuni cu cartea ca : recenzii, con
sfătuiri, seri . literare, seri de între
bări și răspunsuri, dimineți de basm 
și prezentări de cărți.

Dintre bibliotecile comunale, cele 
mai frumoase rezultate 
ținute în cursul acestui 
biblioteca comunală din 
a înscris 576 cititori și 
5236 de volume, a organizat un nu
măr de 28 de acțiuni cu cartea. Prin- 
tre acestea amintim serile literare 
închinate vieții și operei lui M. Emi- 
nescu, recenziile cărților „Diminea
ță de toamnă" de Vasiie Rebreanu, 
„Străinul" de T. Popovici și altele.

Dintre bibliotecile sătești, neafi-

au fost ob- 
semestru de 
Cimpa care 

a difuzat

pe munte, minerii cu familiile lor, 
au pornit o nouă întrecere. De a- 
ceasta dată in luptă.,, cu grăta
rele, cirnăciorii, stropite din bel
șug cu vin și bere de la gheață. 
Aerul aromat a făcut poftă de 
mîncare, nu glumă. Au și fost ser
viți pe măsura poftei, iar cîntecul 
și voia bună au fost tovarăși ne- 
despărțifi ai minerilor pînă soa
rele a început să scăpăteze spre 
asfințit. Cu toții s-au simțit minu
nai in mijlocul naturii.

A doua zi, Demeter Augustin, 
Foss Dominic, Zigmond Pavel, 
Toth Kalman, Ghioadă Constan
tin șZ ceilalți ortaci au coborît din 
nou m adine. E drept că nu toți 
deodată ci pe tind, după cum le 
era schimbul. Mintiile de brațe 
puternice, perforatoarele și-au -a- 
ceput din nou ciniecul, iar mași
nilor de încărcat le-a revenit pof
ta de a „mlnca" sterilul. După o- 
dihna din ziua de repaus, galeria 
a mai înaintat cîțiva metri.

Spor Ia muncă, iar duminica 
viitoare să ne întilnim sănătoși pe 
alt itinerariu de munte, că doar 
Sini destule ca și drumurile sub- 
pămintene pe care le construiți t 

O. CR1ȘAN 
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liate, cele măi frumoase rezultate au 
fost obținute în cursul semestrului 
I de bibliotecile din Jieț, Banița, 
Dîlja Mare, Maleia și Cîmpu lui 
Neag. Biblioteca sătească din Jieț 
are înscriși în acest an un număr 
de 259 cititori care au citit 568 de 
volume. Tot pe lîngă această biblio
tecă, cu concursul profesorului M. P. 
Jura a fost organizată o bibliotecă 
mobilă pentru muncitorii forestieri, 
precum și un ștand de cărți cu vîn- 
zare, unde s-au vîndut cărți în va
loare de 600 lei. Acțiuni interesante 
au fost organizate și la biblioteca 
din Maleia. Consfătuirile pe temele: 
„Creșterea albinelor", „îmbunătățirea 
raselor de vite", recenzia romanului 
„Frații Jderi" de M. Sadoveanu și 
altele s-au bucurat de multă apre
ciere.

Se poate spune deci că în semes
tru] I al acestui an, bibliotecile din 
Valea Jiului au desfășurat o mun
că permanentă și organizată pentru 
popularizarea și rășpîndirea cărții 
în rîndul oamenilor muncii, au con
tribuit la ridicarea nivelului lor po
litic și ideologic, cultural și profe
sional. mobilizîndu-i la realizarea 
sarcinilor de plan și a angajaoaen- ' 
telor de întrecere.

Bibliotecile sînt lăcașe cu porți 
iarg deschise spre cultură, și tot 
mai mulți oameni ai muncii trec cu 
încredere pragul acestor lăcașe ale 
științei și luminii.

R. BALȘAN
responsabilul bibliotecii centrale 

din Petroșani

PROBRAM DE RAND
17 iulie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei centrale, 9,00 Concert de es
tradă, 10,03 Muzică ușoară, 11,38 
Melodii populare, 12,03 Săptămîna 
culturii poloneze, 12,20 Melodii dragi, 
interpreți cunoscuți — program de 
muzică ușoară, 14,30 Emisiune de 
basme — „Cenușăreasa", 15,00 „Pe 
plaiuri bănățene" program de mu
zică populară, 16,45 Lecția de lim
ba engleză. Ciclul II, 17,00 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 17,30 
In slujba patriei, 18,30 Cronica eco
nomică, 19,00 Muzică ușoară inter
pretată de orchestra Franck Pourcel,
19.30 AAuzică din operete, 20,40 Mu
zică populară, 21,15 Momente din 
istoria literaturii romîne (XXVII) 
Alexandru Vlahuță. Prezentare de 
Valeriu Rîpeanu, 21,45 Muzică u- 
șoară, 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL 11.^8,36 Cîntece populare, 
10.00 Muzică din opere, 11,03 Gîn- 
tece patriotice. 12,00 Din cele mai 
frumoase melodii populare, 12,30 
Lecția de limba franceză. Ciclul І 
(reluarea emisiunii din 16 iulie),
13.30 Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur, despre Regionalis
me și neologisme (reluare), 14,30 
Muzică din opere, 15,05 Muzică u- 
șoară de compozitori romîni. 15.30 
Actualitatea în țările socialiste, 16.30 
10 întrebări, 10 răspunsuri. 17,15 
Spartachiada republicană 1964, 18,00 
Concert din Ciclul „Să cunoaștem 
creația enesciană", 18,30 Pagini de 
reportaj despre Oltenia zilelor noas- 
rte. 19,05 Cîntece și jocuri populare,
19.30 Teatru la microfon : Ciclul mari 
interpreți din trecut: „Intrigă și iu
bire". Adaptare radiofonică după 
p.'»sa lui Friedrich Schiller, 21,40 
Cîntă Paul Robeson, 21,56 Interpret!' 
de muzică ușoară.
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Grevă în Ifalia
ROMA 16 (Agerpres).
Muncitorii tipografi, operatorii și 

telegrafiștii agențiilor de presă ita
liene și ai birourilor agențiilor străi
ne au declarat o grevă de 96 de ore.

Greva a fost declarată ca urmare 
a întreruperii negocierilor dintre re
prezentanții sindicatelor și reprezen
tanții Federației naționale a edituri
lor de ziare în vederea reînnoirii 
contractului colectiv de muncă. Nu
mărul greviștilor se ridică la 11 000 
de muncitori. Ca urmare a grevei, 
ziarele italiene nu vor apare pînă 
luni 20 iulie.

Procesul SS-istuluî VQ^oIlf
MUNCHEN 15 (Agerpres).
La Munehen continuă procesul in

tentat fostului general S.S. Karl 
Wolff, șeful statului major personal, 
al lui Himmler și ofițer de legătură 

■între acesta și Hitler. Karl Wolff a 
încercat să respingă acuzațiile care 
i-au fost aduse, considerîndu-le ..exa
gerate". Tribunalul a dat citire unei 
scrisori a fostului general adresată 
soției sale, care arată că acuzatul 
a aprobat politica antisemită. Acu- 

' zațul a recunoscut că a asistat la 
execuțiile din 15 și 16 august 1941 

. de lîngă Minsk, arătînd însă ca a 
fost „obligat" de Himmler să asiste 
la aceste asasinate.

Evenimentele din Cipru
NICOSIA 15 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că la 14 

iulie guvernul Republicii Cipru a a- 
dresat o notă de protest guvernului 
Turciei în legătură cu știrile privind 
debarcarea de personal militar turc 
în Cipru. în special. în apropierea 
satului Mansoura. Nota de protest 
a fost înmînată ambasadei Turciei 
la Nicosia.

★
NICOSIA 15 (Agerpres).
Reprezentantul special al O.N.U, 

în Cipru, Galo Piaza a părăsit Ni
cosia, plecînd la Geneva, unde va 
prezenta un raport secretarului . ge
neral al O.N.U., U Thant, urmînd ca 
apoi să se înapoieze în Ecuador

Intre timp, la Geneva, mediatorul 
O:N.U. Tuomioja, își continuă acti
vitatea, concentrîndu-și atenția asu
pra tratativelor cu guvernele străine 
interesate în această problemă.

Tratative 
americano—libiene

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Statele Unite și Libia au început 

negocieri asupra statutului bazei mi
litare aeriene americane din Wheelus. 
(Libia).

După cum a subliniat un purtă
tor de cuvînt al Departamentului de 
stat două reuniuni de lucru au și 
avut loc în localitatea Baida din 
Libia. Aceste negocieri sînt inițiate 
de guvernul libian, care dorește ca 
data expirării acordului (1971) pri
vind baza militară americană de la 
Wheelus să fie modificată.

Adunare de protest in tzrael
TEL AVIV 15 (Agerpres).
Ziarul „Kol Haam" relatează că 

160 de familii sărace au ^rganizat 
o adunare în orașul Natanya (Izrael) 
cerînd autorităților municipale să-și 
îndeplinească nenumăratele promisiuni 
de a-i transfera din cartierele de 
cocioabe unde trăiesc de 13 ani.

Drept răspuns autoritățile muni
cipale au mobilizat polițiști care 
au folosit pentru a-i împrăștia pe 
participantă la adunare gaze lacri
mogene (și bastoane de cauciuc. Au 
fost arestate 12 persoane.

Vizita lui U Thant în Europa
NEW YORK 15 (Agerpres).
La 15 iulie secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a plecat la Gene
va, prima etapă a turneului pe care 
îl întreprinde în Europa, Africa și 
Asia La Geneva U Thant va par
ticipa la lucrările celei de-a 37-a se
siuni a Consiliului economic și so
cial al O.N.U., iar la 16 iulie va 
pleca la Cairo, la conferința șefilor 
de state și guverne din Africa. Vi
zita sa la Cairo va dura pînă la 20

Dezbaterile de la Limburg
LIMBURG 15 (Agerpres).
In orașul vest-german Limburg au 

continuat dezbaterile din procesul in- 
tentat principalilor vinovați de apli
carea planului hitlerist de authanasie 
„Acțiunea „T-4" menit a duce . Ia 
lichidarea tuturor bolnavilor incura
bili și debililor mintali din Germa
nia. Au fost audiați doi martori, un 
avocat din Berlin și un fost funcțio
nar al cancelariei Reichului, care au 
confirmat că aveau cunoștință de 
ordonanța lui Hitler vizînd extermina
rea acestor categorii de bolnavi.

austria: Emisiune
VIENA 15 Corespondentul Ager

pres St. Deju, transmite :
Radiodifuziunea austriacă a oferii

In Cipru, ciocnirile de marți din 
regiunea Kyrenia, care s-au soldat 
cu moartea cîtorva persoane. sînt 
considerate cele mai serioase din 
ultima vreme. Forța O.N.U. pentru 
Cipru numără acum 5 700 de mili
tari. iar oficialități ale O.N.U. au 
exprimat cererea ca efectivul ei să 
fie completat pentru a putea face 
față oricărei împrejurări.

*
NEW YORK 15 (Agerpres).
Vicepreședintele Ciprului Kuciuk, a 

adresat secretarului general al O.N.U. 
U Thant, prin intermediul delega
ției turce, o nouă scrisoare, în care 
se plînge de atitudinea forțelor
O.N.U. din Cipru față de ciprioții 
turci.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAIRO. — Un reprezentant al 

Frontului de eliberare din Arabia de 
sud a declarat că reprezentanți ai 
opiniei publice din Aden și din Gol
ful Arabic aflat sub ocupație străină 
au înființat organizația „Comitetul 
de sprijinire al Frontului național 
de eliberare din Arabia de sud“. Co
mitetul își propune să participe la 
lupta de eliberare dusă de triburile 
din teritoriile aflate sub ocupație 
străină.

ADEN. — Consiliul Suprem al 
Federației Arabiei de sud l-a desem
nat la 14 iulie pe Nasser bin Ab
dullah ca sultan al Sultanatului 
Fadhli, după ce Ahmed bin Abdul
lah (fratele noului sultan) a fost 
demis ca urmare a proclamării de 
către el a separării sultanatului de 
federație.

ALGER. După cum anunță presa 
algeriană, președintele Ben Bella va 
pleca la 17 iulie la Cairo, la Con

ferința șefilor de state și guverne 
din Africa convocată in capitala 
R.A.U.

LONDRA. — Șeicul Bahreinului, 
Isa Bin Salman Al Khalifah. a so
sit la 14 iulie la Londra într-o vi
zită oficială de cinci zile, la invi
tația guvernului britanic.

DALLAS. Incepînd de marți Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, are 

iulie, iar apoi va pleca la Paris, un
de va avea la 21 iulie întrevederi ca 
președintele de Gaulle.

După ce va vizita Parisul. U 
Thant va pleca la Londra, unde va 
avea convorbiri cu membri ai gu
vernului englez. La 24 iulie U Thant 
va pleca în Birmania.

Intre 28 și 30 iulie, la invitația 
guvernului sovietic, Li Thant va fa
ce o vizită oficială în Uniunea So
vietică.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, procesul în care compare 
numai unul din cei vinovați de apli
carea acestui program — Hans He- 
feltnann — a trebuit să fie întrerupt 
ca urmare a stării nesatisfăcătoare 
a sănătății acuzatului. Ceilalți trei 
acuzați nu au putut fi traduși in 
fața instanței, întrucît doi s-au si
nucis, iar al treilea a fugit în Ar
gentina. Procesul va fi reluat la 23 
iulie. Pînă atunci acuzatul va primi 
îngrijirile medicale necesare.

consacrată Romîniei
ascultătorilor săi, marți seara, timp, 
de o oră, o emisiune consacrată Ro
mîniei. De la studioul A.E.Z. din 
Viena, în fața unui public numeros, 
a avut loc transmisia directă a ce
lei de-a 30-a emisiuni „Zburați cu 
noi“ și, totodată, cea de-a doua con-
sacrată R.P Romîne. Cu acest pri
lej, ministrul de externe Bruno Krei- 
sky a vorbit despre frumusețile tu
ristice ale Romîniei. in cadrul emi
siunii țara noastră a fost prezentată 
din punct de vedere geografic, cul
tural, economic.

Ședința Consiliului de Miniștri algerian
ALGER 15 (Agerpres). ’
Marți după-amiază a avut loc la 

Alger o ședință a Consiliului de 
Miniștri condusă de președintele Ben 
Bella. In comunicatul dat publicită
ții se arată că președintele Republi
cii a prezentat un raport cu privire 
la situația internă și externă și a 

un nou avocat principal, al zecelea 
angajat de apărare de la arestarea 
lui. Este vorba de Ammet Colvin 

care cu puțină vreme în urmă lucra 
încă pentru procurorul general 
Henri Wade, care a pledat în pro
cesul lui Ruby. Specialist în pro
cese criminale, Colvin va fi însăr
cinat să pregătească cererea de a- 
pel la sentința de condamnare la 
moarte pronunțată împotriva lui 
Ruby.

VIENA. — După cum anunță a- 
genția France Presse, la 14 iulie po
liția austriacă a arestat în apropie
re de Viena pe fostul SS-ist Kurt 
Wiese, acuzat de a fi participat în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial la asasinarea în masă a popu
lației evreiești din ghetoul de la 
Byalistok (Polonia). Wiese a fost 
arestat în tren călătorind sub nu
mele fals de Zimmermann.

ROMA. — Amiralul Benjamin 
Moore a preluat marți funcția de 

comandant al forțelor aeronavale ale 
S.U.A. in Marea Mediterană, deți
nută de amiralul F. I. Brush.

GENEVA. — La Organizația In
ternaționala a Muncii s-a anunțat 
că cea de-a doua conferință regiona
lă africană a O.I.M. va avea loc la 
Addis-Abeba între 30 noiembrie și 12 
decembrie a.c.

S.U.A.: Lucrările Convenției 
partidului republican

SAN FRANCISCO 15 (Agerpres).
Convenția națională a partidulu 

republican, care își desfășoară lu
crările la Sari Francisco, a adop
tat in ședința desfășurată marți 
seara progiamul electoral în forma 
redactată de Comisia de elaborare 
a platformei partidului. Patru a- 
men da mente prezentate de sprijini
torii guvernatorului William Scran
ton, candidat din partea aripei li
berale și moderate a partidului, au 
fost respinse cu o mare majoritate 
de voturi. Aceste amenadamente ur
măreau c condamnare a grupărilor 
extremiste, recunoașterea răspunde
rii guvernului federal față de apli
carea legii cu privire la drepturile 
civile, recunoașterea împuterniciri: 
președintelui privitoare la folosirea 
armamentului nuclear etc.

In ultima ședință au luat cuvîn- 
tul diferite personalități marcante 
ale partidului republican. Fostul 
ambasador al S.U.A. la Saigon, 
Henri Cabot Lodge, a declarat că 
politica externă, așa cum este defi
nită de actualul program al parti
dului, va contribui la „creșterea 
încordării internaționale în loc să

Mitinguri la Kuala Lumpur
KUALA LUMPUR Ь5 (Agerpres).
Reprezentanți ai sindicatelor din 

întreaga Malaye, precum și repre
zentanții a nouă organizații aie pro
fesorilor și învățătorilor, au organi
zat la Kuala Lumpur mitinguri în 
sernn de protest împotriva noii legi, 
care împiedică pătrunderea tinerilor

Situația din Guyana Britanică
GEORGETOWN 15 (Agerpres).
Armata britanică a ordonat marți 

instituirea restricțiilor de circulație 
pe timp de 24 de ore în regiunea 
Enmore din Guyana Britanică, situa
tă la 25 kilometri de Georgetown, 
unde s-au petrecut noi incidente în-

făcut bilanțul acțiunilor îndreptate 
împotriva contrarevoluiței. ca urmare 
a recentelor hotărîri ale Comitetului 
Central al F.L.N. Președintele Ben 
Bella a declarat că cea mai mare 
parte a forțelor subversive a fost 
dezarmată.

OTTAWA. — La 14 iulie. Comisia 
însărcinată cu cercetarea condițiilor 
de viață din nordul Canadei a pre
zentat în Camera Comunelor un ra
port asupra , misiunii care i-a fost 
încredințată. In raport se arată, 

printre altele, că durata medie a 
vieții eschimoșilor este la bărbați de 
26 de ani, iar la femei de 21,6 ani. 
Mortalitatea din cauza bolilor in- 
fecțioase in rîndurile eschimoșilor 
este în medie de 10 ori mai mare 
decît în restul Canadei. 40 la sută 
din numărul total al copiilor de es
chimoși mor înainte de a ajunge la 
virsta de un an.

ROMA. — Intr-un comunicat al 
societății italiene „Fiat“ din Torino, 
se arată că uzinele acestei societăți 
au produs în prima jumătate a aces
tui an 502 000 automobile. Printre 
tipurile de automobile produse de 
cel mai mare succes s-a bucurat 
noul tip „850“, care este foarte mult 
cerut la export. Personalul uzinelor 
„Fiat“ se ridica la 30 iunie 1964 la 
176 958 de oameni.

VIENA. — Consiliul de Miniștri 
al Austriei a hotărî! înființarea unui 
muzeu în fostul lagăr de concentra
re Mauthausen. Hotărirea a fost 
luată la inițiativa comitetului Inter
național Mauthausen, comitet din 
care fac parte foști deținuți ai a- 

cestui lagăr. In muzeu vor fi expu
se documente, mărturii ale crime
lor odioase comise de naziști. 

o reducă". El a criticat toate aspec
tele de politică externă ale progra
mului, care, după cum se știe, îm
brățișează punctele de vedere ale 
senatorului Goldwater.

Cuvîntarea fostului președinte ai 
S.U.A., Eisenhower, a fost axată 
în principal pe sublinierea necesi
tății menținerii unității partidului. 
Guvernatorul statului New York, 
Nelson Rockefeller, a atacat grupă
rile extremiste, deoarece, după cum 
a spus el, acestea „creează o at
mosferă de teamă, ură și teroare11. 
Criticînd poziția programului în 
problema drepturilor civile. Roy 
Willkins președintele asociației 
pentru propășirea populației de co
loare, a declarat că ..acest program 
marchează o dare înapoi netă pen
tru minorități în raport cu progra
mul republican din 1960. După cît 
se pare, a continuat el. programul 
a fost elaborat în mod special pen
tru a se opune intereselor negri
lor". In fața clădirii din San Fran
cisco, unde se desfășoară lucrările 
Convenției, au avut loc noi demons
trații împotriva candidaturii sena
torului Goldwater.

in institutele de învățămînt superior. 
După cum s-a mai anunțat, legea 
prevede pentru admiterea în universi
tățile din Malaya obligativitatea f pre
zentării unui certificat care să dcjve- 
dească neparticiparea la „activitatea 
comunistă" (n.r. — antiguvernamen
tală).

tre negri și indieni, care s-au soldat 
cu doi morți.

Pe de altă parte, comitetele exe
cutive ale partidelor de opoziție, Con
gresul național al poporului și Forța 
unită au răspuns la invitația adre
sată de primul ministru. Cheddi Ja- 
gan de a se pune capăt tulburărilor 
în țară. Acest răspuns, redactat în
tr-o formă evazivă, nu se referă 
de fapt la încetarea violențelor ci 
pretinde mai întîi ca muncitorii de 
pe plantațiile de trestie de zahăr să 
înceteze greva declarată de peste 
150 de zile în semn de protest îm
potriva refuzului plantatorilor de a le 
recunoaște dreptul de organizare în 
sindicate.

VARIETĂȚI
Noi piste de decolare

> PRAGA 15 (Agerpres).
' Pe aeroportul din Praga a fost 
' terminată construirea unor noi 

piste de decolare și aterizare, care 
vor permite ca într-un viitor apro
piat să poată ateriza cele mai 
moderne avioane supersonice.

Recent a început construirea u- 
nei noi aerogări a cărei capacita
te anuală de tranzit va fi de a- 

■proximativ 4 milioane de călători.

Copil vîndut
MANILA 15 (Agerpres). j
Agenția de presă filîpineză a , 

făcut cunoscut că recent în pro
vincia Bulacan, în apropiere de i 
Manila, o mamă și-a vîndut fiul j 
în vîrstă de trei luni unui fermier.' 
pentru suma de numai 2 pesos, , 
deoarece nu are ce mînca și nu. 
își poate întreține copilul. 1

Catastrofă marină
LONDRA 15 (Agerpres).
Ca urmare a ciocnirii dintre un, 

vas de pescuit englez și un trau-' 
Ier polonez, la 140 kilometri de, 
coasta de răsărit a Scoției, vasul j 
englez s-a scufundat.

In urma acestui accident unul j 
din comandanții vasului englez a1 
murit, iar alți cîțiva marinari au 
fost dați dispăruți. ,
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