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Succese remarcabile la sectorul VII al minei Lupeni
Se deschide un nou 

cîmp minier
La sectorul VII al minei Lupeni 

s-a format la începutul acestei luni 
o brigadă complexă pentru executa
rea unei lucrări importante — des
chiderea cîmpului minier Bărbăteni 
pornind din puțul 13.

Deschiderea se face prin două ga
lerii transversale cu profil mare 
susținute cu armături metalice de 
tipul Т.Н. 6. La una din cele două 
galerii se lucrează din plin. Brigada 
complexă condusă de Horvath Ca - 
rol, dotată cu mașini de încărcat 
cu cupe de tipul Ё.Р.М. 2 obține 
succese remarcabile la săparea ga
leriei.

Inaintînd în medie cu 2,6 m zil
nic, brigada și-a depășit cu 30 la 
sută planul la zi pînă la data de 
18 iulie.

Comunistul Ștefan Gheorghe, bo
binator în secția curent continuu la 
S.R.E. Vulcan este un exemplu de 
conștiinciozitate în muncă pentru 
întregul colectiv. El se numără lună 
de lună printre evidențiații în între
cerea socialistă.

Iată-1 în timpul lucrului.

Vă prezentăm; Uzillh
Uzina de strunguri Arad este una 

dintre cele mai mari întreprinderi 
constructoare de mașini-unelte din 
țară ridicată în anii puterii popu
lare, care are o producție anuală 
de circa 3 000 mașini-unelte, dintre 
care: strunguri normale (paralele), 
cu diametre 250, 320, 400, 500, 630 
și 800 mm; strunguri revolver, ori
zontale și verticale cu diametre de 
25, 40 mm, precum și accesorii ne
cesare mașinilor-unelte.

Produsele uzinei se bucură de o 
apreciere bună din partea beneficia
rilor, fiind solicitate în cantități tot 
mai mari, nivelul lor tehnic este 
comparabil cu al produselor simila
re de pe piața mondială, fiind ca
racterizate printr-un înalt grad de 
precizie și productivitate mărită, 
care le fac apte pentru folosirea lor 
în diferite prelucrări universale.

Caracteristicile tehnice ale anu
mitor mașini depășesc chiar pe cele 
ale unor produse similare din alte 
țări, din punct de vedere al tura
țiilor, gamei de avansuri și filete.
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Cu planul valoric depășit
Colectivul de muncă al 

sectorului VII de la mina 
Lupeni înscrie pe graficul 
întrecerii socialiste noi 
succese în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei. De la în
ceputul anului acest har
nic colectiv a depășit cu 
3 842 000 lei planul valo
ric al lucrărilor de inves
tiții.

Printre lucrările predate 
în termen se numără des
chiderea și pregătirea ori
zontului 480, puțul orb 
nr. 13 și altele. Depășirea 
planului valoric a fost ob
ținută îndeosebi pe seama

creșterii productivității 
muncii. Folosind cu price
pere tehnica nouă și apli- 
cînd metode avansate de 
muncă, brigăzile de mi
neri din sector au sporit 
cu 3,2 la sută productivi
tatea muncii.

Pentru aportul adus la 
obținerea acestor succese 
merită să fie evidențiate 
brigăzile de mineri condu
se de 
Mihuț 
Balaș, 
nă de
plan în medie de 24 
sută.

Ungureanu Nicolae. 
Pavel și Ferenczi 

care au realizat 
lună depășiri

lu
de 
la

Economii
Folosind cu pricepere 

materialul lemnos și ex
plozivii. minerii de la sec
torul VII au obținut de 
la începutul anului și 
pînă în prezent însemnate 
economii la prețul de cost.

peste plan
Numai prin buna gospo
dărire a materialelor ei au 
realizat 2 000 000 lei eco
nomii, adică cu 1 600 000 
lei mai 
miile
prima
tui an.

Forestierii
Traducînd in fapte angajamentele 

luate în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, mun
citorii din cadrul întreprinderii fo
restiere Petroșani au obținut în pri
mul semestru din acest an succese 
importante. Planul producției glo
bale al întreprinderii, a fost reali
zat în proporție de 100,57 la sută 
(cu un spor de 25,36 la sută în 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut), iar planul producției 
marfă în proporție de 104,80 la 
sută (cu 40,28 la sută mai mult 
față de realizările obținute în a- 
ceeași perioadă din anul trecut) 

Comparată cu semestrul I 1963 dina
mica indicatorilor valorici se reflec
tă în realizarea planului pe sorti
mente, dintre care situația la cele 
cu pondere mai mare se prezintă 
astfel : lemn rășinoase — 250,32 la 
sută, bușteni de fag — 128,80 la 
sută, bușteni de derulaj — 173 la 
sută, lemn celuloză fag — 125,47 
la sută, mangal de bocșă — 184,83 
la sută, cherestea rășinoase — 181,39 
la sută, cherestea fag — 150,93 la 
sută. In obținerea acestor realizări 
un rol însemnat l-a avut sectorul

de strunguri Arad
Ele sînt prevăzute cu comenzi cen
tralizate și ușor de manipulat. Strun
gul poate fi livrat la cerere, cu dis
pozitiv hidraulic de copiat, precum 
și cu alte accesorii speciale.

Iti scopul obținerii unei calități 
și precizii corespunzătoare, uzina 
este dotată cu utilaje de prelucrare 
de un înalt nivel tehnic, iar fabri
cația este organizată în flux tehno
logic, atît la prelucrare pe familii 
de repere, cît și la montaj. Pentru 
rodajul cutiilor de viteză și de a- 
vansuri. uzina este înzestrată cu 
bancuri speciale de rodaj, cu apara
te de măsură și control pentru toa
te verificările impuse, precum și cu 
aparate pentru determinarea zgo
motului.

In viitorul apropiat, întreprinde
rea va fi dotată cu utilaj pentru că- 
lirea ghidajelor prin curenți de înal
tă frecvență. Se studiază, de ase
menea, executarea batiurilor de 
strung cu ghidaje aplicate, care mă
resc durata de funcționare a mași
nilor. (Agerpres)

mult decît econo- 
planificate pentru 
jumătate a aces-

Brigada ’ con
dusă de minerul 
Hegedus Dănilă 
de lâ sectorul II 
al minei Aninoa- 
sa deține titlul 
de evidențiată în
întrecerea soci a-
listă.

IN CLIȘEU :
Schimbul condus
de David Aurel,
surprins într-o
discuție. înainte
de a intra în șut.

la datorie
de industrializare din care s-a evi
dențiat gaterul II Lonea. Prin- 
tr-o sortare și valorificare su
perioară, indicele de utilizare 
a masei lemnoase Ja fag a 

crescut cu 4,62 la sută față de sar
cina planificată, iar valoarea mate
rialului lemnos trimis spre prelu
crare a sporit cu 25 lei/m c.

Au adus o contribuție substanțială 
la obținerea realizărilor noastre bri
găzile complexe cu lucru în acord 
global conduse de Tămășilă Iosif, 
Drogan Iosif, Avram Gheorghe, din 
sectorul Lupeni. Boiciuc Gheorghe, 
Senatovici Vasile și Pahonfu Pavel 
din sectorul Lonea, Muntean Petru, 
Todea Ioan II și Popa Octavian din 
sectorul Cimpa, Ardelean Nicolae, 
Cărășel Dumitru din sectorul Roșia. 

MUNTEANU NICOLAE
I. F. Petroșani

Propaganda tehnica
în sprijinul producției

Printre colectivele care au înscris 
cele mai însemnate realizări pe gra
ficul întrecerii ce se desfășoară în 
întîmpinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării se numără și cel 
al minei Aninoasa. Iată principalele 
realizări ale acestui harnic colec
tiv: 14 687 tone cărbune extrase 
peste plan de la începutul anului, 
o productivitate de 1.360 tone căr
bune pe post, cu 45 kg pe post mai 
mare decît sarcina prevăzută, eco
nomii de peste 61 000 lei la prețul 
de cost. De re-

„Succesele colectivului exploatării 
noastre au la bază, într-o bună mă
sură, perseverența cu care s-a mun
cit încă de la începutul anului pen
tru îmbogățirea cunoștințelor de 
specialitate ale cadrelor minei, grija 
pentru ridicarea continuă a califică
rii lor profesionale1* — a spus zi
lele trecute tovarășul Gocota Dan, 
inginerul șef al minei.

I. DUBEK

marcat că în se
mestrul pe care 
de curîhd l-am 
încheiat mina a 
obținut succese 
și în înfăptuirea 
indicatorilor pla
nului tehnic ; 
principalii indi
catori — sporirea 
vitezelor de a- 
vansare în aba
taje și galerii, 
extinderea armă
rii metalice, a 
încărcării meca
nice, reducerea 
consumului spe
cific de material 
lemnos . .toți 
au fost depășiți.

Constructorii din Lupeni 
pregătesc predarea 
unor noi obiective

5 maiștri. Oameni cunos- 
cuți pe șantierele Văii 
Jiului. Ei au ridicat în 
anii noștri zeci de cons
trucții în diferite locali
tăți. Acum, fiecare condu
ce în cadrul grupului de 
șantiere Lupeni cîte un 
lot avînd în lucru nume
roase. obiective social-cul- 
turale.

Apropierea zilei de 23 
August 1964, a XX-a a- 
niversare a eliberării pa
triei, constituie un puter
nic imbold în activitatea 
lor. Pe fiecare lot. se 
desfășoară o însufleții» 
întrecere socialistă, pen
tru darea în folosință'- a 
noi obiective pentru reali
zarea angajamentelor. Fie
care om se străduiește 
să-și aducă contribuția la 
realizarea lucrărilor, pen
tru finisaje de bună ca
litate, într-un termen 
scurt: în pragul recepției, 
obiectivele trebuie pregă
tite cu grijă I Iată ce 
ne-au relatat despre aces-

ie preocupări ale lor cei 
cinci maiștri de loturi.

Feleki Gavrilă: De pu
țin timp, am predat noul 
cinematograf cu 500 de 
locuri. Acum, colectivul 
lotului s-a concentrat pe 
complexul comercial din 
Lupeni pe care vrem să-l 
predăm în cinstea măre
ței sărbători. De aceea, 
montarea tîmplăriei. pune
rea geamurilor vitrinelor 
și turnarea, mozaicului sînt 
operațiunile Cele mai 11 r- 
gente. In scopul finisării 
lucrărilor, am luat o sea
mă de măsuri. împărțind 
oamenii după fiecare ope
rație de executat. Vom 
preda magazinele pe mă
sură ce sînt gata.

Primele vor intra la re
cepție încă de la începu
tul lui august...

Corcian Otto: Școala
nouă cu 16 săli de clasa 
din Vulcan se apropie de 
recepție. Parchetul a: fost 
montat, zugravii au înce
put vopsitoriile interioare, 
mozaicul este complet tur

({Continuare, in pag. 2-a)

Pe șantierul Petrila se fac intense pregătiri ■ pentru 
începerea glisării blocului F 2 cu 9 etaje. Iată pe doi 
dulgheri din brigada lui Albert Bardoș, lucrînd la mon
tarea cofrajelor.

nat, teneuielile exterioare 
au fost încheiate, rămî- 
nînd numai ultimele fini
saje și puneri la punct. 
Angajamentul nostru va 
fi respectat: la 15 august,

comisia de recepție va 
putea veni să ia în pri
mire noua școală.

;ȘT MIHAI

(Continuare în pag. 2-a)



CARNET CULTURAL Propaganda tebniea 
in sprijinul producției

F@r fi prezenți la marea sărbătoare
(Urmare din pag. l-a)

Atdturi de ceilalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului, la marea săr
bătoare a poporului nostru — Ud 
August — vor fi prezen(i, pentru a 
raporta cu mindrie succesele obți
nute și artiștii amatori.

Це aceea la toate cluburile și 
căminele culturale au loc in aceste 
zile pregătiri intense. Se definiti
vează programele artistice și reper
toriile formațiilor, se întocmesc noi 
programe de brigăzi adecvate marii 
sărbători, se țin repetiții etc.

Peniru a cunoaște pregătirile ca
re se fac la clubul muncitoresc al 
sindicatelor din Petroșani, un re
dactor al ziarului nostru a solicitat 
pe tovarășul Șoșoi Petru, directorul 
clubului, să ne răspundă la cîteva 
întrebări.

— Ce ne puteți spune despre pre
gătirile care au 
Petroșani ?

— Pregătirile 
au început încă 
Pentru aceasta 
programul și repertoriul formațiilor 
artistice. De fapt, așa cum ni s-a 
indicat, noi vom prezenta două 
spectacole: unul în sala teatrului 
de stat, la adunarea festivă și altul 
la serbarea cîmpenească ce se va 
organiza la Petroșani.

De aceea, ani alcătuit și 
programe artistice, 
și artiștii amatori 
aceste programe au 
pe două colective.

- - Ce formații își 
cursul la pregătirea 
spectacole ?

— l',a spectacolul ce va 
zentat cil ocazia adunării 
își vor da concursul: formația co
rală, orchestra 
tra de muzică 
Tot cu această 
de muncitor! d 
trucții va prezenta

loc la clubul din

clubul nostru 
luna trecută.

la
din 

a fust definitivat

două
Bineînțeles că 

care
fost

pregătesc 
impărtiți

vor 
celor

da con- 
dotiă

pre-fi 
festive.

simfonică. orches 
ușoară a C.C.V.J. 
ocazie, un colectiv 
Ia grup ' de cons

un poem înclii-

la 23 August.
ce se va da

Ll ,M,H. 
clubului, 

aceste.

sub con-

nat sărbătorii de
Pentru spectacolul

la serbarea Umpeneasca se pregă
tesc : brigada artistică de agitație 
a grupului 2 construcții Petroșani, 
brigada artistică ue agitație a 
U.R.U.M.P., brigada artistica de a- 
gitațle a l.i ,M.M. și brigada artis
tică de agitație a minei Dîlja. Ală 
turi de acestea se mal pregătesc 
orchestra de muzică ușoara și po 
puiară a clubului și 
și formația de dansuri a

— Care este repertoriul 
formații ?

— Formația corală de
ducerea prof. Gorgan loan v. in
terpreta cintecele: „Aceasta e pa
tria mea" de D. Bughici, „Noroc 
bun" de Gll. Danga și „SîrbS tot 
pe loc", iar orchestra simfonică de 
sub conducerea prof. Vasile Luca- 
ciu cintecele: „Patrie mlndră și 
scumpă", de V. buc adu. solist 
Constantin Borța, „Cîntecui cărbu
nelui" de V. I.ucadu, solistă Ma
rin Belba. „Dans țărănesc" d» C 
Dumitr’seti si uvertura „Maritani ‘

Wallace, lată și cîteva din me
lodiile ce vor fi interpretate de so
liștii vocali si 
te. hătrînule" 
na.„ wqtrn'" 
„M’i, Ionele" 
„Srtu-ntloritor"
п„--.яг .'Sfere Marin), „Eu ți-am 

iubit ochii tăi" 
(F.. Crăciun).
..Giamparalele"

(Oscar 
..Cît e 
sus" 
eseu), 
tinereții" 
Triteanu), 
mă joc cu ferici
rea" ifeaterina 
Nedeicu) etc.

instrumentiști : , Jiu- 
sî . Dîn Țictenî pî- 

гіопря F.rmciut.
(Sofia Consta”*! i", 

(Al. Dorobanț»),

Formația de dansnr! (instructo, 
va prezent л trei 

din regiune, dans 
suită de dansuri

Ciol ti Grigore) 
dansuri: dans

o

progțatnul 
agitație ce

brigăzilor 
ne puteți

la începutremarc de
celor 4 brîgilz' artls-

ardelenesc și 
oltenești.

— Despre 
artistice de 
spune ?

— Țin să 
că programul
tice de agitație a fost axat p suc
cesele obținute de colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni în 
cinstea zilei de 23 August. Progra
mele acestor brigăzi au fost înti
tulate: „Premieră" (Grupul 2 con
strucții). „Să se audă, să răsune 
că-п U.R.ll.M.P. sînt tort? bune“, 
„Construim o viață nouă" (1.CM.M.) 
„Ediție nouă" (mina Dîlja).

— Care este stadiul de pregăti
re al formațiilor artistice ?

— Deși pînă Ia 23 August mai 
avem în față mai bine de o lună, 
toate formațiile artistice și-au înce
put repetițiile. Unele din ele cum 
sînt brigada artistică de agitație 
a minei Dîlja. cea a grupului 2 
construcții, orchestra simfonică etc., 
au prezentat «i programe artistice 
în fata spectatorilor. De altfel toate 
formațiile artistice privesc cu mul
tă seriozitate pregătirea lor Avînd 
in vedere timpul rămas, putem a- 
precia ca bun stadiul de pregătire.

procesului de

fixat și pentru 
a calificării

felul cum execută ei operațiunea de 
pușcare depinde în mare măsură 
conținutul de cenușă din cărbunele 
extras. In cadrul lectoratului s-au 
expus lecții în legătură cu însem
nătatea economică a respectării in
dicelui de calitate, factorii geologici- 
obiectivi și de exploatare care deter
mină conținutul de cenușă din căr
bunele extras; pușcarea selectivă în 
abataje și lucrări miniere în mixt, 
considerațiuni asupra lucrărilor de 
pușcare la diferite lucrări miniere 
(plasarea, baterea, încărcarea și puș
carea găurilor etc.). Rod al îmbo
gățirii cunoștințelor profesionale ale 
artificierilor, pușcarea selectivă se 
aplica în prezent în toate abatajele 
minei.

Comisia inginerilor și tehnicieni
lor sprijină eforturile colectivului și 
în vederea realizării altor indica
tori tehnico-economici. Pentru a 
sprijini brigada frontalistului David 
Ioan în sporirea vitezei de avansare, 
un colectiv de ingineri a întreprins 
un studiu în abatajul unde lucrează 
brigada în legătură cu posibilitățile 
de realizare a unei avansări de 
două fîșii pe zi. Concluziile în ur
ma studiului au fost prezentate în
tregii brigăzi. Eficiența acestei ac
țiuni este semnificativă: brigada a 
atins viteze sporite, reușind să apli
ce cu succes inițiativa „două fîșii 
pe zi". Un sprijin asemănător a 
primit din partea C.l.T. și colecti
vul sectorului IV. C.l.T. a asigurat 
prezentarea în fața cadrelor tehni
ce de aici a unui material privind 
recuperarea rămînerii în 
lunile trecute, redresarea 
sectorului.

Totodată in sălile de 
sectoare și schimburi precum Tla 
stația de radioficare se țirMunar 
conferințe tehnice în legătură cu u- 
tilajele și metodele noi de exploa
tare. Au fost ținute
tehnice, lată cîteva din 
tora : Metode noi de 
susținerilor ancorate, 
armare a rostogoalelor 
metal. Folosirea diferitelor tipuri de
armături metalice la diferite tipuri 
de lucrări miniere.

Intr-adevăr, mobilizarea colectivu
lui minei ia înfăptuirea ritmică a 
planului și a angajamentelor de în
trecere, măsurile tehnice și organi
zatorice luate pentru crearea unor 
condiții optime de lucru tuturor bri
găzilor au fost însoțite de o preocu
pare susținută pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale cadre
lor minei, pentru ridicarea califică
rii lor. In acest scop, comisia ingi 
nerilor și tehnicienilor, sub îndruma
rea comitetului sindicatului minei, 
a întreprins o serie de acțiuni pe 
linia intensificării propagandei teh
nice. S-a urmărit, îndeosebi, ca pro
paganda tehnică să aibă un carac
ter cît mai concret, să răspundă ce
rințelor practice ale 
producție.

Acest obiectiv s-a 
cursurile de ridicare
organizate pentru toți maiștrii mi
neri și electromecanici, spre a ajuta 
personalul mediu tehnic să-și înde
plinească cu competență rolul de 
organizator nemijlocit al procesu
lui de producție. In programa celor 
două cursuri au fost incluse lecții 
pe teme strîns legate de munca și 
sarcinile maiștrilor. Iată doar cîteva 
din capitolele cursului pentru maiș
trii mineri; Elemente de topografie 
minieră, geologia zăcămintelor, pro
prietățile fizico-mecanice ale roci
lor, lucrările de deschideri, săparea 
și susținerea lucrărilor miniere, me
tode de exploatare, organizarea 
muncii, tehnica securității etc. in 
programa cursului pentru maiștrii c- 
lectromecanici s-au prevăzut lecții 
ca: echipamentul electric minier, 
alimentarea cu energie electrică a 
exploatărilor miniere, protecția in
stalațiilor, mecanică minieră etc. 
Important de subliniat că toate lec
țiile (ce se țin de două ori pe săp- 
tămînă și sînt predate de cele mai 
bune cadre inginerești) sînt axate 
pe problemele specifice care preocu
pă colectivele 
tării,

încă un fapt 
cuparea peniru 
îmbogățire a cunoștințelor profesio
nale ale cadrelor minei de proble
mele concrete ale producției este și 
organizarea lectoratului pentru arti
ficieri urmărind îmbunătățirea cali
tății producției. Indicile de calitate, 
de multe luni, nu era respectat. S-au 
studiat posibilitățile de realizare a 
acestui indice și s-a ajuns la con
cluzia că de munca artificierilor, de

urmă din 
activității

Lennhel), 
soareU de 
(M. Stro- 
..Serenada 

(Elena 
..Nu

Pe ecranele cinematografelor

ANACONDA
Anaconda este cel mai mare șarpe al Americii 

sud. Aria lui de răspîndire este jungla Amazoanelor. 
Filmul urmărește o expediție organizată în anul 1952 
de suedezul Rolf Blomberg pentru prinderea acestui 
șarpe. împreună cu o echipă de cineaști (Forgny An- 
derberg, Curt Wahlgren și Oile Bonlin), cu un grup 
de băștinași și cu o maimuță plină de umor. Rolf Blom
berg a pornit în împărăția Amazoanelor.

Călătoria începe cu mașina din Bogota, capitala 
Columbiei, străbătînd lanțul munților Anzi, apoi con
tinuă cu catîrî, trecînd prin ape repezi, prin junglă, 
pînă la bazinul Amazoanelor.

După săptămîni întregi de călătorie ajung în 
indienilor cofan, la granița dintre Ecuador și 
1 umbia.

Șeful tribului asigură continuarea expediției 
participarea cîtorva indieni. In scurtul popas din a- 
сезі sat, membrii expediției fac cunoștință cu unele 
din obiceiurile indienilor. Diferite 
animale rare, necunoscute la noi, 

sînt prinse și conservate pentru mu
zee; Drumul continuă pe fluviul A- 
mazoanelor, unde expediționarii par
ticipă la vînătoarea de crocodili,

Căutarea anacondei continuă și 
In cele din urmă expediția își atin
ge ținta : anaconda e prinsă.

Filmul, o producție a studiourilor 
suedeze 
rula pe 
„Republica" începînd de marți 21 
iulie.

„Hordish Tone film", va 
ecranul cinematografului

Cauze drepte
Pe ecranul cinematografului .,7 

Noiembrie" va rula începînd de 
mîine, 20 iulie, filmul „Cauze drep
te", o producție a studiourilor fran
ceze. Acesta este un film psihologia 
șl în același timp o satiră la adresa 
unor reprezentanți ai justiției bur
gheze care ignorează, adesea cu 
bună știință, cinstea și dreptatea, 
socotindu-le piedici în calea aspira
țiilor lor spre o carieră strălucită.

Filmul nu e construit după ma
niera obișnuită în realizările apar- 
ținînd genului polițist, adică cu 
dezvăluirea criminalului abia în fi
nal. Făcindu-ni-1 cunoscut 
minai 
zează 
supra 
lui cît
pere adevărul.

pe cri- 
încă de la început, se reali- 
un studiu psihologic atît a- 
criminaluiui, a apărătorului 
și a celor chemați să desco-

țara 
Co-

eu

Zilnic, pe la biblioteca clubului 
muncitoresc din Aninoasa se pe
rindă zeci de cititori fie pentru a 
împrumuta noi cărți, fie pentru a 
participa la acțiunile care au 
aici cu cartea.

IN CLIȘEU: Un aspect de 
biblioteca clubului muncitoresc 
Aninoase.

care confirmă preo- 
legarea acțiunii de

sectoarelor exploa-

ANUNȚ

PUBLIC ITATE

16 conferințe 
temele aces-

a 
de

executare 
Metode 

cu tuburi de

Organizează în zilele de 3 și 4 august 1964 
un concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi

— maiștri
— maiștri

Cererile 
curs însofite
se vor depune la Serviciul perso
nal al exploatării pînă în ziua de 
25 Iulie 1964.

mineri 
electromecanici 

de înscriere ia con- 
de actele necesare

ANUNȚ
Comitetul filialei Petro

șani a Asociației generale 
a vînătoritor și pescarilor 
sportivi anunță membrii vî- 
nători ai filialei ca, pînă 
la 1 august a.c., să achite 
diferența de cotizație pe a-

— tranșa a doua 
alte restanțe. In 

de neachitare a

nul 1964
— cit și 
cazurile 
restanțelor de cotizații, con
ducerea filialei va aplica 
prevederile statutare și ale 
instrucțiunii 19 100/1S63 în 
legătură cu viza permiselor.

ț

I. R. E. H.-DEVA 
Secția rețele „Valea Jiului 

PETROȘANI 
Anunță abonații că începînd de la 

august a.c., pot plăti consumația de cu
rent electric Ia ghișeele І.С.О. din loca
litățile de mai jos după următorul orar: 
PETROȘANI orele

sîmbatft 7-11 
12-20 
orele

7-11 
15-17 
orele

7-11 
15-17 
orele

7-9 
(restul pe teren) 

orele
Luni, marți, vineri și sîmbătă 7-11 
Miercuri și joi 12-20
URICANI orele
Zilnic la ghișeu 7-9

(restul pe teren) 
orele

Luni, mărfi, vineri șl sîmbăiă 7-11 
Miercuri și joi 15-17

Luni, marți, vineri fi 
Miercuri și joi 
PETRILA
Luni și vineri 
h- iercuri
LONE A
Mărfi și sîmbită 
Joi
ANINOASA
Zilnic la ghișeu

LUPENI

VULCAN

Constructorii ckn LrUpeni 
pregătesc predarea 
unor noi obiective 

(Urmare din pag. l-a)
Heveie Mihai: Blocul C 3 din 

Lupeni, avînd 30 apartamente, se 
află în „febra" finisajului: %gra- 
vii din brigăzile iui Ferestrăuțjoan, 
Berciu Gheorghe, Рога Sabin și 
Baciu Vasile, mozaicarii lui Drăi- 
cău Nicolae și parchetarii conduși 
de Dumitru Aurel forfotesc prin în
căperi. Zor este și pe instalatori, 
caloriferiști, electricieni, apaductori, 
care au de efectuat un volum însem
nat de lucru. Totul a fost însă pre
văzut în grafice — blocul C 3 va 
fi predat la data fixată

Nagy Ioan: După multe străda
nii, lotul Aninoasa se apropie de 
închidere. Primul din blocuri a 
fost deja predat, iar acum finisăm 
din plin pe cei de-al dohe: - A 2, 
avînd 32 apartamente Atî interior 
cît și exterior, lucrarea e-o- mult 

• avansată Amenajarea terenului, o- 
biectlvele anexă sînt și ele mult 
avansate. îneît putem planifica vi
zita comisiei de recepție pe luna 
viitoare...

Stoica Ioan: Sistematizarea 
renului în noul cartier Braia I
peni se apropie de sfîr.șit. Drumuri, 
alei, trotuare, ronduri de flori șl 
peluze verzi capătă tot mai mult 
contur definitiv, iar cartierul o în
fățișare frumoasă. In prezent. la 

2. în spatele noului cine- 
în fața blocului D se des- 
activitățile cele mai inten- 
oameni harnici, pricepuți, 

mult suflet pentru realiza-

te-
Lu-

blocul E 
matograf. 
fășoară 
se. Avem 
care pun 
rea lucrărilor respective.

De 23 August, în acest cartier, 
și amenajarea terenului va fi gata 
pentru recepție.

★
5 maiștri. împreună cu colectivele 

loturilor lor ei sînt hotărîți să în- 
tîmpine sărbătoarea aniversarii eli
berării cu succese cît mai frumoa
se. Obiectivele aflate în pragul re
cepției, lucrările mult înaintate 
constituie c chezășia că efortul lor 
va da roade.



ORAȘ NOU/^X
PE HARTA TĂRII <3/

Jiul de vest. Ieșit la lumină din 
inima Retezatului, Jiul se domoleș
te. Apele lui de cristal, ce îm
prumută culoarea cerului văratic, 
au reflectat pină acum doar piscu
rile colțuroase și pădurile de fag 
și de brazi ce le mărginesc. De- 
acum, în oglinda Jiului își pri
vesc silueta turnurile puțurilor de 
extracție, mulie blocuri de locuin
țe, școala de curînd înălțată șfr 
celelalte construcții, făurite de om, 
ce formează orașul nou al mine
rilor — Uricani.

Intr-adevăr, aici în extremitatea 
vestică a depresiunii. începe isto
ria nouă a Văii Jiului. Aici s-a 
născut noul oraș Uricani. Să în
cepem si noi paginile consacrate 
noii istorii a Văii Jiului prin în
fățișarea acestei tinere localități mi
niere. născute sub soarele lumi
nos al libertății.

In pragul maturității
Ing. NICOEAE TESL1C1 

șeful E. M. Uricani

La pas prin orașul florilor
Mina Uricani, 

cea mai tînără ex
ploatare din Va
lea Jiului, a fost
deschisă in anii puterii populare. 
Primele lucrări de cercetare care au 
stat la baza deschiderii cîmpului 
minier s-au executat în anul 1947. 
Lucrările miniere de deschidere au 
început în anul 1950. La noua mină 
s-au investit sume importante pen
tru deschiderea de noi orizonturi 
cu capacitate de producție mare. 
Dacă la început, producția minei 

se extrăgea din galerii de coastă și 
plane înclinate. actualmente în
treaga producție este concentrată la 
puțul 4 care are o capacitate de 
1000 tone pe schimb, operațiile de 
manevrare a vagonetelor fiind com
plet mecanizate. An de an, mina 
și-a schimbat profilul, s-a moderni
zat și, ca rezultat, a ajuns la o pro
ducție de cea. 2000 tone pe zi. Rit
mul rapid de dezvoltare a minei e 
dovedit și de faptul că îrt prezent 
se extrage mai mult decît dublul 

producției anului 
1959. Prin mun-

a
ex- 
a- 
U-

11,9 la 
de anul

Uricani

ca însuflețită 
colectivului 
ploatării, s-a 
juns ca mina
ricani să realize
ze randamente de 
peste 1,500 tone 
pe post, cele mai 
mari pe bazin 
Aceasta a dus și 
la creșterea cîști- 
gului mediu al 
salariaților minei 
cu peste 
sută fată 
1959.

Mina
se află în pragul 
maturității. Pe 
baza planului de 
perspectivă, pînă 
în 1975 mina se 
va dezvolta con
tinuu și va a- 
junge o exploa
tare modernă. Se 
prevede ca actua 
lele puțuri geme 
□e să fie adîncite

pină la orizon
tul 350 pentru 
deschiderea de 
noi orizonturi, 

fie dotat cu instalație

orizontul 500, transportul 
se va face numai pe 

cauciuc. Se prevede, tot- 
in 1965 să fie construit

In sprijinul
An de an de la deschiderea sa, 

mina Uricani a fost dotată cu nu
meroase utilaje care au asigurat 
creșterea gradului de mecanizare a 
diferitelor faze ale procesului de 
producție.

In prezent, mina este dotată cu 
5 mașini de încărcat, din care două 
de tipul E.P.M.-2, 137 transportoare

minerilor
S.K.R. și T.P.-l și un transportor 
blindat Slask,
17 E.A.M.-4 și E.A.M.-8, 5 .locomo
tive cu troley, 9 compresoare pre
cum și numeroase perforatoare ro
tative și alte utilaje care fac mun
ca minerilor mereu mai spornică și 
mai ușoară.

8 locomotive Diesel,

iar puțul 4 să 
de extracție cu schip de 12 tone. 
De la actualele abataje cameră din 
stratele 17—18 se va frece la sis
temul de exploatare cu abataje 
frontale care vor fi complet meca
nizate. armarea făcîndu-se numai în 
fier. Pregătirea abatajelor a și în
ceput. La 
cărbunelui 
benzi de 
odată, ca
noul complex administrativ al ex
ploatării cu vestiare și băi moder
ne, instalații de raze și aerosoli, a- 
teliere spațioase și bine utilate, ga
raje auto. Gîndindu-пе la faptul că 
pînă în 1970 vor fi investite la mi
na Uricani peste 321000 000 lei, ne 
putem da seama de dezvoltarea pe 
care o va urma întreaga exploatare. 
In urma acestor investiții, produc
ția minei va crește pînă în anul 
1970 la 800 000 tone, iar producti
vitatea va crește la 1.575 tone/post

Pentru sporirea continuă a rea
lizărilor minei, pentru dezvoltarea 
continuă a capacității de produc
ție, colectivul ei desfășoară o mun
că plină de entuziasm. Dacă în a- 
nul 1963 acest colectiv a dat peste 
plan 24 000 tone cărbune, în acest 
an. plusul de producție se ridică 
deja la 19 735 tone, iar peste cîteva 
zile, vom raporta îndeplinirea an
gajamentului de 20 000 tone cărbu
ne, stabilit în cinstea zilei de 23 
August. La aceste realizări și-a 
adus contribuția întregul colectiv, 
toate brigăzile de mineri și, îndeo
sebi, cele de la sectorul I care au 
dat peste plan de. la începutul a- 
rittlui 14 500 tone cărbune.

Pentru rgalizări deosebite în spo
rirea productivității muncii și a vi
tezelor de avansare — căi ce stau 
la baza succeselor noastre — me
rită să fie evidențiate brigăzile 
conduse de minerii Pînzaru Alexan
dru, Bora Grigore, Manolache Gri- 
gore, Teodorescu Stancu, Mischie 
Gheorghe de la sectorul 1, Pop 
Gavrilă, Rudic Constantin, Cazan 
Stelian și Sorescu Constantin de 
la sectorul 11, Ilin Cornel și Ileș 
loan de la sectorul III investiții.

Harnicul nostru colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni, sub 
conducerea organizației de partid va 
munci cu însuflețire pentru dezvol
tarea continuă a minei, pentru ob
ținerea unor succese demne de tra
diția tinerei noastre exploatări.

Vedere din Uricaniul zilelor noastre.

t F a ( a i 
♦
♦ Înainte de 23 August în Uri-
♦ câni existau 280 de căsuțe, lutni-
♦ nate cu opaițe; funcționa o școa- 
T lâ cu două săli de clasă la care 
4 trei învățători predau la 20-25 co- 
t pii; erau două cîrciumi; 3-4 per-
♦ soane erau abonate la ziare; nu 
ț exista nici un cadru medical.
♦ DUPĂ 20 DE ANI DE LA ELI- 
I BERARE IN URICANI EXISTA:
♦
ș • 48 de blocuri noi care cuprind
♦ 975 apartamente;
♦
? *19 case noi individuale;
♦

4 • Orașul nou și patru sate sîm
* total electrificate;
♦
* «Un spital de întreprindere cu 
? 25 de paturi;

• 5 medici, un tehnician medical
4 și 12 surori;
♦
♦ • Două școli dintre care una cu
♦ 16 săli de clasă înzestrată cu mo-
♦ bilier nou, cu două laboratoare, o
♦

и lată ț
bibliotecă, la care predau 34 ca- i 
dte didactice și unde învață 830 * 
de elevi; **

• Un club la care activează J 
formații de cor. teatru, dansuri, or- * 
chestră de muzică ușoară și popu- i 
iară, o bibliotecă cu aproape 7 000 ♦ 
de cărți și 2 500 de cititori;

• Un cinematograf; ț

• O farmacie și o librărie:
*

• 18 unități comerciale (alimen- t 
tare, textile, fero-chimice, bufete) î 
care desfac lunar mărfuri în va- j 
loare de peste 2 milioane lei; î

i
• O arenă sportivă, două tere * 

nuri de volei: ț

După ultimele statistici, locuito- : 
rii Uricanitilui au în folosință: * 
10 a'Uninrjsjre. 120 de motociclc- * 
te, 200 mașini de spălat. 1300 * 
aparate de radio, 60 aragaze. 25 t 
de frigidere, 150 mașini de cusut. ■

In jur, munți de un pitoresc so
lemn și dealuri cu finețe bogate. 
Verdele ierbii și al copacilor for
mează un cadru înconjurător de un 
deosebit farmec. Pe malul Jiului su
medenie de blocuri noi. împreună 
cu tovarășul Mogoș loan, președin
tele comitetului executiv al Sfatului 
popular din Uricani, facem o scurtă 
incursiune prin noul oraș. Gazda ne 
vorbește despre realizări gospodă
rești, despre noua viață a uricăne- 
nilor.

Ce a fost înainte pe aceste locuri ? 
A fost un sat uitat de lume, unde 
în casele răzlețe ardea seara opai
țul sau luminarea. Cadrele medicale 
lipseau cu desăvîrșire. Bolnavii erau 
transportați cu căruța pînă la Lu- 
peni sau Petroșani. Chiaburii satu
lui exploatau fără milă pe țăranii 
săraci care în mare majoritate dis
puneau abia de o vacă și două oi. 
O viață grea, de oameni obidiți.

Și ce este acum ?
Acum, Uricaniul este un oraș nou 

pe harta patriei, un oraș al flori
lor și verdeții, care cuprinde 48 de 
blocuri și dispune de două școli, 
spital, club, cinematograf, cantine, 
oficiu poștal, farmacie, librărie, ma
gazine.

Spitalul se găsește în apropierea 
sfatului popular. Despre medicul 
Popa Teodora, directorul spitalu
lui, deputată activă, oamenii îți 
vorbesc cu stimă. In saloane, în 
cele patru secții — chirurgie, inter
ne, radiologie și stomatologie — 
peste tot domnește o curățenie de- 
săvirșîtă. Continuăm raidul. Intre 
blocuri se văd spații verzi și ron
duri de flori. Președintele ne infor
mează că spațiile verzi ocupă o su
prafață de 24 000 m p, iar numărul 
florilor depășește 5 000. Petunii, 
trandafirii, ochiul boului, îți zîm- 
besc din peluze. Au apărut prin

munca patriotică depusă de cetă
țenii mobilizați de deputății Cuzu- 
ban Gheorghe, Caragea Pompiiiu, 
Mischie Maria, Ciora Cornel, Și în 
ferestre și pe balcoane, pot fi vă
zute multe flori. Două rînduri de 
plopi tineri străjuiesc una dintre 
alei. Pe alte străzi cresc salcîmi și 
plopi plantați în urmă cu doi ani.

La club, tov. Ordog, fost mafetru 
miner, azi pensionar și administra
tor al lăcașului de cultură, ne vor
bește despre bogata activitate ce o 
depun formațiile artistice, despre 
conferințele, serile literare și serile 
de odihnă ce se organizează aici. 
De curînd au terminat cursurile de 
croitorie 56 casnice. Ea club se 
poate juca șah, rummy, biliard.

Ieșim din nou în stradă; multe 
blocuri au îmbrăcat haină nouă, au 
fost văruite proaspăt. Celelalte ur
mează să fie „puse la punct'* în cu
rînd Pe străzi sînt mulți copii. Stai 
veseli, se joacă, se bucură de fru
musețile, soarele și liniștea din jur. 
Aflăm la oficiul poștal că lunar se 
înregistrează peste 3 000 de abona
mente la ziare și reviste, că soldul 
mediu lunar al depunerilor la G.E.C, 
depășește 250 000 de lei. La școală 
e liniște. Elevii își petrec bineme
ritata vacanță. La toamnă numărul 
celor care se vor bucura de lumina 
cărții va fi mai mare de 900. Ea 
marginea orașului se află arena 
sportivă. In Uricani participă la 
activitatea diferitelor ramuri peste 
400 de sportivi.

Totul s-a schimbat în fostul sat 
uitat de lurne. Numai Jiul cu apa-i 
cristalină, dealurile de făget, molid 
și mesteacăn înverzite sînt tot «- 
celeași. Orașul florilor și verdeții 
este o realizare care face parte din 
paginile noi de admirabile izbînzi 
înscrise în istoria Văii Jiului ta cei 
douăzeci de ani.

FRANGISG ѴБТКФ

Cresc oamenii

Mecanicul de mină Petrescu Du
mitru, unul din tinerii meseriași 
crescuți de colectivul exploatării.

Un fapt semnificativ: la condu
cerea exploatării s-a prezentat într-o 
dimineață, nu de mult, un tînăr 
miner. A venit cu o dorință: să fie 
trimis la învățătură, la școala de 
maiștri din Petroșani. Bineînțeles

dorința i-a fost satisfăcută. Vitezele 
mari de avansare, randamentele 
sporite atinse de brigada pe care o 
conduce de 6 ani Poloboc Constan
tin le cunoaște întreaga mină. Iar 
roadele brigăzii sînt, în bună par
te, meritele brigadierului, om des
toinic, bun organizator, dornic de 
învățătură. Cu siguranță va deveni 
un bun maistru miner. Și odată cu el 
au mai cerut să fie trimiși la școala 
de maiștri încă 10 tineri mineri.

Munca și învățătura stat la Uri
cani două laturi ale aceluiași pro
ces — creșterea, maturizarea colec
tivului, tineretului exploatării.

Amintindu-și de începuturile noii 
istorii a Uricanitilui. unul din bă- 
trînii mineri care a luat parte la 
deschiderea minei, Crtșanovski Fran- 
t isc spunea : „Cînd am început ex
ploatarea cărbunelui din adîncurile 
Uricaniului mina noastră număra 
doar 40 de mineri. Ei, dar de a- 
funci au trecut 14 ani,..“. Și în- 
tr-adevăr, fiecare an din cei 14 la 
care se referea bătrînul miner au 
însemnat pentru colectivul minei cite

un pas spre cucerirea măiestriei în 
minerit.

Din 1952, cînd a luat ființă școala 
de calificare *de pe lingă exploata
re, s-au calificat ia Uricani 86® de 
mineri, 1145 ajutori mineri. In ulti
mii 4 ani au plecat de la CJricani 
să învețe la școala de maiștri 35 
de tineri. Și mulți, între care Ena- 
che Dumitru, Deak Gavrilă, Sores
cu Gheorghe, Patalita Victor s-au 
și reîntors la Uricani. fiind azi ca
dre de nădejde ale minei. Dar mar
șul spre comorile științei nu se o- 
prește aici. Tineri mineri, electro
mecanici și maiștri, cum sînt Kocsis 
Francisc. Hanciu Petru, toți cei И 
tineri care au luat în acest an di
ploma de maturitate se pregătesc 
pentru examenul de admitere la 
institutul de mine.

Uricani — cea mai tînără mină 
a Văii Jiului: Uricani — mina cu 
cei mai mulți oameni tineri. Și ce 
e esențial : acești oameni cresc. 
Cresc sporind vitezele de avansare, 
aplicînd cele mai noi inițiative în 
minerit, sporind productivitatea mun
cii — cresc învățînd.
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Construcția unei noi mine 
in bazinul Karaganda

KARAGANDA 18 (Agerpres).
In centrul bazinului Karaganda, 

unde geologii au descoperit recent 
un strat de huilă cu o grosime de 
18 m, s-a început construirea unei 
mine cu o capacitate anuală de 3 
milioane tone.

Noua mină, cu o adîncime de 300

In atHudinea față de Cuba

ИодоауШ s-a allliiai Ciulii...
MONTEVIDEO 18 (Agerpres).
Guvernul Uruguayan s-a alăturat 

Mexicului, anunțînd că se opune 
oricăror sancțiuni împotriva Cubei 
ce ar putea fi hotărîte la consiliul 
miniștrilor de afaceri externe ai 
țărilor Organizației Statelor Ameri
cane, convocată pentru săptămîna 
viitoare la Washington. Această 
hotărîre a fost luată la o reuniune 
a Consiliului național, cu cîteva 
ore înainte de plecarea la Washing
ton a ministrului de afaceri exter
ne, Alejandro Zorrilla.

...іи Hile а (шіиаішііаі (ilaioiia ninisiioloi 
alaitiiloi ехівгпе la Washinslon

: SANTIAGO DE CHILE 18 (A- 
gerpres).

După cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, președintele Republicii

VARIETĂȚI
Scrisoare buclucașă

LOS ANGELES 18 (Agerpres).
La oficiul poștal din Los Angeles 

s-a pripășit o scrisoare care a pus 
în încurcătură pe funcționarii ofi
ciului. Pe marca poștală se indică 
data de 25 iunie 1881. Autoritățile 

■poștale au declarat că scrisoarea a 
circulat prin numeroase orașe înce- 
pînd din 1881 pentru ca in cele din 
urmă să ajungă la Los Angeles. Ele 
пи-și pot explica cum a putut cir
cula scrisoarea in timpul record de 83 
de ani. Agenția Iff PI care transmite 
această știre precizează că dispozi
ția de rezolvare a scrisorii buclucașe 
urmează să fie dată de către auto
ritățile din Washington.

Gu privire la perspectivele 
desalinizării apei de mare

NEW YORK 18 (Agerpres).
La sediul O.N.U. a fost dat pu

blicității un raport bazat pe o an
chetă efectuată în 43 de țări și te
ritorii cu privire la perspectivele 
desalinizării apei de mare și folosi

rii ei pentru ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare, care dispun de 
păminturi aride. Potrivit raportului 
există cel puțin 50 de regiuni aride, 
unde este necesar să se întreprindă 

studii asupra posibilităților tehnice 
și economice de folosire a apei de- 
salinizate.

Desalinizarea apei de mare se e- 
fectuează în prezent prin două me
tode : extragerea prin distilare a 
sării din apă și extragerea sării prin 
electrodializă sau îngheț.

In ce privește costul operațiilor 
de desalinizare, raportul subliniază 
că în ultimii cinci ani el a scăzut 
cu, 25 pină la 34 la sută pe metru 
cub în condițiile favorabile din țările 
industrializate. 

m, face parte din cele 6 noi între
prinderi ale industriei extractive ce 
se construiesc în bazinul Karagan
da. După intrarea lor în exploatare, 
extracția anuală de cărbune se va 
ridica în bazin la 50 milioane tone, 
fiind aproape de 1,5 ori mai mare 
decît în prezent.

„Uruguayul trebuie să spună cu 
acest prilej Americii și restului lu
mii că noi sîntem sprijinitorii nein
tervenției și libertății popoarelor", a 
declarai Zorrilla ziariștilor după 
reuniune.

Zorrilla a declarat că nu crede 
că Venezuela, inițiatoarea propune
rii privind sancționarea Cubei, va 
putea întruni la Washington cele 14 
voturi necesare pentru impunerea 
sancțiunilor.

Chile, Jorge Alessandri Izquierdo, a 
cerut vineri ministrului afacerilor 
externe, Julio Philippi, să contra
mandeze călătoria pe care urma să 
o facă la Washington, pentru a 
participa la conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane, 
convocată în scopul adoptării unor 
noi măsuri împotriva Cubei.

Nu s-a dat nici o explicație în 
legătură cu anularea acestei că
lătorii.

Catastrofă maritimă
OTTAWA 18 (Agerpres).
La Ottawa-, s-a anunțat că nava 

de transport canadiană „The Tre- 
passey" s-a scufundat vineri dimi
neața în Oceanul Atlantic, la apro
ximativ 100 mile marine de .portul 
canadian Halifax (Nova Scoția). 
Nava transporta o încărcătură de 
90 tone de exploziv pentru efectua
rea unor explozii subacvatice. Po
trivit forțelor navale canadiene, în 
hala de mașini a izbucnit un incen
diu care, cu toate încercările echi
pajului, n-a putut fi stins. Incendiul 
a provocat explozia încărcăturii în 
urma căreia vasul s-a scufundat 
sub privirile marinarilor. Cei 16 
membri ai echipajului au fosi sal
vați de către două vase canadiene 
aflate în apropiere.

Cauza incendiului nu se cunoaște.

Intîlnirea dintre primul ministru al Angliei 
și ambasadorul Spaniei la Londra

LONDRA 18 (Agerpres).
Primul ministru britanic, Alee 

Douglas-Home, a avut vineri o în
trevedere cu ambasadorul Spaniei 
la Londra, Marques de Santa Cruz, 
în legătură cu întreruperea nego
cierilor privind încheierea unui con
tract care să prevadă modernizarea 
flotei maritime spaniole.

După cum se știe, în urma unei 
informații apărute într-un ziar bri
tanic în care se vorbea despre a- 
ceste tratative, liderul laburist bri
tanic, Harold Wilson, a criticat e- 
fectuarea oricărei livrări de nave 
militare către Spania. Acest articol

Negrii îl resping 
pe Goldwater

SAN FRANCISCO 18 (Agerpres).
Delegații și supleanții de culoare 

la Congresul național al Partidului 
republican au anunțat, după desem
narea senatorului Barrv Goldwater 
drept candidat prezidențial, că au 
hotărît crearea propriului lor grup 
în sînui Partidului republican. De
legații negri care au desemnat un 
președinte temporar în persoana lui 
George Fleming, delegat supleant 
din sfatul New Jersey, se vor întruni 
în decurs de 30 de zile pentru a 
stabili statutul grupului lor. Ei și-au 
anunțat intenția de a deschide o 
campanie împotriva lui Goldwater 
și de a nu sprijini la alegerile din 
noiembrie decît pe candidații repu
blicani, favorabili legii drepturilor 
civile.

La reuniune au participat 41 de
legați și supleanți negri.

PROBLEMA CIPRIOTĂ
Situația încordată s-a

NICOSIA 18 (Agerpres).
Situația încordată care s-a creat 

în Cipru în jurul castelului fortifi
cat, Saint Hilarion, s-a ameliorat 
vineri ca urmare a intervenției per
sonale a generalului Thimaya, co
mandantul forțelor internaționale 
ale O.N.U. din insulă. După cum 
informează agenția France Presse, 
reprezentanții celor două comuni
tăți, aflate pe poziții de luptă, au 
acceptat, după lungi discuții, să se 
retragă pe pozițiile pe care le de
țineau la 14 iulie. Atît cîprioții 
greci cit și cei turci au căzut de 
acord să retragă personalul de în-

Răspunsul guvernului grec 
la mesajul lui U Thant

ATENA 18 (Agerpres).
Intr-un comunicat publicat vineri 

seara la Atena, primul ministru 
grec, Gheorghios Papandreu, a de
clarat că a trimis secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, un răs
puns la mesajul său prin care se 
cerea să se pună capăt furnizării 
de arme către Cipru. In comunicat 
se arată că Grecia este de acord 
cu apelul secretarului general și că 
pacea în insulă va fi restabilită în 
mod automat dacă se va dovedi că 
nici o amenințare cu debarcarea nu 
mai planează asupra Ciprului. Pa
pandreu subliniază că în fața unei 
asemenea amenințări este de dato
ria legitimă a guvernului cipriot 
să-și întărească forța sa de apărare.

Primul ministru grec, se arată în 
comunicat, adresează la rîndul său 

a determinat Spania să suspende 
negocierile, fapt care a provocat o 
vie nemulțumire în rîndul oficiali
tăților conservatoare britanice, mai 
ales pentru faptul că Franco a lă
sat să se înțeleagă că ar putea 
suspenda și alte comenzi civile fă
cute în Anglia.

întrevederea dintre primul minis
tru britanic și ambasadorul spaniol 
este considerată de observatori ca 
o indicație că Franco ar putea să-și 
reconsidere hotărîrea sa privind 
suspendarea negocierilor privind 
cumpărarea din Anglia a unor nave 
militare.

Acord de principiu asupra 
programului noului guvern italian
ROMA 18 (Agerpres).
Vineri, după aproape 13 ore de 

discuții, reprezentanții celor patru 
partide politice italiene din coaliția 
de centru-stînga (democrat-creștin, 
socialist, social-democrat și republi
can) au realizat un acord de prin
cipiu asupra programului noului 
guvern pe care fostul prim-minis- 
tru, Aldo Moro, a fost însărcinat 
să-l formeze.

Intr-un scurt comunicat dat pu 
blicității la sfîrșitul tratativelor. 
Aldo Moro a subliniat că „negocie
rile s-au încheiat favorabil" și că 
speră ca în scurt timp să prezinte 
lista noului guvern.

Acordul intervenit, care urmează 
să pună capăt crizei de guvern din 
Italia ce durează de 23 de zile, va 
trebui ratificat, după cum transmite 
agenția France Presse, de către 
conducerile partidelor democrat- 
creștin și socialist. Se așteaptă ca 
Aldo Moro să-1 pună la curent pe 
președintele Segni în legătură cu

ameliorat
tărire primit în ultimele zile, pre
cum și armamentul greu.

Vineri, după cum se știe, maiorul 
britanic Christopher Phillips, care 
dispăruse cu o zi înainte, a revenit 
la Nicosia unde a declarat că a 
fost răpit de ciprioți turci pentru 
a-1 constrînge să facă declarații în 
legătură cu misiunea sa în Cipru, 
și să furnizeze informații cu carac
ter politic. Intr-un comunicat al 
înaltului comisariat britanic din 
Cipru se arată că se va înainta un 
protest vicepreședintelui Kuciuk în 
legătură cu această chestiune.

un apel tuturor părților „pentru a 
pune capăt pregătirilor militare și a 
sprijini prin toate mijloacele misiu
nea forței O.N.U. și a mediatorului 
său de a găsi o soluție definitivă 
și justă, potrivit Cartei O.N.U. pro
blemei cipriote". Papandreu și-a 
exprimat, de asemenea, încrederea 
în eforturile secretarului general al 
O.N.U. și ale Organizației Națiuni
lor Unite în opera de pacificare a 
insulei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAIRO. O delegație cipriotă con

dusă de ministrul de externe, Ky- 
prianu, a sosit Vineri dimineața ia 
Cairo. Kyprianu a declarat că el 
este purtătorul unui mesaj al pre
ședintelui Makarios adresat preșe
dintelui Nasser. Potrivit declarației 
lui, el se va întîlni cu diferite de
legații africane prezente în capitala 
R.A.U. la Conferința șefilor de sta
te și de guverne a țărilor africane, 
pentru a discuta situația din Cipru 
Ministrul Cipriot va rămîne o săp
tămînă la Cairo după care va pleca 
la Atena.

BAGDAD. Conferința Uniunii so
cialiste arabe — partidul de guver- 
nămînt din Irak — s-a întrunit la 
17 iulie în cea de-a doua ședință, 
la care au participat toți membrii 
guvernului irakian. Liderul partidu
lui socialist popular din Aden, Ab
dallah El Asnag, care se află în- 
tr-o vizită în Irak, ă prezentat o 
expunere asupra activității Partidu
lui socialist popular din Aden în 
lupta sa împotriva colonialismului 
britanic. 

prevederile acordului realizat și să 
pregătească lista noului guvern.

In legătură cu aceasta, agenția 
UPI subliniază că noul guvern nu 
se va deosebi mult de fostul guvern 
de’ centru-stînga. Potrivit agenției, 
„există anumite indicații că noul 
cabinet va suferi puține schimbări 
față de cel precedent".

După cum se știe, fostul guvern 
de centru-stînga condus de Moro a 
trebuit să demisioneze la 26 iunie, 
după ce a fost pus în minoritate în 
parlament cu prilejul votului îri le
gătură cu problema subvențiilor 
pentru școlile particulare. După o 
săptămînă de consultații, președin
tele republicii. Antonio Segni, l-a 
însărcinat pe Aldo Moro (la 3 iulie) 
să constituie un nou guvern. Мѳгѳ 
a revenit la formula guvernamen
tală de centru-stînga, formulă inau
gurată în decembrie trecut și con
siderată ca fiind „viabilă din punct 
de vedere parlamentar".

întrevedere 
Kyprianu-Papandreu

ATENA 18 (Agerpres). A
Ministrul afacerilor externe X 

Ciprului, Spyros Kyprianu, a s< 
vineri după-amiază la Atena în diuîn 
spre Cairo, unde va asista, în ca
litate de observator, la conferința 
Organizației Unității Africane. In 
aceeași zi, el a avut o întrevedere 
cu primul ministru al Greciei, Ghe
orghios Papandreu.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților de presă, ministrul ci
priot a declarat că recomandarea 
privitoare Ia reglementarea proble
mei Ciprului prin intermediul Na
țiunilor Unite, adoptată de confe
rința primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului desfășurată la 
Londra, este deosebit de importan
tă. El a reafirmat, totodată cererea 
președintelui Makarios ca toate ță
rile să recunoască independența 
Ciprului și dreptul la autodetermi
nare al poporului cipriot.

Referindu-se la convorbirile afee 
la Geneva cu mediatorul O.N.U. n 
Cipru, Sakari Tuomioja, Kyprianu а 
repus că schimbul de vederi „a fost 
foarte amănunțit" dar „este încă 
foarte greu de spus care vor fi re
zultatele medierii. Trebuie să rea
mintim — a subliniat el — că me
diatorul O.N.U. este singurul pe 
care noi îl recunoaștem".

ISTANBUL. In provincia Izmir 
(vestul Turciei) s-a înregistrat un 
puternic cutremur care a provocat 
distrugeri mari. S-au prăbușit aco
perișurile și pereții caselor. Mișcă
rile seismice au fost resimțite și în 
provincia Edirne (în apropierea 
strîmtorii Dardanele și pe litoralul 
Mării Negre).

LONDRA. In proiectul unei mo
țiuni de neîncredere, prezentată în 
Camera Comunelor de opoziția la
buristă, se arată că, în pofida pro
misiunilor lor, conservatorii nu aii 
stăvilit creșterea rapidă a costului 
vieții în Anglia. Ca urmare a creș
terii prețurilor, puterea de cumpă
rare a lirei sterline reprezintă as
tăzi numai două treimi față de 
trecut.

LECZYCE. Realizînd angajamen. 
tele luate în cinstea celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Poloniei, co
lectivul întreprinderii de extracție a 
minereului din Leczyce a extras un 
milion tone de minereu. A fost re

dus cu 2,6 milioane zleți costul ex
ploatării în prima jumătate a anului.
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