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Grupele de partid pe străzi și Mucuri 
— in sprijinul îmbunătățirii 

activității gospodărești

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Т-мА/ѴІЛіАллЛ,
INTPECCItll SOCIALISTE
PE ȘANTIERE

Cu planul depășit
tîmplăriei de 

cadrul I.O.I.In
activitate rodnică, 

de pil- 
12 318

Colectivul 
binale din 
are o 
Pe trimestrul II,
dă, au fost realizate 
m p uși și ferestre pen
tru blocurile glisante E 4, 
E 5 — Vulcan, F 2 Pe
trii a. 
peni, 
fierul 
comercial Petroșani ca și 
pentru multe alte cons
trucții din cuprinsul în
tregii regiuni, depășindu-se 
■sarcinile de. plan cu 6 la 
sută.

In prezent, brigăzile de 
tîmplari conduse de Cos- 
teseu Napoleon, Buzatu 
Gheorghe și Udroiu Con
stantin, execută alte noi 
comenzi, lucrînd tîmplăria 
pentru noua casă de 
tură din Petroșani,

Vulcan

utilaje, 
fieras-

4 pag. 20 bani

Imbunătățindu-și 
necontenit activi
tatea, grupele 
de partid pe 
străzi și blocuri 
ocupă un loc

IOAN K.ARPINECZ 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

mentali amenaja
rea parcurilor în
frumusețarea ca
selor de scări și 
buna întreținere a 
blocurilor. Printre

Vulcan, 
cinematograful Lu- 

4 blocuri din car- 
Livezeni. complexu:

două de
3 freze, 
găurit și 
mecanică,

geluit 
două 
altele 
unde

cui E-Livezeni, două bis 
curi glisante din 
etc.

Bine dotată cu 
printre care două
traie „Banzig“, 1 circular 
pendulă, două mașini de 
cepuit, două de îndreptat 
(Abircht), 
(grosimi), 
mașini de 
- secția
lucrează brigada lui Ma
rian Sabin, dă un sprijin 
prețios celorlalți tîmplari, 
pregătind din 
rialul pentru 
bună calitate.

Tîmplarii de 
duși

tim p
lucru,

mate-
de

con- 
de 

sînt

cub
blo-

binale 
cu pricepere 

maistrul Solok Paul, 
hctărîți ca în cinstea a- 
niversării eliberării patriei 
să ' obțină noi succese 
muncă.

:n

Printre constructorii 
de poduri și șosele

îmbunătățirea continuă 
transportului rutier es- 
o problemă însemnată, 

acest scop 'se asfal- 
se constru

O asemenea 
desfășoară în 

în Valea Jiu- 
de curînd

a 
te 
in
tează șosele,
iese sau se modernizează 
poduri etc. 
acțiune se 
prezent și 
lui. Astfel,
secția poduri Timișoara a 
deschis un șantier la Li- 
vezeni în scopul consoli
dării și lărgirii unor po
duri.

Colectivul 
tier • condus de 
maropol Tudor 
de lucru. In 
unei circulații 
muncitorii Suiș 
Reducea Marin, 
tru, Ciucă loan, Florescu

acestui șan- 
tov. Fla- 
are mult 
condițiile 

intense, 
Gheorghe, 
Ciucă Pe

Po-

mon-
pentru

Virgil, Neda ’ Cornel, 
peșcu Nicolae, Doininescu 
Tănâșe, desfac vechile 
borduri de’ trotuare ale 
unor poduri, lărgesc calea 
rutieră (șoseaua) pentru 
circulația mașinilor, 
tează balustrade
noi trotuare necesare pie
tonilor în afara arcelor 
de susținere a podurilor, 
fac lucrări de consolidare 
a scheletului metalic al 
podurilor.

Cu toate greutățile pro
vocate de circulația per
manentă, lucrările respec
tive la podurile mai mult 
solicitate se desfășoară cu 
succes, colectivul șantieru
lui fiind hotărît să le ter
mine încă în trimestrul 
III.

In aceste zile, numeroși studenfi de la Institutul de 
mine Petroșani își efectuează practica în minele din Va
lea Jiului, completîndu-și cunoștințele căpătate în timpul 
orelor de curs. Fotografia îl înfățișează pe studentul Voi- 
cu Octavian, din anul II topografie, făcînd măsurători 
topografice într-una din galeriile minei Dîlja.

inițiativa 
conducere 

sindicatelor 
a fost ci

Pentru evidențiați
Recent, din 

colectivului de 
al clubului 
din Petroșani
ganizată o frumoasă sera 
tă dansantă închinată ti
nerilor evidentiati în 
trecerea socialistă din 
drul I.C.M.M. și a- 
lor , de pe șantierul

î N

în
că; 

%ce<- 
de

construcții din Petroșani.
La această frumoasă 

serată au participat peste 
iOO de tineri și tinere. 
Numeroși participanți și-au 
exprimat dorința ca ase
menea serate să se orga 
nizeze și în viitor.

C. IO AN 
corespondent

EXCURSIE
inițiativa comitetului sindicatului де la. +"rmpcen-. 
Paroșeni s-a organizat recent pentru evide.ițiații în

important în ansamblul muncii de 
gospodărire a localităților noastre 
miniere, a spațiului locativ, de e- 
ducare a maselor largi de cetățeni 
în direcția respectării normelor de 
conviețuire socială, de cultivare a 
trăsăturilor moralei socialiste. Preo
cuparea Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, a celorlalte comi
tete de partid din localitățile Văii 
Jiului pentru sporirea numărului 
grupelor comuniste pe măsură ■ ce 
se dau în folosință noi blocuri de 
locuințe, pentru instruirea periodică 
a organizatorilor acestor grupe, pen
tru generalizarea experienței lor po
zitive a dus la atragerea unui ma
re număr de membri și candidați 
de partid, și prin ei a maselor lar
gi de cetățeni la muncă rodnică 
pentru înfrumusețarea orașelor, pen
tru păstrarea și buna întreținere a 
spațiului locativ. In strînsă legătu
ră cu deputății sfaturilor populare, 
cu comitetele de cetățeni, cu cele
lalte organizații obștești, grupele de 
partid au adus și continuă 
că o contribuție de seamă 
portantele realizări obținute 
te localitățile Văii Jiului în
vește extinderea spațiilor verzi, plan
tarea de arbori și arbuști orna-

să adu
la im- 

în toa
ce pri-

care au desfășu- 
rodnică pe tărîm

grupele de partid 
rat o activitate 
gospodăresc se numără cele ai că
ror organizatori sînt tovarășii Da
vid Nicolae, Vuia 
Victor, Irimie loan 
Brătilă Francisc, 
Kristaly Anton din 
lescu Alexandru, 
Komlodi Alexandru, 
ghel Traian, Neguț 
peni ș.a.

lîn aport prețios 
de către organele de 
pelor de partid de 
curi, la orientarea 
spre sarcinile cele 
la ordinea zilei îl
nesalarîați care răspund de îndru
marea activității acestor grupe, prin
tre care se numără tovarășii Todea 
Absolon. Dane Alexandru, Nicules- 
cu Emil, Munteanu Simion, Tudor 
Alexandru din Petroșani, Gavrîș Va- 
sile. Haidătt Vasile din
Mathe Adalbert, Bertoti Carol 
Petrila, Ilîeș Iosif din Vulcan 
alții.

Grupele de partid constituite 
străzi și blocuri au dobîndit o

Maria, Oravecz 
din Petroșani, 
Latkulik Maria, 
Petrila, Dască- 

Szabo Ludovic, 
din Vulcan, An- 

loan din Lu-

la îndrumarea 
partid a gru

pe străzi și blo- 
activitații lor 
mai importante 

aduc instructorii

Lupeni, 
din

pe
va-

(Continuare în pag. 2-a)

Kakso Henrik lucrează Ia 
pînă acum ea а reparat îna- 
a recondiționat numeroase

La
trala
producție, o nouă excursie prin țară. Itinerariul : Tg. Jiu,
Filiași, T. Severin, Orșova, Ada-Kaleh, Băile Herculane,
Caransebeș, Oțelul Roșu a fost ales la cererea excursio
niștilor.

Gu acest prilej s-au vizitat orașul Turnu Severin și in
sula Ada-Kaleh, stațiunea Herculane, uzinele Oțelul Roșu 
etc. Printre cei 34 de excursioniști ! 
loan, maistru, Stănișel Gheorghe, 
Gheorghe, mecanic, lonașcu Aurel, 
Dragomir, montator, Popa Iuliu și 
cieni.

Din grup au făcut parte membri
tice de amatori, soliști și instrumentiști care au comple
tat excursia cu momente vesele și surprize oferind erier- 
getîcienilor numeroase ore plăcute.

»•*♦**•♦♦**♦»♦*♦••♦•••**«•♦♦•*♦*«*«♦***«••«*•*•••  •»***«******»*»»*****««******»«*»  
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s-au numărat 
electrician, 
macaragiu, 

Lupaș Petru,

Cădaru
Buîacu
Șepoer 
electri-

ai formațiilor artis-

Echipa de lăcătuși mecanici condusă de 
mina Petrii a. De ia începutul lunii iulie și 
înte de termen 4 transportoare , de mină și 
piese.

IN CLIȘEU: Kakso Henrik împreună cu 
ția unui ■ transportor.

echipa sa lucrînd la repara-

GH. NIGOARA
corespondent

♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦
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ba mina Aninoasa, brigada con dusă de Petre Alexandru a depășit 
sarcina de plan pe luna iunie cu 37 la sută. La această realizare 
schimbul condus de minerul Vănușcă Alexandru a adus cea mai impor
tantă contribuție.

IN CLIȘEU t Schimbul lui Vănu șcă Alexandru înainte de a intra în 
mină. 1

fiecare zi al luptei cu 
zecile de tunele și 
vor vorbi peste dece- 
încleștarea' mută cu

ia trecerea primului tren pe 
arteră feroviară s-a scurs 
cu ceva mai mult de un

Drumul de fier ce face legătu
ra intre Valea Jiului și restul ță
rii, prin defileul Surducului, a fost 
construit prin stîncă in anii noș 
tri. Cită ingeniozitate, entuziasm 
și hărnicie au depus lăuritorii lui 
o poate spune bătrînul Jiu, mar
tor tăcut de 
stînca dură, 
viaducte ce 
nii cum în
natura, omul liber, stăpiri pe mun
ca lui, a obținut o strălucită vic
torie.

De 
noua 
doar
deceniu și jumătate. Pe acea vre
me erau la „modă"' doar locomo
tivele cu aburi. Dar astăzi...

De citva timp, pe această linie, 
trenurile lungi, cu vagoane pline 
de mărfuri slnt trase de niște lo
comotive suple, dar cu mult mai 
puternice decit cele cu aburi. Au 
2100 de cai putere. Slnt' locomoti
vele Diesel 
Craiova.

Pe căile 
Vaii Jiului,

subterane ale minelor 
vagonetele ' pline de 

cărbune sînt trase 
construite în fură.

Fiindcă e vorba 
să trecem puțin și
Pe șoselele asfaltate ale Văii Fiu
lui alunecă zi și noapte sute de

de locomotive

de transporturi 
la cele rutiere.

mașini. Transportul de călători 
este făcut cu autobuze fabricate 
în (ara noastră. Viteza camioane
lor „Carpați", forța și trăinicia 
acelor ce poartă denumirea uzine
lor „Steagul roșu" din Brașov sînt 
binecunoscute. Marea majoritate a 
mașinilor care asigură transpor
tul rutier poartă .. inscripția „Fa
bricat în R.P.R", Să luăm doar 
un singur exemplu. Autobaza 
S.T.R.A. din Petroșani are un parc 
de 64 camioane. 49 sînt fabricate 
în țara noastră.

...Zi și noapte, in' abataje, ga
lerii iși suitori, perforatoare puter
nice străpung măruntaiele pămîn- 
tului, iar ciocanele de abataj fă- 
rimițează stînca Ori cărbunele. 
Forța ce pune în mișcare aceste 
unelte vine pe calea conductelor 
tocmai de la suprafață. E aerul 
comprimat, trimis în subteran de 
compresoare puternice.. Unde sînt

electrice consstțitte în

fabricate ? In cetatea oțelului de
la Reșița.

Duduitul de zi și noapte al
compresoarelor se împletește în
mod armonios cu cel al sondelor

noi straturi de căr- 
niașini au același

ce scormonesc neobosite adinCurile 
în căutare de 
bune. Ambele 
scap. Doar că una. ajută la desco
perirea bogățiilor subsolului, iar 
cealaltă la extragerea lor. O bună 
parte din aceste sonde slnt labri-

multilate- • ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
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industrie dezvoltată și 
rolă. Cea mai semnificativă pare 
a fi însă industria constructoare 
de strunguri. Nu există unitate e- 
conomică din Valea Jitijui. unde 
se folosesc1 asemenea utilaje, să 
nu fie înzestrate cu strunguri fa
bricate la Arad. In hala mare de 
la'U.RJJ.M.P. numărul lor e de-a 
dreptul impresionant.

: ' Produsele ce poartă inscripția 
„Fabricat in R.P.R." au pătruns 
în gospodăriile oamenilor muncii. 
Aproape că nu 1 găsești lociiință 
în care să nu existe un aparat 

de radio „Elffbtronica"., frigider 
„Fram", mașină de spălat, aspira
tor, mașină de cusut „Ileana" sau 
alte produse industriale de uz cas
nic. Elegante și de bună calitate, 
frigiderele executate la Sadu, ma
șinile de cusut născute ta Cugir 
sînt mult apreciate peste hotar e, 
așa cum slnt apreciate tractoarele, 
strungurile, . utilajul petrolier si 
încă multe altele.

„Fabricat în R.P.R". Cită mîn- 
drie simți în inimă clnd citești a- 
cește cuvinte. Fiecare inscripție e 
un mesaj al industriei noastre 
socialiste în plină dezvoltare, tri- « 
mis spre cele patru zări ale țării.; «
multe inscripții vorbesc despre in- J 
dustria noastră în cele mai . înde- J 
pariate colțuri ale lumii. «

* 
♦♦

♦
♦
♦

♦
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INIER
Bidîcarea calificării cadrelor, 

m pas cu progresul tehnic
Pentru a putea folosi pe deplin 

tehnica nouă, mașinile și utilajele 
moderne cu care au fost dotate, ex
ploatărilor și celorlalte unități din 
cadrul G.C.V.J. le revine sarcina 
de a acorda o atenție crescîndă ca
lificării și ridicării calificării cadre
lor — cale sigură de creștere a 
producției, productivității muncii, de 
reducere continuă a prețului de 
cost, de realizare a unor indici teh- 
nico-economici cit mai ridicațj-

Pentru satisfacerea nevoilor de 
cadre calificate necesare exploatări
lor și altor unități miniere din a- 
fară, combinatul dispune de o largă 
rețea de școli și anume : două gru
puri școlare la Petroșani și Lupeni, 
unde se pregătesc tehnicieni, maiștri 
și muncitori calificați prin școli pro
fesionale. In cadrul celor șapte ex
ploatări miniere funcționează cîte o 
școală minieră cu durată de un an 
pentru calificarea de ajutor mineri 
și mineri. Tot în cadrul unităților 
funcționează cursuri de scurtă du
rată pentru calificarea și speciali
zarea muncitorilor. Pentru edificarea 
importanței acestor școli în forma
rea cadrelor calificate necesare in
dustriei noastre miniere vom reda 
mai jos cîteva cifre: In cursul ani
lor 1960—1963 au fost dați produc
ției de aceste unități 43 tehnicieni, 
ВЮ maiștri, 2956 muncitori califi
cați prin școli profesionale, 3439 a- 
jutori mineri și mineri și un număr 
de 24 462 muncitori calificați prin 
cursuri de scurtă durată. Planul de 
școlarizare pe anul în curs prevede 
Calificarea a 492 muncitori prin șco
lile profesionale, 67 maiștri, 65 teh
nicieni, 71Q muncitori prin cursuri 
de scurtă durată, 330 ajutori mineri 
și 24® mineri.

lp semestrul I al acestui an din 
cei care au urmat aceste școli au 
absolvit după cum urmează i 17 

tehnicieni preparare, 103 maiștri din 
caret 7 maiștri mineri. 96 maiștri 

electromecanici, 667 absolvenți ai 
școlii profesionale din care: electri
cieni de mină — 106, preparatori —• 
59, mecanici de mină — 235, lăcă
tuși mecanici montori — 162, tur
nători — 8, forjori — 19, sudori — 
26, strungari — 31 și electricieni 
lumină și forță — 31. Cursurile de 
scurtă durată au dat pînă acum 
producției 337 absolvenți în specia 
iitățile: ajutori mineri — 72, mi
neri — 65. artificieri — 16, manipu-

® cale importantă de reducere a prețului de cost
«Жі-Ті..,," , ■ 'Д.. ' .. .. . ~t. —~~ ■ ■■ ----- :     —

I. Micșorarea consumurilor specifice de energie
Principala sursă de energie utili 

zată în cadrul unităților C.C.V.J. 
este energia electrică. Cu ajutorul 
ei se obțin și celelalte forme de e- 
nergie, cea pneumatică și cea hi
draulică. Energia aburului are un 
rol secundar în activitatea exploată
rilor fiind utilizată doar pentru în
călzit și, uneori, în cantități reduse, 
în scopuri tehnologice. De aici și 
necesitatea de a acorda o deosebită 
atenție gospodăririi judicioase n e- 
nergiei electrice, care are o ponde
re însemnată în prețul de cosi el 
cărbunelui. __

1955 1956 I960 1961 1962 1963

Consum specific de energic 
electrică în kWh|to. 43,36 34,3 31,65 31,9 30,91 30.2
Consum specific aer compri
mat în m. c.jto. 556 193,2 176,0 168,0 166.7 164,0
Producția de cărbune cje 100 109,2 119,6 130,1 139.1
Productivitatea muncii °|a — 100 пел 119,2 127,2 135,6

Știind că în medie 10- m c aer 
comprimat se produc cu ajutorul а 
1 kWh, se vede că 50—6Ѳ la sută 

din energia electrică utilă este con
vertită în energie pneumatică utili

zată aproape exclusiv în subteran.
Din balanța energetică globală 

lant locomotive — 67, mecanici de 
pompe — 52, mașiniști pentru ma
șini de extracție — 27 și lăcătuși — 
38. Școlile de mineri au fost absol
vite de un număr de 319 ajutori mi
neri și 159 mineri.

Programele analitice ale cursuri
lor sini în așa fel întocmite îneît, 
prin cunoștințele teoretice și practi
ce acumulate, muncitorii calificați 
să răspundă cerințelor actuale. Pen
tru predare se recrutează ca lectori 
cei mai competenți ingineri cu o 
practică îndelungată în producție.

Urmărirea însușirii practice a me
seriei în care se califică cursanții 
se face de către responsabilii de 
cursuri și de muncitorii calificați 
pe lingă care lucrează in producție

Cu toate că nivelul cunoștințelor 
teoretice și practice pe care le acu
mulează muncitorii prin aceste 
cursuri de calificare a crescut mult 
față de anii trecuți se mai manifes
tă încă in unele cazuri o neglijare 
a acestor școli de unii lectori, care 
lipsesc de la ore. Cazurile au ajuns 
însă destul de rare și prin măsurile 
luate de către conducerile exploată
rilor vor fi lichidate definitiv.

Pe lingă aceste cursuri, în cadrul 
unităților noastre sini organizate 
cicluri de lecții în vederea ridicării 
calificării cadrelor. Le aceste cursuri 
participă un număr de cca. 6000 
muncitori și maiștri.

Colțul wlor certați cu N.T.S.-ul: Д „UITAT44...
ZI obișnuită de luctu. Artificierul 

Tecan Gaorllă șade pe băncuța ame
najată in apropierea niței cu explo
ziv la orizontul IX. sectorul 111 de 
la mina Aninoasa, I se pare că ar 
fi cam obosit. Se gindețte la un 
pat, un pat adevărat, la o pernă cu 
puf ți saltea așijderea. Nu ca banca 
asta tarei Apoi, Gavrilă se întinde 
de-i trosnesc oasele. Nu se adună 
bine că deodată cineva U întrerupe 
clipele de odihnă și meditație plă
cută,

— Am terminat bătăiul găuritor. 
Slnteți așteptat să oeniți la pușcqt 
la stratul в—$

Scoate Tecan cutiile cu exploziv, 
le așează In geantă și te predă apoi 
omului venit să-l anunțe. Omul siă 
In cumpănă... Să fi uitat oare arii- 
liderul că nu are voie să predea 
explozivul nimănui ?

Normarea are un rol principal în 
gospodărirea energiei electrice. Pînă 
în prezent 96 la sută din energia 

consumată este normată. Norma cea 
mai importantă este consumul spe
cific de energie electrică pentru 
producția de cărbune (kWh/to) și. 
cea derivată din ea. consumul spe
cific de aer comprimat pentru pro
ducția de cărbune (m c/to).

Realizările din ultimii ani în re
ducerea consumului de energie în 
comparație cu producția de cărbune 
și productivitatea muncii sînt re
date mai joe I

G.GV.J., întocmită în cursul anilor 
I960—1963 se poate vedea ponde

rea consumului principalilor consu
matori de energie electrică la ex
ploatările miniere: compresoare
49,6 la sută, ventilatoare principale 
6,12 ia sută, pompe principale 8.36

O acțiune de mare importanță 
pentru ridicarea nivelului profesio
nal ai muncitorilor din unitățile mi
niere din Valea Jiului este îndruma
rea și sprijinirea lor în vederea 
completării studiilor elementare. In 
anul școlar 1963/64 au fost 
înscriși numeroși muncitori pen
tru completarea - studiilor. Cu 
sprijinul comitetelor sindicatelor a- 
ceastă acțiune trebuie intensificată 
continuu, deoarece completarea stu
diilor condiționează In mare măsură 
ridicarea caHflcării cadrelor de mun
citori.

Pentru completarea studiilor, din 
cadrul unităților G.C.V.J. sînt în
scriși la școli medii (cursuri serale 
?i fără frecventă) 73 elevi, ia învă- 
țămîntul superior (cursuri de zi, bur
sieri ai C.C.V.J.) 81 de studențî. Iar 
la cursuri serale —- 52 studențî.

Ridicarea calificării muncitorilor 
și inginerilor trebuie să constituie 
pentru conducerile unităților și re- 
soartelor de specialitate o preocupa
re de prim ordin, întrucît doar cu 
cadre bine pregătite profesional se 
poate stăpîni tehnica avansată cu 
care sînt dotate unitățile miniere șl 

se pot realiza sarcinile mereu spo
rite ce le stau în față.

IOSIF ANDR1CA 
șeful serviciului învățfimînt 

C.C.V.J.

— Du-te de încărcați găurile că 
vin și eu mintenaș.

Dar spre nenorocul lui Tecan 
controlul a descoperit „inițiativa? 
și, bineînțeles, artificierul nostru a 
fost sancționat.

Să nu credeți cumva că Tecan nu 
Cunoaște prevederile N.T.S.-ului l 
Nicidecum, doar muncește in mină 
de J8 ani iar ca artificier are o ve
chime de aproape 2 ani. De data 
aceasta insă a făcut-o lată, a „ui
tat" instrucțiunile. Nu s-a învățat 
minte cu toate că a mai fost sanc
ționat in acest an pentru abateri si
milare. Și pentru că a „uitat" pre
vederile N.T.S.-ului a fost sancțio
nat cu mustrare. Poate că de data 
aceasta s-a învățat — In sflrșit — 
minte.

F. CRISTIAN

la sută, mașini de extracție 11 ia 
sută, transport orizontal 3,64 Ia 
sută, sectoare productive (abataje) 
7,52 la șută, pierderi 10,25 la sută, 
restul 3,38 la sută. Urmărind reali
zările se poate constata că, față de 
un vîrf de 42,36 kWh/to, realizat în 
1955, consumul specific de energie 
a fost în continuă scădere, Incepînd 
de ia acea dată s-a urmărit în mod 
sistematic încadrarea în norma de 
energie electrică și scăderea consu
murilor. Ca în orice domeniu s-a 
început cu mijloacele de economii 
cele mai evidente și anume: eco
nomii la aer comprimat prin opri
rea unor unități mari de compre
soare în orele de consum redus, i- 
dică între schimburi; reducerea ia 
strictul necesar a consumurilor de 
aer eomprimat (trolii, pompe, ven
tilatoare, transportoare oscilante) ; 
redimensionarea conductelor de aer 
comprimat, raționalizarea traseelor 
și reducerea pierderilor prin suflări, 
pentru a crește presiunea la locurile 
de muncă și a nu introduce noi 
compresoare etc.; mecanizarea e a- 
nalizată și din punct de vedere e- 

conomic și se introduce unde într-a- 
devăr e rentabilă sau ușurează mun- 
ea fizică; deconectarea parțială a 
transformatoarelor slab încărcate ce 
re fnnehoeau în paralel, înlocuirea

Vedere din interiorul preparațîei Lupeni — secția de preparare — 
mediu dens, pentru cărbune special.

Se pot 
rezultate

Inovatorii din cadrul unităților 
C.C.V.J. s-au străduit și în acest an 
să-și aduc.ă din plin contribuția la 
realizările obținute de colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
în sporirea producției și a product)’• 
vității, în realizarea unor indicatori 
tehnico-economici cît mai ridicați.

In cursul semestrului 1 s-au în
registrat la cabinetele tehnice 346 
propuneri de inovații, din care 191 
au fost acceptate pentru aplicare în 
producție. In scopul extinderii la.. 
toate unitățile a inovațiilor valoroa
se, aplicate cu bune rezultate, s-au 
întocmit fișe de schimb de expe
riență la un număr de 26 inovații 
Acestea .au fost trimise pentru ge
neralizare prin I.D.T, și la alte uni
tăți miniere din țară. Dintre inova
țiile mai importante aplicate în ca
drul exploatărilor amintim: „Meca
nizarea operației de betonare în ga- 
ierîi“ și „Modificarea sistemului de 
distribuție a aerului comprimat la 
mașina, de încărcat P.M.L.-5", apli
cate la mina Uricani, „Aparat de 
luat probe de șist 0- 10 mm de Ia 
preparația Lupeni". „Automatizarea 
pornirii și opririi pompelor de la 

motoarelor și transformatoarelor su
pradimensionate cu altele mai mici, 
evitarea mersului în gol al mașini
lor.

Prin eforturile cadrelor tehnice 
de la unitățile C.C.V.J. s-au mal a- 
plicat și alte măsuri In scopul re
ducerii consumului de energie. în
locuirea reglării prin registre de 
obturare a debitului de aer de la 

ventilatoarele principale cu reglarea 
prin turație a motoarelor de antre
nare, reducerea la minimum posibil 
a apei utilizate la rambleu hidraulic 
și deci a apei industriale introduse 
în mină ce trebuie evacuată prin 
pompare, repararea la timp a pom
pelor uzate și înlocuirea pompelor 
de tip vechi cu uzură morală, creș
terea factorului de putere și redu
cerea pierderilor pe rețelele elec
trice etc.

Din experiența anilor 1962—1963 
și a lunilor scurse din acest an se 
pare că consumul specific de ener
gie electrică pentru cărbune extras 
a ajuns la o limită de circa 30 
kWh/to sub care e foarte greu de 
coborît. Pentru a găsi resursele e- 
xistente de reducere continuă a 
consumurilor specifice este necesar 
să se analizeze amănunțit. în para
lel, atît factorii care tind să-l mă
rească eît și cei care pot duce la 
scăderea lui și din compararea lor 
să se deducă valoric variația con
sumului specific.

NICOLAE HÎNDOREANU
Inginer principal energetic

G.C.V.J.

obține 
mai bune
Jiu“, aplicată la mina Lupeni. ..Dis
pozitiv de ungere automată a ele
vatoarelor de respălare", aplicat Ia 
preparația Petrita și altele.

Analizind situația mișcării de ino
vații pe exploatări se constată că 
cele mai bune rezultate le-au obți
nut minele Uricani. Lupeni. prepa- 

rețiile Lupeni și Petrila și U.R.U.M.P. 
Restul unităților au însă realizări 
mai slabe. Din această cauză. în 
general, realizările în dezvoltarea 
mișcării de inovații sînt mai slabe 
față, de. perioada corespunzătoare a 
anului trecut, situație dovedită și de 
faptul că din planul tematic de ino
vații doar 40 ia sută din numărul 
temelor preconizate inițial sînt ata
cate sau rezolvate. Aceasta denotă 
că măsurile luate atît în vederea 
soluționării problemelor din planur 
tematic cît și pentru. dezvoltarea 
mișcării de inovații nu sînt destul 
de eficiente.

Ne aflăm la jumătatea anului A- 
Vem toate condițiile pentru ca H5- 
mînerile în urmă să fie recuperate. 
In acest scop se impune însă o 

preocupare susținută, o muncă per
severentă din partea cabinetelor 
tehnice, a comisiilor inginerilor ș! 
tehnicienilor din .cadrul fiecărei ex
ploatări.

In ce direcție trebuie să ne în
dreptăm în mod deosebit atelția ? 
In primul rînd, să folosim toate 
mijloacele ce ne stau la dispoziție 
(conferințe, consfătuiri de producțh 
stații de radioamplificare etc.) pen
tru lărgirea mișcării de inovații; să 
se popularizeze în continuu planul 
tematic și condițiile concursului lan
sat pe marginea acestor teme, prin 
verificarea prealabilă a planului te
matic și îmbunătățirea lui. Totoda
tă, este necesară o muncă de teren 
mai intensă din partea responsabi
lilor cu inovațiile din cadrul sectoa
relor și secțiilor în scopul depistării 
propunerilor de inovații și îndrumă
rii activității inovatorilor spre pro
blemele cele mai importante ce fră- 

mfntă colectivele sectoarelor respea- 
tive.

Colectivele să acorde o atenție 
mai mare eficienței economice a ino
vațiilor acceptate pentru a eviden
ția economiile ce se realizează prin 
aplicarea lor. In același timp, tre
buie intensificată acțiunea de popu
larizare а realizărilor obținute pe 
linie de inovații și a inovatorilor 
fruntași în cadrul exploatărilor.

ing. LUCIA MINDRIOIU 
C.G.V.J.



небо i.

Pop as la Cîmpu tei Neag
Be dimineață soarele а începui 

■ să arunce rate tot mai dogoritaa- 
I re. Drumul care duce spre comu- 
i' na Cimpu luiNeag, bine intre#- 
Ia nut. era străbătut de numeroase 

mașini, toate avînd aceeași liniă 
— frumoasa cabană de atei.

La cabană

Zeci și teci de tineri și vir struct 
oameni de diferite profesii, veniți 
din toata colțurile Văii fiului s-au 
inillnit aici Intr-urm din dumini
cile trecute. Cabana din Cimpu 
lui Neag a devenit netncăpătoare 
Peste tot, cîniecul, jocul și voia 
bună puseseră stăpinire.

Printre cei care-și petreceau a- 
ceastă frumoasă duminică la ca
bană puteau fi văzuți și șeful de 
brigadă Drăghici Aurel și minerul 
Scorpie Nicolae de la mina Uri
cani, care după o săptămînă de 

) lucru au venit aici cu familiile lor 
? pentru a-și petrece In mod plăcut. 
< recreativ, timpul liber.

1, Construiesc pentru ti

i’ Plnâ acum un an. copiii tqcui- 
l, terilor din această comună, par
's curgeau drumul de la Cîmpu lui 

I Neag plnâ la Dricarii pe jos sau 
cu mașina pentru a urma cursu- 

S rile ciclului II. De anul tre'ut
Insă situația s-a schimbat. Și aici 

I a luat ființă o școală de 8 ard. 
b Prin grija comitetului executiv dl 
I Sfatul popular al comunei s-a re

zolvat și problema spațiului șco- 
Y tar prin construirea a încă două 
\ săli de clasă. Acest lucru s-a fă

cut prin contribuția cetățenilor și 
prin numeroase ore de muncă 

.J i patriotică.
? In vara anului trecut s-au ridi- 

cai în roșu cele două săli de cla
să, iar in cursul anului a fost dată

< in funcțiune o sală de clasă. Pen- 
J tru noul an școlar se va da in fo

Filme de popularizare a noului 
în domeniul construcțiilor

Ritmul rapid de dezvoltare urba
nistică a orașelor noastre impune 
constructorilor folosirea de metode 
noi, mai rapide și economice, în
trebuințarea largă a prefabricatelor 
și materialelor noi care au o în- 
semnată eficiență economică și un 
aspect plăcut. Astfel pe șantierele 
din Valea Jiului s-a trecut deja la 
executarea de blocuri cu 8-9 etaje 
prin cofraje glisante și cadre de 
rezistență (la Vulcan. Petrila, Lu
pe11* *)-  ia folosirea largă a plăcu
țelor ceramice în finisajele exteri
oare și a materialelor plastice la 
instalațiile sanitare (Lupeni, Petro

Fierul e hrana de fiecare zi a 
industriei noastre constructoare de 
mașini. Pînâ sa se transforme în 
utilaje, minereul de tier tace cale 
lunga. Lung e și drumul iierului 

, vechi, care împreună cu fonta, re
zultată din minereu, calcarul și alte 
adausuri contribuie la îmbunătățirea 
calității oțelului.

Gunoscind importanța pe care o 
; are fierul vechi pentru industria 
siderurgică, organizațiile de partid, 
U.T.M., sindicale și de pionieri din

• Valea Jiului au inițiat acțiuni pa
triotice de masă în vederea depis
tării și colectării fierului vechi. Ți-e 
mai mare dragul să vezi pionierii, 
purtînd cravate roșii la gît, adunînd 
bucățile de fier vechi. Numărul lor. 
impresionant, face ca fierul vechi 
adunat să fie de multe tone. Cum 
fierul vechi se găsește aproape pes
te tot, pînă și în curțile oamenilor 
multe organizații de partid de car
tier au inițiat acțiuni de colectare 
a lui. Numai la o singura acțiune, 
inițiată de organizația de bază de 
cartier III din Petroșani, (secretar 
tov. lovan losif) au participat zeci 
de membri și candidați de partid, 
oameni ai muncii fără de partid și 
elevi. Ei au adunat și predat cen
trului LC.M. Petroșani aproape 
6 000 kg fier vechi.

losință cea de-a doua de 
clasă.

Cetățenii comunei și-au adus 
contribuția și prin tranaportarea 
și procurarea de materiale ca: 
balast, lemn si altele. Nn aport 
însemnat în această direcție au 
adus deputății Oprea Vasile, Gre
va loan, Manolescu Simlon și ce
tățeanul Harts loan.

Numai in ultima perioadă de 
timp au fost prestate aproape 
2000 ore de muncă patriotică, ob- 
tinindu-se economii în valoare de 
12000 lei.

O contribuție de seamă în mo
bilizarea cetățenilor, în coordona
rea lucrărilor au adus și tovară
șii Popooici loan, președintele sta
tului popular si Popescu loan, 
directorul școlii din comuna Cîmpu 
lui Neag.

Program artistic
intr-o zi ta Cîmpu lui Neag au 

noposit o parte din elevii Școlii 
generale de 8 ani din Uricaru Д- 
ceștia erau membri ai formațiilor 
artistice ale scolfi. Pi au vizitat 
împrejurimile comunei Cîmpu lui 
Neag. școala si cabana de aici.

După-amiază, sala căminului 
cultural a devenit neîncăpătoare 
pentru numărul mare de locuitori 
din Cimpu lui Neag care au ve
nit să vizioneze spectacolul dat 
de elevii școlii din Uricani. Micit 
artiști amatori au prezentat un 
frumos program artistic. Rrigada 
artistică de agttafie și-a intitulat 
programul „De prin școală adu
nate”. Alături de programul bri
găzii. au fost recitate numeroase 
poezii: elevii Rația Eugenia, De- 
cuseară Doina. Kracopschi Ma
ria, Tudoran Mthat, Ttnțarcu So- 
fica slot Clțlva din cei care au 
contribuit la reușita spectaco
lului.

VASILE COCHECi 
corespondent

șani), prepararea betoanelor și mor
tarelor în centrale de beton etc.

Pentru a inarms masa largă a 
constructorilor cu cunoștințe despre 
tehnica nouă în această ramură, 
conducerea T.R.C.H. a luat măsuri 
ca pe data de 21 iulie în Lupeni și 
22 iulie la clubul C.C.V.J. din Petro
șani să fie prezentate filme docu
mentare pe această temă. Astfel, 
var fi prezentate pentru construc
tori filmele: „Executarea construcți
ilor cu eofraje glisante", „Prepa
rarea betoanelor și mortarelor" și 
pe teme de protecția muncii pe 
șantiere.

Cantitățile cele mai masive de 
fier vechi sînt însă colectate și 
predate la I.C.M. prin acțiunile pa
triotice inițiate în acest scop de că
tre comitetele și organizațiile de ba 
ză U.T.M. din exploatările carboni
fere, șantierele de construcții și alte 
unități economice. Dacă in cel de-al

DRUMUL
doilea trimestru al anului, centrui 
I.C.M. Petroșani a colectat cu 3C0 
tone fier vechi mai mult decît pre
vedeau sarcinile de plan, o contri
buție Substanțială au adus-o colec
tivele minelor Petrila. Uricani. Ani- 
noasa și Lupeni, șantierele de ex
plorări Livezeni și Uricani, 1 Natu
riștii de la Viscoza, salariații de la 
I.T.C. și T.C.M.E. Paroșeni, cei de 
la T.C.M.C. Coroești, S.T.R.A. Pe
troșani, etc.

Rezultatele de pînă acum puteau 
fi și mai semnificative dacă pro
blema colectării fierului vechi ar ti 
fost privită cu același simț de răs
pundere și la minele Vulcan și Lo
nea, I.F., I.R.T.A. și Uzina de re
parat utilai minier din Petroșani 
Din lipsă de preocupare în semes
trul care a trecut la U.R U M n-a 
fost colectata decît jumătate din

бйфЫо de р&ййі pe stoMri $i btocoFî — 
in sprijinul Îmbunătățirii activității gospodărești

(Umere du> pag,

loroaaă experiență în activitatea tar, 
aducînd o contribuție de preț in ce
le mai diverse compartimente ale 
activității obștești. Paralei cu spri
jinirea acțiunilor inițiate de statu
rile populare pentru înfrumusețarea 
localităților grupele de partid des
fășoară o susținuta muncă poliiico- 
educativă privind Întreținerea cores
punzătoare a apartamentelor și a 
spațiilor folosite în comun, achita
rea la timp a chiriilor, a taxelor 
pentru apă, electricitate. salu
britate, încălzire centrala. Nume
roase grupe de partid și-au dovedit 
capacitatea organizatorică și de mo
bilizare a cetățenilor din raza lor 
de activitate inițiind cu operativita
te acțiuni pentru înlăturarea elec- 
telcr unor inundații, cum este de e- 
xempiu grupa de partid din Boțoni 
(organizator tov. Pașca franc isc) 
care a mobilizat locuitorii la refa
cerea unui pod peste Jiu, la repara
rea unor drumuri. Grupa de partid 
de pe străzile Radu, Negru și Va- 
sile Conta a inițiat acțiuni pentru 
descongestionarea arterelor de circu
lație de materialele râmate în ur
ma lucrărilor de pavare și întreți
nere a străzilor. Numeroase grupe 
comuniste vin cu Inițiative privind 
respectarea linlștei. a regulilor de 
circulație, indrumează și sprijină 
comitetele de cetățeni in organizarea 
pavoazării clădirilor și străzilor 
cu prilejul marilor sărbători ale 
poporului In Vulcan. Uricani Lu
peni și in celelalte localități ale 
Văii Jiului, grupele de partid au 
adus o con'ribtiție de seamă la 
gospodărirea și. înfrumusețarea car
tierelor, străzilor, ia sprijinirea ac
tivității gospodărești a sfaturilor 

populare, a deputaților.
In Scopul creșterii continue a 

sportului lor la rezolvarea proble

In cursul celui de-al doilea semestru muncitorilor forestieri le revin 
sarcini sporite. Despre realizarea ace stor sarcini discută cu membrii bri
găzii sale și brigadierul Senatovici Ștefan din exploatarea Răscoala, sec
torul forestier Lonea.

cantitatea de fier planificată. Ea 
fontă situația se prezintă și mai 
slab. Din cantitatea de 70 tone 
planificată in trimestrul II n-a fost 
predat l.C.M.mlui nici un kilogram. 
Acest lucru a contribuit la neînde 
plinirea planului de colectare ta 
acest sortiment.

FIERULUI
— Avem și noi cuptoarele rupes

tre — se vor scuza cei de ta 
U.R.U.M.P.

Asta e adevărat, iar I.C.M. nici 
nu solicită uzinei să trimită me
tal ce se poate folosi aici. Cum 
insă justifică tovarășii netrimiterea 
pînă la sfîrșitul trimestrului І1 a 
celor 15 tone de șpan la Uzinele 
Călan, a 15 tone de scoarță și 20 
tone de material sub 4 mm ce nu 
se poate folosi în uzină ? Iată deci 
că se puteau expedia fără dificul
tate 50-60 tone de fier vechi și 
fontă.

In alte părți se susține idtea Cum 
că flerul vechi ее se poate aduna este 
în cantități neglijabile. Chiar așa 
fiind, bucățică cu bucățică, el se 
adună în cantități mari. Deci po
sibilități de colectare a fierului vechi 
sînt. Descoperirea și colectarea lui 

melor gospodărești, ta respectarea 
normelor de conviețuire socială, se 
cere din partea comitetelor orășe
nești de partid, din partea instruc
torilor neșalariați să îmbunătățeas
că munca de îndrumare și con
trol a grupelor de partid. Îndeosebi 
trebuie pus accent pe activizarea 
acelor organizatori de grupe de par
tid care pînă acum și-au negli
jat sarcinile care le-au stat în față. 
Paralel cu aceasta trebuie asigurat 
ca toți membrii și candidați! de par
tid să participe la activitatea gru
pelor de partid in raza căreia lo
cuiesc. Nu poate fi îngăduită atitu
dinea unor membri de partid cum 
sînt Fulga Dumitru, ing. Pana it 
loan, Bolboașă loan, Cîrstea loan 
(care est« și deputat) din Petro
șani care se sustrag de la activi
tatea pe care trebuie să o desfă
șoare In cadrul grupelor comuniste 
pe străzi $1 blocuri. Asemenea atitudini 
trebuie puse în discuția adunărilor 
generale ale organizațiilor de ba
ză din întreprinderile sau institu
țiile unde lucrează acești membri 
de partid și combătute cu hotărîre.

Iu etapa actuală. în fața grupelor 
de partid pe străzi șî blocuri stau 
sarcini de răspundere. Ele sînt che
mate să contribuie cu întreaga lor 
capacitate la mobilizarea maselor 
largi de cetățeni. la munca susținu
tă pentru întîmpinarea zilei de 23 
August cu realizări deosebite pe 
tărîmul înfrumusețării șt gospodă
ririi orașelor. O măsură eficientă 
in această direcție o constituie In
struirea organizatorilor grupelor de 
partid pe străzi și blocuri, precum 
și a inslructorilor neșalariați care 
răspund de tndrumarea activității 
acestor grupe. La Petroșani, bună
oară, în cadrul instruirii grupelor 
de partid asupra sarcinilor ce le 

depind de inițiativa și simțul de 
răspundere cu сате este privită a- 
ceastă problemă.

Odată ajuns la I.G.M. fierul vechi 
este încărcat în vagoane. încărcate 
ochi, ele pornesc la drum spre oțe- 
lăriile din Călan și Hunedoara. Gu
rile mereu flămînde ale cuptoarelor 
П înghit cu lăcomie In pîntecul 
tor are loc metamorfoza. In cloco
tul cuptoarelor, fonta, fierul vechi 
și adausurile se transformă într-o 
masă incandescentă din care se e- 
laborează șarja de oțel nou. De 
aici, metalul pornește din nou la 
drum. In fabrică el se transformă 
în autobuze, autocamioane, strungu
ri. în diverse utilaje și bunuri de 
larg consum.

Văzînd alergînd pe șosele mași
nile, ascultînd zumzetul ritmic al 
ciocanelor de abataj în adînc, al ma
șinilor de cușut și spălat și atîtor 
alte utilaje și mașini, participanții 
la colectarea fierului vechi simt o 
legitimă mîndrie In toate acestea 
este doar și o părticică din munca 
lor entuziastă

Acțiunea de colectare a fierului 
vechi trebuie intensificată, spre a 
întîmpina cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei cu succese tot 
mai frumoase și în această direcție I 

revin in Întîmpinarea m«rU «MM- 
torl de la 23 August, instruire atga- 
nizata de către Comitetul orășenesc 
de partid, mai multi organizat**!  
dc grupe de partid active au fost 
solicitați să prezinte informări pri
vind realizările de pina acum, cecu 
ce a contribuit la generalizarea ex
perienței lor pozitive. De asemenea, 
a fost prezentat planul comitetu
lui executiv al Sfatului popular oră
șenesc privind obiectivele muncii 
patriotice și gospodărești de înfru
musețare a - localității în întîmpinarea 
zilei de 23 August. Intre altele, în 
acest plan s-a prevăzut reamenaja- 
rea unor zone verzi, construirea 9 
4 solare, amenajarea unor terenuri 
de joc pentru copii dotate cu apara
tele respective, construcții și repa
rări de străzi, trotuare, parcuri atc. 
Prezentarea acestui plan a dat or
ganizatorilor grupelor de partid po
sibilitatea de a îndrepta atenția 
membrilor și candidaților de partid 
și prin ei a cetățenilor spre realiza
rea unor noi și importante acțiuni 
gospodărești.

Pentru creșterea rolului lor în ac- 
tlvilatea obștească, grupele de 
partid trebuie îndrumate ca împreu
nă cu birourile organizațiilor de ba
ză din cartiere să ajute la întoc
mirea planului de lucrări efectuate 
prin munci patriotice de către de
putatul circumscripției electorale res
pective, să țină o legătură perma
nentă cu comisiile de femei, cu 
celelalte organe obștești în scopul 
antrenării unei mase tot mai lar
gi de cetățeni spre a-și aduce con
tribuția la buna gospodărire și în
frumusețare a localităților. De ase
menea, controlînd activitatea admi
nistratorilor de clădiri ai I.L.L., ți- 
nînd o legătură strînsă cu secția 
de gospodărire a sfatului popular, 
cu organele 1.ІІ.І1. șl I.C.O., grupe 
le de partid trebuie să intervină 
pentru înlăturarea la timp a lipsu
rilor ce se ivesc în menținerea Cu 
rățcniel străzilor, calitatea unor lu
crări ce se execută. funcționarea 
centralelor de încălzire etc. O 
deosebită atenție trebuie acordată 
îndrumării de către grupele comu
niste a activității comitetelor de ce
tățeni pe străzi și blocuri astfel ca 
acestea să contribuie la amenajarea 
si întreținerea zonelor verzi, amena
jarea de solarii pentru copii păs
trarea curățeniei si a liniște!, la bu
na întreținere я clădirilor

Grnnele de partid sînt chemate 
ca prin activitatea lor, prin exem- 
p’el înaintat dat de comuniști, să 
stimulpzo întrecerea patriotică pen- 
tro obținerea de noi realizări în 
gospodărirea locaL’tătilor noastre 
în întîmnlnarea marii sărbători de la 
23 August.

PROBRAM DE RADIO
23 iuHe 

₽
PROGRAMUL I. 8,«0 Stimând 

presei centrale, 8,30 Melodii рорв- 
lare, 9,30 Muzică din operete, 19,15 
Emisiune literară la cererea ascul
tătorilor, 10,39 Cîntece și jocuri 
populare. 11,00 Valsuri nemuritoare, 
12,15 Lecția de limba engleză. Ciclul 
I (reluarea emisiunii din 22 iulie), 
13,10 Muzică populară cerută de 
ascultători, 14,10 Muzică ușoară fo- 
mînească, 14,30 Prietena noastră 
cartea, 15,31 Melodii populare, 16,10 
Compozitorii noștri cîntă patria so
cialistă, 17,30 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I, 18,00 Seară pentru 
tineret, 20.30 Antologie poetică — 
Federico Garcia Lorca. Prezentare 
de Teodor Balș, 21,10 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii, 22,39 
Muzică de dans. PROGRAMUL IL 
9.30 Vreau să știu (reluarea emi
siunii din 20 iulie). 10,00 Muzică 
populară. 11,15 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II (reluarea emisiunii din 22 
iulie), 12.20 Muzică ușoară, 1B.05 
Orchestre de muzică populară, 15,30 
Selecțiuni din operete. 15,45 Scriitori 
la microfon : Tiberiu CJtan, 16,00 
Muzică ușoară romînesscă, 17,19 
Melodii populare, 18,00 Emisiunea 
„Antologia discului"; Mari cîntărați 
interpreted pagini din operete. 19.30 
Soliști și orchestre de muzică asea
ră, 20,15 Pagini alese din operate 
21,40 Muzică de dans. 22,30 Etaitt 
din operele lui Verdi.



STEASUL RG6U

Adunarea festivă consacrată 
celei de-a 20-a aniversări 

a eliberării Poloniei
VARȘOVIA 21 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite:
In după-amiaza zilei de 21 iulie, 

în Sala Congreselor din Palatul ști 
inței și culturii din Varșovia, a avut 
loc adunarea festivă consacrată ce
lei de-a 20-a aniversări a eliberării 
Poloniei.

La adunarea festivă organizată de 
Frontul Unității Poporului au parti
cipat numeroși locuitori ai capitalei, 
activiști de partid și ai organizațiilor 
de masă, reprezentanți ai partidelor 
politice, oameni de știință, ar
tă și cultură, delegați din ora
șele și satele R. P. Polone, îoști 
comandanți ai unităților care au 
luptat împotriva ocupanților hi- 
tleriști, generali și ofițeri, reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
etc.

La adunarea festivă au participat, 
de asemenea, membri ai Corpului 
Diplomatic.

La tribună au luat loc Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Aleksander Zawadzki,

Acțiuni ale „Comitetului
celor

LONDRA 21 (Agerpres).
„Comitetul celor 100“ din Anglia 

organizație de luptă împotriva ar
melor nucleare, a hotărît să orga
nizeze împotriva senatorului Gold
water. manifestații care să aibă loc 
în fiecare miercuri și duminică în 
fața Ambasadei Statelor Unite de 
la Londra. Intr-o declarație a comi
tetului se -spune : „Noi trebuie să 
depunem toate eforturile pentru a

Telegrama președintelui Makarios 
adresată lui U Thant

NICOSIA 21 (Agerpres).
Luni seara, președintele Makarios 

a adresat secretarului general al 
O.N.U. U Thant, o telegramă de 
răspuns la mesajul acestuia din 17 
iulie, în care se . exprimă neliniștea 
O.N.U. în legătură cu acumularea 
de arme în Cipru. In telegramă pre
ședintele Makarios declară că el 
împărtășește neliniștea lui II fhant 
precizînd însă că „atîta timp cit va 
exista amenințarea unei invazii tur
ce, guvernul său va avea răspunde
rea și sarcina întăririi apărării în 
vederea protejării integrității terito
riale a țării".

Președintele Republicii Cipriote a 
acuzat Turcia că introduce în insulă 
arme și personal militar, subliniind 
că atîta timp cit ciprioții turci ame
nință securitatea statului, iar Turcia 
își menține intenția de a debarca 
în insulă, guvernul cipriot are da
toria să întreprindă măsuri pentru 
apărare.

In legătură cu situația din insulă, 
agenția U.P.I. transmite că luni s-au 
produs în localitatea Kalavakia in
cidente între cele două comunități. 
Trupe finlandeze din cadrul forțe
lor internaționale ale O.N.U. s-au 
deplasat la fața locului pentru a pre
veni extinderea incidentului. Se re
latează că schimburile de focuri au 
încetat și că nu s-au înregistrat vic
time omenești.

★
NICOSIA 21 (Agerpres).
La. Nicosia s-.a anunțat oficial că 

la 27 iulie președintele Makarios 
va face 6 vizită la Atena. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse. 
Makarios va avea la Atena o întrfe- 

președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, Josef 
Cyrankiewicz, președinte al Consiliu
lui de Miniștri, precum și alți con
ducători de partid și de stat din
R. P. Polonă. In prezidiul adunării 
festive au luat loc, de asemenea, N.
S. Hrușciov, prim-secretar al С. C. 
al P.C.U.S., președinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președinte al R. S. Cehoslova
ce. Waiter Ulbricht. prim-secretar 
al C.C. a' P.S.U.G.. președinte al 
Consiliului de Stat al R. D. Germa
ne, și alți invitați.

A luat cuvîntul Wladyslaw Go
mulka. care a prezentat un amplu 
raport cu privire la succesele ob
ținute de poporul polonez în cei 20 
de ani de la eliberare. Au rostit cu- 
vîntări de salut N. S. Hrușciov. A. 
Novotny și W. Ulbricht.

In încheierea adunării festive, an
samblul polonez de cîntece și dan
suri populare „Mazowsze" a prezen
tat un bogat program artistic.

1OO
face ca Marea Britanie să pără
sească N.A.T.O. deoarece politica 
americană condusă de către Gold
water ar duce la război".

Situația din Guyana
GEORGETOWN 21 (Agerpres).
Agenția U.P.I. informează că gu

vernatorul Richard Luyt și primul 
ministru al guvernului Guyanei bri
tanice, Cheddi Jagan, vor discuta 

vedere cu G. Papandreu, primul mi
nistru al Greciei, cu care va discuta, 
printre altele, problemele privind si
tuația militară din insulă. Pe de 
altă parte, primul ministru grec va 
informa pe Makarios despre între
vederile pe care le are în prezent 
cu conducătorii britanici la Londra 
in problema Ciprului. viață.

. --- ■».-■ ■

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Record într-o mină 
din U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). >
Brigada de mineri din frontul 

de înaintare al minei „Mirgalim- 
sai“ din cadrul Combinatului po- 
Hmetalie de la Acisai a stabilit 
un important record in înaintarea 
într-o galerie orizontală.

In Л! de zile lucrătoare ei au 
ЙгШііИ distanța de I 192 m în- 
Ir-un abataj cu o secțiune de 9,1 ■ 
mp săpat în stînci muntoase. Bri- i 
gada a depășit în felul acesta de 
3,7 ori productivitatea muncii la j 

. înaintarea în abataj, realizată pe 
' combinat, a redus considerabil 
prețul de cost.

PLOI TORENȚIALE 
ÎN JAPONIA

TOKIO 21 (Agerpres).
Un nou val de ploi torențiale s-au 

abătut sîmbătă și duminică asupra 
coastei de vest a insulei Honshu. 
In prefecturile Shimane și Tottori, 
care au avut cel mai mult de su
ferit. 124 de persoane și-au pierdut 
viața iar 34 sînt dispărute, ca ur
mare a inundațiilor și a alunecă
rilor de teren. După cum a anunțat 
un reprezentant al poliției japone
ze. au fost rănite 237 de persoa
ne. iar 30 000 au rămas fără adă
post. Inundațiile au distrus recolta 
de orez de pe c mare suprafață. 
Traficul feroviar din această regiu
ne continuă să fie oprit.

Britanică
in următoarele zile problemele re
concilierii situației din Guyana Bri
tanică.

Totodată se anunță că poliția lo
cală și trupe britanice au întreprins 
cercetări pentru depistarea teroriști
lor care au acționat în ultimul timp 
în regiunile Detnerara și Enmore 
(Guyana Britanică). In același timp 
guvernatorul britanic, Richard Luyt 
a adresat luni seara un ultimatum 
teroriștilor pentru predarea în ter
men de șase zile a armelor și mu
nițiilor pe care le dețin. De aseme
nea, el a ordonat confiscarea per
miselor de port-armă ale civililor. 
Persoanele asupra cărora vor fi 
găsite arme și muniții vor fi pa- ; 
sibile de pedeapsa cu închisoare pe ( 

al conferinței muncitorilor pe întrea
ga Germanie. Comitetul permanent, 
se arată în comunicat, a hotărît con
vocarea celei de-a 20-a conferințe 
ordinare a muncitorilor pe întreaga 
Germanie la 12 septembrie a.c., la 
Leipzig. Comitetul cheamă pe toți 
muncitorii, activiști sindicali și toa
te organizațiile muncitorești din am
bele state germane și Berlinul oc
cidental să participe activ la pre
gătirile apropiatei conferințe.
KABUL. — La Kabul a fost sem
nat un acord sovieto-afgan cu pri
vire la elaborarea în comun a pro
gramului de folosire complexă a re
surselor ae apă și energetice ale 
riului Piandj și cursului superior al 
Amu-Dariei.

LAS PALMAS. — In apropiere 
de Las Palmas (Insulele Canare) 
un autobuz ce transporta nouă per
soane s-a prăbușit într-o prăpastie. 
Opt persoane au murit, iar o per
soană, care a supraviețuit acciden
tului este grav rănită. Cauza acci
dentului nu este cunoscută.

PARIS. — Intr-un studiu . cu pri
vire ■ la agricultura franceză, ziarul 
„Le Monde'*  relatează, că pentru 
franța cel mai bun partener în a-

TOKIO. — Compania japoneză 
„Sanyo Electric" a anunțat că a 
căzut de acord cu guvernul Repu

blicii Ghana, pentru construirea în 
apropiere de Accra a unei fabrici de 
televizoare și aparate de radio cu 
transistor!.

PARIS. — In localitatea Pont- 
Aven, din departamentul Finistere. 
va fi inaugurat în curînd un mu
zeu al morăritului. A fost aleasă 

această localitate deoarece in trecut 
Pont-Aven se mîndrea cu titlul de 
„oraș al morarilor". Intr-adevăr, 
dacă micuța localitate avea doar 
15 case, alături de acestea se aflau 
14 mori. Muzeul va prezenta un is
toric al morăritului, cuprinzind toa
te tipurile de mori, de la cea mai 
simplă, pînă la cea hidroelectrică.

CAIRO. Președintele Tunisiei, Ha
bib Burghiba, a avut luni seara o 
întrevedere cu secretarul general al 
Ligii arabe, Adbel Khalek Hassou- 
na. Convorbirile lor s-au referit .la 
pregătirea conferinței arabe la ni
vel înalt.

BERLIN. — La 20 iulie, la Ber
lin a fost publicat comunicatul des
pre ședința Comitetului permanent

Raportul comitetului de experfi 
al O.M.S.

GENEVA 21 (Agerpres).
La Geneva a fost dat publicită 

ții un raport întocmit de un co
mitet de experți al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.) în 
legătură cu măsurile ce trebuiesc 
întreprinse în vederea creării de 
condiții sanitare optime în marile 
orașe aflate în continuă dezvoltare

Raportul precizează că în cursul 
următorilor ani se va asista la un 
flux continuu al populației din re
giunile rurale spre marile orașe, 
ca urmare a creșterii mecanizări' 
agriculturii. Acest fapt va face ca 
la sfîrșitul acestui, secol, numai ’0 
la sută din populație să fie angaja

Conferința pentru telecomunicații 
prin sateliți artificiali

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 21 iulie s-a deschis la Was

hington o conferință grupînd repre
zentanți ai 18 țări în vederea creă
rii unui consorțiu de telecomunicații 
prin sateliți artificiali. Partea de 
investiții pe care fiecare țară ur
mează să o facă în viitoarea so
cietate, al cărei capital va fi de 
circa 200 000 000 dolari, precum și 
timpul acordat fiecărui participant, 
au fost fixate în mod provizoriu la 
Londra luna trecută. în cursul unei 
reuniuni la care au participat 15 
din cele 18 țări convocate la Was

ARESTĂRI IN BRAZILIA
RIO DE JANEIRO 21 (Agerpres).
Ziarul „Correio da Manha" a pu

blicat u;i articol în care arată că 
noul regim instaurat în Brazilia 
continuă arestările în rîndurile cer
curilor intelectuale din țară. Ziarul 
a publicat o listă de profesori din 
diferite state care au fost îndepăr
tați din funcțiile lor întrucît și-au 
exprimat dezacordul față de actua
lul regim.

Procesul unor ziariști sud-coreeni
SEUL 21 (Agerpres),
In capitala Coreei de sud con

tinuă să se desfășoare procesele 
intentate participanților la mișcările 
de protest împotriva politicii regi
mului lui Pak Cijan Hi.

Luni a început la un tribunal mi
litar din Seul procesul intentat u- 
nui număr de șase ziariști sud-co- 
reeni acuzați de participare la ma
nifestațiile antiguvernamentale ce 
au avut loc în tară, în primăvara

cest domeniu este Republica Fede
rală Germană. Potrivit ziarului, ut 
cursul anului trecut R.F.G. a im
portat din Franța produse agricole 
în valoare de 1391 milioane franci, 
ceea ce reprezintă peste jumătate 
din volumul exporturilor agricole 
franceze în țările membre ale Pie
ței comune. Referindu-se la expor
turile Franței către U.E.B.L. (Uniu
nea economică belgiano-luxembur- 
gheză). Olanda și Italia, „Le Mon
de" apreciază că nivelul acestora 
este modest.

LONDRA. — Un grup de zece 
elevi de la Colegiul Denstone (An
glia) a reușit să traverseze Canalul 
Mînecii înotînd prin ștafetă, în 11 
ore și 27 minute. Primul înotător a 
plecat de la capul Gris-Nez (Fran
ța). iar ultimul a sosit la punctul 
numit „Shakespeare" în. apropiere 
de Dover. Un grup de tinere londo
neze au efectuat aceeași traversare 
săptămîna trecută în 16 ore și 20 
de minute.

MEXICO. — Finala. SoneZ ame
ricane a „Cupei Davis" va avea toc 
în zilele de 1, 2 și 3 august la Mexi
co intre echipele de tenis al Aus
traliei și Mexicului. După cum se 
știe, echipa Australiei a eliminat e- 
chipa Canadei. 

tă în muncile agricole. După ce 
subliniază că acest flux de popu
lație spre marile centre constituie 
o caracteristică a timpurilor noas
tre, raportul arată că se apreciază 
ca pînă în anul 2 000 populația 
globului să se dubleze, cifrîndu-se 
la mai mult de șase miliarde de 
oameni.

Pentru a face față sporirii popu
lației în marile centre industriale, 
raportul apreciază ca fiind nece
sară sporirea numărului școlilor, 

a parcurilor și locurilor d-> re- 
creere, a cantității de apă pota
bilă, a spitalelor.

hington. Astfel, Statele Unite ur
mează să aibă dreptul la 61 la su
tă din timpul comunicațiilor și Eu
ropa occidentală 30.5 la sută.

Alcătuit din 3-18 sateliți artifi
ciali, viitoarea rețea urmează, în 
principiu, să fie pusă în func
țiune în termen de trei ani

Țările participante la conferința 
de la Washington sînt: Australia. 
Austria, Belgia, Canada, Danemarca. 
Franța. Irlanda. Italia, Japonia, Nor
vegia. Olanda. Germania occidenta
lă. Marea Britanie. Portugalia, 
Spania. Statele Unite. Elveția și 
Suedia.

Pe de altă parte, „Correio da' 
Manha" scrie că în statul Guana- 
bara au lost arestați șase studenți 
africani bursieri ai guvernului bra
zilian. Există temerea că studentul 
angolez Manuel Goncines va ii 
predat autorităților portugheze.

Potrivit relatărilor ziarului, mai 
multe persoane, care s-au refugiat 
la diferite ambasade, au plecat spre 
Mexic.

acestui an. După ce avocatul apă
rării a recuzat competența tribuna
lului militar de a judeca acest pre- 
ces, Curtea — formată din trei ofi
țeri — a suspendat dezbaterile pe 
termen nelimitat.

Ea un alt tribunal militar din 
Seul, tot luni, s-a pronunțat sen
tința în procesul a zece tineri în 
vîrstă întrs 18 și 22 de ani, acuzați 
de a fi luat parte la demonstrațiile 
studențești antiguvernamentale din 
luna iunie a.c. Ei au fost condam
nați la închisoare pe termene între 
10 luni și 2 ani.

S. Ц. A. Noi tulburări 
rasiale

NEW YORK 21 '(Agerpres).
•Noi tulburări rasiale au avut Іѳе 

în ultimele zile în Harlem— car
tierul negrilor din New York. A 
doua oară consecutiv, poliția a in
tervenit luni pentru a împrăștia po
pulația de culoare care demonstra 
pe străzile New Yorkului și la se
diul Organizației „Congresul egali
tății rasiale" (C.O.R.E.).

In urma ciocnirilor din Harlem 
dintre populația de culoare și poli
ție numărul total al răniților este 
de peste 100.

Au fost arestate, de asemenea, 
peste 100 de persoane.

Tulburările au fost provocate de 
împușcarea lui James Powell — un 
copil negru în vîrstă de 15 ani. Li
deri ai populației de culoare, au ce
rut oficialităților din New York ca 
locotenentul de poliție Thomas Gilli
gan, autorul crimei, să fie pedepsit. 
Comisarul de poliție, Michael Mur
phy, a anunțat că a fost numit un 
juriu din care fac parte și repre
zentanți ai populației de culoare 
pentru a cerceta împrejurările în 
care a fost împușcat Powell.
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