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Succese ale minerilor din Uricani

Pe loc de frunte

de plan. De re- 
angajamentul de 
o productivitate 
cu 20 kg decîf

numără : 
ritmică a 
vagonete 

asi-

o Iun.
angaja- 
extrage 
cărbune

de plan, 
fost rea- 

pe seama 
productivității

Ga urmare a apli- 
în practică a măsu-

obți 
un 

adus 
con- 
Pop

Alexan
dru. Bora Grigor?: -Gazan 
Stelian, Burtea Niță, lleș 
loan.

succes □ 
îndeosebi

Parficipînd cu entuziasm 
la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, mineri, 
de la Uricani se situea
ză la loc de frunte. E: 
și-au îndeplinit cu 
înainte de termen 
mentul de a 
20 000 tone de 
•peste sarcinile 
Acest 
lizat
creșterii 
munci’, 
carii 
rilor tehnico-organizatorice
printre care se 
aprovizionarea 
brigăzilor cu 
goale și materiale,

gurarea unei funcționări 
continue a compresoarelor 
între schimburi, extinderea 
Tpitiatiyei de a extrage 
două cîmpuri pe schimb 
și aripă în abatajele ca- 
neră, randamentul în căr

bune a sporit cu 6,4 Ia 
sută față 
marcat că 
a realiza 
mai mare 
cea planificată, a fost de
pășit de 5 ori. La 
nerea acestui succes 
aport însemnat l-au 
minerii din brigăzile 
duse de comuniștii 
Gavrilă, Pînzaru

Prețul de cost a fost redus
sin- 
Uri- 
mai 
ale

Adunările grupelor 
dicale de la mina 
câni au dezbătut cele 
importante probleme
producției Juînd. printre 
altele,- măsuri eficiente 
pentru reducerea prețului 
de cost. Astfel, s-au luat 
măsuri menite -să sporeas
că vitezele de avansare, 
să micșoreze consumul

specific de cherestea, ex
ploziv și energie. Prin 
aplicarea acestor măsuri, 
de la începutul trimestru
lui; II și pînă în prezent. 
prețul1 de cost a fost re
dus cu 2,84 lei pe tona 
de cărbune. Totalul econo
miilor realizate la prețul 
de cost pe exploatare 
acest răstimp este 
411 000 lei.

în 
de

ANCHETA NOASTRA

Cum asigurați condițiile necesare 
realizării angajamentelor ?
Iov. Vasile Voiculescu 
al preparației Lupeni: 
semestru al anului în

Răspunde 
inginer șef

Pe primul 
curs, activitatea colectivului prepara
ției Lupeni ' s-a desfășurat sub 
semnul luptei pentru realizarea și 
depășirea planului de producție, 
îmbunătățirea calității producției li
vrate, reducerea cheltuielilor . de pre
parare și îmbunătățirea permanentă 
a condițiilor de muncă.

Alături de celelalte unități
C.C.V.J., preparația Lupeni a obținut 
însemnate succese în munca de zi 
cu zi pentru recepționarea produc
ției sporite a exploatărilor miniere 
și pentru livrarea ritmică a cărbu
nilor spălați către întreprinderile 
din industria cocsochimică și din 
industria energetică. Aceste succese

ale

reprezintă efortul comun al între
gului nostru colectiv și depășriie 
se prezintă astfel:

La cărbune supus preparării — 
plus 18 698 tone;producția netă — 
plus 23 768 tone; la cărbune spă
lat pentru cocs — plus 2 605 to
ne; la cărbune spălat normal — 
plus 4 527 tone; la recuperarea glo
bală — plus 0,8 puncte, iar 
randament global — plus 
puncte.

Paralel cu îndeplinirea și 
șirea sarcinilor de plan s-a
rit îndeplinirea angajamentelor asu
mate în cinstea zilei de 23 August 
care la sfîrșitul semestrului 1 se 
prezintă astfel:

la
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depă- 
urmă-
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Recepționat peste plan 31000 t 30 000 t 19 957 t
îmbunătățirea recuperării 
globale 0,5 pct 0,5 pct. 0,8 pct.
Reducerea cenușii globale 0.2 pct 0,2 pct. 0,4 pct.
Reducerea cenușii la căr
bune spălat pentru cocs 0,3 pct 0,3 pct. 0,2 pct.
Reducerea umidității globale 
față de 1963 0,2 pct. 0,2 pct. 0,1 pct.
Economii la prețul 
de cost 400 000 lei 250 000 lei 296 000 tei

Printre muncitorii din sectorul mecanic al minei Lu
peni, evidential recent în producție pentru calitatea re
parațiilor efectuate la utilaje și unelte pneumatice se 
numără și Mureșan Vasile.

Iafă-1 îh clișeu verificînd un perforator pneumatic.

Bloc nou
întîinpine 

aniversare

So- 
lu-

a 
în 

580

Planul la zi al brigăzii 
este depășit cu 38 la su
tă, fapt care 
printre cele 
în întrecerea

o situează 
evidențiate 

socialistă.

Hotărit să 
cea de-a XX-a 
a eliberării patriei cu suc
cese cît mai mari în pro
cesul de 
tivul de 
cieni și 
șantierul 
Lupeni a
folosință minerilor din 

. calitate un nou bloc 
30 de apartamente.

producție, colec- 
muncitori, tehni- 
ingineri de 

de construcții 
dat recent

pe 
din 

în 
lo- 
cu

La obținerea acestei 
frumoase realizări au con
tribuit cel maț mult bri
găzile conduse de Feres- 
trău
Istodor 
Petru, 
mitru 
loan.

Ioan, Baciu Vasile.
Vintila. Anghel

Maioga loan. Du-
Aurel și Patru

V. CIRSTO1U
corespondent

Se pregătesc noi abataje
Brigada de mineri con

dusă de comunistul 
rescu Constantin, care 
trează la pregătirea 
t’rei' abataje cameră 
blocul IV orizontul
obține succese înseninate.

După ce a amenajat 
un plan înclinat și a lăr
git profilul stației de trans
formatoare, brigada a por
nit lucrările de deschide
re. La cele două galerii 
colectoare susținute cu ar
mături metalice Т.Н. 4 
prin care se va deschide 
exploatarea blocului IV. 
se lucrează în ritm susți
nut. Schimburile conduse 
de minerii Popescu Dumi
tru, Dincă Oprea și Zam
fir Nicolae obțin avansări 
medii zilnice de 5,50 m.

Transportul cărbunelui la 
orizontul 120 al 
Jieț este asigurat de 
locomotive L.A.M.-8 
baterii de feronichel. 
se în funcțiune în 
1959-1960, bateriile, în 
normal s-ar fi epuizat în
că în anul 1962. O mînă 
de oameni harnici și pri- 
cepuți s-au gîndit să le 
iecondiționeze elemenții. 
Odată recondiționate, ba
teriile au început să fun
cționeze din nou. Nu de 
multă vreme însă, bateri-

A treia viață a bateriilor 
lemenți 
treia 

. ilor.
minei 

trei 
cu 

Pu- 
anii 
mod

ile au început 
că.

— Ce ar fi 
cercăm să le 
năm pentru a
— s-au 
electricienii 
rindea Nicolae și 
Tiriplică Nicolae. 
Ajutați ’de lăcă
tușii
Nicol.ae.
losif și 
loan Titu, ei au re
condiționat ■ 170 e-

să slăbeas- dînd pentru

oare să în- 
recondițio- 

treia 
întrebat

Be-

a
oară viață bateri-

oară ?
M. VACHOLD

corespondent

In acest fel principalii indicatori 
ai planului semestrial pe uzină 
fost îndepliniți și depășiți.

La realizările enumerate 
tribuit traducerea în viață 
jderilor din planul M.T.O., 
propunerilor din consfătuirile de pro
ducție, inovațiile, lucrările executate 
pe cont de mică mecanizare, lu
crările executate în baza hotărîri- 
lor consiliului tehnic intern. Cele 
mai importante propuneri au fost 
făcute' de t<№. Iszlay Іем, Macea 

•Vaier, Dascălu Ștefan și maistrul 
de spălare Ghiciu loșif.

Tot 
xului 
rării 
cial 
crarea 
să de dozare la silozul F9".

In ceea ce privește 
tele, obiectivele la care, 
f icitari sînt: reducerea 
cărbunele spălat pentru 
0,3 puncte față de norma inter
nă și reducerea umidității globale 
cu 0,2 puncte față de 1963. Reali
zările la ambele obiective nu. se 
încadrează în angajament.

au

con-au 
a preve- 
aplicarea

în scopul îmbunătățirii fiu- 
tehnologic, în vederea majo- 
recuperării de cărbune spe- 

a fost pusă în funcție Iu
de mică mecanizare „Ma-

angajamen- 
sîntem de- 
cenușei la 
cocs cu

Masznay
Masznay

Preda
î*
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CARNET CULTURAL
DECADA c Arț II

o cenușă de 
s-a majorat 
mărunte de 
cocs, aceas-

de cărbune special pe 
menținerea în 
a centrifugii 
mixtelor 0-10

stare de 
pentru 

mm (în 
dificulta

Măsurile tuate în vederea înca
drării în cei mai scurt timp in 
obiectivele angajamentului sînt ur
mătoarele : funcționarea principale
lor secții producătoare de cărbune 
spălat pentru cocs la 
cca. 8,6 (concomitent 
recuperarea Ia clasele 
cărbune spălat pentru
ta pentru a nu reduce prea mult 
recuperarea 
ansamblu); 
funcționare 
descărcarea
această problemă o mare 
te o constituie lipsa pieselor de 
schimb. Piese de schimb ca rotoare, 
arcuri lemelare, le confecționăm în 
uzina noastră cu un mare volum 
de manoperă); revizia după grafic 
a conductelor din silozuri; curățirea 
săptămînală a silozurilor de mixte 
0-10 mm.

Considerăm că prin 
activă 
nizind 
ciplină 
posibil
jamentele asumate în cinstea zilei 
de 23 August.

participarea 
a întregului colectiv orga- 
mai bine munca, prin dis- 
în producție, este pe deplin 
să realizăm integral anga-

Vulcan. După un sehimb bogat în roade, minerii ies din mină.

M₽' ' 1 « к fi

hi cei 20 de ani care au trecut 
de la ■ eliberare și pe linia caltgra 
Uzării maselor s-au obținut reali 
zări imense. Pe această linie car
tea a jucat un rol important. Car
tea nouă, slujește la reatizarea po
liticii partidului nostru, oglindește 
munca 'și lupta poporului pentru 
desăvirșirea construcției socialiste, 
zugrăvește trecutul de luptă al 
maselor populare, înfățișează viața 
liberă a patriei noastre. De aceea 
cartea — acest prieten nedespăr
țit al oamenilor — se bucură de 
o largă popularitate, capătă pe zi 
ce trece tot mai mulți adepți.

In dorința ca oamenii muncii 
s'ă cunoască mai bine realizările 
obținute de poporul nostru in cei 
20'de ani de la eliberare, de curînd 
s-a organizai pe plan regional, 
acțiunea de masă cu cartea pe 
tema: „Realizările regimului de
mocrat-popular oglindite in litera
tură". Acțiunea are drept scop, 
pe lingă cel amintit, și pe acela al 
popularizării cărții beletristice, po
litice și tehnice la fiecare loc de 
muncă., ■ ,

In această privință, o sarcină 
deosebit de importantă revine or
ganizațiilor U.T.M. din întreprin
deri și instituții, din cartierele și 
satele Văii Jiului. Ele vor trebui 
să desfășoare o intensă muncă de 
propagandă în rinaul tinerilor pen
tru citirea de cărți, pentru forma
rea de biblioteci personale sau 
pentru îmbogățirea celor existente.

De asemenea, in librării și bi
blioteci, activitatea trebuie inten
sificată. Este necesară organiza
rea mai multor ștanduri și expo
ziții de cărți cu vînzare la locurile 
de muncă, unde să fie expuse ul
timele noutăți. La biblioteci să fie 
organizate mai multe acțiuni cu 
cartea ca: simpozioane, șezători 
și sen literare, prezentări și re
cenzii de cărți; să se intensifice 
activitatea in cadrul concursului 
„Iubiți cartea", iar în cadrul joilor 
pentru tineret să se vorbească des
pre succesele literaturii noastre 
noi. Se vor organiza, de aseme
nea, intttniri intre scriitori, redac
tori din edituri și cititori, la eve 
tinerii ■ sînt invitați să* ia parte în

număr cît mai mare. Ѳ atenție 
deosebită va trebui să se acorde 
aprovizionării cu cărți a bibliote
cilor sătești, iar popularizarea să 
se facă astfel incit să nu existe 
casă fără cititori.

Comitetul pentru cultură și artă 
al orașului Petroșani trebuie să 
dea tot sprijinul, iar comisiile de 
femei să organizeze acțiuni de 
popularizare și difuzare a cărții 
în cartiere, din bloc in bloc, să 
prezinte în cadrul cercurilor 
citit lucrări apărute în 
celei de-a 20-a Aniversări 
rării patriei.

Numai printr-o muncă
țită, munca cu cartea se va ridica 
la un nivel tot mai înalt, contri
buind la culturalizarea oamenilor 
muncii.

de
preajma 
a elibe-

Insufle-

La cinematografele 
din Petroșani

Acțiuni cu filmul
De la începutul anului și 

în prezent, la cinematograful „7 
Noiembrie" din orașul Petroșani 
au avut loc 900 spectacole care 
au fost vizionate de aproape 
220 000 spectatori.

pînă

i
(Continuare în pag. 3-a)
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dar cu 
putem 

realită- 
astăzi, 

în fața
te cople- 

senti mente

poporului 
Anul 1951 
anul pri- 
mușcături

cipaieie izvoare de energie și lumi
nă ale patriei, cere în anul 1963 a 
dat țării mai multă energie electri
că decît producea întreaga Romînie 
burghezo-moșierească în anul 1938, 
Cantitățile imense de energie necesa
re industrializării socialiste, obținu
te din deșeurile de cărbune ale mi
nelor Văii Jiului, sînt o dovadă eloc
ventă a griiji partidului 
lorificarea superiors a 
țării.

pentru va- 
bogățiiior

Sohodol a 
cartier de blocuri 
al energeticimilor. 
гопе verzi, de alei 

blocuri ale acestui

PUTEREA INSTALATA Л
Odată cu marea uzină termoelec

trică a Paroșeniului, la 
crescut un nou 
moderne: acela 
înconjurate de 
curate, cele 12
cartier vin, parcă, să se întreacă în 
frumusețe cu termocentrala, ale că
rei turnuri de răcire 
tihnă lungi caiere de aburi.

Harnici la lucru,
Paroșeniului vin să-și afirme hărni
cia și in cartierul în 
împreună cu familiile 
du-se prin frumoase 
dorești, Blocurile cu
Sohodolului sînt primele din Valea

deapănă în

energeti denii
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care locuiesc 
lor, ternar cin- 

acțiuni gospo- 
locuințe aleînsă că 

de la 
avea 

curînd 
pas, pe

dimensiuni- 
ln Di- 

celui

Deși noul grup de 130 MW < 
a fost dat în funcțiune, în imen- ■ 
tsele hale ale noului agregat ' 
se muncește intens. La darea , 
lui în exploatare, noul grup e- ' 
lectrogen a început să funcțione- - 
ze cu unul din cele două cazane, , 
deci cu jumătate din puterea no- ‘ 
nrinală. In prezent se desfă- 1 
șoară intens lucrările de ter- i 
minare a montajului celui de-al 
doilea cazan. In ziua de 23 , 
iulie, cel de-al doilea cazan a ' 
fost supus probelor hidraulice, 
urmînd ca pînă la 23 August . 
să fie dat în exploatare. Intra
rea în funcțiune a acestui ca- ] 
zan va însenina o nouă victorie : < 
funcționarea noului grup cu in- < 
treaga lui putere de 150 MW . 
și a întregii uzine la 300 MW. ’ 
Este un angajament de onoare • 
pe care energeticienii Paroșeniu- , 
iui sînt hotărîți să-l înîăptuias- I 
că în cinstea glorioasei aniver- ' 
Sări. ;
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Paroșeni. Ce reprezenta acest nu
ne eu un deceniu și jumătate în ur
mă ? Nimic mai mult decît un mic 
sătuc uitat printre dealuri, cu că
pițe mici, aruncate parcă de un co- 
PH în joacă, gata-gata să se răs
toarne. Nopțile erau întunecoase; 
opaițele nu reușeau să împrăștie 
senzația de pustietate ce te cuprin
dea străbătînd aceste meleaguri...

Acest nume avea să fie scos din 
anonimat și situat cap de listă între 
giganții izvoare
lor de energie și 
putere ale patriei 
noastre prin ela
borarea de eătre 
partid a planului 
de 10 ani de e- 
lectrificare a ță
rii. începuse să 
se desfășoare din 
plin marea operă 
de construcție so
cialistă.
greu ne 
imagina 
țile de 
realități 
cărora
șese
de admirație, mîn- 
dtie și încredere 
în forța creatoa
re, hărnicia și e- 
roismul 
nostru.
rămîae 
melor
de excavatoare, în 
dealurile ce aveau să dispară spre 
a face loc uriașelor bale ale uzinei. 
Ziarele ne aduceau vești despre 
marile uzine de la Comănești, Ovi- 
diH, Doicești, Sîngeorgiu de Pădure, 
Borzești, Sadu, Moroieni unde creș
tea o minunată salbă de izvoare ale 
energiei și luminii, iar noi cei din 
Valea Jiului urmăream cu pasiune 
munca constructorilor termocentra
lei și trăiam bucuria victoriilor: în 
15 aprilie 1956 a intrat în funcțiune 
primul turbogenerator de 50 mega
wați, a cărui putere depășea tot ceea 
ее se făurise pînă atunci în tara 
noastră în domeniul energetic. Un 
prim pas de gigant: următorul — 
în «aartie 1957 cînd a intrat în func
țiune cel de-al doilea grup energetic, 
Iar în aprilie 1959, cînd la sistemul 
energetic național a fost conectat 
cei de-al 3-lea grup. Paroșeniul a 
început să reverse prin liniile de 
înaltă tensiune aruncate cu măiestrie 
peste munți și văi, spre Hunedoara 
și ©țelul Roșu, spre cîmpîile Olte
niei, spre minele Văii Jiului, un 
fluviu de energie de 150 megawați. 
Paroșeniul a devenit unul din prin-
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unui 
de 150 
singur 
de и

Iată 
gantul 
roșeni 
facă 
nou
Bura
lor sale, 
recti vele 
de-al lll-lea Con
gres al P.M.R. 
s-a prevăzut ex
tinderea acestei 
termocentrale prin 
montarea 
nou grup 
MW. Un 
grup, dar
putere egală cu 
toate celelalte trei 
grupuri la un Joc, 
șl dintr-o dată 
puterea acestei 
mari termocen
trale s-a dublat. 
Această dublare 
s-a efectuat în- 
tr-un timp re
cord. Săparea fun
dațiilor : ianuarie

1963. Trei luni mai tîrzîu, în martie 
1963: primele preasamblări la sol. 
Iulie 1964 : intrarea în funcțiune.

Grupul de 150 MW reprezintă o 
nouă și importantă victorie în creș
terea-1 potențialului energetic al ță
rii) o realizare care refleetă impe
tuoasa dezvoltare economică a tă
rii. temeinicia cu care este înfăptuit 
programul desăvîrșiril. construcției 
socialiste în patria noastră. Timpul 
scurt în care s-a construit acest 
nou obiectiv e bogat în fapte de e- 
roism cotidian ; constructorii noului 
grup s-au dovedit la înălțimea în
crederii acordate.

Da, aici la Paroșeni pulsează ini
ma celei mai puternice și mai mo
derne termocentrale din țară. Din 
vechiul sat uitat pe vremuri printre 
dealuri, în anonimat, pornesc cu vi
teza luminii prin păienjenișul firelor 
de înaltă tensiune imense cantități 
de energie.

Pagină realizată de
I. BRANEA

1964
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Cifre despre oamenii 
uzinei
sindica- 

Paroșeni 
graiul ei 
hărnicia

Iii evidențele comitetului 
tului de la termocentrala 
figurează o cifră care prin 
vorbește despre capacitatea,
și hotărîrea colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni al uzinei : 
495 de evidențiați în întrecerea so
cialistă Jună de luna de la începu
tul anului și pînă în prezent. Mai 
bine de jumătate din efectivul aces
tei mari unități energetice candi
dează deci la steaua de fruntaș al 
întrecerii socialiste pe acest an.

Rahovean Gheorghe și Mines 
Ghiorghe, mecanici de locomotive 
la transport, Coclea Matei și Pîrvu- 
lescu Marin de la 
reparații, vutcani- 
zatorul Nagy Ște
fan, lăcătușul me
canic Bîrsan Si- 
mion, mecanicul 
principal de ex
ploatare ia caza
ne Miulescu Isaia,

♦ ♦♦
♦
♦
♦

♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦

mecanicul de tur- ♦
♦
♦
♦

bină Colfea Ște
fan, izolatorul ter
mic Bulacu Ghe- 
orghe 
doar
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In cartierul 
energeticienilor

•eeoeeoooooeooooeoaeaoeaeeooeoeeeeeoe

nume din cele ale sutelor de evi
dential care prin munca lor menită 
să asigure indici înalți de utilizare 
a agregatelor, își înscriu numele pe 
panoul de onoare al uzinei.

Buna întreținere a instalațiilor, 
teparații la timp și de calitate, ob
ținerea de indici înalți de utilizare, 
de economii — iată principalele o- 
biective ale întrecerii pe care frun
tașii uzinei le înfăptuiesc prin mun
ca lor de zi cu zi. Realizările obți
nute oglindesc hotărîrea energeti- 
cienilor Paroșeniului de a cinsti așa 
cum se cuvine marea sărbătoare de 
Ja 23 August.

Jiului care au fost termoficate. Ce
tățenii cartierului au ținut insă să-și 
îmbogățească viața cu noi și noi 

. realizări.. Cu sprijinul uzinei, aici a 
fost construit un ștrand prevăzut cu 
instalații de încălzire a apei din ba
zin Te intimpină pretutindeni fru
musețea florilor, a covoarelor de iar
bă, a numeroaselor ronduri de flori.

lată insă că pînă la 23 August, 
energeticienii Paroșeniului vor să-și 
împodobească cartierul lor cu o nouă 
și valoroasă realizare: un cinema
tograf de vară, cu scenă in aer li
ber, cu pistă de dans. Un 
cultural al cartierului, la 
construcție energeticienii și 
lor participă cu însuflețire,
cum s-au plantat stîlpii care vor 
susține scena, au început săpăturile, 
se fac amenajări.

Situat în apropierea clubului, acest 
mic parc cultural va găzdui, cu pri
lejul sărbătorii zilei de 23 August, 
formațiile cultural-artistice ale uzi
nei, care exprimînd sentimentele e- 
nergeticienilor vor clnta viața nouă 
ce a înflorit pe aceste meleaguri.

mic parc 
a cărui 
jamil iile 
Pînă a-

O NOUA EPOPEE
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ -
♦
♦

* 
*

♦

Marea uzină a Paroșe- 
niului a adus bătrînulut 
Jiu o viguroasă tinerețe. 
La început — freamătul 
șantierului, care apoi s-a 
iransformat în cîntec de 
turbine ce însoțesc zi șl 
noapte 
nergii.

lată 
șantierului, 
tenit ani mulți 
drept al Jiului, 
pe malul sting : 
ceput, îri martie 
strucția unei noi mine a 
Văii Jiului. Și, cu aceasta 
a început o nouă epopee a 
Paroșeniului.

Privind șantierul noii 
mine de pe platoul de 
ia gura celor două gale
rii, revezi parcă imensita
tea ■ șantierului termocen
tralei, așa cum era el cu 
10 ani în urmă. Excava
toare puternice își 
cu lăcomie cupele în 
diș, săpînd Jiului o 
albie. Gompresoare 
calcă pămîntul 
terasamenteie pe care nu 
peste mult timp vor cir
cula vagoane grele încăr
cate cu cărbunele Paroșe
niului, platourile pe care 
se vor înălța puțuri de 
extracție, ateliere, depozi
te de material lemnos.

Bătălia se desfășoară cu 
intensitate și în adîncuri. 
Tînărul inginer Stănescu 
Eugeniu. care conduce lu
crările subterane, urmă

rea atent harta minei, în-

sănuiînd lucrările efectua
te în Ultimele zile. In 
subteran, de toate, sînt 
trei brigăzi : cele conduse 
de Moloci Teodor, Hamz 
Aurel și Vîtcă loan. Trei 
brigăzi care au lăsat în 
urmă sute și sute de me 
trî de galerii moderne, e- 
xecutate la un înalt nivel 
calitativ.

Moloci Teodor și ortacii 
lui au deschis galeria di
recțională spre nord-ves’, 
revenindu i cinstea de a 
întîlni pentru prima oara 
unul din stratele de căr
bune ale noii mine : stra
tul 18. De la punctul de 
incidență cu stratul, bri
gada lui Moloci a conti
nuat să sape o galerie 
direcțională excavînd în 
decursul acestei lucrări 
peste 300 tone de cărbu
ne care au și fost expe
diate preparației de la Co- 
roești.

Ortacii lui Hamz Aurel 
deschid galeria direcționa
lă spre est, 
iul căreia va 
săparea unui 
nat pe stratul 
treia brigadă,
tov. Vîtcă loan e hotă- 
rită ca pînă la 23 August 
să străpungă primul sui
tor de aeraj al noii mine.

Deși galeriile ei măsoa
ră de pe acum kilometri, 
mina e încă în fașă. De 
pe acum se poate spune 
însă că aici începe să se 
reunească ceea ce este 
mai modern în minerit

Galeriile sînt susținui-, 
exclusiv în beton sau fier 
Г.Н. Mașinile de încărcai 
mecanizează lucrările de 
înaintare, iar de curînd 
la mina Paroșeni s-a tre
cut de la ecartamentul de 
630 — comun liniilor fe
rate din celelalte mine ale 
Văii Jiului — i. ecarta 
mentul de 750 mm. Trece
rea în două zile de >a 
un ecartament la altul la 
suprafață cît și în subte
ran — operație care a 
implicat > 
suri — a 
capacitate 
și hărnicia 
lei mai tinere mine 
Valea Jiului. Această 
cere la un*fecartamenl 
mare — operație la 
a participat întregul 
lectiv al minei — e lega
tă de organizarea uriui 
transport modern, care va 
permite viteze sporite de 
circulație, o capacitate mai 
mare și siguranță în ex
ploatare.

Colectivul mirței lucrează 
cu spor pentru că înaih- 
tînd mereu spre adîncuri. 
pregătind punerea în ex
ploatare a unor noi șt 
importante bogății subpă- 
mîntene, construiesc 
la Paroșeni, o nouă 
ploatare carboniferă 
Văii Jiului, care va 
tura energiei electrice 
vorîte din turbogeneri 
toarele termocentralei, mii 
de tone de cărbune.

nașterea marilor e-
— iată 
cîteva

♦ 
♦
♦
♦
♦

Din gura uneia din cele două galerii de coastă ale minei Paroșeni, minerilor care ies 
din șut ie apare minunatul tablou al termocentralei, tablou ce simbolizează drumul cărbu
nelui din adîncuri — spre lumină.

însă că
care

freamătul 
n-a con- 
pe malul 

a trecut 
aici a în- 
1963, con

înfig 
prun- 
nouă 
grele 

formînd de la capă- 
continua cu 
plan încli- 

18. Cea de-a 
condusă de

♦
♦
♦
♦
♦

care
serie de mă- 

oglindit marea 
organizatorică 

colectivului ce- 
din 
tre
mei 
care

co-

aici, 
ex- 

a 
ală- 

iz- 
a-

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

■ ♦
♦
♦

♦ 
♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦♦
*
*

♦
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Din experiența C.L3L de ia mioa Pciirii*

Aproape de cerințele 
producției

Folosirea în producție a tehnicii 
avansate și a metodelor tehnologice 
moderne, efectuarea de studii pe te
me ridicate de necesitățile produc
ției, propagarea cunoștințelor teh
nice fac parte din preocupările per
manente ale comisiei inginerilor și 
tehnicienilor de la mina Petrila. 
Pentru realizarea acestor obiective 
sînt folosite forme variate: confe
rințe, lectorate, proiecții de filme, 
consultații tehnice.

Răspunzînd unor cerințe stringen
te ale procesului de producție, în a- 
cest an a fost organizat un ciclu ca
re a cuprins peste 40 de conferințe 
prezentate de ingineri și tehnicieni 
cu o înaltă calificare și îndelungată 
experiență în minerit. Cu mult inte
res au fost ascultate conferințele 
prezentate de inginerii Berceanu Lu
cian și Simota Dumitru pe tema îna
intărilor în roci omogene și neomo
gene. Aceste expuneri își vor dovedi 
eficacitatea intr-un viitor apropiat, 
avînd în vedere că la mina Petrila 
va fi folosită pentru prima dată fo- 
reza S.M.B.-3u la săparea suitori
lor în steril. Pînă acum, prin folo
sii ea acestei foreze au fost săpați 
48Q metri de suitori în strate sub
țiri. Conferințele „Metode complexe 
de combatere a prafului silicogen", 
„Importanța producției de cărbune 
pentru economia națională", „Căile 
de creștere a productivității muticii", 
expuse de inginerii Berceanu Lucian, 
Stoica Emil și Marin Gheorghe au 
atras un mare număr de auditori. 
De două ori pe lună, în sala de fes
tivități a minei, inginerii Panait 
Ioan, Stoica Emil, Boca Octavian, 
Hanning Emeric, tehnicianul Mol
dovan Mircea și alte cadre tehnico- 
inginerești au prezentat lecții în 
cadrul lectoratului la care au parti
cipat și muncitorii.

Siodorli iți iiteiUatit 
авваіашмівіе

Sondorii de la 1 E sectorul Uri- 
cani obțin noi succese pe linia în
deplinirii angajamentelor luate în 
întrecere in cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Bri
găzile care lucrează la sondele nr. 
5734 și 5732 folosind cu pricepere 
utilajul modern din dotare și meto
de înaintate de muncă au forat în 
prima săptămînă a acestei luni 20 
m fizici peste sarcinile de plan. 
Printre cei evidențiați șe numără 
tov. Roșu Aurel, Cîrstea Nicolae, 
Uzurii loan, Albescu Victor, Petcu- 
lescu Florian, Ionescu Aristide, Cîrs
tea loan, Bivolaru Constantin, Dra- 
goinir Tănase, Cucu Adrian, Po
pescu loan, Stoicuiescu Vasile.

Pe șantierele industriale

REDUjCEREA TERMENELOR DE EXECUȚIE — 
IN ATENȚIA CONSTRUCTORILOR

Noua preparaiie. de cărbune de la 
Coroești constituie un obiectiv în
semnat pentru dezvoltarea industriei 
carbonifere din Valea Jiului. înce
pută pe bâza directivelor Congre
sului al Hl-lea al partidului, ea a in
trat deja în circuitul economic, prin 
punerea în funcțiune a primei linii 
tehnologice de spălare. In prezent, 
se fac deja probele la linia Il-a, ur- 
mînd să se termine și ultima linie 
de producție. Alături de corpul cen
tral al preparației, complexul res
pectiv cuprinde și alte obiective în
semnate, printre care construcția unei 
linii de funicular de la noul puț 
sud-Aninoasa pînă la preparație, un 
funicular de șist, stații de descărca
re, de unghi și de întindere etc. ca
re vor servi bunei desfășurări a ac
tivității.

Colectivul șantierului T.C.M.C. 
Coroești a depus în cursul ultimilor 
ani, eforturi pentru terminarea îna
inte de prevederi a obiectivelor prin
cipale — atît la construcții cît și la 
montaje. In această direcție s-au 
obținut succese frumoase, în special 
la realizarea lucrărilor de la corpul 
principal. La alte obiective însă rit
mul de lucru nu a fost satisfăcător : 
la funicularul de șist și funicularul 
de cărbune operațiunile se desfășoa

Tihnele documentare „Mecanica 
tăierilor rapide în cărbune", „Săpa
rea rapidă", „Respectarea normelor 
de tehnica securității în mină", „Lup
ta contra incendiilor în minele de 
cărbuni" sau filmul satiric „Lăudă
rosul" au fost vizionate cu interes 
de marea majoritate a inginerilor 
și tehnicienilor de la mină. Cu ace
lași interes au fost urmărite diafil- 
tnele proiectate care au prezentat 
geologia stratelor de cărbune și teh
nica avansărilor rapide. După pro
iectarea filmelor și diafilmelor au 
fost organizate discuții. Cu acest 
prilej participanții au făcut nume
roase propuneri de adaptare la mi
na Petrila a unor noi procedee de 
lucru. Introducerea mașinii de în
cărcat de tipul E.P.M.-2 este rodul 
aplicării unor astfel de propuneri.

De curînd, a fost organizată o 
interesantă consfătuire tehnică pe 
tema „Asanarea focurilor de mină 
prin înnămolire". La baza discuțiilor 
a stat referatul prezentat de ingi
nerul Felea Mircea, șeful cabinetu
lui tehnic. A fost întocmit un plan 
de măsuri care a fost supus spre 
rezolvare conducerii exploatării. 
Printre altele se propune ca nămo
lul, după ce a fost preparat la su
prafață într-un malaxor special con
struit, să fie introdus în mină și a- 
poi la abataje prin intermediul unor 
conducte de rambleu. Prin această 
metodă se reduc substanțial cheltuie
lile legate de asanarea focului, iar 
abatajele pot fi redate producției 
mult mai repede.

Comisia inginerilor și tehnicieni
lor de la exploatarea minieră Pe
trila se preocupă totodată de întoc
mirea planurilor tematice de inova
ții, sprijină inovatorii la întocmirea 
documentației. Datorită ajutorului 
prompt și calificat primit din partea 
cadrelor tehnice, inovatorii Terenti- 
că Nicolae, Matei Ioan, Teodor Blag 
și alții au putut prezenta o docu
mentație corect întocmită. In cele 9 
inovații aplicate la mina Petrila 
de-a lungul a 6 luni se reflectă și 
activitatea comisiei inginerilor și 
tehnicienilor. In prezent, C.I.T. de 
la mina Petrila se ocupă de intro
ducerea metodei de armare cu beton 
armat a suitorilor. Continuă preocu
parea în ceea ce privește introduce
rea iluminatului fluorescent.

Propunîndu-și spre studiu aspecte 
legate strîns de cerințele ridicate de 
producție, sub conducerea comitetu
lui sindicatului, comisia inginerilor 
și tehnicienilor de la mina Petrila 
a reușit să întreprindă astfel de ac
țiuni care valorifică din plin talen
tul, puterea de muncă și experiența 
cadrelor tehnico-ingitierești. j 

ră foarte încet, iar construcțiile res
pective sînt încă departe de stadiul 
final...

La funicularul de șist al prepara
ției, pilonii sînt ridicați iar cablurile 
întinse pînă la stația de unghi. Mai 
departe însă, pe dealul Plesnitoa- 
rea montajul nu a înaintat. Cît pri
vește funicularul de șist al puțului 
sud-Aninoasa, de-abia sînt ridicați 
pilonii și cablul purtător tras pe pă- 
mînt, dar ridicarea lui, ca și întin
derea cablului de tracțiune sînt par
că uitate.

La funicularul de cărbune pitonii 
metalici nu sînt asamblați, ridicați 
și montați pe locurile respective de 
pe traseu. De-abia acum dulgherii 
Traistă loan, Achim Aurel, Grecu 
Nicolae, Pîrvu loan și Grecu Dumi
tru fac cofrajele — peste fundații 
— -a stația de dublă întindere de 
pe dealul „Cracu", iar Tașcău loan, 
Orcea Constantin, Dinu Grigore, 
Popescu loan execută cofrajele și 
primele betonări la stația de descăr
care din incinta preparației.

Inactivitatea de la funicularul de 
șist al minei Aninoasa (stația de pe 
dealul Curmătura), repartizarea de 
efective puține Ja conștrucția funicu- 
larului de cărbune fac ca lucrările 
la aceste obiective să înainteze în

Act»Mi cu filmul Strădaaia lăcătușilor de la l.PJ.P.
(Urmare din pafl- l-a)

In scopul popularizării filmelor, 
colectivul cinematografului în co
laborare cu Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă au organizat 

în această perioada 3 simpozioane, 
6 premiere festive și numeroase pre
zentări de filme.

Printre filmele care s-au bucurat 
de o caldă apreciere fiind vizionate 
de un număr mare de spectatori se 
numără „Tudor", „Lupeni 29", „Dra
goste lungă de-o seară", „Pisica de 
mare", producții ale studioului cine
matografic București, „Tragedia op
timistă" și altele.

In aceeași perioadă, pe ecranul 
cinematografului „Republica" au ru
lat mai bine de 40 filme care am 
fost vizionate de peste 180 100 spec
tatori.

Colectivul acestui cinematograf a 
organizat în această perioadă 5 pre
miere festive, două, simpozioane.

Noi aparate 
de proiecție

Nu de mult, la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani, îti scopul 
îmbunătățirii proiecției și audiției de 
filme, au fost aduse două aparate 
noi de proiecție din cele mâi mo
derne produse de industria noastră. 
Pentru a nu stînjeni activitatea ci
nematografului, lucrătorii de la ca
bina de proiecție, ajutați de tehni
cianul Despoiu Nicolae, au demon
tat vechile aparate și au montat în 
locul lor pe cele noi într-o singură 
noapte, așa cum de altfel se și an
gajaseră. In acest iei n-a fost sus
pendat nici un spectacol.

C. MAN 
corespondent

Doi muncitori de nădejde de la mina Petrila. electricienii Toacă Ni
colae și Demenyi Carol. Ei lucrează la repararea telefoanelor.

tr-un ritm lent, mult sub posibilită
țile colectivului de la șantierul 
T.C.M.C. Coroești.

Deschiderea noii mine de cărbu
ne de la Paroșeni — exploatare 
modernă c,n abataje frontale lungi 
— constituie, de asemenea, un obiec
tiv important, de, urgență deosebită. 
Executarea lucrărilor pregătitoare de 
suprafață, ca amenajarea incintei, 
drumuri de acces, poduri metalice 
și de beton, casa compresdarelor, 
devierea Jiului au fost încredințate 
tot constructorilor de la T.C M. 
Coroești, care au deschis aici un 
șantier nou sub conducerea ingine
rului Niță Vasile, ajutat de maiștrii 
Fekete Iosif, Bajura loan și alții.

In perioada care a trecut de la 
deschiderea șantierului Paroșeni, 
constructorii au înregistrat unele 
succese. Astfel, la lucrările de ame
najare a incintei minei planul Va
loric pe primul semestru a fost rea
lizat; cele două excavatoare reali
zează zilnic cca 600 m c material 
deplasat; pe luna trecută zidarii în 
piatră și-au depășit sarcinile de 
plan cu 10 la sută, iar in prezern 
întregul colectiv luptă ca în cinstea 
zilei de 23 August să dea drumul 
Jiului pe noua albie. La obținerea 
realizărilor un * aport însemnat aduc

Confecțiile metalice produse la 
secția Livezeni a I.P.I.P. au o ma
re căutare pe toate șantierele noas
tre. Balustrade, scări de incendiu, 
grilaje pentru protecția ferestrelor, 
uși și vitrine metalice la comple
xele comerciale sînt cîteva din pro
dusele fabricate aici.

Șefii de echipă Kanczigher Iu- 
liu, Cișmaș Ambrozie, Nemeș Va
sile, Csaki loan, muncitorii Anuțo- 
iu loan, Matiaș Andrei, Birtalan 
Arpad, Șamu Anton, Lupan Ale
xandru, sub îndrumarea priceputului

S PORT

Шара a doua a Spartachiadei 
republicane de atletism

Recent pe stadionul din Lupeni s-a 
desfășurat etapa а П-a (orășenească) 
la atletism din cadrul Spartachiadei 
republicane. La întreceri au luat 
parte 80 de sportivi din asociațiile 
Retezatul Uricani, Utilajul Petro
șani, Minerul Vulcan. Minerul Lu- 
peni și S.S.E. Petroșani.

Concursul a fost bine organizat, 
pista și anexele puse la punct, iar 
rezultatele mulțumitoare. Redăm mai 
jos pe eîștigătorii primelor locuri :

100 m piat băieți: 1. Niculescu
Mircea — Vulcan; 2. Demeter Bela 
— Petroșani; 3. Dane Ignat — Pe
troșani; 100 m plat fete: 1. Orddg 
Eva — Uricani; 2. Cazan Elena — 
Vulcan; 3. Furnea Viorica — Vul
can; 200 m plat băieți.: 1. Demeter 
Beia -- Petroșani; 2. Niculescu Mir
cea — Vulcan; 3. Dane Ignat — 
Petroșani; 200 m plat fete : 1. Fur
nea Viorica — Vulcan; 2. Popa E- 
leonora — Uricani; 400 m plat bă
ieți : 1. Reti Mihai -- Lupeni; 2.

excavatoriștii Boko Antal, Stoineanu 
Iulian și Suță Marin, buldozeristul 
Gagiu Constantin, zidarii-pietrari 
Andreescu Nicolae, Balaite Pavel, 
Voichițoiu llie, Văduva Constantin, 
Grigore Ioan, șoferii Iordache Ște
fan, Fluieram Marin, Oprinescu 
Petre, mecanicul Fieraru Dumitru, 
electricianul Toropa loan și alții, 
care nu-șî precupețesc eforturile pen
tru realizarea sarcinilor prevăzute.

Greutăți sînt însă multe: pe pri-- 
mul semestru, de pildă, din 13 obiec
tive planificate, de-abia unul a avut 
finanțarea deschisă, piatra necesară 
pentru căptușirea albiei vine în can
tități insuficiente și dimensiuni neco
respunzătoare, iar l.RT.A. Petroșani 
încă nu asigură mijloacele de trans
port necesare, în stare bună.

Și lucrările pe acest șantier sînt 
rămase în urmă; cu toate că au o 
urgență mare. Din partea conducerii 
șantierului se cere completarea efec
tivului de muncitori și tehnicieni L și 
introducerea lucrului în mai multe 
schimburi : beneficiarul să asigure la 
timp documentațiile și finanțarea, 
tovarășii de la l.R.T.A. să ia măsuri 
pentru repartizarea pe șantier a unui 
atelier mobil care să asigure o de
panare operativă a mașinilor de
fecte, iar întreprinderea orășenească 
de industrie loeală să ajute șantie
rul în aprovizionarea cu piatră pen 
tru lucrările de deviere a albiei 
Jiului.

Trebuie luate toate măsurile pen
tru urgentarea executării lucrărilor 
la obiectivele industriale ! 

maistru Gyorgy Alexandru, au exe
cutai în prima jumătate a acestui 
an peste 80 de tone asemenea con
fecții metalice. In prezent secția are 
terminate peste 20 tone diferite 
confecții metalice executate pe ba
za comenzilor emise.

Prin munca lui neobosită, stră
dania depusă pentru executarea co
menzilor respective la timp și de 
bună calitate, colectivul secției de 
confecții metalice — Livezeni și-a 
cîștigat aprecierea constructorilor de 
pe șantiere.

Rusu Dumitru — Petroșani; 3. Hor
nung Wiliam — Vulcan; 400 m plat 
fete: 1. Drdog Eva — Uricani; 2. 
Cazan Elena — Vulcan; 800 m plat 
băieți : 1. Gedo Alexandru — Lu
peni; 2. Lauran Carol — Petroșani; 
3. Dobîrceanu Constantin — Uri
cani; 800 m plat fete; 1. Gyergyei 
Ida — Vulcan; 2. Foldeși Aurelia — 
Vulcan; 1500 m plat băieți: I. Fa- 
goș Cornel — Uricani; 2. Dobai Er
nest — Uricani; 3. Hoțea Gheorghe
— Lupeni; 5000 m plat băieți: 1. 
Peter Aron - Lupeni; 2. Szilagyi 
Francisc — Lupeni; 3. Safta Toma

Școala profesională Lupeni; Înăl
țime fete : 1. Vlad Ioana — Lupeni;
2. Cazan Elena — Vulcan; înălțime 
băieți: I. Flețan Cornel — Petro
șani; 2. Popescu Lucian — Petro
șani; 3. Moroic loan — Lupeni; 
Lungime băieți: 1. Șuluțiu Gheorghe
— Petroșani; 2. peheleanu Iosif — 
Paroșeni; 3. Piesa Ludovic — Uri
cani; Lungime fete: 1. Vlad Ioana
— Lupeni; 2. Furnea Viorica — 
Vulcan; 3. Gyergyei I.; Greutate 
băieți : 1. Popescu Lucian — Petro
șani; 2. Moroic loan — Lupeni; 3. 
Deheieanu Iosif — Paroșeni; Greu
tate fete: 1. Răduț Marta — Lupeni:
2. Ambruș Ecaterina — Petroșani;
3. Calotiță Dorina — Vulcan; Disc 
băieți : 1. Popescu Lucian — Petro
șani; 2. Moroic loan — Lupeni; 3. 
Rug Alin — Petroșani; Ștafetă 
4ХЮ0 m băieți: 1. Școala sportivă 
de elevi Petroșani (Dane, Demeter, 
Șuluțiu. Rusu); Ștafetă 4X100 m 
fete: 1. Minerul Vulcan (Furnea, 
Cazan, Faideși și Gyergyei).

ANDREI ANGER 
președintele comisiei de atletism

FR06RAM те MOTO
27 iulie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoara, 8,00 Sumarul ziarului „Scîa- 
teia", 8,06 Cîntă corul Radiotelevi- 
ziunii, 9,35 Soliști ai teatrelor noas
tre muzicale. In program muzică 
din operete, 11,00 Cîntece și jocuri 
populare, 11,30 Muzică ușoară romî- 
nească, 12,44 Muzică populară, 18,Î0 
Melodii din operete, 14,30 Vreau să 
știu, 15,00 Muzică populară bănă
țeană, 16,45 Lecția de limba rusă. 
Ciclul I, 17,20 Tineri interpret! de 
muzică populară: Natalia: Gliga și 
Florea Burnea, 17,40 Tinerețea ne e 
dragă, 18,03 Pagini alese din operele 
lui Puccini, 18,36 Muzică ușoară, 
19,00 Revista economică radio. 19,20 
Din folclorul muzical al popoarelor.
20.40 Arii din operete interpretate 
de Luis Mariano, 21,10 Concert de 
muzică ușoară, 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8.36 Orches
tre de muzică populară, 9,20 Potpu
riuri de muzică ușoară romînească,
9.40 „Partid iubit" — emisiune de 
cîntece, 10,00 Valsuri din operete,
10.30 Melodii populare, 11,1.5 Citind 
din romanul „Cînd se scutură peli
nul" de Al- N. Trestieni, 12,01 Mu
zică ușoară, 12,30 Scene din opere, 
13,55 Muzică romînească de film, 
14,30. Piese de estradă interpretate 
de formații de coarde, 15,30 Muzioă 
ușoară, 16,00 Arii din opere, 16,30 
Cîntece și jocuri populare, 18,00 
Ciclul „Să cunoaștem creația enes- 
ciană", 18,45 Noi înregistrări de 
muzică populară: cîntă Maria Schi- 
por, 19,05 Cîntă orchestra de estra
dă a Radioteleviziunii, 19,40 Muzică 
din opereta „Silvia" de Kâlmân,
20.30 Melodii distractive, 21,10 Pa
gini celebre din operete, 21,30 Oa
meni de seamă, din istoria culturii: 
Pasteur. 22,15 Muzică populară din 
America Latină.
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LoHSrile Шііііі EtosoBit ii Serial al 0.И.ІІ.
GENEVA 25 (Agerpres).
Consiliul Economic și Social al 

O.N.U. a hotărît vineri să transmită 
celei de-a XIX-а Adunări Generale 
a Națiunilor Unite raportul și ac
tul final al Conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare pentru a le 
da cursul necesar. ,

După . ce subliniază în pream
bul faptul că „un mecanism inter
național adecvat în domeniul co
merțului și dezvoltării este indis
pensabil pentru asigurarea creșterii 
și expansiunii economiei mondiale", 
rezoluția Consiliului exprimă satis
facția față de actul final și de 
raportul Conferinței Națiunilor

Ședința guvernului italian
ROMA 25 (Agerpres).
Noul guvern italian, prezidat de 

Aldo Moro, s-a întrunit în prima 
pa ședință în cursul căreia a fost exa
minată problema numirii subsecre
tarilor de stat. S-a căzut de acord 
ca atribuirea locurilor de subsecre
tari de stat să păstreze aceeași pro
porție între partidele participante la

Declarația lui Ch. Jagan
GEORGETOWN 25 (Agerpres)
Primul ministru al Guyanei Bri

tanice, Cheddi Jagan, a .anunța', 
că a suspendat tratativele purta ie 
cu liderii opoziției din țară organi
zate în scopul găsirii unei soluții 
pentru a se pune capăt tulburărilor 
„din cauza atitudinii intransigente 
și actelor de teroare comise de opo
ziție". Jagan a declarat că nu este 
întîmplător faptul că în timp ce a- 
veau loc tratative cu reprezentanții 
opoziției s-a încercat aruncarea în 
aer a sediului Partidului progresist 
al poporului, partidul de guvernă- 
mînt, în intenția de a fi asasinate 
50 de persoane, inclusiv soția sa. 
Referindu-se la valul de acțiuni te
roriste din țară, primul ministru a 
spus că ele au fost pregătite cu 
minuțiozitate și că în timp ce auto
ritățile britanice au dezarmat pe 
sprijinitorii partidului de guvernă- 
mînt, ele nu au făcut același lucru 
cu alte persoane.

, După cum transmite agenția Reu- 
■ ter, vineri elementele teroriste au

ECUADOR

împotriva crimelor comise 
de regimul militar

QUITO 25 (Agerpres).
Gonducătorii partidelor politice de 

,stingă, precum și liderii organizați
lor sindicale studențești și ale scri
itorilor din Ecuador au dat publici
tății un apel adresat popoarelor A- 
mericii, în care denunță crimele co- 

(mise de regimul militar instaurat în 
urmă cu un an în această țară. In 
apel sînt enumerate o serie de mă
suri cu caracter represiv luate de 
junta guvernamentală ecuadoriană. 
printre care interzicerea partidului 
comunist și a Federației studenților, 
atacurile împotriva instituțiilor cul
turale și universitare, întemnițarea 
unui mare număr de conducători 
sindicali și ai studenților.

Convorbiri economice 
anglo—iugoslave

LONDRA 25 (Agerpres).
Agenția Taniung relatează că în

tre Anglia și Iugoslavia au avut loc 
convorbiri economice. în cadrul că
rora au fost examinate posibilitățile 
dezvoltării pe mai departe a cola
borării economice dintre cele două 
țări. S-a constatat că livrările reci
proce de mărfuri au crescut și că 
există perspective favorabile pentru 
dezvoltarea cooperării industriale. Se 
exprimă interesul părților ca Anglia 
să participe la livrările de utilaj -pe 
credit pentru obiectivele a căror con
struire este prevăzută în planul de 
șapte ani de dezvoltare economică a 
Iugoslaviei.

Unite pentru comerț și dezvoltare. 
Consiliul iși exprimă, de asemenea, 
convingerea că conferința a marcat 
un pas important spre adoptarea 
unei politici noi și dinamice în do
meniul comerțului- internațional și 
al dezvoltării și afirmă că a luat 
act de hotărîrea statelor participan
te la conferință de a face tot posi
bilul pentru a pune bazele unei 
ordini - economice mondiale mai bu
ne și propune ca, conform actului 
final, guvernele să ia în conside
rare întreprinderea de noi măsuri 
în problema recomandărilor confe
rinței în diferitele domenii ale pro
gramelor lor naționale și interna
ționale.

actualul guvern ca și în timpul ce
lui precedent.

După ședința Consiliului de Mi
niștri s-a anunțat că premierul Mo
ro urmează să se : prezinte în fața 
Parlamentului miercuri sau joi pen
tru votul de Învestitură în legătură 
cu programul guvernamental.

organizat un nou atac în capitala 
țării — Georgetown, unde o bom
bă aruncată într-un magazin apar- 
ținînd, unor indieni a provocat 
moartea a două persoane și răni
rea gravă a altor două.

Conferința Organizației
WASHINGTON 25 (Agerpnes).
După patru zile de dezbateri la 

Conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai Organizației Statelor Ame
ricane, care-și desfășoară lucrările

Procesul unor SS-ițti
BONN 25 (Agerpres).
La începutul lunii octombrie la 

Tribunalul din Koln vor fi judecați 
zece foști SS-iști acuzați de a fi 
participat la asasinarea a 10 000 de 
persoane în lagărul de concentrare 
de la Oranienburg-Sachsenhausen. Se 
precizează că procesul va dura 
o jumătate de an. Pentru acest pro
ces au fost pregătite documente ca
re însumează 200 de dosare. Sînt 
așteptați să sosească aproximativ 
200 de martori din R.F.G., R.D.G., 
Cehoslovacia, Polonia, Olanda, Bel
gia, Izrael, Austria, Canada, Argen
tina și S.U.A.

IN ÎTEVA RÎNDURI
NEW YORK. — Cargoul britanic 

„Maiden" a descoperit în Oceanul 
Atlantic patru naufragiați care au 
petrecut nouă zile „într-o mică barcă 
de salvare. Cei patru călătoreau din 
Statele Unite spre insulele Bermude 
pe bordul unui yacht și au fost ne- 
voiți să-l părăsească în urma unor 
avarii. Cînd au fost găsiți naufra- 
giații nu mai aveau decît un litru de 
apă de băut.

HAGA. — Ministrul de externe 
olandez J. Luns, a plecat simbătă 
la Djakarta intr-o vizită de răspuns 
la cea făcută in Olanda de minis
trul de externe indonezian, Suban- 
drio.

După vizita in Indonezia, care se 
încheie la 2 august, Luns va sosi 
la Delhi la invitația guvernului in
dian.

ROMA. — „In prezent, forțele an
goleze de rezistență numără 25 000 
de combatanți și 5 000 de rezerviști" 
a declarai intr-un interviu -cordat 
ziarului „Unita". Augusto Pereira 
Bastos. reprezentant al guvernului 
provizoriu în emigrație al Republicii 
Angola. Din păcate, a adăugat el, 
nu toți acești combatanți sînt bine 
echipați și înarmați. Pereira Bastos 
și-a exprimat încrederea, că proble

U Thant a sosit 
la Rangoon

RANGOON 25 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a sosit sîmbătă la Rangoon 
într-o vizită oficială de trei zile, la 
invitația guvernului birmanez.

In declarațiile făcute la Ankara 
și Beirut, unde a făcut escale în 
drum spre Rangoon secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a declarat 
că este încrezător în acțiunea me
diatorului O.N.U. pentru Cipru, care 

găei o soluție acceptabilă pen
tru toate părțile interesate".

In Itllliră tu lullntile 
ій-ііійиш

NEW YORK 25 (Agerpres).
Referindu-se la surse informate, 

agenția France Presse anunță că 
misiunea de anchetă instituită de 
Consiliul de Securitate în urma plîn- 

gerii Cambodgiei împotriva încălcării 
frontierei sale din direcția Vietnamu
lui de sud. va face două recoman
dări : instituirea prin observatori 
O.N.U. a unui control internațional 
la frontiera dintre cele două țări, 
precum și crearea unei comisii bi
laterale în vederea studierii liniei 
de frontieră.

Se crede că recomandările conți
nute în raportul misiunii de anche
tă vor face obiectul unor dezbateri 
în Consiliul de Securitate.

Statelor Americane 
la Washington, a reieșit că Mexicul 
și Chile se opun adoptării unor 
„sancțiuni" împotriva Cubei. iar 
Uruguay și Bolivia au lăsat să se 
înțeleagă că se vor abține de la 
vot, iar Argentina, Brazilia și Pe
ru nu și-au precizat încă poziția 
față de „rezoluția dură" prezentată 
de Costa Rica, Panama și Colum
bia.

In prezent — relatează agenția 
Reuter — se fac eforturi pentru a 
se încerca să se obțină cel puțin 
abținerea de Ia vot, în locul unor 
voturi contra, ale delegațiilor celor 
patru țări, care mențin relații di
plomatice cu Cuba : Mexic, Chile. 
Bolivia și Uruguay. Potrivit Bule
tinului de știri al Casei Albe, întru- 
cît se intenționează ca votul să 
aibă loc numai după ce se va 
ajunge la o soluție de compromis, 
este posibil ca lucrările conferinței 
să fie prelungite pînă la începutul 
săptămînii viitoare.

ma înarmării forțelor patriotice an
goleze va fi în curînd rezolvată.

CAIRO. — După cum relatează 
ziarul „Al Gumhuria", care apare in 
capitala R.A.U., în baza rezoluției 
Conferinței africane la nivel inali, 
ce s-a desfășurat recent la Cairo, 
grupul țărilor africane de la Orga
nizația Națiunilor Unite va prezenta 
la viitoarea sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. un proiect de tra
tat internațional, în problema denu- 
clearizării și dezarmării generale.

MUMCHEN. - La Kreuth (Ba
varia) a încetat din viață cunoscu
tul regizor de teatru, Heinz Herald, 
în vîrstă de 73 de ani. Fost colabo
rator apropiat al lui Max Reinhardt. 
Herald a părăsit Germania în 1933. 
trăind și lucrînd succesiv la Paris, 
Londra, New York și Hollywood. In 
1937 i s-a decernat premiul Oscar 
pentru scenariul „Emile Zola".

BUDAPESTA. — După o vizită 
făcută în R.P. Bulgaria, Edward 
du Canti, ministru de stat la Minis
terul Comerțului al Marii Britanii 
a sosit la Budapesta.

LIMA. — Președintele Perului. 
Balaunde Terry, a acceptat vineri 
demisia guvernului condus de Fer
nando Schwalb. El a însărcinat tot 
pe Fernando Schwalb. să formeze cît

Conferința de presă a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Președintele Statelor Unte, Lyndon 

Johnson, a ținut vineri o conferință 
de presă la Casa Albă în cursul 
căreia a trecut în revistă o serie 
de: probleme de politică internă și 
externă. Cu acest prilej, președinte
le a reafirmat poziția guvernului 
S.U-A. față de situația din Asia de 
sud-est, și față de Cuba. El a de
clarat totodată că Statele Unite 
:,vor continua să acționeze pentru 
pace in Cipru și în Congo și pen
tru realizarea de progrese în „run
da Kennedy".

Referindu-se la o declarație a 
senatorului Barry Goldwater, candi
datul la președinție din partea par
tidului republican, potrivit căruia, 
în cazul în care va deveni preșe
dinte va acorda o mai mare liber
tate de acțiuni militarilor în folo

Noi incidente în Cipru
NICOSIA 25 (Agerpres).
In Cipru s-au înregistrat noi in

cidente. In localitatea Mosphili, din 
regiunea Mansura, s-a produs vineri 
după amiază, un schimb de focuri, 
după ce în cursul dimineții regiu
nea respectivă a fost vizitată de 
președintele Makarios.

In preajma localității Timbu, si
tuată la sud-est de Nicosia, o pa
trulă daneză, aparținînd forței 
O.N.U., a fost atacată cu focuri de 
arme automate de pe pozițiile de
ținute de ciprioții turci.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că în localitatea Hamit 
Mandres, continuă negocierile — 
sub egida comandamentului O.N.U. 
— pentru stabilirea clauzelor armis
tițiului între cele două comunități.

V

NEW YORK 25 (Agerpres).
La New York a fost dată publi

cității o telegramă adresată de Mi
nisterul de Externe suedez secreta
riatului general al O.N.U.. în le- 
turâ cu evoluția problemei cipriote.

In telegramă ministrul de exter
ne al Suediei își exprimă neliniș
tea în legătură cu agravarea situa
ției din Cipru ca urmare a acumu
lărilor de arme și personal militar 
în insulă. Telegrama precizează că, 
acest lucru precum și atitudinea de 
necooperare a părților direct intere
sate în conflictul din insulă deter
mină guvernul suedez să formuleze 
rezerve în legătură cu participarea 
viitoare a Suediei la forțele O.N.U. 
din insulă. Guvernul suedez are in 

mai repede posibil noul guvern, îna
inte de 28 iulie, sărbătoarea națio
nală a Perului.

ROMA. — La șantierele navale 
din Genova a fost lansat la apă al 
5-lea petrolier construit pentru U- 
niunea Sovietică de către Societa
tea Italiană de construcții navale 
„Ansaldo". Nava are un deplasa
ment de 49 000 tone.

TOKIO. — Potrivit unor date sta
tistice date publicității la Tokio, pro
ducția de oțel a Japoniei pe anul 
fiscal 1963 a fost de 40 de milioane 
tone, țara situîndu-se pe locul trei 
în lume după Statele Unite și Uniu
nea Sovietică.

CIUDAD DE MEXICO. — După 
cum anunță agenția Prensa Latina, 
intre 31 august și 11 septembrie va 
avea loc în capitala Mexicului o re
uniune a consiliilor executive ale 
Organizației Mondiale a Sănătății 
și Organizației panamericane pentru 
ocrotirea sănătății. In cadrul acestei 
reuniuni se va discuta problema a- 
cordării unor ajutoare medicale țări
lor africane și latino-americane.

MONTEVIDEO. — Vineri a avut 
loc la Montevideo, în fața clădirii 
Consiliului de Miniștri al Urugua- 
yului, o demonstrație de protest îm
potriva intențiilor consiliului minis
terial al Organizației Statelor Ame
ricane de a adopta noi măsuri îm
potriva Cubei. 

sirea armei nucleare, Johnson a 
subliniat că „răspunderea definitivă 
în hotărîrile privind arma nucleară 
trebuie să rămînă în mîinile șefului 
civil al acestui guvern — preșe
dintele Statelor Unite — și eu cred 
și repet că tocmai acest lucru îl do
rește poporul american". Vorbitorul 
a arătat că problema drepturilor ci
vile ale negrilor va fi discutată 
fără îndoială în actuala campanie 
electorală. „Consider, a spus el, că 
tuturor bărbaților și femeilor trebu
ie să li se asigure drepturi cons
tituționale depline".

Președintele a spus că urmăreș
te cu atenție incidentele rasiale din 
New York și a declarat că guver
nul federal este gata să acorde tot 
ajutorul posibil autorităților locale 
și celor ato statului New York pen
tru restabilirea ordinei.

tenția să ceară întrunirea Consiliu
lui de Securitate.

In același timp s-a dat publici
tății răspunsul lui U Thant la tele
grama ministrului afacerilor externe 
suedez în care împărtășește neliniș
tea guvernului suedez în legătură 
cu acumularea de arme în Cipru. 
Răspunsul, însă, precizează că nu 
este de dorit și nici util pentru mo- 1 
ment ca Consiliul de Securitate să..-, 
se întrunească.

¥
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager

pres).
Reprezentantul Austriei la O.N.U. 

a informat cabinetul secretariatului 
general că guvernul țării sale a ho
tărît să-și reînnoiască contribuția de 
40 000 dolari pentru cheltuielile des
tinate întreținerii forțelor O.N.U. în 
Cipru.

ÎNTREVEDERE 
JOHNSON-GOLDWATER

WASHINGTON 25 (Agerpres).
Președintele Lyndon Johnson a 

avut vineri o întrevedere la Casa 
Albă cu senatorul Barry Goldwater, 
candidatul partidului republican la 
alegerile prezidențiale din luna no- - 
iembrie. întrevederea, care a avut 
loc la cererea senatorului din Ari
zona, a durat 16 minute și a fost 
consacrată, după cum a declarat 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
efectuării „unei treceri în revistă a 
măsurilor ce trebuie luate pentru a 
evita incitarea la încordare rasială". 
In comunicatul dat publicității se 
arată că atît președintele cît și se
natorul Goldwater au căzut de acord 
că încordarea rasială trebuie evitată.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a refuzat să dea alte amănunte cu 
privire la conținutul discuțiilor.

Ameliorarea situației 
din Singapore

SINGAPORE 25 (Agerpres).
La Singapore a fost dat publici

tății sîmbătă dimineața un comunicat 
oficia] în legături cu tulburările ca
re au avut loc timp de cîteva zile 
în acest oraș. Comunicatul arată 
că în urma incidentelor, 21 de per
soane au fost ucise, iar peste 450 
rănite. Poliția a operat, de aseme
nea. 1 580 de arestări. în special 
pentru încălcarea restricțiilor de cir
culație. Comunicatul precizează că 
situația din oraș s-a ameliorat con
siderabil.

Abdul Razak, care îndeplinește 
funcția de prim-ministru al Fede
rației Malaieze în timpul vizitei lui 
Abdul Rahman în S.U.A. și Canada, 
a sosit sîmbătă dimineața, pentru a 
doua oară, la Singapore. El a avut 
o întîlnire cu membrii guvernului 
Singaporelui în legătură cu situația 
din oraș.
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