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ÎNTRECERII socialiste
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romite

DECRET
Producție spe ită de energie electrica

Antrenați în întrecerea socialistă 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la termocentrala 
cea de-a XX-a 
rării patriei cu 
producție. Pe 7 
ducție a fost depășit cu 3 081290 
kWh energie electrică. De -asemenea, 
harnicii energeticieni de la Paroșeni

Depășiri la
însuflețit în muncă de lozinca „Ca

litate, cantitate și preț de cost redus 
la toate sorturile de cărbune", Golecli- 
vul preparației Lupeni a înscris pe 
graficul întrecerii depășiri la toți 
indicii planului de producție. Bilan 
ІЙ încheiat pe lunile care s-au scurs 
din acest an arătă că indicii de 
plan au fost realizați după cum ur
mează : producție recepționată + 1,7 
la sută, producția supusă preparării

307 metri 
peste angajament

la - prețul de cost al lucrărilor efec
tuate 
lei. •

Pe 
ficul 
duse 
5456), Popescu Spiru (locația 5916) 
și Cevălă Grigore (locația 5409) 
care au, depășit .angajamentul avut 
cu 24,66 și respectiv, 42 la sută.

Pardșeni, întîmpină 
aniversare a elibe- 
realizări sporite în 

luni, planul de pro-

organizarea

Hotărîți să întîmpine cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
succese cît mai frutnoase în muncă, 
sondorii de pe șantierul de explorări 
Livezeni îmbunătățesc
lucrului și urmăresc ea utilajele să 
funcționeze la întreaga lor capaci
tate. Pînă în prezent ei au forat 
peste angajamentul luat în cinstea 
marii sărbători a eliberării 307 me
tri fizici de sondă și au realizat

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
au înregistrat ia prețul de cost al 
producției livrate o economie de 
1 900000 lei și beneficii peste plan 
a căror valoare totală se ridică la 
suma de 212000 lei.

Ea obținerea acestor rezultate au 
adus un aport deosebit colectivele 
de muncă ale secțiilor cazane, repa
rații termomecanice și turbine.

toți indicii
-f- 1,6%, producția de special pentru 
cocs -f- 1 la sută, recuperarea glo
bală 4s 0,7 puncte, 
puncte, economii la 
de 296000 lei.

Asemenea depășiri 
la ceilalți indici de 
mare parte din secțiile preparației 
Lupeni și-au sporit cu noi obiective 
angajamentele luate în cinstea zilei 
de .23 August.

fizici forafi

cenușă — 0.4 
prețul de cost

s-au obținut și 
plan. Recent o

economii în valoare de 184 000

șantier, locuri de cinste pe gra- 
întrecerii ocupă brigăzile con- 
de Turcu Gheorghe (locația

Contribuția lăcătușilor
Echipele de întreținere și de repa

rații din cadrul secției de finisaj 
textil de la Viscoza Lupeni aduc o 
eontribuție de seamă in asigurarea 
funcționării ritmice a mașinilor 
răsucit, depănat și de bobinaj.

In luna care a trecut, echipa 
reparații a efectuat o seamă de
parații curente și mijlocii și toate 
le-a terminat înainte de termen, 
contribuind astfel Ia reducerea la 
minim a orelor de staționare a mași-

de

de 
re-

nilor din motive de defecte mecanice.
Astfel, mașinile de bobinaj nr. 12 

și 13, mașina de răsucit nr. 5 și 
cea de depănat nr. 9 au fost redate 
producției eu 
cîte o zi mai 
devreme, repa
rațiile necesare 
fiind efectuate 
în două zile în 
loc de trei, cum 
era prevăzut.

Ciclu de filme 
închinate marii sărbători 

In cinstea zilei de 23 
August, întreprinderea ei- 
aematografică regională de 
stat Deva-Hunedoara orga
nizează la cinematograful 
„Cultural" din Lupeni, un 
ciclu de filme romînești 
premiate la Festivalul fil
mului de la Mamaia ce г 

avut loc în ’Vara’ 
acestui an. Filme
le vor rula după

eum urmează i 13 august 
filmul „Tudor" seria I-a șt 
a 11-a; 14 august „Eu- 
penî 29“; 15 august un 
program de filme docu
mentare (premiate la festi
val) și 16 august filmul 
„Dragoste lungă de-o sea-

Cu prilejul 
In temeiul 
Consiliul de 
ART. UNIC.

celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, 
articolului 37, punctul 1 din Constituție,, 
Stat al Republicii Populare Romine decretează:
— Se convoacă Marea Adunare Națională, in sesiune

1964, orele 10 dimineața.

București, 11 august 1964.

Unități cu deservire 
exemplară

Віве aprovizionate cu le
gume și fructe proaspete, 
unitățile nr. 24 și 34 O.E.F, 
din orașul Lupeni satisfac pe 
deplin cerințele oamenilor 
muncii. Curățenia exempla
ră în magazine precum și 
buna deservire pe care o 
fac vînzătorii Sandu Du
mitru și Sandu Elena a- 
trag zilnic sute de cum
părători, In condicile de 
reclamații ale celor două 
unități se pot citi doar cu
vinte de -laudă la adresa 
vînzătorilor. Acest fapt a 
adus recent, celor două ie 
nîtăți,

pentru deservirea exempla
ră pe oraș.

Asemenea acestora în 
Lupeni sînt și alte unități. 
Pentru felul în care deser
vesc cumpărătorii, merită 
să fie evidențiate vînzătoa- 
rele: Țucaci Irina, Șipoș 
Tincuța, Oprișa Maria, Și- 
mon luliana. Bucur Viori
ca de la unitățile T.A.P.L. 
nr. 15 Ăi 39, precum și 
vînzătoarele Miclea Maria, 
Haidu luliana de la uni
tatea O.G.L. nr. 77.

solemnă, in ziua de 22 august

Președintele Consiliului de Stat 
GH. GHEORGHIU-DEJ

0 sarcină actuală a constructorilor

titlul de fruntașe

ARDELEAN ION 
GABOR N1COLAE 

corespondenți
I -

Salutări de
împreună cu alți munci

tori de la 
plecat ia 
maistrul 
Eftimie.

Din frumoasa stațiune E ■ 
forie Sud, a litoralului 1 
nostru, tovarășul Mardare 1

mina Uricani а 
odihnă și prim- 
minier Mardare

pe litoral
a trimis, printr-o ilustrată, 
calde salutări colectivului 
minei și comitet ului sindi
catului. Și ca el mulți. alți 
tovarăși plecați în concediu 
gu trimis tovarășilor lor 
de muncă salutări din sta
țiunile de odihnă.

O largă rețea de biblioteci
ln 

lare, 
fost organizată o largă 
rețea de biblioteci.

A luat ființă Biblio
teca Centrală de Stat, 
care a ajuns la un fond 
de peste 4 milioane e- 
xemplare cărți romînești 
și străine, 
manuscrise, 
discuri etc.
1963 colecțiile Bibi iote 
eii Academiei au cres
cut și ele de peste 6 
ori, iar cele ale biblio-

anii puterii popu- 
în țara noastră a

documente, 
microfilme, 

Intre 1949—

tecilor universitare de 
peste 3,6 ori.

Specialiștii au la în- 
demînă aproape 5 000 
de biblioteci documen
tare care funcționează 
pe lîngă institutele de 
cercetări științifice, cen
trele de documentare 
din diferite ramuri ale 
științei și tehnicii, ins
tituții și pe lîngă cabi
netele tehnice din între
prinderi. In două treimi 
din totalul 
comune

centrelor de 
se găsesc bi

blioteci cu. un fond me-

diu de peste 6 000 vo
lume avînd bibliotecari 
salarizați de stat. In 
afară de acestea, la sa
te funcționează alte pes
te 3 500 de biblioteci.

In total în țară func
ționează acum 23 637 
biblioteci, profilate pe 
diferite domenii și cate
gorii de cititori. Aceste 
biblioteci 
fond total

83 500 000 
mai anul
8 677 000
gistrați au împrumutat

72 885 000 volu
me.

(Agerpres)

posedă un 
de carte de 

volume.1 Nu- 
trecut, cei 

cititori inre-
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DRĂGHICI AUREL PADUREANU SIM1ON
șef de brigadă, mina Uricani șef de brigadă, mina Vulcan

S1MO ALEXANDRUBOTEANU N1COLAE
* șef de brigadă, mina Petrila șef de brigadă, mina Lupeni 
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evidențiați In întrecerea socialista

Valea Jiului a devenit un vast șantier. Se înalță noi 
obiective social-culiurale, se extinde și se modernizea
ză rețeaua de drumuri, canalizare, alimentare cu apă 
și energie electrică, se construiesc cartiere frumoase 
care constituie podoabe ale bazinului nostru carbo
nifer.

Anul acesta constructorii vor ridica 1666 apartamente 
noi. o școală cu 16 săli de clasă, 2 complexe comer
ciale, un cămin studențesc, 4 centrale termice și alte 
obiective de interes social-cultural. Pentru realizarea 
acestui volum însemnat de lucrări, pe șantiere an fost 
luate numeroase măsuri tehnico-organîzatorice printre 
care prepararea be toanelor și mortarelor în patru cen
trale bine amenajate, șantierele au fost dotate cu nu
meroase utilaje printre care macarale,, buldozere, exca
vatoare. iar șantierele Vulcan și Petrila au primit eo- 
fraje glisante pentru ridicarea blocurilor înalte.

Perioada care a trecut din acest an a adus ’multe 
succese in activitatea constructorilor: au fost date în 
ffeldĂffirța •mtflerifor 252 apartamente noi, im cinemato
graf cu 500 locuri la Lupeni, я-â terminat construcția 
unei gcQlj ap 16 săli de clasă la Vulcan, au fost puse 
în lucru ‘toate obiectivele care urmează să fțp . predate 
piuă la efîrșifttl -anului, iar în cinstea aniversării etibfe- 
răfii, constructorii preconizează să dea în folosință alte 
536 apartamente.

Succesele obținute pe șantierele noastre pînă acum, 
sînt umbrite însă de slabele rezultate în ce privește re
ducerea prețului de cost. Astfel, la acest capitol, pe se
mestrul I, șantierele T.R.C.H. au înregistrat pierderi de 
milioane de lei.

Una din cauzele acestor pierderi la prețul de^cost, o 
constituie proasta gospodărire, risipa de materiale care 
se face pe diferite șantiere. De pildă, în ultimele săptă- 
mîni, tranzitul gării Lupeni a fost sufocat de cantitățile 
mari de balast și nisip care se adunaseră aici — cea. 
11000 mc — din care cauză șantierul a înregistrat 
HO 000 lei locație pentru vagoane nedescărcate la 
timp. Căutînd să dea o „rezolvare" operativă acestei 
probleme, conducerea șantierului a împins cu buldoze
rul o mare cantitate de nisip într-o grădină învecinată 
cu tranzitul. Cîți metri cubi de nisip s-au amestecat 
însă cu pămintul, nu mai ține nimeni cont

Creșterea manoperei din cauza tărăgănării execuției 
unor obiective și refacerile sînt, de asemenea, genera
toare de pierderi. Asemenea cazuri au fost anul acesta 
pe șantierul Lupeni, blocurile В 1 și G 1, la Vulcan, 
blocul В 4. Ia Aninoasa, blocul A 1 ca și pe șantierul 
Petroșani — unde aii trebuit refăcute zugrăveli, vopsi
torii, executate remedieri la parchet și instalații.

Pierderi la capitolul prețul de cost, au adus’ și întîr- 
zierile înregistrate la începerea și desfășurarea con
strucției blocurilor înalte: В 200 — Lupeni, D 12 și 
D 10 — Vulcan, F 2 — Petrila, la ventralele termice 
din Lupeni, Petroșani și PetrilaT'la rețeaua de termofi- 
eare din Vulcan — unde rămînerile în urmă se ridică 
la 2—5 luni de zile față de plan. Dispersarea munci
torilor la diferite puncte de lucru izolate. în loc să fie 
concentrați pe obiective principale, determină obține
rea tinor indici slabi’ la prețul de cost ai diferitelor lu
crări. din cauza randamentului scăzut realizat pe for
mațiile de lucru.

Semestrul II trebuie să constituie un punct de coti
tură în acest domeniu pe șantiere. Lichidarea lipsurilor 
existente în prima jumătate a anului, gospodărirea mai 
bună a materialelor, șantierelor, încadrarea in norma
tivele: de consum la materiale și. de timp la diferite lu
crări, sînt tot atîtea căi pe care se -poate- atțtopa pentru 
recuperarea pierderilor înregistrate pînă acum la prețul 
de cost.

Conducerile șantierelor trebuie să dea o mare atenție 
acestei probleme, folosind toate posibilitățile pentru re
ducerea continuă a prețului de cost al construcțiilor.

( M1HA1 ȘTEFAN
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Valea Jiului s au 
puterii populare

Realizarea planului tehnic 
factor Ле seamă

Funicularul de steril de la mina Uricani care se va da în curînd 
în folosință.

Săparea puțurilor prin congelarea straturilor
ha mina Poenari din bazinul car-

, bpnifer Schitu Golești s-a început 
Săparea unui puț de extracție la 
ваге ее aplică pentru a doua oală 
in țară, metoda congelării straturilor. 
Cu ajutorul unei stații frigorifice și 
a uaor sonde prin care circulă li
chid refrigerent, pămîntul este în
ghețat, el putînd fi săpat astfel mult 
mai ușor.

Pînă acum s-a pătruns în masi-

aproape 35 metri, din cei 210 m, 
adîncime finală prevăzută. Datori
tă experienței acumulate în aplicarea 
acestui procedeu, a raționalizărilor 
aduse și refolosirii unor materiale șU 
utilaje de la primul puț săpat după 
acest procedeu la mina Godeni, pre
țul de cost este cu circa 15 la sută 
mai mic pe metru liniar.

Prin darea în exploatare a acestui 
puț capacitatea de producție a minei

Wtl înghețat pînă la adîncime de. Раедаri sporește de ■■ circa 3 ori.

în perfecționarea producției
substanțială ș cojisumuiu» . .specific 
de lemn.

Ѳ cale sigură pentru creșterea 
productivității muncii în stratele 
subțiri și medii este introducerea 
combinelor și a plugurilor care asi
gură mecanizarea complexă a 'ope
rațiilor to abataje. C.C.V.J. are în 
dotare 2 combine cu tamburi tăie
tori și două pluguri, din care în se
mestrul I a. c., au fost folosite o 
combină 1 K-52 M în .stratul J5 blo
cul VI la E. M. Lupeni <1 t> cOtoblnă ? 
KWB-2 în stratul 18 la E. M. Vul

can. Datorită unor deranjamente tec
tonice, combina de la £, M. Lupeni 
nu a putut fi folosită în tot cursul 
semestrului și, ca urmare, planul la 
tăierea mecanică în abataje pe 
C.C.V.J. a fost realizat în proporție 
de numai 69,5 Ia sută. In cursul se
mestrului II această rătnînefe în ur
mă va trebui recuperată prin folo
sirea la maximum a mașinilor în 
funcțiune și punerea în funcție de 
urgență ț a plugului Lobbe-Hobel în 
stratul 17 blocul VI lă* E. M. Lupenî.

Introducerea procedeelor moderne 
de lucru precum și organizarea co
respunzătoare a muncii în abataje a 
avut ca urmare realizarea și depă
șirea vitezelor de avansare planifi
cate atît în abatajele frontale cît, 
mai ales, în abatajele cameră unde 
față de avansarea planificată de 82 
m 1/lună s-a realizat 89,6 jn 1/lună.

In minele din 
introdus în anii 
numeroase utilaje și mașini moder
ne, s-au aplicat metode noi de lu
cru, obținîndu-se o creștere conti- 

, nuă a producției și productivității 
muncii, paralel cu reducerea prețu 
lui de cost. Astfel, producția de 
cărbune realizată in 1963 a crescut 
față de anul 1959 cu 38,7 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 35,6 la 
sută. La obținerea acestor succese 
a contribuit, în mare măsură extin
derea mecanizării, a metodelor noi 
de lucru, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, generalizarea inițiative
lor creatoare ale colectivelor.

Coasolidarea

la minele de cărbune 
din R.P .D. Coreeană au 
fost consolidate cu blo- 
cttfi de 
de oțel, 
luni ale 
terii cu 
MOTO
reprezintă o creștere de 
15 la sută față de . pe-

beton și bolț; 
în primele șase 
acestui an, ga- 
o lungime de 
metri. Aceasta

g a Ier iilor cu blocuri 
și bolți de oțel 
rioada corespunzătoare 
a anului trecut. O ase 
menea consolidare a ga 
leriîlor, care devine ast
fel permanentă, creează, 
pe
pentru 
lui de 
nelor, 
parte,

de beton

producției de căr- 
In primul semes- 

an a 
la sută 
cărbune

deoparte, condiții 
creșterea nivelu- 

mecanizare a mi- 
iar pe de altă 
concură la creș-

★

© cale importantă de reducere

terea 
bune, 
tru al acestui 
crescut cu 6 
cantitatea de
transportat prin mij

loace mecanice, față de 
primele șase luni ale a- 
nului trecut, iar extrac
ția de cărbune cu 6%,

★'

indicatori 
mereu fmbunitiHHi

An de an indicatorii de plan teh
nic au lost mereu îmbunătățiți. Ast
fel, transportul principal pe galerii 
este mecanizat în proporție de 100 
la sută. Pe traseele principale se fo
losesc locomotive electrice cu trolei 
și locomotive Diesel, iar pe galeriile 
secundare locomotive electrice cu 
acumulatori.

In vederea concentrării producției 
și reducerii consumului specific de 
lemn de mină, s-a extins sistemul 
de exploatare cu abataje frontale 
susținute metalic. Planul producției 
extrase cu susținere metalică pe se
mestru] 1 1964 s-a realizat în pro
porție de 107,8 la sută. La susținerea 
abatajelor cu front lung s-a extins 
folosirea stîlpilor metalici precum și 
a grinzilor din funie și a grinzilor 
în consolă. In abatajele cu front 
lung din stratele subțiri s-au folo
sit cu bune rezultate stîlpii hidrau
lici. Dar, dacă în ceea ce privește 
extinderea susținerii metalice în a- 
batajele cu front lung s-au obținut 
succese, nu același lucru se poate 
spune despre abatajele cameră unde 
extinderea susținerii mixte a fost ne
glijată. De aceea, în viitor colecti
vele minelor Petrila, Aninoasa și U- 
ricani. care, la exploatarea stratelor 
groase, folosesc cu pondere mare a- 
batajele cameră, vor trebui să se 
preocupe cu mai multă perseverență 
de introducerea și extinderea susți
nerii mixte care asigură o reducere

ІЦСги a contribuit la realizarea și 
depășirea vitezei medii de avansare 
în galerii. Dacă la viteza de avan
sare în galerii pe semestrul I s-a 
•realizat planul în proporție de 107,3 
ia Sută, nu același lucru se constată 
și la indicatorul viteza medie de a- 
vansere cu folosirea mașinilor de în
cărcat unde planul a fost realizat 
doar într-o proporție de 80,3 la sută. 
Pentru viitor este necesar să se or
ganizeze la fiecare exploatare minie
ră înăinfări rapide care asigură creș
terea vitezei medii de avansare, pu
nerea la timp în exploatare a noi 
rezerve și o mai intensă folosire a 
utilaiului din dotare

In scopul sporirii vitezelor de 
avansare la săparea puțurilor s-a 
pus un accent deosebit pe mecani
zarea operațiunilor în puț și organi
zarea superioară a muncii. Ua rol 
important în această direcție l-a a- 
vui folosirea instalației complexe 
cu cofraj mobil la săparea puțurilor 
de la zi. La săparea puțurilor oarbe 
s-a asigurat dotarea tuturor frontu
rilor cu greifere, ceea ce a permis 
realizarea planului la încărcarea me
canică în puțuri în proporție de 104,3 
Ia sută.

a prețului de cost

III. Micșorarea consumurilor specifice de energie

scădea energia consumată) 
poate schimba motorul cu 
de o turație și 0 putere mai

ba instalațiile principale de venti
lație CU funcționare continuă, redu
cerea puterii consumate poate avea 

efecte economice importante. Pentru 
aceasta trebuie verificate prin mă
surători pierderile de presiune la 
lucrările miniere principale de aeraj, 
pierderile de debit și apoi randamen
tul de funcționare a instalației de 

Veotilație. In acest caz se pot realiza 
economii prin reducerea pierderilor 
de presiune, fapt care face posibila 

reducerea turației la ventilator (și 
deci va 
sau se
Un altul 
mieă.

La evacuarea apelor există, de 
asemenea, cîteva probleme impor
tante. Una din ele este urmărirea 
îndeaproape a uzurii și randamen
tului pompelor de 3 000 litri pe mi
nut în funcție de orele de funcțio
nare și stabilirea termenului de în- 
loeuire a rotoarelor cu o uzură mare. 
Deosebit de importantă e problema 
fabricării unor agregate de pompa
re de mare rezistență la apele de 

misă, ,în special pentru înălțimi mari 
de refulare, care să elimine evacuarea 
apelor în trepte. Reducerea apei 
de rambleu și o oarecare decantare 

a ei de suspensiile abrazive, este 
o altă măsură de reducere a consur . 
mului pentru evacuarea apelor. Evi
tarea înfundării conductelor de ram-

bleu (formarea dopurilor) cu greu
tățile cunoscute pentru eliminare, ne
cesită un consum mărit de apă. Rea
lizarea unui aparat de dozare auto
mată, în raportul dorit de apă/ram- 

bleu, sau a unui aparat de control 
al amestecului ar putea duce la 
economii importante.

La instalațiile electrice trebuie 
studiate, de asemenea, ;o serie de 
posibilități de reducere a pierderi
lor în mașini electrice și rețele. Așa 
este, în primul rînd, problems ten
siunii din rețea. Se știe, că o ten
siune redusă are dezavantaje numai 
pentru subteran, în abatajele înde
părtate, la motoarele cu porniri gre
le (haveze, transportoare 
de în mod justificat ea 
aibă valoarea nominală, 
instalației, e de preferat
eu puțin sub cea nominală ceea ce 
are o mare influență asupra puterii 
de mers în gol consumate, precum 
și a puterii reactive. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît aproape nici un 
motor nu funcționează la puterea no
minală. Va trebui stabilit un astfel 
de regim al tensiunilor, folosind 
și prizele existente la transforma

tor, îneît să se respecte 
de mai sus. Compensarea 
active în punctele cele 

părtate poate reduce, de
pierderile din rețelele proprii • ln

rețelelor unde se află de 
multe ori stații de 

ventilatoare și uneori
com- 
pom-

felul

lungi) un- 
trebuie să 
La restul 

o tensiune

indicațiile 
puterii re- 
mai înde- 
asemenea.

acest sens condițiile de la noi per
mit utilizarea la maximum a mo
toarelor sincrone în punctele termi
nale ale 
cele mai 
presoare, 
pe mari.

Desigur că posibilități de 
celor mai sus mai există, multe din 
ele sînt legate chiar de situația lo
cală, unde se pot întrevedea soluții 
de economisire a energiei care nu 
se pot generaliza. Sarcina energe- 
ticienilor este de a le depista și a 
lua toate măsurile pentru traduce
rea în viață a măsurilor de raționa
lizare.

® mare influență asupra consumu
rilor specifice o poate avea creș
terea producției minei ca urmare 
a măririi productivității muncii îa 
subteran, cînd instalațiile principate 
și deci componența constantă a con
sumului rămîne aceeași, precum și 
concentrarea producției intr-un nu
măr redus de abataje. Atunci cînd 
minele nu mai suferă modificări e- 
sențiale din acest punct de vedere, 
iar măsurile tehnico-organizatorice de 
mare eficacitate s-au epuizat, consu
mul specific de energie va avea • 
alură crescătoare, pe măsură ее 
crește mecanizarea și adîncimea mi

nelor.
N1GOLAE HINDOREAMJ 

inginer principal energetic C,(S-V.J.

Pentru sporirea 
vitezelor de înaintare 

ia lucrările miniere
Asigurarea sporirii continue a pro

ducției prevăzute prin planul de 
perspectivă precum șl schimbarea 
structurii producției pe strate nece
sită creșterea volumului de lucrări 
de deschidere și pregătire. Pentru 
realizarea volumului sporit de lu
crări, o atenție deosebită 
dat creșterii vitezelor de 
în galerii prin extinderea 
mecanizate și a susținerii 
In acest sens, operațiunea
care a materialului în galerii a fost 

îmbunătățită, realiztti’du-se în semes
trul I, în medie cu 17 mașini de în
cărcat, pianul ia încărcarea mecani
că în proporție de '118,9 la sută.

La începutul semestrului Jt 1964 
в-au primit încă 8 mașini de încăr
cat de tiptil EPM-2. In scopul utilî- 

' zării la maximum a parcului de ma
șini

metalic e-

s-a acor- 
avansare 

încărcării 
moderne, 
de încăr-

de încărcat, aflat în dotare, se 
cere revizuirea graficelor de utili
zare, repartizîndu-se pe cît posibil 
mașinile ia lucrări cu volum mare șii 
de lungă durată. La susținerea ga
leriilor s-a continuat acțiunea de 
extindere a armării metalice cu 
arce culisabfte ,din profile ȚII. pla
nul la acest indicator fiind realizat 

pe eemesițul I în proporție de i|5.8 
la sută. C* urmare; cortetrmul spe
cific de lemn de mină la susținerea 
galeriilor a scăzut eu 30 la sută față 
de realizările din 1«Ю.

Cu toate acestea, din cauza folo
sirii lemnului de ruină sub formă de 
lemn crăpat la bandajare, consumul 
specific la lucrările de pregătire este 
încă ridicat. Be aceea va teebui să 
Se pună un accent deosebit pe expe
rimentarea folosirii plasei de sîrmă 
ia bandajarea lucrărilor miniere, 
observă că armăturile metalice 
arce culisabite în unde cazuri 
sînt folosite rațional, armăturile

Se 
cu 
nu 
0-

dată fixate, nu mat sfat controlate 
șl din această cauză, în cazul în ca
re brățări le sînt strfase prea tare, 
arcele nu culisează sub sarcină sau 
se rup brățările. Лева ce are ca ur
mare scoaterea armăturilor din func
ție înainte de termen. De asemenea, 
se acostată că la unele mine m se 
ține seama de folosirea armăturilor 
metalice, în primul rînd în lucrările 
de scurtă durată, pentru a putea fi 
refolosite de mai multe ori,

Folosirea procedeelor moderna de

Se experimentează 
noi procedee

Paralel cu măsurile luate în vede
rea realizării indicilor de plan teh
nic, în scopul extinderii în continua
re a procedeelor tehnologice noi, în 
cursul semestrului I 1964 s-a acor
dat o atenție deosebită experimen
tării de noi procedee și utilaje. La 
E. M. Lupeni s-a început experimen
tarea folosirii tavanului
lastic din plasă de sîrmă avînd ca 
elemente de rezistență 
extracție. Problema prezintă 
portanță deosebită, deoarece 
zuî în care procedeul va da 
țațe bune se va crea o cale 
de reducere a consumului de cteeres- . 
tea la podirea abatajelor și premisa 
extinderii mecanizării în abatajele 
cu front lung din stratele groase. 
Tot la E. M. Lupeni s-a continuat 
experimentarea instalației de tttnee- 
tare în masiv care aplicată în stra
tul 15 blocul VI a dat bune rezultate 

; atît în ce privește mărirea friabilită- 
ții cărbunelui, ușurînd depilarea, cît 
și reducerii prăfuirii la locul de 
muncă. La E. M. Petrila s-a experi
mentat folosirea înămolirii pentru a- 
sanarea focului de ța abatajul ca
meră nr. 17 V.

In vederea îmbunătățirii rambtee- 
rii fa minele noastre, urmează ca 
în cursul semestrului II E. M. Lu
peni. să experimenteze la pîlnia 
Planir rambleerea cu nivel plin. Be 
asemenea, a fost proiectat un tip nau 
de îmbinare rapidă a conductelor 
prin brățară și un tip îmbunătățit 
de cot pentru care urmează să se 
execute prototipurile necesare ta 
U.R.U.M.P. în vederea experimentă
rii lor în producție. Măsurile preco
nizate a se lua în această problemă 
vor duce la creșterea capacității de 
rambleere. reducerea uzurii tuburi
lor și creșterea productivității muncii.

Realizarea și depășirea planului 
tehnic trebuie să devină o problemă 
de masă. Colectivele tehnico-ingine- 
rești din cadrul exploatărilor minie
re și a combinatului să aibă mereu 
în vedere că realizînd ritmic, lună 
de lună indicii de plan tehnic se a- 
sigură ridicarea gradului de meca- 

, nizare a operațiunilor din subteran, 
creșterea producției, a productivită
ții muncii și reducerea prețului de 
cost.

ADELA KORMOCZKY 
ingi r principal plan tehnic 

C.GV.J.

cabluri
o 
în 
rezul- 

sigură

de 
im- 
aa-.
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Maistrul Pooescu Victor si lăcătușii montori Ștefan Vasile și Oprea Vio
rel, meseriași pricepuți clin secfia ajustare-montare de la U.R С M P. Iu- 

crind la montarea unei pompe de mină.

Gospodari harnici 
și... excepții

Pe lîngă Școala de 4 ani din 
'Dîlja Mare nu poți trece fără să 

1 poposești puțin, spre a-ți satisface 
curiozitatea. Aici a început să se 
ridice o nouă încăpere. Devenită un 
mic șantier de construcție, in curtea 
clădirii s-a depozitat var, ni

sip, piatră, cărămidă ordonat sti
vuită, hîrtie gudronată și alte mate
riale. In localul școlii așteaptă ne
răbdător parchetul, iar lemnăria și 
ferestrele vor fi, de asemenea, pro
curate din timp, pentru ca lipsa lor 
să nu stînjenească mersul lucrării.

Orice locuitor din Dîlja Mare este 
coilvins că ridicarea noii săli de 
clasă. în satul lor, e o acțiune de 
primă importanță. Populația s-a în
mulțit, numărul copiilor dornici să 
învețe crește continuu.

Asentimentul unanim pentru cons
trucția începută îl dovedesc cei 
1SO0O lei votați prin contribuție 
voluntară timp de trei ani. 11 do
vedește, de asemenea, plăcerea cu 
Bare, zilnic, zeci de cetățeni vin 
să dea o mînă de ajutor tovarășu
lui director. Și tovarășul director 
— Bejenaru Gheorghe — împărtă
șește cu fiecare problemele ce-î fră- 
mîntă, bucuriile ce-1 încearcă la 
gzsdul că noul an școlar va oferi 
copiilor o așa minunată suroriză.

Un bun prilej de a vedba cum a- 
jută cetățenii din Dîlja Mare cons
truirea școlii l-a oferit una din du
minicile trecute. S-au transportat

MOTRftM № RADIO
13 august

PROGRAMUL I. 7,06 Piese dis
tractive, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților naționale, 
9,30 Interpreți ai muzicii de operetă, 
10,15 Emisiune literară la cererea 
ascultătorilor, 10,30 Cîntece și jocuri 
populare, 11,00 Pagini orchestrale 
din muzica de estradă, 12,15 Lecția 
de limba engleză. Ciclul I (Relua
rea emisiun’i din 12 august), 13,09 
Melodii populare cerute de ascultă
tori, 14,30 Prietena noastră cartea, 
17,00 Melodii din operetele compo
zitorilor noștri, 17,30 Lecția de lim
ba franceză. Ciclul I, 18,00 Seară 
pentru tineret, 20,10 Cîntece din fol
clorul nou cerute de ascultători, 
20,30 Antologie poetică: Nicolas 
Guillen, 21,10 Muzică de dans, 21,45 
Părinți și copii, 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,03 Pagini 
celebre din operete, 9,30 Vreau să 
știu — reluarea emisiunii din 1Ѳ 
august, 10,00 Din muzica popoare
lor, 10,30 Revista economică radio 
(reluare), 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (Reluarea emisiunii 
din 12 august), 13,08 Cîntă Nicolae 
Secăreanu (arii din opere), 14,10 
Muzică corală, 15,05 Melodii popu
lare, 15.45 Literatura noastră peste 
hotare, 18,00 Fragmente din operele 
„Bărbierul din Sevilla" de Rossini, 
„Carmen" de Bizet, „Oedip" de 
George Enescu, 19,05 Tineri inter
preți de muzică populară, 20,20 Me
lodii lirice din operete, 21,40 Mu
zică de dans. 

atunci pe șantier 20 m c nisip și 
12 m c piatră, au muncit la încărcat 
și descărcat peste 40 bărbați și fe
mei.

Familia ceferistului Corlan ion a 
fost prezentă de la mic la mare, 
n-au lipsit, tovarășa Pentec Rozalia, 
președinta comisiei de femei, Beje- 
naru Angela, directoarea căminului 
cultural, mama elevului Toma Mir
cea din clasa a IV-a, nici Curăscu 
llie a cărui fetiță a absolvit de cu- 
rînd școala de 4 ani. Alături de 
cei amintiți, Ursache Leonte, Chi- 
rilă Gheorghe, Szatmary Bella, Jula 
lanoș, Brîndău Petre și mulți alții 
au dat în repetate rînduri ajutor, 
bucuroși să pună și ei o cărămidă 
Ia temelia lăcașului în care copiii 
lor vor învăța slovele cărții.

E drept că mai sînt și din aceia 
pe care munca entuziastă a cetă
țenilor îi lasă pasivi. Despre Daj 
Constantin, tatăl matematicianului 
din clasa a X-a, cîștigătorul Olim
piadei de matematică, despre Negoi 
leu lui Maniu, Buzdugan Miron si 
încă cîțiva, tovarășul director Be- 

jenăru amintește în treacăt și cu 
sincer regret:

— Da, în loc să contribuie și ei 
la construirea noii săli de clasă, pre
feră să lase acest lucru pe seama 
altor cetățeni. Pentru ei construirea 
acestei săli, n-a trezit nici un sim- 
țămînt deosebit. Poate de acum...

Da. Poate de acum încolo de pe 
șantierul școlii din Dîlja Mare nu 
va lipsi la apel nici un cetățean.

...Pentru că școala e un bun al 
tuturor. Pentru că în ea sînt primiți 
și copiii tov. Corlan Ion și ai tov. 

Daj Constantin.

MIHAILEAblU VICTORIA

PUBLICITATE
0. C. L Produse Industriale

— PETROȘANI —
Aduce la cunoștința publicului că 

începînd cu data de 3 august a pus în 
vînzare în unități mărfuri cas

— Țesături de în
— Țesături de bumbac
— Mătăsuri
— Tricotaje
— Confecții
—. Încălțăminte
— Marochinărie
li DiilHi іЛіі 20J 30 Io

Vizitați cu încredere unitățile noastre 
care vâ oferă mărfuri de bună calitate 

și la prețuri convenabile.

IiauiMl lerotiar — 
in [oaliiua denolliie

Kfcalea ferată reprezintă principa
tul mijloc de transport din țara 
noastră. Ea asigură cele mai opti
me transporturi de călători și măr
furi. In anii de după eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, s-a pus 
un mare accent pe refacerea răilor 
ferate, dotarea și înzestrarea lor cu 
cele mai moderne mijloace de trans
port.

In Valea Jiului, transportul fero
viar a cunoscut, de asemenea, o se
rioasă îmbunătățire. Astfel, depoul 
de locomotive a fost dotat cu loco
motive puternice din seria 150 1000 
pentru trenurile de marfă și din se
ria 230 pentru trenurile de călători. 
Atelierele depoului, ale secției L 5 
și atelierul de zonă au fost dotate 
cu mașini-unelte de înaltă producti
vitate, care asigură totodată și con
diții mai bune de muncă.

In ultimii ani a fost construit și 
dat în exploatare grupul tehnic din 
Petroșani, care asigură cu vagoane 
preparația din Petrila. precum și a- 
ducerea. vagoanelor încărcate din 
direcția Simeria direct în grupul 
tehnic. . Totodată, au fost efectuate 
lucrări de sistematizare și centrali
zare electromecanică a stației Pe
troșani și a întregului complex, pre
cum și a stației Livezeni. S-au îm
bunătățit și condițiile de muncă ' în 
stațiile de cale ferată din Valea Jiu
lui. Acest lucru se reflectă și în rea
lizările obținute. Astfel, staționarea 
vagoanelor la încărcare-descărcare a 
scăzut de la 30 ore/vagon, cît era 
în urmă cu 10—15 ani, la 14 ore/va
gon. Tonajul pe tren de marfă a 
crescut și el cu aproape 15 la sută, 
atît datorită faptului că noile loco
motive au o putere de remorcat mai 
mare, cît șl remorcării trenurilor cu 
tonaje sporite. Condițiile de viață 
și de trai s-au îmbunătățit și ele 
continuu. Sute de muncitori cefe
riști s-au mutat în case noi, alte 
sute și-au cumpărat mobilă nouă, 
motociclete, aparate de radio, ma
șini de spălat rufe etc. Peste tot, la 
fiecare pas, se văd aspecte din 

munca plină de avînt și noile con
diții de viață ale muncitorilor cefe
riști din Valea Jiului.

I. CRIȘAN 
corespondent

IQIih ie nenea цинга
Din inițiativa comitetului U.T.M. 

de la mina Petrila, de curînd, a 
fost organizată o acțiune pentru 
colectarea fierului vechi d;n sectoa
rele. subterane. La această acțiune 
de muncă patriotică, tinerii din sec
toarele I, II, iii și IV au strîns și 
trimis Ia ziuă 8Ѳ tone de deșeuri 
metalice. In mod deosebit s-au evi
dențiat tinerii din sectorul I care an 
colectat și predat peste 45 tone fier 
vechi. Agerită scos în evidență apor
tul adus la această acțiune de tine
rii Popovici Mihai, Tihon Simion, 
Durbak Nicolae, Florea Pavel, Ba
ron Zaharia.

FILE DE VACANȚA
In tabăra

ln aceste zile frumoase de vară, 
pionierii și școlarii petrec clipe plă
cute de odihnă și recreere. In tabe
rele locale, regionale sau interna
ționale, la cluburile pionierilor sau 
drumețind prin țară, ei cunosc deo
potrivă bucuriile vacanței.

Pe cîțiva arii la Aninoasa se or
ganizează în fiecare vară tabăra 
locală a pionierilor și școlarilor. 
Deschisă la începutul lunii iulie, ta
băra locală din Aninoasa desfășoa
ră o activitate bogată. Conducerea 
taberei acordă o atenție deosebită 
excursiilor și drumețiilor. In ultimul 
timp au fost organizate excursii la 
Dîlja Mare, Banița, Piscu, cu oca
zia cărora pionierii au colectat plan
te, insecte, pietre. De asemenea, se 
pune un mare accent pe organizarea 
acțiunilor cultural-sportive. Au loc 
diferite întreceri sportive la fotbal, 
voiai, șah, precum și manifestări

...și în cea
80 de pionieri și școlari, din Pe

troșani, Lupeni, Vulcan și Aninoasa 
au petrecut în luna fulie două sâp- 
tămîni în tabăra regională de la 
Blăjeni, dț lingă Brad.

Prin așezarea ei — pe coama unui 
munte, în apropiere de izvorul Crj- 
șuiui Alb — noua tabără regională, 
înființată în acest an, oferă minu
nate condiții de odihnă și recreere 
pionierilor și școlarilor.

Cei 80 de pionieri și școlari din 
Valea Jiului, care și-au petrecut 
două săptămîni din frumoasa va
canță de vară în această tabără, 
s-au întors cu amintiri de neuitat. 
Vizitele făcute în împrejurimile co
munei, la izvorul Crișului Alb, pe 
muntele Vulcan și în alte locuri pi
torești, au fost motive de bucurie, 
de cunoaștere a frumuseților regiu
nii noastre. De la izvoarele Crișului . 
Alb, pionierii au admirat comunele 
Arieșul, Vier a și alte sate din Țara

Noi produse din
Anul acesta întreprinderile de spe

cialitate din industria noastră chi
mică au realizat circa 150 de repere 
și produse noi din mase plastice.

Pornind de la o producție, de 
circa 14 tone în 1948, care se redu
cea doar la celuloid și bachelită 
pentru presare, prin construirea u- 
nor fabrici la combinatele chimice 
din Tîrnăveni, Borzești, Onești și la 
uzinele din Turda și Rîșnov s-a a- 
juns în 1963 la 32000 tone cu un 
sortiment variat de produse. Se fa
brică printre altele policlorură de 
vinii, polietilenă, polistiren, poliace- 
tat de vinii, utilizate în construcția 
de mașini, în electrotehnică, în con
strucții, I în agricultură și pentru 
producerea a numeroase și variate 
bunuri de larg consum.

Pentru lărgirea gamei de mase

îj1;

locală...
culturale ca : învățarea de cîntece 
pionierești și distractive, concursuri 
ghicitoare și concursuri ...Cine cîntă 
și recită mai frumos", „Cin* poves
tește mai bine", audiții muzicale etc.

In cinstea celei de-a XX-i aăiwr- 
sări a eliberării patriei s-au organi
zat conferințe, s-au făcut pregătiri 
pentru simpozionul „Iți mulțumim 
partid iubit, pentru copilăria noastră 
fericită" și pentru concursul cultu
ral-artistic. între tabere ce va avea 
loc în 16 august la Petrila.

Programul taberei prevede șl în 
cursul acestei luni acțiuni Interesan
te, instructiv-educative. Spicuim ti- 
teva. vizite la lscroni, ParoșenI, 
Dealul Babii, la Petroșani Și Lu
peni. Vor fi vizitate unele întreprin
deri și instituții și placa comemora
tivă a eroilqr mineri căzuți la Lu
peni în 6 august 1929

regională
Moților, iar de pe. Vulcan, de la 1266 
m înălțime, au privit panorama ce 
se deschide spre munții Bihorului, 
spre Detunata, Abrud, Cîmpeni.

In tabără copiii s-au bucurat de 
condiții optime. Au făcut sport, au 
luat parte la manifestările culturale 
organizate pentru ei. Au prezentat 
programe artistice închinate sărbă
torii eliberării patriei noastre; au 
audiat recenzii, concursuri ghicitori, 
au luat parte la vizionările colec
tive de filme și la jocurile de orien
tare artistică.

.Pentru petrecerea cît mai plăcută 
a vacanței în cele două săptămîni 
in tabăra din Blăjeni, instructorii 
Păsculeseu Vera, Pupăză Maria, 
Fazakaș kina și Chiribiș Maria au 
depus mult interes și preocupare.

Impresiile scrise de pionieri în 
jurnalul taberei regionale de la Blă
jeni confirmă condițiile minunate de 
viață pe care Ie asigură partidul și 
guvernul nostru tinerei generații.

mase plastice
plastice și rășini sintetice în vede
rea satisfacerii celor mai variate 
necesități ale economiei naționale, 
s-a dezvoltat, de asemenea, produc
ția altor sortimente cum sînt» ră
șinile fenolice tip bachelită, amino- 
plastele, stiplexul (sticla organică), 
celuloidul, cleiurile sintetic®, răși
nile alchidice, epoxii ureeo-formal- 
dehidice etc.

Numărul de sortimente realizate 
din materiale plastice, precum și 
domeniile de utilizare ale acestora 
cresc în ritm accelerat, ajungîndu-se 
în prezent la cîteva mii de sorti
mente, începînd cu articole de larg 
consum pînă la piese industriale fo
losite în industria constructoare de 
mașini, în construcții, agricultură și 
în alte ramuri ale economiei na
ționale.



STEAffiUL ROȘU

Declarația guvernului sovietic 
m legătură cu Conferința O.S.A.

FUNERALIILE LUI A. ZAWADZKI
MOSCOVA 11 (Agerpres).
După cum transmite TASS, în le

gătură cu adoptarea de către cea 
de-a IX-a Conferință consultativă a 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale Organizației Sta
telor Americane a rezoluției și de
clarației, îndreptate împotriva Repu
blicii Cuba, precum și cu transmi
terea textului rezoluției către Consi
liul de Securitate, guvernul sovietic 
a dat publicității o declarație.

Rezoluția O.S.A.. se arată în de
clarație, propune statelor membre 
ale acestei organizații să „nu între
țină relații diplomatice sau consu
lare cu guvernul Cubei", „să înce
teze orice comerț — direct sau in
direct — cu Cuba" și „să pună ca
păt tuturor transporturilor maritime 
dintre țările lor și Cuba".

Pe marginea evenimentelor 
din Cipru

NEW YORK 11 (Agerpres).
Rezoluția Consiliului de Securi 

tate prin care se cere tuturor părți
lor implicate în criza din Cipru să 
se abțină de la orice amestec sau 
atac împotriva insulei, se bucură de 
sprijinul părților interesate în re
zolvarea acestei probleme.

Intr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, pre
mierul turc Ismet Inonu a anunțat 
că „Turcia va respecta întocmai a 
pelul de încetare a focului în Cipru 
atît timp cît situația va rămîne cal
mă în insulă". La rîndul său, pre
mierul grec. Papandreu, a reafirmat 
hotărîrea Greciei de a respecta în
cetarea focului în Cipru subliniind 
că „guvernul grec este hotărît să 
apere pacea și să contribuie la so
luționarea problemei cipriote pe cale 
pașnică".

în ce privește poziția guvernului 
Ciprului, ea a fost definită în scri
soarea adresată de președintele Re
publicii Makarios, secretarului ge
neral al O.N.U.. U Thant și pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate. in scrisoare se a- 
rată că guvernul cipriot va respec
ta întocmai apelul de încetare a fo
cului în Cipru. Președintele Cipru
lui mulțumește secretarului general 
al O.N.U., pentru eforturile depuse 
de acesta în sprijinul soluționării

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SANTIAGO DE CHILE. Greva 

muncitorilor din întreprinderile in
dustriei de mătase continuă de peste 
două săptămîni. După cum relatează 
sgenția Prensa Latina, la grevă 
participă peste 3 000 de muncitori 
care cer sporirea salariilor.

CIUDAD DE MEXICO. In capi
tala Mexicului s-a anunțat că între 
18 și 23 octombrie a. c. va avea loc 
aici Congresul Federației internațio
nale a actorilor. La lucrările con
gresului vor lua parte artiști din în
treaga lume.

BUENOS AIRES. Un deputat din 
partea Partidului democrat progre

sist a propus luni în parlamentul 
argentinian un proiect de lege pre- 
văzînd pedeapsa cu închisoare pe di
verse termene, pină la patru ani, 
pentru persoanele care se fac vino
vate de discriminare rasială, religi
oasă sau politică.

MOSCOVA. La 10 august i s-a 
înmînat la Moscova cunoscutului 
pictor și caricaturist danez, Herlup 
Bidstrup, Premiul internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii între 
popoare".

KHARTUM. Ministrul de externe 
sudanez, Ahmed Kheir, a declarat 
că guvernul Sudanului este gata să 
primească rejugiați din Republica 
Sud-Africană, care părăsesc această

Adoptînd această rezoluție, se 
spune în declarație, Organizația 
Statelor Americane si-a însușit, prin 
încălcarea flagrantă a Cartei O.N.U., 
atribuțiile și răspunderea Consiliulai 
de Securitate. Uniunea Sovietică ou 
a îngăduit niciodată și nu va îngă
dui să fie încălcată Carta O.NU 
„Guvernul sovietic consideră nece
sar să sublinieze că întreaga răs
pundere pentru adoptarea de către 
O.S.A. a unei rezoluții nejusie, îa- 
dreptată împotriva unui meml>ru al 
O N.U. — Republica Cuba — și ca
re constituie o primejdie pentru pa
cea și securitatea generală, revine 
de-a-ntregul S.U.A. și guvernelor 
acelor state membre ale O.S.A;, care 
au votat pentru adoptarea acestei 
rezoluții".

crizei din Cipru și declară că „a or
donat, încă de ia 8 august, ciprio- 
ților greci să înceteze orice atac în
dreptat împotriva ciprioților turci".

☆
NEW YORK II (Agerpres).
La sediul Organizației Națiunilor 

Unite s-a anunțat că secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a făcut 
cunoscift că a dat instrucțiuni co
mandantului suprem al forței O.N.U. 
in Cipru, generalul Thimaya, „să 
coopereze fără rezervă cu toate păr
țile interesate in respectarea încetă
rii focului în insulă". El a adresat 
un apel guvernelor Greciei, Turciei 
și Ciprului, precum și celor două 
comunități din insulă, să acorde 
sprîjfrt deplin misiunii comandantu
lui forței O.N.U. în Cipru în efortu
rile sale de menținere a păcii.

Secretarul general al O.N.U. a ce
rut, de asemenea, reprezentantului 
său personal în Cipru, Galo Piaza, 
să se reîntoarcă imediat, la Nicosia. 
U Thant a anunțat că în momentul 
de față rezoluția Consiliului de Se
curitate adoptată duminică, privind 
încetarea operațiunilor militare, pste 
respectată.

☆
COPENHAGA 11 (Agerpres).
Guvernul danez a anunțat luni că 

a hotărît menținerea unității daneze 
în cadrul forței O.N.U. pentru Cipru.

țară datorită terorii rasiste. De ase
menea, el a exprimat solidaritatea 
poporului sudanez cu mișcările de e- 
liberare națională din Africa.

ADDIS ABEBA. O misiune a Co
misiei economice O.N.U. pentru A- 
frica (E.C.A.) a plecai de la Addis 
Abeba într-o vizită în mai multe 
țări din Africa răsăriteană. Misiu
nea va vizita Kenya, Uganda, Tan- 
ganica. Somalia. Rhodesia de nord 
și Malawi. Ea va expune oficiali
tăților din aceste țări punctul de 
vedere al comisiei în legătură cu 
realizarea a o serie de proiecte ale 
E.C.A. pe continentul african.

LONDRA. La Londra s-a deschis 
cea de-a X-a conferință a Institutu
lui european pentru prevenirea și 
tratarea alcoolismului. Potrivit da
telor prezentate la conferință, în a- 
nul 1962—1963 în Anglia s-a înre
gistrat cel mai mare consum de bău
turi spirtoase din ultimii 40 de ani.

ROMA. In primele șase luni ale 
л anului curent, balanța comercială a 

Italiei a înregistrat un deficit de 
760 600 000 lire, mai mare'cu 2,7 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui Г963.

DAR ES SALAAM. Organizația 
unității africane a anitțat că inten
ționează să trimită în zilele urmă-

VARȘOVIA 11. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță transmite:

La 11 august oamenii muncii din 
Polonia l-au condus pe ultimul drum 
pe Aleksander Zawadzki, membru 
al Biroului Politic ăl C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Stat al R.P. 
FsiHpe, președintele Comitetului 
Franferiuî Unității Poporului.

U ora 15, în acordurile unei me
lodii funebre, sicriul a fost scos pe 
umeri din clădirea Consiliului de 
Stat și așezat pe un afet de tun. ! 
Cortegiul a străbătut străzile Var
șovia spre Piața Teatrului unde a 
avut loc mitingul de doliu al oame
nilor- muncii. La tribună au luat loc 
conducătorii partidului și guvernu
lui R. P. Polone, familia defunctu
lui, conducători ai partidelor politi
ce și organizațiilor obștești, membri 
ai delegațiilor străine sosite la fu
neraliile lui A. Zawadzki. La tribu
nă au luat loc, de asemenea, mem
brii delegației țării noastre condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
ăl P.M.R.. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Luînd cuvîntul la mitingul de do
liu, W. Gomulka, in numele C.C. al 
P.M.U.P., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, a exprimat profunda durere a 
oamenilor muncii în legătură cu 
încetarea din viață a lui A. Za-

Chile
Declarația Frontului 
de acțiune populara

SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 
gerpres).

Frontul de acțiune populară din 
Chile a dat publicității o declarație 
în care condamnă amestecul străin 
în treburile interne ale Republicii 
Chile, care urmărește să împiedice 
forțele democratice să-și spună cu
vîntul în alegerile prezidențiale din 
septembrie.. Forțele imperialiste și 
reacționare, se spune în declarație, 
neliniștite de dezvoltarea mișcări! 
populare caută să aplice în Chile 
metodele vechi ale „comploturilor 
și loviturilor de stat".

toare o misiune pe teritoriul Somaliei 
franceze pentru a studia măsurile 
luate de autoritățile franceze în ve
derea acordării autonomiei acestui 
teritoriu.

SANAA. Postul de radio Sanaa a 
anunțat că patrioții din Federația 
Arablei de sud, aflată sub domina
ția colonială a Angliei au desfășu
rat acțiuni ofensive în regiunile Rad- 
fan, Dathine, Dhali, pricinuind pa
gube liniilor de comunicație cu A- 
denul.

BAGDAD. Un comitet prezidat de 
viceguvernatorul Băncii centrale ira
kiene, Abdel Moneim Sayed Aii, o 
început elaborarea unor recomandări 
care vor fi supuse guvernului în 
vederea unificării sistemului bancar 
din Irak. Această măsură vizează 
cele zece bănci naționalizate la 14 i 

iulie și Banca Al-Rafidan, care este I 

proprietate a guvernului irakian.

ATENA. Agenția „Associated Press 
anunță că la 11 august aproximativ 
I 000 de redactori și reporteri de la 
ziarele ateniene, împreună cu tipo
grafii, au declarat o grevă de 24 de 
ore în sprijinul revendicărilor lor 

•- privind mărirea ■ salariilor și acorda
rea de alte beneficii materiale.

Greva afectează 16 ziare — cele 
î mai -mari — din, capitala Greciei. 

wadzki, unul din cei mai de seamă 
militanți ai mișcării muncitorești 
poloneze, cunoscut conducător de 
partid și de stat.

Au luat apoi cuvîntul Czeslaw 
Wycech, mareșal al Seimului R. P. 
Polone, președinte al Partidului Ță
rănesc Unit și Stanislaw Culczynski, 
locțiitor al președintelui Consiliului 
de Stat, președintele Partidului De
mocrat, care au vorbit despre pipr- 
derea grea suferită de partidul co
muniștilor polonezi, de clasa munci
toare poloneză.

In continuare a vorbit A. L Mi- 
koian, președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S., conducătorul de
legației guvernamentale sovietice la 
funeralii.

La mitingul de doliu au mai luat

Vizita delegației Consiliului Național 
al Femeilor <iin R.P.R. în R.P.D. Coreeana

PHENIAN 11 (Agerpres).
Cu prilejul vizitei de prietenie pe 

care delegația Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. Romînă o face 
în R.P.D. Coreeană, la invitația 
C.C. al Uniunii Democrate a femei
lor coreene, la Phenian a avut loc 
o adunare.

La adunare a îuat cuvîntul Kinok 
Soon, prim-vicepreședintă a C.C. al 
Uniunii democrate a femeilor co
reene, care a adresat un cuvînt de

Succese ale partizanilor congolezi
LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres) 
Comandamentul armatei congoleze 

a anunțat că unitățile de partizani 
au ocupat centrul minier Kigulube, 
situat la 100 mile de orașul Bukavu, 
capitala provinciei Kivu. Trupele 
guvernamentale au început să arun
ce în aer podurile din această re
giune pentru a opri înaintarea par
tizanilor.

La Leopoldville bande de huli
gani au atacat sediul ambasadei 
statului Burundi, devastîndu-1. A- 
ceste acțiuni au drept scop să inti
mideze autoritățile din Burundi ca
re au acordat azil unor patrioți con
golezi. Organizația de tineret a 
partidului „Mișcarea națională con
goleză — Lumumba" a dat publi
cității un comunicat în eare con
damnă devastarea ambasadei unui 
stat african vecin. In comunicat se 
spune că organizația „nu se asocia
ză acestor manifestații care violea

j j. a. : Reuniunea fruntașilor 
partidului republican

WASHINGTON 11 (Agerpres).
La Hershey, statul Pennsylvania, 

va avea loc miercuri o reuniune a 
fruntașilor partidului republican, ca
re va examina — după cum a de
clarat D. Eisenhower junior (nepo
tul fostului președinte) — strategia 
e urmează să fie adoptată de partid 

în campania electorală pentru ale
gerile prezidențiale din toamna a- 
ceasta.

Potrivit aceleiași surse, la această 
reuniune, ce se va desfășura cu u- 
șile închise, vor participi numai a-

Sukarno va vizita
R. A. U.

CAIRO 11 (Agerpres).
Ziarul „Al Ahram" relatează că 

președintele Indoneziei, Sukarno, va 
face io vizită oficială în Republica 
Arabă Unită la invitația președinte
lui Gamal Abdel Nasser. Vizita va 
aVea loc la începutul lunii octom-, 
brie, înainte de deschiderea Confe
rinței țărilor neangajate. 

cuvîntul Bohuslav Lastovicka, pre
ședintele Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace, membru în Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
Friedrich Ebert, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

După terminarea mitingului de 
doliu din Piața teatrului s-a format 
un cortegiu de mașini care s-a în
dreptat spre cimitirul militar. Aci, 
în sunetele Internaționalei sicriul 
cu rămășițele pămîntești ale luî A. 
Zawadzki a fost depus în cripta de 
piatră de pe aleea „Zasluzonych".

Au fost trase 3 salve de onoare, 
apoi conducătorii polonezi și șefii 
delegațiilor străine, printre care și 
șeful delegației R. P. Romîne tova
rășul Gh'eorghe Apostol au prezen
tat condoleanțe familiei defunctului.

salut delegației femeilor romîne și 
a urat poporului, femeilor din Ro- 
mînia, succese în construcția social 
listă.

Răspunzînd Maria Ciocan, secre
tară a Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Romînă, conducă
toarea delegației, a transmis femei
lor coreene urări de succes în lupta 
pentru construcția socialistă și uni
ficarea pașnică a țării.

ză spiritul Cartei de la Addis A- 
beba".

☆

Ziaristul belgian Philippe Tous
saint, de ia săptămînalul „Pourquoi 
Pas", a fost expulzat din Congo. 
Toussaint și un fotoreporter vest- 
german au fost singurii ziariști oc
cidentali care au vizitat regiunile 
ocupate de partizani și au luat in
terviuri conducătorilor partizanilor.

☆
i

Agenția France Presse transmite 
din Washington, citînd sufse ofi
ciale americane, că la recentele con
vorbiri de la Bruxelles, S.U.A. și 
Belgia au căzut de acord să spo
rească ajutorul lor economic și mi
litar acordat guvernului congolez. 
Se precizează în aceleași cercuri că 
cele două țări vor trata în mod se
parat cu guvernul congolez proble
ma acestui ajutor.

proximativ 40 de persoane. In afară 
de Barry Goldwater și William E. 
Miller, căndidații republicani pentru 
postul de președinte și vicepreședin
te, printre participanți se mențio
nează a fi William Scranton, gu
vernatorul statului Pennsylvania, 
fostul președinte D. Eisenhower, 
fostul vicepreședinte Richard Nixon, 
guvernatorul statului New York, 
Nelson Rockfeller, precum și 12 din 
cei 14 guvernatori republicani și 14 
din cei 17 candidați republicani pen
tru pestul de guvernatori.

Noi greve în Asturia
MADRID 11 (Agerpres).
După cum relatează coresponden

tul de la Madrid al ziarului englez 
„Times", la sfîrșitul săptămînii ire 
cute în partea de nord-vest a Astu- 
riei au izbucnit din nou greve.’

Cîteva sute de mineri, relatează 
corespondentul, au declarat o grevă 
în semn de solidaritate cu muncito
rii care cer îmbunătățirea sistemului 
de asigurări sociale. Această grevă 
a început la numai două luni după 
terminarea valului de greve ce au 
avut loc în Asturia.
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