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Pînă la data sărbătoririi 
celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei de 
jugul fascist, minerii 
Uricani s-au angajat, 
începutul acestui an,
depășească sarcinile de plan 
cu 22 000 tone cărbune și 
să economisească la pre
țul de cost suma
600 000 lei. .Antrenate în- 
tr-o pasionată întrecere și 
acordînd o deosebită aten-

ție folosirii din plin a 
tuturor rezervelor interne, 
harnicele brigăzi din sec
toarele minei au reușit să 
realizeze angajamentul în 
ziua de 18 august, adică 
cu 5 zile înainte de termen. 
La obținerea. succesului o 
importantă contribuție 
adus 
lor 1, 
naiul 
ce.

Se înfăptuiesc angaja
mentele luate în cinstea 
marii sărbători. La înde
plinirea lor un aport de 
seamă îl aduc evidenția ții 
în întrecerea socialistă. 
Dintre numeroșii evidențiați 
prezentăm trei : 
Dan 
mina Vulcan 
din stingă sus), Inel Ro
mulus, turnător la U.R.U.M. 
Petroșani (fotografia din 

dreapta sus) și Niculescu 
Vasile, maistru minier prin
cipal' la mina Aninoasa 
(fotografia din dreapta).

Din abataje — 
producție ritmică

Realizări semnificative
Preparatorii petrileni s-au 

angajat să prelucreze în
treaga cantitate de cărbu- 

, ne .trimisă de către minerii 
de la exploatările Petrila. 
Lonea, Aninoasa și Vulcan. 
Moncitorii, cadrele tehnice 
au chibzuit mult, au făcut 
calcule, au întocmit pla
nuri de măsuri. Organi
zația de partid a reparti
zat pe comuniști acolo un
de lucrul e mai greu. Ast
fel s-au născut inițiative 
în . muncă, inovații, rațio
nalizări.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la preparația 
Petrila au primit, spălat

Apropierea zilei de 23 
August a constituit pentru 
sondorii de pe șantierele 
de explorări. Cîmpu lui 
Neag și Uricani un nou 
prilej de a se afirma în 
întrecere. Executând cu 
mult înainte de termenul 
prevăzut montarea unor 
instalații de foraj, îmbună
tățind neîncetat calitatea 
muncii, reducînd aproape 
zilnic procentul instrumen 
tațiilor ei au obținut pînă 
în ziua dc 18 august a,c.

următoarele realizări : me
tri de sondă forați peste 
angajament — 130, econo
mii la prețul de cost — 
100 000 lei, recuperări în 
util plus 1 la sută, re
parații efectuate cu, mijloa
ce proprii și reconditionări 
de piese și motoare — 17 
și, respectiv 300. S-au e- 
vidențiat prin activitatea 
depusă brigăzile conduse 
de Jerca Adrian. Ștefă- 
noiu Grigore, Săndulache 
Tache, Roman Gavriil; Io- 
nescu Aristide.

In abatajele sectorului III Vulcan, 
ca de altfel în întreaga exploatare, 
domnește o atmosferă specifică ma
rilor: întreceri. Fiecare miner, fieca
re brigadă muncește cu însuflețire 
pentru îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan, a angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Minerii sectorului III Vulcan își 
continuă șirul succeselor. Acest sec
tor este în fruntea 
pioatare. Din aba
tajele lui au fost 
extrase peste plan, 
de la începutul a- 
nului mai bine de 
14 600 tone de

mare accent 
de avansare.
cut la extinderea inițiativei de a se 
extrage două cîmpuri pe aripă și 
schimb în abatajele cameră. Extin
derea acestei inițiative, măsurile 
luate pentru aplicarea metodelor a- 
vansate de lucru, organizarea mai 
bhnă a muncii au dus Іа sporirea 
simțitoare a vitezelor de avansare. 
In abatajele cameră, de exemplu, s-a 
obținut o viteză

decît 
plan 

s-a 
anu-

fost 
tone, cel 
brichete

șî prelucrat cu 72000 tone 
mai molt cărbune 
prevăzuse sarcina de 
pentru perioada care 
scurs de la începutul
lui și pînă în prezent. Pla
nul de preparare a 
depășit cu 61 000 
al producției de 
ovoide cu 20 000 tone, iar
economiile suplimentare la 
prețul de cost se cifrează 
la 561 000 lei. Toate aces
tea sînt cifre care dove
desc încă odată că prepa
ratorii petrileni țin să-și 
respecte cuvîntul dat.

C. BĂDUȚA 
corespondent I

Calitatea s-a îmbunătățit
Succese de seamă obțin 

și muncitorii de pe șantie
rul de prefabricate din 
Petroșani. Folosind mai 
rațional utilajele din do 
tare și ocupîndu-se îndea
proape de eliminarea tim
pilor neproductivi, ei au 
reușit să depășească cu 
10 la sută angajamentele 
luate în întrecere în cins
tea zilei de 23 August și

să producă pentru anotim
pul friguros un important 
stoc de prefabricate de re
zervă. De reținut este și 
faptul că față de aceeași 
perioadă a anului trecut 
calitatea prefabricatelor s-a 
îmbunătățit în acest an cu 
20 la sută. S-au remarcat 
prin calitatea muncii șl 
rezultatele obținute brigă
zile conduse de formato-

Няней insufkțitâ Ir іммо podarii

f Pînă va, deveni produs finit, arbo
rele va trece prin multe transformări. 
Dar mai întâi-s fierăstrăul mecanic 
il va doborî. —'

declarați evidential în întrecerea

la punctul numit Corbu se întrec 
și forestierii din brigada lui

...In exploatarea Aușelu, la 1000 iii altitudine, lu
crează de zor zeci de forestieri, care se întrec cu pa
siune pentru a da viață angajamentelor de întrecere 
luate. în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Brigada complexă condusă de Tudorache Va- 
sile este una dintre cele mai vrednice din exploatare. 
Pfîntr-o bună organizare a procesului de producție, 
prin valorificarea superioară a masei lemnoase, brigada 
a dat în luna trecută 247 m c bușteni de fag peste plan. 
Forestierul Leonte loan, mînuitor priceput al fierăstrău- 
lui mecanic, tractoriștii Tanciu Tudor și Kael lacob 
sînt numai cîțiva dintre cei mai destoinici muncitori 
din brigadă. Ei sînt 
socialistă.

...In exploatarea de 
cu același entuziasm
Boiciuc Gheorghe. Acești oameni pricepuți, sînt vete
ranii .sectorului forestier Lonea. E greu să apreciezi 
care dintre muncitorii brigăzii sînt mai harnici, maî 
pricepuți în ale meseriei. Boiciuc Ioan I. Boiciuc loan 
II? cît și Boiciuc Mihaî, Boiciuc Gheorghe 11 sau trac
toristul Nice loan, sînt la fel de destoinici. Fiecare din
tre ei muncește cu însuflețire pentru ca brigada să-și 
realizeze angajamentul luat în cinstea zilei de 23 Au- 
gdst. Pe cablul funicularului condus de 
Vasile, brigada lui Boiciuc Gheorghe a trimis 
în cursul lunii iulie 90 m c material lemnos de,i.rașinoasă și de fag peste plan.

...Cu însuflețire se întrec în inima .munților și 
tierii ’ din exploatările Răscoala, Voevodu, Cimpișoara șî 
Jieț. In perioada' trecută din acest an, spunea tov. An- 
gheleseu' loan, șeful sectorului forestier Lonea, munei-

Văcăreanu 
patriei 
esență

fores-

(Continuase in pag. 3-aj

rii Călin Ștefan. 
Dragnea Gheor- 
ghe, Biltaru Vio
rel, Marmoreanu 
loan și mecanicii 
Ponciș Gheorghe, 
Kertesz Adalbert, 
Prodanciuc loan.

medie de avansa
re e 87 m pe lu
nă, cu peste 5 m 
mai mare decît 
sarcina planificată. 
In abatajele în ca
re vitezele de a- 

cărbune cocsificării. Minerii de aici vansare au creseut la 90—120 m pe 
și-au realizat și depășit în fiecare 
lună sarcinile de plan. La baza a- 
cestor însemnate depășiri au sfat 
creșterea continuă a productivității 
muncii, măsurile luate pentru spori
rea vitezelor de avansare și îmbu

nătățirea condițiilor de
In cele 7 luni ce au 

cest an, pe sector s-a 
randament mediu care 
celui planificat cu 170; kg de cărbune 
pe post. La depășirea acestui indice 
de bază al producției au contribuit 
mai mulți factori, o 
tehnico-organizatorîce 
fel, prin îndeplinirea 
crările de pregătiri 
permanență menținerea unei linii, de 
front necesare extragerii unui volum 
sporit de producție. De asemenea, 
printr-o mai bună întreținere a căi
lor de acces, a liniilor de transport, 
s-a îmbunătățit în mod simțitor a- 
provizionarea brigăzilor cu cele ’ ne
cesare. In același timp s-a pus un

Din experiența 
colectivelor fruntașe

muncă.
trecut din a- 
obținut un 

• e'; superior

șefie de măsuri 
eficiente. Ast- 

planului la lu- 
s-a asigurat în

lună, randamentul obținut se rid&â 
la peste 6,5 tone de cărbune pe post.

Toate
batajele sectorului producția să fie 
extrasă ritmic, să existe condiții ca 
în fiecare lună planul de 
să1 fie îndeplinit și depășit, 
frumoase realizări au fost 
în abatajele unde lucrează 
de mineri conduse de KîracsOnyi 
Rudolf, Leșan Mihaî și Drob Gheor
ghe.

In prezent în cadrul sectorului III 
se fac pregătirile necesare pentru 
punerea în exploatare a noi fron
turi de lucru, se iau măsuri pentru 
a se asigura și în continuare con
dițiile necesare îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan. Minerii din fie
care brigadă, cadrele tehnice din 
sector, muncesc cu însuflețire pentru 
a obține noi succese, pentru a în
tâmpina ziua de 23 August cu noi * 
realizări.

acestea au făcut ea din a-

producție 
Cele maî 
obținute 

brigăzile

ȘT. - EKART
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Formațiile artistice glindi realizările regimului
clubului muncitoresc din 
Uricani se pregătesc intens 
pentru a întâmpina cu cins
te măreața sărbătoare de 
la 23 August.

i Orchestra de muzică 
populară pregătește un pro
gram ce va cuprinde fru
moase cîntece și jocuri 
populare romîneștâ. iar or
chestra de muzică ușoară 
și-a inclus în repertoriu 
mai multe melodii ale com
pozitorilor noștri.

La rîndul ei, brigada ar
tistica de agitație pregă- 
tește un montaj literar în
chinat celei de-a XX-a a- 
niversări, montaj ce va o-

democrat popular în cei 20 
de ani de la eliberare.

Soliștii vocali își com
pletează repertoriul cu fru 
moașe cîntece de muzică 
populară și ușoară, 
cind cu perseverență 
tru ridicarea măiestriei

Gheor-
Năsă- 

gospodina 
muncitoa-

mun- 
pen- 
ar-

gonetarul Kecseti 
ghe, ajetoru) miner 
leanti loan.
Nagy Virginia,
rea Ordog Eva, inginerul 
Popa Mircea, funcționara 
Ilie Irina, tehniciană Han- 
ciu Liliana. O contribuție 
deosebită la montarea a-
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Ca o confruntare' a mo- instructorul artistic Sereiu
♦ 
♦

dului de pregătire, i de cu- ♦
♦

rînd, în sala cinematogra- Boiță. ♦ 
♦

fului, ІГ) fața a 400 de Tot în cadrul pregătiri- ♦
♦

spectatori, s-a prezentat un 
frumos program artistic 
care a fost: apreciat 
spectatori.
cu
dina Mica

de
S-au remarcat 

această ocazie gospo-
Decuseară, va-

lor pentpu 23 August, sîm- 
băta trecută s-a prezentat 
un concert popular.

MIRCEA POPESCU
corespondent
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Progres tehn.c continuu

ieră «Hm Valea Jiului 
«terii populare

Două decenii de mari transformări
' In anii ce au trecut de la efibe- 
rare a crescut continuu nivelul teta
nic al procesului de producție în mi
nele Văii Jiului mărindu-se prin a- 
ceasta productivitatea muncii, îmbu- 
nătățindu-se activitatea economică a 
unităților și condițiile de lucru ale 
muncitorilor mineri.

Indicii de mecanizare au crescut 
simțitor, ajungînd ca Ie unele ope
rații ale procesului de extragere a 
cărbunelui să atingă 100 la sută. 
In abataje au fost încercate și in
troduse mașini pentru tăierea căr
bunilor cum ar fi haveza KMP-3. 
combina 1K-52M, plugul Peissenberg, 
plugul Lobe Hobbel, și combina 
KWB-2. Tăierea în abataje se face 
în prezent în proporție de 98,8 la 

sută cu mașini și perforare meca
nică.

Transportul materialului depilat 
din abataje se face mecanizat în 
proporție de 83,7 la sută, cu dife
rite transportoare cu raclete : . TP-1, 
SKR-11, SLASK-5P, TR-3 și altele. 
Ș-au încercat, introdus și extins sus
ținerile moderne: susținerea mixtă 
cu lemn și stîlpi metalici confec
ționați din țevi, cu stîlpi de fricțiune 
cu autobiocare, cu stîlpi tubulari cu 
portanță imediată și rezistență con
stantă Schwartz și cu stîlpi hidraulici 
GS, iar dintre grinzile cele mai mo
derne au fost experimentate cu suc
ces tipurile de grindă în consolă 
VDU-1 și Klonne. Galeriile sînt sus
ținute cu armături moderne în pro
porție de 98,7 ia sută.

încărcarea sterilului din galerii se 
face în proporție din ce în ce mai 
mare cu ajutorul mașinilor de încăr
cat EPM-1, EPM-2, PMI.-5, Salgzit- 
tw și LZK.

A fost modernizat și transportul 
pe galerii, minele Fiind înzestrate cu 
locomotive Diesel, electrice cu tro- 
ley LM -7 si electrice cu acumulatori 
LAM-4 și LAM-8.

Instalațiile de extracție sînt e- 
chqiate cu mașini din ce în ce mai

Din munca ț 

minerilor patriei î 
Ia perioada primilor 4 ani ai 

plenului șesenal, industriei mi
niere i s-au alocat pentru pro
curări de utilaje, fonduri în va
loare de peste 1,5 miliarde lei. 
Exploatările miniere au fost do
tate cu noi utilaje in mare parte 
produse in (ară. Minele existen- 

, le au fost modernizate, s-au des- 
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minele de cărbuni, cit și la cele 
de minereuri, iar transportul in 

, ! industriei cărbunelui a
fast mecanizat in proporție de 
74 la sută.

☆
Ekipă datele statistice, la sfir- 

șiiul anului 1963, in țara noas
tră s-au extras 26 milioane tone 
de produse miniere, adică de 5,6 
ori mai mult declt in 1948. Este 
de remarcat faptul că această 
creștere a producției ■ s-a obținut 
în condițiile în care valoarea 
mijloacelor fixe productive a 
sporit de numai 4,6 ori.

■ir
In prezent se desfășoară o lar

gă acțiune de înlocuire masivă 
a materialului lemnos, folosit la 
susținerea galeriilor și abataje
lor, prin sisteme moderne de 
mare metalică. Numai anul 
cut, au fost armate 
lerii în lungime de 
km, țață de circa 8

☆
Intre anii 1948—1963, numă

rul muncitorilor în industria mi
nieră a sporit de 2,9 ori. Șco-

taaderae Standard, 2T x 2599, mul- 
tfcaMa și aUete.

A crescut simțitor numărul de 
ventilatoare electrice cu puteri de la 
1,1 pînă la 11 kW și pneumatice eu 
diametre de 300 și 498 mm pentru 
aerajul parțial, iar pentru aerajul 
principal au fost instalate ventila
toare puternice BCMM și VOKD cu 
debite de la 1400 pînă la 5600 m c/mi- 
nut. Calitatea și cantitatea aerului 
comprimat a crescut simțitor prin 
instalarea de compresoare Reșița 
2V, Reșița 3V și tnrbocompresorul 
CKD cu debite pînă la 270 m c/mî- 
nut.

Un grad înalt de mecanizare s-a 
înregistrat la săparea puțurilor. Prin 
extinderea procedeului de lueru eu 
instalația complexă de săpare cu 
cofraj mobil S-a obținut o mecani
zare aproape totală a operațiilor 
din puț.

Sisteme de control de la distanță 
a funcționării anumitor mecanisme 
există la mai multe mine. La mina 
Petrfla în camera dispecerului se 
primesc semnale care înregistrează 
grafic funcționarea împingătorului, 
culbutorului și a benzii de alimen
tare a preparației; la mina Aninoa- 
sa se face urmărirea de la distanță 
a principalelor utilaje din incintă și 
s-a executat un sistem de semnali
zare acustic și optic pentru contro
lul apei de răcire a redresorului 
RMNV de 1000 A. Controlul de la 
distanță al funcționării benzilor se 
mai face la preparația Petrila. iar 
la E. M. Uricani se controlează 
funcționarea instalației de ventila
toare de la mina sud. Un dispozitiv 
de înregistrare automată a număru
lui de vagonete funcționează la mina 
Lonea II, iar la mina Vulcan se face 
semnalizarea' la distanță a vîrfului 
■de șarpină electrică a exploatării. 
La mitra Lonea I s-a realizat ■ co
manda de la distanță a pompelor 
de răcire de la compresor. La prepa
rația. Petrila pompele de reciclare 
a surplusului de apă lucrează auto
mat, la E, M. Lupeni mersul stației 
de pompe Jiu este automatizat în 
funcție- de debitul apei, iar la Ani- 
noasa oprirea și pornirea pompelor 
de răcire de la compresor se face 
tot automat.

Reiese deci că în cei 20 de ani de 
la eliberare au fost obținute succese 
importante datorită ridicării gradu
lui de mecanizare a minelor noas
tre prin dotarea lor cu utilaje din 
ce în ce mai moderne și datorită ri
dicării nivelului profesional al mun
citorilor. tehnicienilor și inginerilor

In viitor se preconizează o dez
voltare și mai mare a gradului de 
mecanizare a minelor din Valea 
Jiului, multe operații ale procesului 
de producție vor fi automatizate, 
mai ales la minele noi.

M. BUJU
inginer principal cu automatizări 

C.C.V.J.

Douăzeci de ani de la eliberare. 
Marile transformări ce s-au petrecut 
în acest răstimp în Valea Jiului sînt 
oglindite pregnant prin dezvoltarea 
și modernizarea exploatărilor minie
re din acest vechi bazin carbonifer.

Să ne amintim de exploatările mi
niere din Valea Jiului dinainte de 
eliberare. Exploatarea crîncenă a 
minerilor a fost însoțită de exploa
tarea prădalnică а zăcămintelor ; uti 
laiele miniere insuficiente și uzate au 
determinat condiții de lucru deose
bit de grele. Tăierea cărbunelui se 
executa cu ciocane de mînă și tîr- 
năcoape, transportul în abataje cu 
roaba, iar în galerii cu vagonete de 
lemn trase de cai. Catastrofele mi
niere, accidentele și avariile se ți
neau lanț. Ganza.- au fost neglijate 
de stăpinitorii de atunci ai minelor 
cele mai elementare măsuri de pro
tecție a muncii. Mineri exploatați, 
ținuți în mizerie și ignoranță, rezer
ve de cărbune în continuă scădere 
din cauza exploatării prădalnice, a 
denivelărilor și focurilor, mine închi
se din anii crizei — iată înfățișarea 
mineritului Văii Jiului dinainte de 
eliberare.

Prin grija partidului și a statului 
democrat-popular, în cei douăzeci de 
ani de la eliberare s-au produs 
schimbări mari în viața exploatări
lor miniere din bazinul nostru. Mi
nele, ■ cu toată moștenirea grea de 
după zeci de ani de exploatare ca- 

t pitalistă. au fost refăcute în scurtă 
vreme. In vederea creării bazei teh-

1П sprijinul 
-perfecționării cadrelor

Ѳ deosebită atenție s-a acordat 
în ultimii ani ridicării nivelului teh- 
nico-profesional al cadrelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni. In ca
drul unităților miniere din bazin 
funcționează biblioteci tehnice dotate 
cu cărți și reviste de specialitate 
și diferite studii. In cadrul C.C.V.J. 
funcționează o bibliotecă centrală și 
un centru de documentare care mul
tiplică și difuzează lunar îotr-un bu
letin de informare cele mai noi rea
lizări tehnice din mineritul țării 
noastre și de peste hotare.

In total în cadrul unităților 
C.G.V.J. funcționează 16 biblioteci 
tehnice cu peste 22 000 volume. Dirt 
străinătate se primesc periodic. 32 
de reviste de specialitate și 80 de 
publicații de diferite specialități d»n 
tetă.
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nico-materiale necesare dezvoltării 
minelor, sporirii și valorificării rațio
nale a rezervelor pentru asigurarea 
continuității producției și crearea de 
noi capacități au fost investite de 
statul nostru sume însemnate. Au 
fost executate 557 de sondaje în va
loare de 248 392 000 lei. Intre anii 
1955—1963 statul nostru a alocat 
peste 2 770 milioane lei pentru lu
crări de investiții, din care pește 
1 284 milioane lei pentru lucrări mi
niere și geologice, 666 milioane lei 
pentru utilaje și 320 milioane lei 
pentru construcții industriale. In anii 
de după eliberare au fost redeschise 
minele Vulcan, Cimpa I și II, a 
fost construită mina Uricani, iar în 
prezent se execută lucrările de des
chidere a minelor Dîlja, Paroșeni.
Au fost dezvoltate și moderni
zate și unitățile de deservire a ex
tracției de cărbune. Pe baza planu
rilor de sistematizare, minele se vor 
dezvolta și moderniza continuu, vor 
fi dotate cu utilaje modeme.

Odată cu dezvoltarea minelor, a 
crescut continuu nivelul tehnic al 
procesului de producție. Indicatorii 
plaotdui tehrwc au crescut în conti

nuu. In abataje și la lucrările de 
pregătiri au fost introduse diferite 
mașini și mecanisme care au asi
gurai creșterea gradului de meca
nizare a producției. Iți scopul ridi
cării nivelului tehnic al procesului 
de producție, în scopul sporirii pro
ductivității muncii, la exploatările mi
niere și uzinele de preparare au fost 
încercate și puse la punct sisteme 
de control de la distanță, comenzi 
de la distanță și chiar automatizarea 
unor instalații de pompare a apei. 
Prin grija statului s-au îmbunătățit 
continuu condițiile de muncă și de 
securitate, protecția muncii în ex
ploatări.

Odată cu dezvoltarea și moderni
zarea minelor, cu ridicarea nivelului 
tehnic al producției o deosebită im
portanță s-a acordat creșterii pregă
tirii tehnico-profesionale a cadrelor. -

Rod al grijii statului pentru dez
voltarea bazinului carbonifer Valea 
Jiului, pentru ridicarea nivelului teh
nic al producției și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, rod al muncii 
pline de elan producția de cărbune, 
productivitatea muncii a crescut con
tinuu, intr-un ritm necunoscut în 
tseent.

Prin grija statului pentru îthbună lățirea protecției muncii minerilor, pe 
lingă toate exploatările din bazinul nostru funcționează stații de salvare 
dotate cu echipament și aparate moderne. IN CLIȘEU: Aparatul de sal
vare izotent, cu oxigen ,,Draeger".

In contrast cu dezvoltarea lentă 
cunoscută în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, în cei 20 de ani de 
Ia eliberare producția de cărbune 
brută a bazinului Văii Jiului a spo
rit într-un ritm fără precedent. Față 
de anul 1944, producția de cărbune 
brut extrasă în 1963 a crescut cu 
peste 240 la sută. Concomitent cu 
sporirea producției a avut loc și o 
importantă creștere a productivi
tății muncii, ajun- 
gînd în 1964 la 
1,266 tone/poșt.

In perioada par
cursă de la elibera-

în majoritate de industria noastră 
constructoare de mașini.

Progresul tehnic, extinderea me
todelor moderne au asigurat obține
rea unor realizări de seamă și la 
toți indicatorii tehnico-economici. In 
exploatările Văii Jiului se realizează 
în prezent indicatori tehnici substan
țial mai mari decît în trecut. Reali
zările la principalii indicatori teh
nici pe acest an sînt următoarele:

mul semestru la 37,80 m c/1000 tone 
față de 38 m c/tO0O tone planificat. 
De relevat că în tdtimii 16 ani con
sumul specific de lemn a scăzut cu 
24 m c/1000 tone cărbune.

Modernizarea instalațiilor de pre
parare prin introducerea procedeelor 
de zețaj și mediu dens a avut ca 
efect îmbunătățirea calității cărbu
nilor spălați și a indicilor de recu
perare și randament. Astfel, Indicii

Indicatori tehnico -economici superiori

re de mina Lonea — 19 829 tone, 
mhta Petrila — 2274 tone. Aninoa- 
sa — 15 328 tone, mina Vulcan — 
2 859 tone, min» Lupeni — 11 126 
tone și mina Uricani — 21 189 tone 
cărbune.

Rezultatele frumoase ce au fost 
obținute de exploatările miniere ale 
Văii Jiului în cinstea zilei de 23 
August se oglindesc și în economiile 
la prețul de cost. Pe 7 luni C.G.V.J. 

a înregistrat ea®» 
nomii peste plan la 
prețul de cost în 
valoare de 9 736 000

rea patriei noas
tre, prin folosirea metodelor de ex
ploatare moderne, s-a asigurat o 
mai bună cunoaștere a rezervelor 
bazinului, ceea ce a permis trecerea 
la sistematizarea și dezvoltarea mi
nelor și preparațiilor, precum și la 
construirea de noi unități.

Pentru sporirea continuă a pro
ducției, unitățile au fost înzestrate 
cu utilaje noi de mare productivitate 
și de un înalt nivel tehnic, produse

s-au încărcat mecanic 48 230 m c 
steril în galerii, cu ajutorul combi
nelor și havezelor a-a tăiat și încăr
cat o producție de 370 038 tone de 
cărbune. Din abatajele susținute me
talic s-au extras 767 082 tone cărbu
ne, s-au armat 36 733 m 1 galerii eu 
susținere metalică. Vitezele medii de 
avansare se ridică la 55,6 m 1 în ga
lerii, 24,7 m i în abataje frontale 
și 89,6 m 1 în abataje cameră. Con
sumul de lemn a fdst redus în pri

de calitate ai cărbunilor spălați de 
preparații șe ridică la 19,9 la sută 
la umiditate și 20,9 la sută la cenușă.

Progresul tehnic, dezvoltarea și 
modernizarea minelor sînt reflectate 
și de realizările obținute de minerii 
Văii Jiului în entuziasta întrecere ее 
se desfășoară în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. In primele 7 luni ale acestui 
an pe G.G.V.J. am fost extrase peste 
"ton 72 605 tone de cărbune din ca

lei.
însuflețiți de victoriile obținute 

sub conducerea partidului în cei 20 
de afli, minerii Văii Jiului privesc 
cu încredere viitorul, ei sînt hotă- 
rîți ca sub conducerea organizațiilor 
de partid să consacre și pe mai de
parte toate forțele' pentru dezvolta
rea succeselor de pînă acum, pen
tru obținerea unor indicatori tot 
mai ridicați.

RODICA MARINESCU 
economist — C.G.VJ.
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Cetăți ale cMmiei pe cîmpia mimteană
încă din vremuri străvechi ma

rile lluvii erau socotite ca niște 
daruri generoase făcute de natura 
popoarelor care sălășluiau pe malu
rile lor. Unele chiar au tost zeifi
cate attăgînd procesiuni uriașe, al
tele creind sărbători și ritualuri care 
au rămas în tradiția popoarelor. Vi
cisitudinile istoriei au intîrziat rolul 
Dunării, cel puțin in cursul ei in
terior. Bâtrînul Istras sau bătrinui 
Danubiu, cum i se spunea în anti
chitate, purta spre mare, o dată cu 
apele lui, și lacrimi de jale, de su
ferință, vărsate de cei care-i locuiau 
malurile. Oamenii nădâjduiau că 
odată apele învolburate ale Dunării 
vor deveni izvoare de putere, de e- 
oergie și că, odată și odată, se va 
sehimba și viața lor. Și iată că vi
surile lor au căpătat contururi și di- 
measiuni reale ia ultimele două de
cerni. Pe malul Dunării, pe traseul 
pe care fluviul îl străbate prin țara 
noastră, s-au ridicat și se ridică în 
continuare construcții menite să în- 

- tărească puterea și zestrea patriei. La 
Galați se înălță marele combinat 
siderurgic, lingă brăila funcționea
ză de cîțiva ani moderna uzină dc 
prelucrare д stufului, la Oltenția s-a 
dezvoltat considerabil șantierul de 
construcții navale. De asemenea, au 
сшюаст o continuă dezvoltare șan
tierele navale de la Galați, Giurgiu 
și turnu Severin.

La toate acestea se mai adaugă 
două proiecte inițiate de partidul și 
guvernul nostru în ultimii ani: Com
binatul de hîrtie și celuloză de la 
Călărași și Combinatul de îngrășă
minte chimice de la Turnu Măgu
rele, ambele în curs de construcție.

Cunosc de multă vreme aceste ora
șe așezate pe malul Dunării, îmi a- 
țnintesc lîncezeala, oboseala și in
consistența lor din anii regimului 
burghezo-moșieresc. Ce reprezenta 
Dunărea pentru locuitorii acestor 
orașe ? Nu știu dacă era altceva 
decit pri peisaj, Burghezo-moșierimea 
vedea îh această țară posibilitatea 
de a stoarce cît mai multe profituri 
prin exploatarea celor ce trudeau, 
hărăzind Romîniei un destin de țară 
„eminamente agricolă", ia cheremul 
oricărui stat industrial, adică me
reu fragilă independența și suvera
nitatea ei.

In cadrul operei de industrializare 
socialistă partidul și guvernul au ho
ttest construirea acestor două mari 
combinate chimice, hi felul acesta 
partea de jos ă Munteniei se îmbo
gățește dintr-o dată cu două mari 
obiective industriale, adevărate ce
tăți ale chimiei, amîndouă avînd un 
rol de seamă în valorificarea bogă- 
Har Dunării și din jurul ei, amîn- 
deuă prin valorile pe care le vor

Mwtâ TMflflețită 
In inima pădurii

(Urmare paj l-a) 

produce, întinzînd adevărate punți 
peste țară, legînd și mai' puternic 
roiul Dunării de viața întregului nos
tru popor.

La Călărași se va produce celu
loză și hîrtie exploatîndu-se paiele 
din sudul agricol al Munteniei. Paie
le Bărăganului, care odinioară se ar
deau, oferind ochiului priveliștea in
cendiilor de toamnă, vor fi valorifi
cate și în industrie. Constructori 
harnici au săpat fundații, au înfipt 
în pămînt piloni de beton, au ridicat 
schele și armături, totul într-un timp 
record, și acum montează în halele 
care se întind pe kilometri, uzine, 
agregate și mașini, care fac parte 
din ultimele realizări ale tehnicii con ■ 
tenjporane. La aniversarea eliberării 
patriei Combinatul din Călărași va 
da primele cantități de hîrtie. Acesta 
are o mare putere de simbol fiindcă 
hîrtia, atribut al științei, va pleca 
tocmai din orașul unde în anii regi
mului trecut 66 la sută din populația 
sa era analfabetă. Muncitorii cons
tructori de la Combinatul din Călă
rași s-au străduit să-și îndeplineas
că angajamentele luate în cinstea 
aniversării eliberării patriei. Echi
pa condusă de Pavel Sezonov. mon- 
torii Constantin Bartolomeu, Cons
tantin Dragomir, Mihai Chimică și 
ceilalți constructori ai marelui Com
binat, ingineri și tehnicieni, maiștri 
cu înaltă calificare vor încheia ast
fel încă o etapă în construcția obiec
tivului industrial.

La Turnu Măgurele, siluetele care 
compun marele Combinat de îngră
șăminte chimice se văd de la mare 
distanță. Grupuri mărețe de beton și 
metal. Sînt aidoma schelelor care re
prezintă laboratoarele în manualele 
și tratatele de chimie. Aceleași com
plicații și sinuozități, aceeași finețe, 
aceeași geometrie extrem de diversă, 
dăr extrem de precisă. Numai di- 
mensionile diferă. Producția de aici 
se va socoti în sute de mii de tone. 
Mai tatii acid sulfuric, apoi îngră
șăminte care vor face să sporească 
agricultura țării. Fabrica de acid 
sulfuric a fost terminată zilele aces

De-o vfrstt cm libertatea pa
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1962. Sfîrșit de iunie, ha Școala 
profesională din Lupeni are loc ser
barea de sfîrșit de an. Se împart 
premiile; colegi și prieteni se des
part, Iși iau zborul în viață. Școala 
le-a dat aripi...

— Premiul 111 se acordă elevului 
Zgura Nicolae. anunță directorul 
școlii. De scenă se apropie un tînăr 
sfios, cu fața îmbujorată din cauza 
emoției, Iși primește diploma și 
cărțfle și se întoarce printre colegi.

Zgura a fost repartizat la mina 
Vulcan, lă sectorul electromecanic. 
Oamenii îl cunoșteau. Lucrase aici 
cu ocazia practicilor. In toamnă a 
fost primit candidat de partid; Abia 
împlinise 18 ani...

Au urmat luni de muncă și învă
țătură. Toamna următoare, a avut 
două mari bucurii: a reușit printre 
primii (cu media 9 și... ceva) la e- 

; xamenul de admitere de Ia liceul 
1 seral. In noiembrie, în viața lui a 

tea, cu 6 luni mai devreme. Și, în 
curînd, ea va începe să producă și 
să livreze primele cantități de acid 
sulfuric. Materia priiha pentru Com
binatul de la Turnu Măgurele — 
pirita — va veni pe Dunăre, de la 
Moldova Nouă din Banat și va fi 
înmagazinată în marile depozite, care 
o și așteaptă. Pentru traficul intens, 
Turnu Măgurele își pregătește o 
poartă primitoare la drumul de ape.

Din depărtare totul seamănă cu o 
fotografie. Imensitate. ■ înălțime, ne
mișcare. Din apropiere insă nu mai 
vezi nimic din cauza furnicarului 
uman. Sute, mii de oameni, zeci și 
sute de mașini — camioane, maca
rale, betoniere — se agită neconte
nit. Abia îți găsești un ioc ca să 
privești. Și totuși am întîlnit o or
ganizare și o . disciplină perfectă. 
Fiecare mișcare, fiecare efort, fiecare 
gest are o destinație precisă, în ciu
da grabei și a încîlcelii aparente. 
Sus se continuă schelele, jos se mon
tează mașinile. Pînă la sfîrșitul a- 
nului combinatul va produce 100 00C 
tone acid sulfuric, materie primă 
pentru îngrășăminte, In freamătul 
muncii, cunoaștem figuri ale unor 
harnici constructori, cum sînt cei 
din echipele conduse de Ion Țeican, 
Ion Chelu, sau a maistrului Paul 
Păun, a muncitorului Stan Văduva, 
ori a dulgherului Ștefan Matu, oa
meni care au înscris în istoria ma
rilor construcții industriale din țara 
noastră minunate pagini de eroism 
în muncă. Ei au venit la Turnu Mă
gurele cu vasta experiență de pe 
șantierele de la Onești, Borzești, 
Hunedoara, Reșița. Sînt constructori 
eu o excepțională pregătire profesio
nală.

Iată ce se petrece în sudul Mun
teniei, pe malul bătrînului fluviu. Și 
aceeași imagine a muncii entuziaste 
o întîlnim și pe șantierul de la Că
lărași, în inima Bărăganului. Ener
gii descătușate durează uriașe cons
trucții care-și vor arunca roadele 
binefăcătoare pe întreg cuprinsul pa
triei.

CONSTANTIN CHIR1ȚA

I T

Gu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, conducerea 
I.C.E.M.I.N. Petroșani îi felicită pe toți muncitorii, tehnicienii și Inginerii 
care și-au adus contribuția Ie dezvoltarea industriei noastre miniere, la 
promovarea noului, la studierea celor mai eficace metode de exploatase.

Cu ocazia sărbătoririi zilei de 23 August, conducerea T.A.P.L. Petro
șani, organizația de partid și comitetul sindicatului, felicită întregul per
sonal din unitățile comerciale ale Văii Jiului pentru strădania depusă 
în scopul bunel deserviri a oamenilor muncii și îi urează noi succeșe in 
muncă.

dfcatutal felicită cu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, toate colectivele de lucrători din comerț pentru activitatea de
pusă în buna deservire a oamenilor muncii și le urează noi succese în 
activitatea lor.

avut toc un eveniment deosebit: 
adunarea generală a organizației de 
la atelier l-a primit în rîndurile 
partidului.

Din primăvara lucrează ia. зес- 
torul HI al minei. Nicolae a venit 
să-i cunoască mai îndeaproape pe 
cei care scot la lumină cărbunele 
iucios. A venit să pună și el umă
rul pentru ca munca lor să se des
fășoare mai bine. Și iată că împre
ună cu ortacul său. Fazekas Bel a, 
lăcătuș și ■ el, montează țevi pentru 
apă industrială, pentru aerul com
primat aducătoare de energie, tu
buri pentru aeraj, instalează trans
portoare la abatajele din stratul III, 
la brigăzi conduse de mineri cunos- 
cuți — Drob Gheorghe. Gantz Ște
fan. Sfitlic. foan, Pîrvu Ștefan. Zi
lele acestea au terminat lucrul pen
tru introducerea unei mașini de în 
cărcat la brigada lui Karacsonyi 
Rudolf care pregătește orizontul 520. 
Și dacă la toate aceste locuri de 
muncă a fosț făcut lucru bun aici 
se simte și mîna de meseriaș bine 
calificat și conștiincios a lui Zgura.

Un unchi de-a lui este șofer. Cînd 
era puști, Nicolae se suia în cabi
nă, manevra volanul, urmărea func
ționarea motorului. De atunci î* 1 ar
dea dorința de a meșteri la motoare.

terii acestor guri de exploatare și-ae 
adus din piin aportul ia realizările 
sectorului. Brigada complexă din ex
ploatarea Răscoala condusă de Se- 
natovici Ștefan esie una dintre cele 
mai harnice. Ea a terminat cu 60 
de zile înainte de vreme exploatarea 
parchetului încredințat. In fetal a- 
cesta brigada a fost declarată evi
dențiată în întrecerea socialistă.

Rezultate frumoase în întîmpina- 
rea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei au dobîndit și fores
tierii din brigăzile conduse de Das- 
eteu Gheorghe, Sicoi Nicolae, Pa- 
bonțu Pavel și arie brigăzi din sec
tor. Fiecare dintre ele a dat zeci 

de m c material lemnos peste plan. 
In felul acesta colectivul sectorului 
și-a îndeplinit ritmic planul de pro* 
ducție. In luna trecută el a dat pa
triei 419Ѳ m c material lemnos de 
esență rășinoasă și de fag peste 
plan. In urma succeselor dobîndite, 
colectivul sectorului a fost declarat 
lună de lună evidențiat în întrecerea 
socialistă. El și-a depășit angaja
mentul luat în cinstea marii aniver
sări eu 2699 m c material lemnos.

Zgura împlinește azi 20 de ani. Este 
deci un tînăr de-o vîrstă eu anii li
bertății patriei noastre. Visul din 
copilărie s-a împlinit. Zgura lucrea
ză la mașinile necesare minerilor. 
Și lucrează bine. Elevul fruntaș la 
învățătură, lăcătușul de mină bine 

calificat și harnic este un tînăr de 
nădejde care se bucură de stima tu
turor celor cu care muncește și în
vață*.
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In magazinele de eonfeefîi spe
cializate se g&sesc în cantități 
suficiente, de toate mărimile, 

IMFORME ȘCOLARE
Vînzarea se face și cu plătii în rate. 

Procurafi-vă din timp uniformele școla
re pentru copiii dumneavoastră!

ANUNȚ
Grupul școlar G.F.R. din Timișoara, strada C. Rădulescu nr. 

1, ține examen de admitere pentru Școala de gradul III G (ca
sieri) pe data de ÎS septembrie 1964. 1

Se primesc bărbați și femei absolvenți ai școlilor medii cu 
sau fără examen de maturita te în vîrstă de 20—38 ani, cere își 
au domiciliul stabil în localitățile: Brad, Vîrfurile, Gurahonț, Seinș, 
Ineu, Orșova, Oțelul Roșu. Caransebeș, Oravița, Reșița, Vasiova, 
Berzovia, Lupeni, Vulcan, Petroșani, Simeria, Alba lulia sau ia 0 
distanță de pînă la 30 km în jurul acestor localități.

Înscrierile se fac prin stațiile C.F.R. respective sau la Grupul 
școlar C.F.R. Timișoara, pînă la data de 5 septembrie a. a., unde 
se pot primi și informații suplimentare.
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slLAtSUL ROȘU

Congresul partizanilor păcii 
din Norvegia

OSLO 18 (Agerpres).
Congresul Organizației norvegie

ne a partizanilor păcii „Norges 
Fredslag". care și-a desfășurat lu
crările zilele acestea, a trasat sar
cinile acestei organizații în perioa
da imediat următoare. Printre rezo
luțiile adoptate la congres, care cer 
inițierea unor măsuri menite să ducă 
la destinderea încordării internațio
nale, se află și o rezoluție care cere 
sprijinirea prin toate eforturile a 
cererii privind transformarea nordu
lui într-o zonă denuclearizată.

Starea sănătății 
președintelui Segni
ROMA 18 (Agerpres).
in buletinul medical cu privire la 

starea sănătății președintelui Anto
nio Segni. transmis de agenția 
A.N.S.A., se arată: După ce a pe
trecut o noapte liniștită, asistat in 
mod continuu ne medici, președintele 
Republicii a avut alternativ în cursul 
dimineți perioade de letargie și simp- 
tome de activizare a simțurilor. A- 
ceastă ușoară ameliorare a dus la 
o alimentație parțiala pe cale buca
lă. Organismul, deși greu încercat 
de boală, răspunde totuși la măsurile 
terapeutice.

S.U.A. : Acte de violență 
ale rasiștilor

NEW YORK 18 (Agerpres).
In mai multe localități din Statele' 

sudice din S.U.A. s-au produs noi 
violențe rasiale. In cîteva orașe din 
Louisiana au fost aprinse cruci de 
lemn •— semnul organizației tero
riste a Ku Klux Klanului. La Al
bany, statul Georgia, s-au produ 
ciocniri între negri și polițiști după 
ce aceștia au omorît un tînăr negru. 
Și la Chicago, in cartierul Dim- 
moor, s-a produs o ciocnire între 
aăbi și negri; 25 de persoane rănite 
■u fost internate în spital.

Ch. Helou aies președinte 
al R. Liban

BEIRUT 18 (Agerpres).
Cu 92 de voturi pentru (dintr-un 

total de 99), Parlamentul libanez a 
. ales astăzi în funcția de președinte 
al Republicii Liban pe Charles He- 

I tou. Charles Helou s-a născut la 
Beirut în 1912 și a studiat dreptul 
ia Facultatea franceză din Beirut, in 
>947, el a început să participe ac-

Ședinta Consiliului
LONDRA 18 (Agerpres).

La Londra a avut loc marți o ședință 
extraordinară a Consiliului de Mi
niștri britanic prezidată de primul 
ministru Douglas-Home. Au fost tre
cute în revistă o serie de probleme 
printre care criza din Cipru și si-

Intrunirea Consiliului
PARIS 18 (Agerpres).
Marți s-a întrunit la Paris Con

siliul permanent al N.A.T.O. Consi
liul, prezidat de noul secretar ge
neral al Alianței atlantice, Manlio- 
Brosio, a ascultat un raport prezen
tat de Henry Cabot Lodge, fostul 
ambasador al Statelor Unite în Viet
namul de sud, trimis special al pre-

Declaralia parlamentarului laburisf Brockway
LONDRA .18 (Agerpres).
Președintele organizației engleze, 

„Mișcarea pentru libertate a colo
niilor", Fenner Brockway, parlamen
tar 'laburist, a declarat m cadrul 

: unei conferințe de presă ca a adre
sat lui D. Sandys, ministrul pentru 
relații cu Commonwealthul și pen
tru colonii, o scrisoare în care îm
părtășește îngrijorarea Partidului 
Congresului din Basutoland în legă-

ti. R. S. S.

Lansarea unor ne
MOSCtSVA 18 (Agerpres).

TASS transmite :
La 18 august, in U.R.S.S. au fost 

lansați sateliții artificiali ai Pămîn- 
tului „Cosmos-38“, „Cosmos-39“ și 
„Cosmos-40". Ei au fost plasați cu 
toții pe orbită de o singură rachetă 
purtătoare de tip nou.

La bordul sateliților a fost insta
lat aparataj științific destinat conti
nuării cercetării spațiului cosmic.

Potrivit datelor preliminare, miș
carea tuturor celor trei sateliți se 
desfășoară pe orbite apropiate avînd 
următorii parametrii inițiali : perioa
da de revoluție 95,2 minute, distanța 
maximă de suprafața pămîntului (la

Ziua flotei aeriene a U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La Moscova a avut loc o adunare 

festivă consacrată Zilei flotei ae
riene a U.R.S.S. Au fost prezenți 
comandanți militari sovietici, în frun
te cu ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Maftnovski, aviatori cos-

Seminarul afriean al O.N.U.
LOME 18 (Agerpres).
In clădirea Adunării Naționale a 

Republicii Togo s-a deschis semina
rul african al Organizației Națiuni
lor Unite în problema situației fe
meilor din punct de vedere al drep
tului familiei. La lucrările- seminaru
lui participă reprezentanți ai 12 țări 
ăfricane. ■ In calitate de observatori 
participă reprezentanți ai Secretaria
tului O.N.U. și cîtorva țări.

Ordinea de zi a seminarului cu
prinde un schimb de experiență și 
informații în problemele referitoare 

tiv la viața politică a țării. In acei 
an, a fost numit ambasador al Li
banului pe lîngă Vatican, iar apoi 
a deținut funcții de ministru în di
ferite cabinete. In februarie 1964, 
Chearles Helou a fost chemat să 
participe la guvernul „neutru" în
sărcinat cu pregătirea alegerilor 
legislative care au avut loc în mai— 
iunie anul acesta.

de Miniștri britanic
tuația din Asia de șud-est. Pe pia
nul politicii interne un loc impor
tant l-a ocupat programul electoral 
al partidului conservator și campania 
electorală, care, după toate proba
bilitățile, va începe la începutul lu
nii septembrie.

permanent al N.A.T.O.
ședintelui Johnson, care s-a referit 
la politica americană în Asia de 
sud-est.

După cum se știe. Lodge se află, 
incepind de duminică, într-un tur
neu de două săptămîni în Europa 
occidentală, unde va vizita nouă 
țări. înainte de începerea ședinței 
Consiliului, el a avut o întrevedere 
cu Brosio.

tură cu organizarea alegerilor. Con
ferința constituțională pentru Basu
toland, care s-a desfășurat' la 15 
mai la Londra, a prevăzut ca după 
12 luni de la alegeri, să i se acorde 
acestei colonii independența. Dacă 
alegerile vor fi amînate, a subli
niat Brockway, independența Basu- 
tolandului trebuie să fie proclamată 
anul viitor fără' a mai aștepta; să 
se scurgă timpul de 12 luni.

sateliți artificiali
apogeu) 876 km, distanța minimă 
(la perigeu) — 210 km. unghiul de 
înclinație a orbitei față de ecuator — 
56 grade 10 minute.

In afara aparat;jtdui științific, la 
bordul sateliților există radioemiță- 
toare „Maiak" care funcționează pe 
frecvențele de 20,034 și 90,156; 
20,084 si 90,378; 19,800 și 89,102 
MgH.

Aparatajăi funcționează normal.
Lansarea efectuată a confirmat 

înaltele caracteristici tehnice ale noii 
rachete purtătoare.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile care se re
cepționează.

monauți, renumiți constructori de a- 
vioane, fruntași în producție din în
treprinderi. Cu acest prilej, mareșa
lul principal de aviație, Konstantin 
Verșinin, locțiitor al ministrului apă
rării și comandant suprem al for
țelor aeriene militare ale U.R.S.S.. 
a vorbit despre starea actuală a 
flotei aeriene a U.R.S.S.

la condițiile de căsătorie în țările 
africane, drepturile și obligațiile pă
rinților, drepturile femeilor la moște
nire, situația juridică a femeilor ne
căsătorite, factorii sociali care influ
ențează asupra situației femeilor în 
familie, etc.

La deschiderea seminarului a luat 
cuvîntul președintele Republicii Togo. 
Nicolas Granitzky. care a subliniat 
marea importanță a egalității în 
drepturi a bărbaților și femeilor 
pentru țările independente din Afri
ca și necesitatea stimulării rolului 
femeilor în viața economică, socială 
și culturală a societății africane.

ÎN CÎTEVA HI N DUR I
ROMA. — Potrivit presei italiene, 

în industria tării volumul capita
lului străin a crescut de la 14 mi
liarde de lire, cit era ia prima jumă
tate a anului 1963, la 72 miliarde de 
lire. Aceste investiții se fac. mai ales 
in întreprinderile petroliere, chimice, 
farmaceutice și metalurgice din Ita
lia.

PARIS. — La Paris s-a anunțat 
că la 19 august vor fi reluate în ca
pitala Franței tratativele franco-al- 
geriene privind redevențele vărsate 
guvernului algerian de companiile 
petroliere franceze, precum și pro
blema eventualei participări a guver
nului algerian la exploatarea bogă
țiilor petroliere din Algeria.

CAIRO. — Reprezentantul la Ca
iro al Frontului național de eliberare 
a! Arabiei de Sud. a declarat că în 
ultimele zile în Aden au sosit noi 
trupe britanice și o mare cantitate 
de arme pentru întărirea unităților 
engleze care participă la operația 
nile militare împotriva forțelor Fron
tului național de eliberare. El a a- 
rătat că pairioții din Arabia de sud 
sînt hotăriți în ciuda noilor întăriri 
sosite în Aden, să continue lupta de 
eliberare națională.

BLANTYRE. Ministerul Afacerilor 
Externe al statului Malawi a anun
țat că președintele Republicii Unite 
Tanganica și Zanzibar, Julius Nye- 
rere, va face o vizită oficială în Ma
lawi între 4 și 8 septembrie a.c. la 
invitația primului ministru Hastings 
Banda.'

ALMA-ATA. — La exploatarea 
auriferă Jana-Tiune (regiunea Țeli- 
grad) au fost descoperite noi rezer
ve industriale. Iar la Slikbai, la cîte
va zeci de kilometri de mina Jana- 
Tiube, a fost descoperită o nouă zo
nă -auriferă. Specialiștii din Kazah- 
stan au stabilit că este vorba de 9
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Mii pe marginea programolni politii 
al pailidilai denouai din Ш.

WASHINGTON 18 (Agerpres).
Primele ședințe ale comitetului 

partidului democrat însărcinat cu re
dactarea programului politic al aces
tui partid, in vederea alegerilor 
prezidențiale din luna noiembrie, au 
scos la iveală, după cum mențio
nează agenția United Press Inter
national, citînd declarații ale unor 
membri ai comitetului că „anul a- 
cesta nu există probleme reale cu 
privire la platformă" și că „nu se 
prevăd conflicte importante" în a- 
ceasta problemă.

Numeroși membri ai Comitetului 
de redactare, afirmă agenția, au 
arătat că sînt pentru o platformă 
care să condamne extremismul și 
și-au exprimat, de asemenea, ade
ziunea față de unele „acțiuni pen
tru menținerea legalității și ordi- 
nei in problemele drepturilor cetă
țenești, în Nord și în Sud".

incă de la începutul lucrărilor 
comitetului, vorbitorii au adoptat o 
atitudine de delimitare a pozițiilor 
democrate față de cele republicane, 
atitudine concretizată în critici la 
adresa programului electoral al 
partidului republican în problemele 
politicii externe și de apărare, „pu- 
nînd astfel bazele temelor care vor 
fi folosite în apropiatele reuniuni e- 
iectorale", după cum relevă agenția 
France Presse.

Deschizînd dezbaterile referitoare

In legătură cu situația din Cipru
NICOSIA 18 (Agerpres).
Cu prilejul unei întrevederi pe 

care a avut-o cu Galo Piaza, repre
zentantul special în Cipru al secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
președintele Makarios a declarat că 
„Obiectivul guvernului cipriot este 
independența totală și dreptul la au
todeterminare a țării, și nu este dis
pus să accepte o soluție negociată 
care ar fi elaborată în altă parte 
decît în Cipru". El a reafirmat că 
„nu este ostil acțiunii reprezentan
ților O.N.U, în Cipru".

prelungire в regiunii aurifere din 
nordul republicii.

CARACf. — Studenții colegiului 
de stat de la Caraci au organizai 
o demonstrație cerînd anularea in
terdicției de primire în învățămîn- 
tul superior a femeilor.

20 august
PROGRAMUL I. 7,06 Melodii de 

muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,30 Muzică populară, 9,30 
Muzică din operete, 10,15 Emisiune 
literară la cererea ascultătorilor, 
10.30 Melodii populare, 11,00 Muzi
că de estradă, 12,15 Lecția de limba 
engleză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 19 august), 13,10 Muzică popu
lară cerută de ascultători. 14,30 
Prietena noastră cartea, 16,10 „Spre 
noi victorii socialiste" - program 
de cîntece. 16,30 Interpreți de muzi
că ușoară care ne-au vizitat țara. 
17,15 Lecția de limba franceză. Ciclul 
1. 17,30 Sport, 18,30 Seară pentru 
tineret, 20,10 Cîntece populare cerute 
de ascultători. 20,30 Antologie poe
tică : Demostene Botez, 20,45 Reci
talul sopranei Magda lanculescu, 
21,10 Muzică de dans, 21,45 Părinți 
și copii, 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 9,03 Arii și coruri din 
operete, 9,30 Vreau să știu (reluarea 
emisiunii din 17 august), 10,00 Me
lodii populare, 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 19 august), 12,45 Muzică ușoa

ră romînească, 13,08 Muzică din o- 
pere. 13,30 Realizări în domeniul 
lingvisticii noastre. Vorbește acad. 

la platforma conferinței naționale a 
partidului democrat, care urmează 
să-și înceapă lucrările luni -la Atlan
tic City (statul New Jersey) Dean 
Rusk, secretarul de Stat al S.U.A., 
a afirmat, între altele, referindu-se 
ia relațiile esț-vest, că „noi trebuie 
să căutăm terenuri de eventual a- 
cord cu privire la probleme de in
teres comun și care oferă avantaje 
reciproce". (Associated Press)

Ministrul apărării al S.U.A., Ro
bert MacNamara, referindu-se în 
cadrul ședințelor Comitetului la pro
blemele militare ale S.U.A., a afir
mat că Departamentul apărării „nu 
va precupeți nici un efort pentru a 
se asigura ca președintele Statelor 
unite — și numai el — să aibă 
dreptul de control deplin asupra fo
losirii armelor noastre nucleare". 
„Răspunderea dezlănțuirii forței ato
mice nu poate fi încredințată decît 
eelei mai înalte oficialități alese de 
țară : președintele Statelor Unite'T 
a spus el. Referindu-se la aceste 
declarații, agenția France Presse 
menționează că ele constituie, de 
fapt, un răspuns la luarea de pozi
ție a candidatului republican la pre- 

senatorul Goldwater, care 
este de părere că președintele S.U.A. 
trebuie să transmită comandanților 
N.A.T.O. și altor unități mari auto
ritatea necesară eventualei folosiri a 
armei atomice.

Galo Piaza urmează să aibă ѳ 
întrevedere cu vicepreședintele Ku- 
ciuk, șeful comunității cipriote turce.

☆
NICOSIA 18 (Agerpres).
„Ciprul va reexamina politica sa 

față de Marea Britanie și S.U.A. a 
declarat luni seara Clerides, preșe
dintele Parlamentului cipriot. Statu
tul bazelor britanice în Cipru va fi* 
de asemenea, reconsiderat, avîndu-se 
în vedere faptul că acordurile de la 
Zflrich și Londra sînt caduc". ;

☆
NICOSIA 1-8 (Agerpres.).
Corespondentul din Nicosia al a-* 

genției France Presse anunță că un 
grup de ciprioți greci din localitatea 
Karpasia care săpau un adăpost 
antiaerian, au descoperit numeroase 
morminte vechi în interiorul cărora 
se aflau vase de lut.

Specialiști ciprioți au sosit la fața 
locului pentru a studia vestigiile ci
vilizației antice.

prof. Iorgu Iordan, 14,30 Formații 
de muzică ușoară, 15,05 Muzică 
populară, 15,45 Scriitori la microfon, 
17,10 Muzică populară din Moldova, 
18,00 Succese ale ariei interpretative 
romînești peste hotare, 19,05 Tineri 
interpreți de muzică populară, 19,30 
Muzică de dans de compozitori ro- 
mîni, 20,00 Muzică corală romî
nească, 20,15 Muzică de dans, 21,00 
Muzică din opereta „Frumoasa mea" 
de Loewe. 22,00 Din muzica popoa
relor. •

20 august
PETROȘANI 7 Noiembrie: Im- 

blînzitorii de biciclete ; Republica: 
Golful Elena ; PETRILA : O moște
nire cu bucluc; LONEAI Arhiva se
cretă de pe Elba ; LIVEZENI: A 
dispărut o navă • AN1NOASA i Fra
ții; VULCAN : Lupeni 29 (seria I 
și II): LUPENI — Cultural: Val
sul nemuritor ; Muncitoresc ; Maga
zin film ; BĂRBATENI < Noua prie
tenă a tatii.
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