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Clasamentul hărniciei

Exploatarea Față de 
plan

Față de 
angajament

Lonea 103,5 la sută 102 la sută
Uricani 103,3 la sută 99 la sută
Aninoasa 101,4 la sută 100 la sută:
Vulcan 101,4 la sută 99 la sută

Dintre sectoare primele locuri sînt ocupate de:
Sectorul 11 Lupeni 118 la sută 117 Ia sută
Sectorul IV A Lupeni 110 la sută 108 la sută
Sectorul III Petrila 110 la sută 107 la sută
Sectorul IV Vulcan 109 la sută 107 la sută
Sectorul 1 Aninoasa 107 la sută 105 la sută
Sectorul II Uricani 107 la sută 103 Ia sută
Sectorul III Lonea 106 la sută 106 la sută

Pe bazin — 6500 tone cărbune

Pe baza rezultatelor obținute în luna august în 
depășirea sarcinilor de plan, pe primele locuri ale 
întrecerii se situează următoarele exploatări:

BILANȚ AL MUNCII
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Însuflețite
ooooooo oooooooc oooooooc oooooooc ooooooc a oooooaoa

Colectivul din atelierul de reparații mecanice de la 
U.R.U.M.P. execută lucrări de calitate și înainte de 
termen. Printre meseriașii de aici se numără și Не- 
gedus Arpad. Atenția și simțul de răspundere cu care 
lucrează sînt garanții că locomotiva electrică ce i-a fast 
încredințată spre a fi reparată va funcționa ireproșabil.

Curaj și abnegație

peste
Luna, august, luna în 

care s-a sărbătorit cea de-a 
XX-a ? aniversare de la eli
berarea patriei a constituit 
o perioadă de muncă în
suflețită. Munca colective
lor exploatărilor miniere, Ca 
de altfel și ale celorlalte 
unități a fost intensificată 
în dorința de a întîmpina 
marea sărbătoare a efibe-. 
rătii cu realizări cît mai 
bogate. In zilele care au 
urmat măreței sărbători 
munca a continuat cu 
avînt. ca dovadă" sageata

de pe graficul întrecerii 
a urcat în continuare. De 
relevat că în cursul lunii 
august toate exploatările 
bazinului nostru și-au rea
lizat și depășit , sarcinile de 
plan. Depășirea realizată 
pe bazin în cursul lunii 
august se ridica la 6 500 
tone cărbune cocsificabil și 
energetic» 'C':.s£Jeeastă reali
zare, plusul . de cărbune 
realizat de la începutul a- 

'mului de minerîr Văii Jiu
lui se ridică la 80 015 tone.

Pe loc de frunte: minerii 
din Lenea

Cele mai frumoase rezul
tate în luna august le-au 
obțuc.1 minerii din Lonea. 
Canlitatea de cărbune ex
trasă peste plan de către 
colectivul acestei exploa
tări se ridică la 2 160 to

ne. Se evidențiază din ria
dul colectivului îndeosebi 
minerii din sectoarele Ш 
.și V care au încheiat luna 
cu depășiri de 1 030 res-

(Continuare in pag. 3-a)

La redacție a sosit o 
scrisoare, în care tovară
șul Birău Constantin ne-a 
relatat :

„In centrul orașului Lu- 
peni se făceau pregătiri 
pentru amenajarea unui 
scuar. Un grup de munci
tori se îndeletnicea cir 
pregătirea rondurilor pen
tru flori, pe cînd altul, 
era ocupat cu confecționa
rea grilajului de împrej
muire a noului scuar. Deo
dată, de la becul aparatu
lui de sudat cu gaz ace- 
tilenic și cu oxigen, a să
rit o scînfeîe și apoi al
tele.

Limbile de foc au învă

luit cu iuțeală un capăt al 
furtunului și se apropiau 
amenințătoare de. tubul eu 
oxigen și de aparatul de 
sudat.

Aflînd de pericolul ex
ploziei și găsindu-se .în 
țața Palatului Cultural, co
munistul Schmidt Iosif, fă
ră să mai stea pe ^înduri, 
s-a avîntat la locul cu 
pricina. Trecînd prin foc 
și fum și acționîrid fulge
rător, dar cu stăpînire de 
sine, el a reușit șă izoleze 
aparatul de sudat și să 
închidă robinetul tubului de 
oxigen.

Explozia nu a mai avut 
loc datorită spiritului de 

abnegație, curaju
lui și priceperii de 
care a dat dova
dă tînărul SchmidtROADELE MUNCII ENTUZIASTE UNITATE MODEL

IH CLIȘEU: Lăcătușul Sicoi loachim verifieînd că- 
maiorul de măsurat calea — utilaj construit de el.

De îndată ce ai pășit 
pragul atelierului Secției 
L 5 din Petroșani, îți dai 
seama că aici se mun
cește de zor. La strunguri, 
la raboteze, în atelierul 
de fierărie, de sudură și 
la celelalte sectoare de 

j activitate muncitorii se 
străduiesc să realizeze tot 
mai multe piese de schimb 
și reparații de unelte pen
tru echipele de la între

ținerea căii. In fiecare zi, 
de aici, pleacă spre Lu
peni, Simeria, Caranse
beș zeci de tîrnăcoape de 
burat, eclise, monoraie. 
mașini de legat capete de 
traverse necesare întreți
nerii căii.

Pînă nu de mult, în a- 
cest atelier nu se făceau 
decît reparații la scule, 
unelte și mici piese. de. 
schimb. Colectivul de

muncitori al atelierului, în frunte cu 
șeful atelierului Popescu Petre s-a 
gîndit însă să-și lărgească gama 
de lucrări. Astfel, s-a început cons
truirea de monoraie — cărucioare pe 
un singur fir de linie - cu care se 

transportă materiale,; apoi a mașini
lor de legat capete de traverse,, a 
început fabricarea pe scară largă a 
plaselor de sîrmă iar mai nou s-a 
trecuț la construirea cărucioarelor 
de măsurat calea. La început. ,n-a 
fost tocmai ușor. Muncitorilor le lip
sea experiența unor lucrări mai mari 
și mai complicate. încet, însă, cali
ficarea muncitorilor s-a ridicat. 
Acum strungarul Cincor.a Iosif exe
cută la strung cele mai complicate 
piese, fierarii Șomănescu loan, Mun
tean Stănilă și Dicu loan dau fie
rului forma dorită de ei, iar su
dorii Florea Vasile și Sîmihai Bar
bu îmbina armonios părțile metali
ce ale multor piese. Lăcătușul 
Sicoi loachim a construit din resur
se locale un cărucior de măsurat 
calea, care pe lingă faptul că cos
tă mai puțin este și superior vechi 
lor cărucioare. Acest cărucior a 
fost omologat de către forurile com
petente și acum el se construiește 
în serie. La această realizare a 
contribuit înalta calificare a lăcătu
șului și a celorlalți muncitori ce au 
lucrat la acest cărucior.

Aici în atelier s-a desfășurat o 
largă întrecere socialistă pentru de
pășirea sarcinilor de plan la toate 
sortimentele de lucrări. Astfel, de

I. CR1ȘAN 
corespondent
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Iosif, sudor la 
sectorul IX A al 
minei Lupeni.

Comunistul 
Schmidt Iosif a 
făcut o faptă 
demnă de ■ un om 
al zilelor noastre. 
Despre el tovară
șii săi de muncă, 
maiștrii și tehni
cienii ’ minei Lu
peni și toți acei 
care-1 cunosc, au 
numai cuvinte de 
laudă ,'și ’prețuire"..

La baza viitoarelor succese - sporirea 
continuă a productivității muticii

Realizările înscrise în cursul aces
tui an pe graficul întrecerii de co
lectivul minei Lupeni sînt însemnate. 
Din adîncurile Lupeniului, minerii au 
trimis la zi, de la începutul anului 
și pînă în prezent, peste 11 000 tone 
de cărbune peste plan, au realizat 
o productivitate de 1,209 tone- pe- 
post, față de 1,204 tone/post cît este 
planificat, iar la prețul de cost au 
înregistrat o economie de peste 
650 000 lei. Sînt succese pe care har
nicul colectiv ai acestei mine le-a 
înci-inat marii sărbători a eliberării 
patriei.

De acum, în fața colectivului stau 
sarcini și mai însemnate. In perioa
da care a mai rămas pînă la sfîr- 
șitul anului, sarcinile de plan ale
exploatării cresc 
substanțial. De
asemenea, colec
tivul minei are Interviul nostru
obligația să ajun- _____ —-
gă la un plus de 
producție de 20 000 tone de cărbune 
— acesta este angajamentul asu
mat de colectivul minei pe 1964.

Sarcini mari revin colectivului 
exploatării și in viitorul an iar 
succesele de viitor depind de con
dițiile create încă din acest an.

(actorul hotărîtor menit să asigu
re realizarea sarcinilor de viitor ale 
minei în privința creșterii producției 
de cărbune, îl constituie sporirea 
productivității muncii. Pînă la sfîr- 
șitul anului trebuie să se ajungă la 
o productivitate medie pe exploatare 
de 1,220 tone pe post, iar pentru a- 
nul viitor se prevede o productivi
tate de 1,304 tone pe post. Aceasta 
este o sarcină importantă, a cărei 
realizare impune o preocupare multi
laterală pentru punerea în valoare 
a tuturor rezervelor interne.

Referitor la preocupările și măsu
rile preconizate în vederga realizării 
sarcinilor ce revin minei Lupeni în 
privința sporirii productivității muncii, 
tov ing. Nicorici Nicolae, șeful ex
ploatării, ne-a relatat următoarele :

• — In acest an exploatarea noastră 
are de realizat o productivitate a _ 
muncii de 1JI20 tone pe post, -iar • 
în anul viitor șe prevede o creștere 
a productivității cu 84 kg./post. Vom 
urmări realizarea acestor sarcini pe 
următoarele căi : folosirea ta capaci
tated maximă a utilajelor cu care 
este dotată exploatarea, prin mă
suri organizatorice care să asigure 
întărirea disciplinei, folosirea din plin 
a timpului de lucru și ridicarea ca
lificării cadrelor minei.

Pentru folosirea la capacitatea no
minală a utilajelor în dotare se vor 
aplica următoarele măsuri: Folosi
rea plugului static în stratul 17, blo
cul VI, care va permite o creștere 
substanțială a productivității mun

Cu adevărat așa șe 
poate numi unitatea nr. 
10 de patiserie și plă
cintărie din Petroșani.

De cum treci pragul 
acestei unități T.A.P.L. 
ordinea și curățenia ce 
domnesc aici te îmbie 
să te așezi la. una din. 
mesele sale. Dar nici 
nu ți-ai rotit bine pri
virile în jur eă o tînără 
îmbrăcată într-o unifor
mă de o culoare plăcu
tă se apropie de masă 
și întreabă : . 

.— Cu ce să vă ser
vim ?

Dintr-o vitrină-frigider 
felurite pateuri și dul
ciuri aranjate ca pen
tru o expoziție te îmbie 
să alegi. Deservirea se 
face prompt, iar dacă 
căldura de afară te în
deamnă să consumi un 
pahar de citronadă, suc 
de caise, ori bere, ai 
s-o bei cu plăcere căci 
băutura răcoritoare ce 
ți se oferă este luată 
chiar de la gheață.

. Brigada condusă de Stăuceanu Gheorghe, de la mina Petrila a realizai pînă acum un 
plus de' producție de peste 1000 tone cărbune. La acest succes minerii țin să adauge noi 
realizări. Iată tema discuției ce o poartă înainte de a intra in nună.

cii ; folosirea în continuare a com
binei 1 K-52 M în panoul I din 
stratul >15, blocul VI, și a umectării 
stratului cu apă sub presiune în pa
noul II -din același bloc. ■ In abata
jul frontal din stratul 18 se va uti
liza haveza K.M.P.-3 care va per
mite dublarea răndamdntului față de 
condițiile tăierii manuale. De ase
menea, ne-am propus încercarea de 
adaptare a plugului dinamic la ex
ploatarea stratelor subțiri1 din blocul 
VII. Vom urmări, totodată, folosirea
din plin a transportoarelor blindate, 
a transportoarelor ușoare de tip 
T.P.-l și S.K.R.-ll, a întregului uti
laj cu care sîntem dotați.

Pe linie organizatorică vom urmări 
îndeosebi omogenizarea în continua

re a brigăzilor, îm-
bunătățirea acti
vității procesului 
de producție pen
tru ca abatajele să
fie aprovizionate 

corespunzător, astfel ca brigăzile 
să poată folosi din plin timpul de 
lucru. Se va da atenție bunei orga
nizări a lucrărilor de încărcare și
transport a materialelor la suprafa
ță. Pentru cointeresarea materială 
a efectivului de regie se va extinde 
plata în acord. Se vor îmbunătăți 
căile principale și auxiliare de trans
port la orizonturile 480 și 650 precum 
și lă orizonturile de transport din ca
drul sectoarelor în scopul asigurării 
unui coeficient de rulaj superior ce
lui existent. Se va urmări îmbună
tățirea calității lucrărilor de inves
tiții și pregătiri spre a se crea con
diții reducerii posturilor de întreți
nere. O deosebită atenție vom acor
da întăririi disciplinei, folosirii din 
plin a orelor de lucru, respectării 
coeficientului de prezență planificat, 
asigurării unui micro-clirnat cores
punzător reducerii accidentelor și îm
bolnăvirilor profesionale.

Invățînd din experiența primelor 
trimestre ale anului vom acorda mai 
multă atenție plasării din plin a fron
turilor, realizării indicatorilor din 
planul ’ tehnic și, mai ales, ridicării 
calificării-cadrelor, îndeosebi, a per
sonalului electromecanic, ținînd cortt 
de utilajele moderne cu care este în
zestrată mina, spre a se preveni a- 
variile și defecțiunile mecanice.

Colectivul noștru își va mobiliza 
toate forțele, toate rezervele interne 
pentru a realiza sarcinile ce îi revin 
în privința sporirii productivității 
muncii. Solicităm însă ajutorul con
ducerii C C.V.J. : Să primim dota
rea tehnică necesară, prevăzută în 
planul de aprovizionare. In acest *fel. 
sîntem convinși că sarcinile ce ne 
revin in viitor vor fi înfăptuite.

In unitatea de patise
rie și plăcintărie din 
Petroșani frumosul se 
îmbină cu buna deser
vire și cu calitatea pro
duselor. Tovarășa Brea- 
zu Elisabeta, responsa
bila unității respective 
și tinerele Bercea Ilea
na și Popescu Maria 
formează un colectiv 
care muncește cu hăr
nicie.

B. I0AN 
corespondent



STEAGUL ROȘU

Valea noastră — mereu mai bine gospodărită
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întrecere vie,
MOBILIZATOARE

încă la începu
tul acestui an, 
Comitetul execu- 

' tiv al Sfatului 
popular al orașu
lui Petroșani а e- 
laborat un plan de 
re la buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților Văii Jiului. A- 
cest plan a fost temeinic dezbătut 
într-o sesiune lărgită a sfatului 
popular. După elaborarea planului, 
comitetul executiv a organizat o vie 
întrecere patriotică între localitățile 
Văii Jiului. între circumscripții.

îmbunătățirea formelor organiza
torice de legătură cu masele, acti
vizarea comitetelor de cetățeni și 
mobilizarea locatarilor la acțiunile 
patriotice s-au concretizat prin fap
tul că în acest an s-au făcut multe 
lucruri frumoase în domeniul înfru
musețării Văii Jiului. Printre lucră
rile mai importante realizate prin 
muncă patriotică amintim repararea 
și întreținerea de drumuri comu
nale și străzi pe o lungime de 9700 
m 1, amenajarea unui număr de 16 
baze sportive, repararea unei supra
fețe de 152 m p poduri și a unui 
număr de 43 podețe. Au fost cură
țite 179 000 m 1 rigole și șanțuri, 
s-au făcut alinieri de garduri, zu
grăveli la fațade etc.

In mediul rural au fost construite 
noi drumuri de acces spre zonele 
de munte, s-au curățat pășuni co
munale pe o suprafață de cea. 900 
ha etc. Prin contribuția voluntară 
bănească a locuitorilor s-a construit 
o școală elementară de 4 ani la 
Dealul Babii și sînt în curs de exe
cuție o școală de 4 ani la Slătioara 
și o sală de clasă la Dîlja Mare.

In întrecerea patriotică au fost ob
ținute rezultate frumoase de către 
fiecare sfat popular. In mod deose
bit în cea de-a doua etapă a între
cerii s-au evidențiat sfaturile popu
lare ale orașelor Vulcan și Lupeni, 
care au executat mai multe 
importante. Pentru succesele dobîn
dite în întrecerea patriotică orașele 

■ Vulcan și Lupeni s-au situat pe pri
mele locuri, iar în întrecerea patrio
tică dintre sfaturile populare comu
nale pe primul loc s-a situat comu
na Uricani.
t Pînă Ia sfîrșitul anului au mai 
rămas doar patru luni. In această 
perioadă se cer rezolvate o serie de 
probleme gospodărești. In toate o- 
rașele trebuie continuate în ritm 
susținut reparațiile la trotuare și

ing. TRAIAN BLAJ
Președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular 
al orașului Petroșani

măsuri cu privi-

străzi, moderniza
rea lor, construi
rea 
de autobuze, 
U.R.U.M.P. 
buie să 

instalațiilor

stațiilor 
iar 

tre- 
urgenteze 
necesare 

In toate 
amenaja- 

de joacă

confecționarea 
la solarele pentru copii, 
localitățile să se continue 
rea de solare și terenuri 
pentru copii, iar I.C.O. Petroșani să 
impulsioneze lucrările de la noua 
seră de flori ce se amenajează la 
Livezeni. De asemenea, sfaturile 
populare comunale trebuie să urgen
teze terminarea lucrărilor începute 
prin contribuția voluntar-bănească a 

cetățenilor, să fie reparate în con
tinuare drumurile comunale, podu
rile, să se facă alinierea și văruirea 
gardurilor, întreținerea șanțurilor și 
rigolelor.

Sfaturile populare și comitetele de 
cetățeni sînt chemate să nu-și pre
cupețească eforturile pentru mobili
zarea cetățenilor la Înfăptuirea o- 
biectivelor prevăzute în planurile 
muncilor patriotice, pentru continua 
înfrumusețare 
Jiului.

a localităților Văii

Mai sînt încă

luerări

Numeroase fapte din viața orașu- 
lui nostru dovedesc hărnicia și en
tuziasmul cu care cetățenii participă 
la acțiunile de gospodărire și înfru
musețare. In întrecerea patriotică or
ganizată de Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Petro
șani au participat de la începutul a- 
nului și pînă în prezent peste 306 000 
cetățeni. Prin muncile patriotice 
s-au extins și întreținut zonele verzi 
pe o suprafața de 18,2 ha. s-au plan
tat mii de arbori și arbuști orna
mentali, s-au amenajat solare, baze 
sportive și alțe lucrări în valoare de 
3 846 000 lei.

Rezultatele cele mai frumoase în 
acțiunea de înfrumusețare a circum
scripțiilor electorale s-au obținut a- 
colo unde comitetele executive au fo
losit cu mai multă pricepere forme 
organizatorice de legătură cu ma
sele, unde cetățenii au înțeles că e 
de datoria lor să participe la buna 
gospodărire și înfrumusețare a car
tierului Sau străzii în care locuiesc, 
Merită evidențiată activitatea a 
numeroși deputați între care tcv 
Licher Victor. Fedor Petru, Vancso 
Gheorghe, Masznic Ana, Petrescu 
Florea, Nistor loan și alții.

In domeniul înfrumusețării s-au 
făcut multe lucrări importante, dar 
în unele localități posibilitățile sînt 
mai mari. In cartierul Livezeni ș-au

V

Mereu mai
Vulcanul este o localitate renăs

cută în anii puterii populare. Dacă 
poposești astăzi, indiferent 5n care 
colț al orașului, întîlnești noi obiec
tive industriale, blocuri, școli, care 
au schimbat înfățișarea localității. 
Gospodarii de aici se străduiesc să 
întinerească orașul, să-l facă mal 
frumos. Pentru a cunoaște mai bine 
modul în care se desfășoară întrece
rea privind buna gospodărire și în
frumusețare a orașului, succesele 
dobîndite pînă acum, ne-am adresat 
tovarășului Ciornei Ioan, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Vulcan 
pentru a ne relata cîteva aspecte.

— Ce măsuri au fost întreprinse 
in acest an In 
țării orașului și 
fele?

— Cum e și

domeniul infrumuse- 
care slnt rezulta-

firesc, înfăptuirea 
sarcinilor de gospodărire și înfrumu
sețare a localității, desfășurarea în
trecerii patriotice între circumscrip
țiile 
gate 
tulul 
tului
de măsuri eu obiective concrete, eu

orașului nostru sînt strîns Ie
de planificarea muncii comite- 
executiv. Intr-o sesiune a Sfa- 
popular, s-a adoptat un plan

multe de făcut
amenajat zone verzi care după un 
timp au fost degradate de unii cetă
țeni ce obișnuiesc să șadă pe iarba 
dintre blocuri. Jn cartierele M. EmL 
nescu, Traian Vuia, pe strada prin
cipală din orașul Pettila începînd 
de la pîrîul Boionilor și pînă la 
sfatul popular umblă nestingherite 
diferite animale, 
zuri pot fi văzute 
Vulcan, la Lupeni 
Petrii a precum și 
pieții din Lupeni 
nici un rond cu 
neîntreținute.

Sînt și cazuri 
manifestă nepăsare atunci cînd co
mitetele executive ale sfaturilor popu
lare 
ducă 
dâu
Jilip
Petru din Vulcan, Novac
Secașiu Rozalia, Szilagy loan și Co- 
jocaru Gheorghe din Petrila. Kovacs 
Estera ți Codrea Gheorghe din Pe
troșani, Stoiculescu Marin din Lu
peni 
linia 
lor.

In
care 
făcut 
privința întreținerii zonelor 
De aceea fiecare

Asemenea ca- 
și în piața din 
etc. In parcul din 
în cel din fața 
nu s-a amenajat 
flori, aleile sînt

cînd unii deputați

le dau sarcini pe care să le 
la îndeplinire. Deputății Brîn- 

Pantelimon, Popescu Miron, 
Dincă, Cheltz Maria, lonașcu

luiiana,

și alții nu depun activitate pe 
înfrumusețării circumscripțiilor
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al Sfa- 
orașului 
o serie 
în ce 

muncii

Prin munca patriotică a
Întrecerea patriotică ce 

se desfășoară între circum
scripțiile din orașul Petrila 
constituie un minunat pri
lej de mobilizare a ce
tățenilor la diferite acțiuni 
cu caracter obștesc. In 
cadrul acestei întreceri, 
Comitetul executiv 
tului popular al 
Petrila a obținut 
de realizări atît 
privește întărirea
organizatorice de masă cît 
și îndeplinirea unor sar
cini ce-i stau în față. Ga 
urmare s-a îmbunătățit ac
tivitatea comisiilor per
manente care întreprind 
acțiuni de studiu și con
trol, venind în fața comi
tetului executiv cu pro
puneri și sugestii. ‘

Un exemplu pozitiv în 
această privință îl consti
tuie comisia permanentă 
de gospodărire comunală, 
care a propus o serie de 
lucrări legate de înfrumu-

sețarea orașului. O mun
că rodnică îndreptată spre 
acțiunea de înfrumusețare 
a orașului desfășoară și 
comitetele de cetățeni din 
circumscripții, care fiind 
antrenate în întrecerea pa
triotică mobilizează mase 
tot mai largi de cetățeni 
la diferite lucrări inițiate 
de sfatul popular.

Prin acțiunea voluntară 
a cetățenilor s-au lichidat 
peste 15 000 mc viituri în 
urma ploii 
iunie, s-au 
refăcut 90 
podețe, iar 
parțlnătoare 
aliniat 
de garduri și

torențiale din 
amenajat 
ml poduri 
în cătunele a- 
urașultti s-au 

kilometri întregi 
r____I ,i s-au des

fundat 8 km. șanțuri Pe 
lingă acestea, s-au trans- 
portat 178 mc moloz și 
șist, s-au nivelat terenuri 
pe o suprafață de aproape 
5 ha. Dar înfățișarea ora
șului nu s-a schimbat nu

9‘
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cetățenilor
mai prin aceste cîteva lu
crări.
orașului 
le verzi 
plantat 
mentali, 
parate și întreținute 
multe străzi. Valoarea 
crărilor prin munca 
triotică a cetățenilor 
sumează 761 000 lei.

Toate aceste realizări, 
spunea tov. ihg. Ion Va
sile, șeful secției de gos
podărire a orașului Petri- 
la, nu ar fi fost posibile 
fără sprijinul cetățenilor, 
fără o muncă perseveren
tă din partea comitetului 
executiv al sfatului popu
lar. Comitetele de cetățeni, 
deputății, comisiile perma
nente au fost alături de 
comitetul executiv în toa
te acțiunile pe care le-a 
întreprins, îndreptîndu-șî 
activitatea spre înfrumuse
țarea continuă a orașului.

---------—------------------ n  ,, ~

In circumscripțiile 
s-au extins zone- 
cu 2,5 ha, s-au 
186 arbori orna- 
flori, au fost re-

fiecare circumscripție, în fie- 
cartier mai sînt încă multe de 
pe tărîmul înfrumusețării și în 

verzi,
deputat trebuie să 
muncească cu per
severență pentru 
a da orașelor și 
comunelor noas
tre mai multă ti
nerețe.

mai frumos
termene bine stabilite. Aceste obiec
tive au fost prelucrate în fața ale

gătorilor de către deputății sfatului 
popular,’

Muncjnd cu însuflețire pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite, cetă
țenii în frunte cu deputății au obți
nut succese de seamă. De exemplu, 
în acest an au fost extinse zonele 
verzi cu 2,3 ha. Suprafața totală a 
zonelor verzi din oraș este acum de 
8,8 ha. O largă acțiune a fost în
treprindă și în privința plantării de 
arbori și arbuști ornamentali, flori 
ș! trandafiri. Terenurile virane din 
oraș, spatiile libere dintre blocuri 
au devenit adevărate grădini de flori. 
I.a aceste succese o contribuție de 
seamă au adus-o ■ cetățenii din cir
cumscripțiile deputaților 
Nicolae, Gavrlilu Laura, 
ria, Stoica Petru, Fodor 
eher Victor, Moise loan, 
partid pe blocuri și străzi ai căror 
organizatori sînt comuniștii Sava 
Gheorghe, Bodi Iosif, Altman Ludo
vic, Șirean Vladimir și Komlodi A- 
lexandru. Cetățenii de aici au efec
tuat sute de ore de muncă patrio
tică la înfrumusețarea orașului, au 
răspuns de fiecare dată la chemările 
șfatului popular. Prin participarea 
gospodarilor orașului la aceste lu
crări s-a reușit ca pînă acum să se 
realizeze o economie ce depășește 
un milion lei.

— Care slnt lucrările ce se vor 
mal executa în acest an pentru în
frumusețarea orașului ?

— Sub îndrumarea Comitetului o- 
rășenesc 
popular

terenul
N. Băl-
amena-

Hațeg an 
Jura Vale- 
Petru, Li- 

grupele de

de partid Vulcan, sfatul 
preconizează organizarea

altor acțiuni patriotice a căror va
loare să se ridice la cel puțin 150 Q9D 
lei. In cadrul acestor acțiuni vom 
continuă lucrările de amenajare a 
noului teren de fotbal și vom con
strui peste Jiu o punte de acces 
spre stadion. In această toamnă la 
Valea Morii încep lucrările pentru 
amenajarea unui ștrand, precum și 
săparea șanțului necesar prelungirii 
conductei de apă potabilă în stră
zile Deccbal și Gării. De asemenea, 
ne-am propus să nivelăm 
viran din apropierea străzii 
cescu, unde intenționăm să 
jăm o grădină de flori.

Cu sprijinul comitetelor de cetă- 
țeni vom întreprinde o acțiune de re
coltare a semințelor de flori din 
parcurile și rondurile din oraș și 
preconizăm să aducem din pădure 
circa 1000 bucăți fire de trandafiri 
sălbatici pentru altoire.

— Care slnt metodele de stimula
re a participării cetățenilor la acțiu
nile de înfrumusețare a orașului ?

— In scopiil stimulării întrecerii, 
.circumscripțiilor electorale cu Acui
tate bune li s-au înmînat în a- rări 
populare, drapele de fruntaș. , « a- 
semenea, deputății și cetățeniivo re
zultate deosebite în activitatea de 
gospodărire și înfrumusețare a loca
lității sînt popularizați la stația de 
radioficare și prin articole la gaze
tele de perete.

Cetățenii din Vulcan sînt hotărîți 
să depună toată strădania, pricepe
rea și hărnicia lor pentru ca orașul 
nostru să întinerească, să devină 
mereu mai frumos.

Z. ȘUȘTAQ .

Pe ordinea de zi a sesiunii: 
înfrumusețarea orașului

Multe sînt la număr faptele care 
arată, în mod convingător că comi
tetul executiv al sfatului popular al 
orașului Lupeni dă 
tenție pregătirii și 
siunilor.

In cadrul ultimei 
lui popular s-a analizat preocuparea 
comitetului executiv pentru continua 
înfrumusețare a orașului. S-au dat 
numeroase exemple care arată că în 
orașul Lupeni se muncește intens 
pentru ridicarea nivelului urbanistic 
al localității. In perioada trecută 
din acest an s-au cheltuit din buge
tul sfatului popular 174 508 lei pen
tru întrețineri și modernizări de 
străzi, s-a refăcut pe o lungime de 
0,7 km pavajul de pe strada Vitoș 
Gavrilă, s-a turnat beton pe trotua
rele de pe străzile 23 August și Ca
lea Vulcanului, s-au efectuat lucrări 
de întreținere pe străzile Ștefan 
Gheorghiu, I, L. Caragiale, M. Sa- 
doveanu. Minerilor etc. Tot din bu
getul sfatului popular s-au cheltuit 
283 000 lei pentru salubrizarea Ora
șului.

Referatul prezentat în sesiune a 
dat posibilitatea deputaților să dis
cute în cunoștință de cauză și să a- 
dopte unele măsuri cu privire la în
frumusețarea continuă a orașului.

o deosebită a- 
desfășurării se-

sesiuni a sfatu-

S-au luat măsuri de extindere a zo
nelor verzi între blocurile A 2 și 
A 3, la blocurile С 1 și C 2 precum 
și între blocurile H și 10. De aseme
nea, în hotărîrea adoptată de sesiu
ne se mai prevede amenajarea dș 
noi zone verzi pe terenurile din ju
rul blocurilor 44 și 46, în fai .se
tului depozit de bere și а согд.гехи- 
lui comercial din cartierul Braia II, 
pe terenul viran din fața blocului D 
din cartierul Braia I etc. (

In cuvîntul lor deputății Alb Ca
rol, Hagău Vasile, l-arcaș Ernș au 
arătat că în ultimii ani în orașul 
Lupeni s-au creat numeroase zone 
verzi, în mod deosebit în noile cvar- 
taluri de blocuri, dar acestea nu 
sînt în tot locul îngrijite așa cum ar 
trebui. Unele zone verzi din car
tierele Viscoza, Braia I și Braia II 
s-au transformat în terenuri de jo* 
că pentru copii, au devenit locuri de 
depozitare a gunoaielor. Despre ne
cesitatea întreținerii zonelor verzi au 
discutat în sesiune și deputății Du
ma Iosif, Cristea Aron, Bugheș A- 
iexandru, invitații Beloiu Nicolae, 
Gros loan, Gavrilă Petre, Doroftei 
Mlhai și alții. Ei au cerut comitetu
lui executiv, deputaților să militeze 
cu mai multă răspundere pentru 
păstrarea zonelor verzi.

■K. T ЛНИ ■

Gospodine harnice luorind la întreținerea гопеіег verzi in cartierul Livezeni din Pe
troșani.
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Protecția muncii
expresie a grijii față de om

SAM0ILA MOMEU
președintele C.L.S. Pștro^Wiî

de grele. Mi
tocuri de oeîn-

In anii de după eliberare, 
îmbunătățirea condițiilor de 
și protecția muncii mine

E«te cunoscut 
faptul că în tre
cut condițiile de 
muncă ale mine
rilor erau deosebit 
nele erau adevărate
dă în care muncitorii își puneau 
în permanență în pericol viața. Tă
ierea cărbunelui se făcea în cea 
mai mare parte cu ciocanul de mî- 
nă, cu tîrnăcopul. Transportul îv, 
abataje se făcea cu trocul, cu roa
ba, iar pe galerii cu vagonete îm
pinse de oameni sau trase de cai. 
La aceasta se mai adăuga lipsa 
mijloacelor de protecție și tehnica 
securității miniere. Lucrările minie
re erau prost întreținute, aerajul nu 
corespundea nici pe departe. Toate 
acestea au făcut ca accidentele și 
catastrofele să se țină lanț.

* In anii puterii populare grija față,
de om reprezintă o preocupare de 
seamă.
pentru 
muncă 
lor, statul nostru a cheltuit sume 
importante. Numai în perioada pla
nului șesenal, pentru protecția mun 
ciî în minele din Valea Jiului s-au 
alocat peste 130 milioane lei, din 
care pentru tehnica securității mun
cii s-au cheltuit 14 milioane, pen
tru măsuri tehnico-sanitare 10,5 mi- 

—-lioane, iar pentru îmbunătățirea ae 
, rajului minier, echipament de pro
tecție — 46 milioane lei. La toa
te acestea se mai. adaugă instala
țiile și lucrările executate 
fondurile de 
muncii, care 
rea efortului 
îmbunătățirea

La mina 
pentru noua 
de debit mare s-au cheltuit peste 
două milioane lei. O stație asemă
nătoare, de tip modern s-a construit 
recent și la puțul est de la mina 
Petrila, iar la Lupeni au fost insta
late două ventilatoare de mare ca
pacitate menite să îmbunătățească 
aerajul fronturilor de muncă 
subteran.

In anii puterii populare în 
toarele miniere din. bazinul 
Jiului au fost instalate mai bine de 

1 000 ventilatoare electrice și pneu
matice, precum și mii de kilometri 
conducte de aeraj. De pildă, mina 
Lupeni este înzestrată cu 320 ven
tilatoare 4e tipuri diferite, mina Pe
trila cu peste 300.

In vederea îmbunătățirii condiți
ilor de lucru în subteran, comitete
le sindicatelor, sub conducerea or-

prin
investiții și protecția 

contribuie la reduce- 
fizic al minerilor, la 
protecției muncii. 
Vulcan, de exemplu, 
stație de ventilatoare

în

sec- 
Văii

In Editura politică a apărut;

Odiseea Ciprului
de E. PHOEBUS

suc-Lucrarea prezintă o istorie 
cintă a poporului cipriot din timpu
rile antice pînă în prezent.

Descriind situația economică, con
dițiile naturale, social-politice. auto
rul scoate în evidență luptele duse 
de comunitățile conlocuitoare împo
triva colonialismului pentru cuceri
rea independenței.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

absolvenților școlii tehnice 
de ma'ștri și școlii tehni
ce de personal tehnic, pro
moția 1964 că duminică 6 
septembrie a.c. orele 9 să 
se prezinte la secretaria
tul Grupului școlar minier 
Petroșani, pentru a ridica 
diplomele de absolvire.

Absolvenții școlii tehni
ce de personal tehnic vor 
aduce cite o fotografie 4 
x 6 și dovada de angaja
re, fără de care nu li se 
vor elibera diplomele.

ganizațflior de 
partid desfășoară o 
susținută muncă 
educativă de -«sa 

în rîndurile minerilor pentru a-i fa
ce «ă respecte normele de tehnica 
securității șî protecția muncii. Din 
inițiativa sindicatelor s-au organizat 
schimburi de experiență între brigă
zile de mineri de la exploatările Pe
trila și Vulcan, Lonea și Aninoasa 
cu privire la utilizarea pe scară iot 
mal largă a perforajului umed la 
lucrările orizontale în piatră de la 
pregătiri și investiții. In urma schim
burilor de experiență s-a ajuns să 
se perforeze umed la un număr de 
21 Jocuri de muncă. Un accent deo
sebit pe perforajul umed se pune la 
minele Petrila și Vulcan, unde nu
meroase brigăzi folosesc acest pro
cedeu. Brigăzi cum șînt cele con
duse de Dogâru Sebastian. Toth 
Geza, Tătar Petru de la mina Pe
trila, Cerceza Vasile, Zimbru loan, 
Ionașcu loan de la mina Vulcan a- 
plică cu pricepere noul sistem de 
perforare, ajută și pe alții să le 
urmeze exemplul. Pentru extinderea 
perforajului umed la un număr cît 
mai mare de fronturi de lucru în 
steril, numai în anul trecut și în 
primul semestru al acestui an S-au 
montat pe galeriile minelor Văii Jiu
lui peste 8 

re de peste
In ultimii 

milioane lei 
șini și unelte. Astăzi în exploată
rile noastre miniere funcționează 20 
mașini de încărcat, două pluguri de 
cărbune, 2 315 perforatoare, 2 467 
ciocane de abataj și alte utilaje 
care reduc substanțial efortul fizic 

mecanizarea

km conductă în valoă- 
700 000 lei.

10 ani s-au cheltuit 833 
pentru dotarea cu ma

al minerilor, asigură 
transportului în abataje.

La îmbunătățirea condițiilor 
lucru în subteran contribuie și fap
tul că pentru combaterea prafului 
de cărbune s-au montat zeci de ki
lometri de conducte de apă. Dată 
în trecut în adîncurile minelor Văii 
Jiului nu- era introdusă apa potabilă, 
acum la toate orizonturile și blo
curile de cărbune există conducte 
care asigură minerilor apa necesară.

In ultimii ani pentru minerii din 
Aninoasa și Vulcan s-au construit 
băi noi, a căror valoare se ridică 
la aproape 10, milioane lei, iar la 
celelalte exploatări s-au mărit și 
renovat în întregime băile munci
torilor.

In cei 20 de ani trecuți de la 
eliberare, mii de oameni ai mun
cii din așezările noastre miniere 
și-au petrecut și refăcut sănătatea 
în cele mai frumoase stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară. Numai 
tre anii 1960-1964 peste 2,4 000 
iariați au fost oaspeții caselor 
odihnă și tratament.

■ Manifestîndu-și recunoștința, 
lectivele exploatărilor miniere

: bazinul nostru sînt hotărîte să
■ tină noi și importante succese în 

munca lor.

Fizicienii au descoperit pînă a- 
cum peste treizeci de particule ele
mentare, iar împreună cu așa numi
tele particule rezonante — adică 
care au o viață foarte scurtă - nu
mărul tor ajunge ia circa o sută. In 
prezent se fac încercări intense de a 
descoperi legătura adîneă, internă, 
dintre ele.

La cea de-a 12-a conferință inter
națională pentru fizica energiilor 
înalte, care s-a desfășurat nu de 
mult la Dubna, au fost prezentate 
cîteva referate în care se propune 
ceva în genul tabloului lui Mende
leev, pentru particulele elementare. 
Un șir de fizicieni au reușit să sis
tematizeze mari grupe de 
unindu-le în familii și să 
corelațiile dintre masele 
particule. Pe baza acestei 
fost prevăzută existența 
particule — omega minus, 
teva proprietăți neobișnuite. Nu 
mult această particulă, cea mai grea 
din cîte șe cunosc pînă acum, a fost 
descoperită și pe cale experimentală.

Un deosebit interes a stîrnit în 
rîndurile participanților la .conferin
ță descoperirea de către un grup de 
fizicieni ,americani a unei noi forme

particule 
găsească 

acestor 
teorii a 
unei noi 
avînd cî- 

de

Pe urmele materialelor Dllanf al mantii insullcjitc
publicate

Sesizarea 
a fost justă

La rubrica „Note pi comentarii11 
din nr. 4611 al ziarului „Steagul 
roșu" a fost publicat un articol cu 
titlul „Unii dreg, iar alții strică1*. 
Articolul se referea la faptul că .în 
timp ce colectivul depozitului de 
lemn al minei Petrila se străduiește 
să mențină curățenia pe rampele de 
descărcare, echipele de întreținere a 
liniilor ferate „uitînd11 să îndepăr

teze mormanele de pămînt rezultate 

din repararea liniei IX a preparației 

le zădărnicește munca.

Răspunzînd la articolul apărut în 

ziar, conducerea preparației Petrila 

arată că sesizarea a fost justă. Pen

tru remedierea acestei situații s-au 

luat măsuri ca pe viitor pămîntul 

rezultat din repararea liniilor să fie 

ridicat în prima zi de repaus, după 

efectuarea fiecărei lucrări, cînd în
chiderea liniei ferate respective nu 
creează perturbații îri ritmicitatea 

transportului de cărbune.

de

ob- In orașul Vulcan 
tot mai înalte, cu cite 
din oraș de acest fel.

de dezagregare a uneia dintre așa 
numitele particule „stranii11 — me- 
zonul neutru К — 2 în mezoni pi. 
Reprezentările teoretice existente în 
prezent nu admit posibilitatea exis 
tenței unei astfel de forme de dezin-

Din lumea științei 
și tehnicii

tegrare. Rezultatele fizicienilor a- 
mericani sînt prin urmare o surpriză 
deplină pe care o oferă microcosmo
sul și care, dacă vor fi confirmate, 
vor deschide noi perspective în dez
voltarea fizicii particulelor elemen
tare.

Discuții vii s-au purtat în cadrul 
conferinței în jurul problemelor fizi
cii particulei celei mai misterioase 
și mai greu de „prins1', particula 
neutrino. Abia în ultimul timp ex
perimentatorii au reușit să o fixeze.

Un mare grup de fizicieni consi
deră că reprezentările noastre, ac
tuale despre spațiu și timp nu sînt 
valabile și în domeniul dimensiuni
lor mici. După părerea lor, trebuie 
să existe o „lungime fundamentală11

(Unaare dSD pag. l-a)

realizat, de asemenea,

au fost intensificate în

pesiiv, 688 taae cărbune. Sectoarele 
I șî ÎV au ,
depășiri de 405, respectiv, 472 tone 
cărbune.

I-a Lonea
ultimul timp lucrările de deschideri 
și pregătiri pentru asigurarea din 
timp a liniei de front necesare, 
s-au luat măsuri pentru folosirea 
din plin a utilajelor în dotare, pen
tru îmbunătățirea transportului și 
a aerajului subteran, asistenței teii 
nice etc. lată cîțiva din factorii ca
re au clasat colectivul exploatării 
în luna august pe primul loc în 
întrecerea ce se desfășoară între ex
ploatările bazinului nostru.

Chezășia succesului, 
sporirea 

productivității muncii
Aținerii din Uricani au încheiat 
luna august cu succese deosebi-

Roadele muncii entuziaste
4

(Urmare din pag. l-a)

la începutul anului și pînă la 
August, planul de producție al 
cestei unități a fost depășit cu 
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au începuț să se construiască în acest an blocuri
8 etaje. Fotografia înfățișează cel de-al doilea bloc

cuanta spațială, un fel de „atom11 
al spațiului dincolo de care nu are 
sens să cercetezi spațiul ca atare 
așa cum, de exemplu, nu are sens 
să vorbești de calitățile fiefului a- 
tunci cînd e vorba de o cantitate 
mai mică decît un atom de fier, de
oarece în acest caz nu mai avem de 
a face cu respectivul element chimic.

Multe din ipotezele teoretice exa
minate la conferință vor putea fi ve
rificate cu ajutorul acceleratoarelor 
de particule cu energii înalte, cum 
este de exemplu cel care se constru
iește în prezent la Serpuhovo și care 
va accelera particulele la o energie 
de 70 miliarde electronvolți.

Insumînd concluziile conferinței, 
savantul sovietic acad. D. Blonînțev 
a declarat:

— „Ne găsim în pragul celei mai 
profunde revoluții 
ție care, așa cum 
înainte, va aduce 
epocă în tehnică
— Nu mai sîniem atît de departe 
de țelul nostru comun — descoperi
rea noilor legi care guvernează U- 
niversul particulelor elementare11.

(Corespondență din Moscova — 
S. Podină).

științifice, revolu- 
s-a întîmplat și 
după sine o nouă 
și viața omenirii.

te: au trimis la ziuă 1520 tone 
cărbune peste plan. De aici se re
marcă îndeosebi colectivul sectorului 
ii care a realizat un plus de 1BOO 
tone cărbune Succesul confirmă în* 
efiodată eficiența preocupării conti
nue a brigăzilor de mineri șî a 
personalului tehnic de la mina Uri* 
câni pentru sporirea ccntînuă a pro
ductivității muncii. Pe luna august 
la mina Uricani s-a realizat o pro
ductivitate de 1,600 tone cărbune 
pe post. Printre brigăzile care au 
adus o contribuție deosebită la ob
ținerea acestui rezultat se numără 
cele conduse de Pînzaru Alexandru, 
Rudic Constantin, Uliu Gheorghe, 
Teodorescu Stancu, Cazan Stelian, 
Burtea Niță și altele. Brigăzile 
prin vitezele de avansare mari 
abataje, prin buna organizare 
muncii realizează randamente 
cîte 7-9 tone pe post. Sporirea 
ductivității muncii este o cale si
gură spre îndeplinirea înainte 
termen a angajamentului, 
trecere asumat de colectivul 
tării pe acest an.

tor, 
în 
a 

de 
pro-

de 
de în- 
exploa-

de în-la sută, și astfel echipelor 
treținere li s-au livrat cu 2 300 kg 
mai multe piese de schimb. In 
același timp au fost reparate scule, 
a căror greutate întrece cu 2 230 
kg sarcinile planificate. Planul de 
producție a fost depășit cu 18 la . 
sută. Echipele de întreținere din 
Vulcan. Călan și Bănița au primit 
zilele trecute scule reparate și piese 
de schimb pentru întreținerea căii 
care — după plan — trebuiau ex
pediate la jumătatea lunii septem
brie. La aceste realizări o contri
buție de seamă a adus și lăcătu
șul Dușan Aranghelovici.

PROGRAM DE FjADIO
4 septembrie

PROGRAMUL i. 7,06 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Cîntece patriotice, 9,00 
Melodii populare, 10,03 Muzică u- 
șoară, 11,00 Muzică din operete, 
11,38 Muzică populară, 12,30 Muzi
că ușoară interpretată de orchestre 
de coarde, 13.00 Scene din opere, 
14,10 Muzică romînească de estradă, 
14,30 Emisiune de basme, 15,00 Mu
zică populară din Muntenia? 16,30 
Muzică ușoară, 16,45 Lecția de lim
ba engleză. Ciclul II, 17,00 Cîntece 
și jocuri populare, 17,30 In slujba 
patriei, 19,00 Muzică ușoară, 19.15 
Aspecte de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R., 20,40 
Melodii populare interpretate de Ana 
Pacatiuș și 
mente din 
(XXXIII) : 
Muzică de
8,36 Melodii populare, 10,00 Muzică 
din opere comice, 10,45 Muzică u- 
șoară interpretată de surorile Cossak, 
12,04 Din folclorul muzical al po

poarelor, 12,30 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 3 septembrie), 13,30 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. Graur 
despre: Nume de locuri (reluare), 
15,05 Melodii de dragoste — muzică

■ ușoară romînească, 15,30 Actualita
tea în țările socialiste, 16.00 „Săp- 
iămina muzicii bulgare11 — program 
vocal-instrumental, 17,15 Sport, 18,45 
Lectură-ghicitoare. Colocviu pe mar
ginea emisiunii „Oameni de seamă 
din istoria culturii11. 19,30 Teatru 
microfon: „Milionarul11. Comedie 
Iordan Iovcov, 21,55 Interpret! 
muzică ușoară.

Florea Cioacă, 21,15 Mo- 
istoria literaturii romîne
Al. Macedonski, 22,15 

dans. PROGRAMUL II.

la 
de 
de

CINEMATOGRAFE
4 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Călătorie în aprilie; REPUBLICA: 

M-anr îndrăgostit la Copenhaga; 
ANINOASA: Elena din Troia. (Res
ponsabilii cinematografelor din Pe
trila. Lonea, Iscroni, Vulcan, Crivi- 
dia, Lupeni, Bărbâteni și Uricani nu 
au trimis programarea filmelor pe 
luna septembrie).

i
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Mesajul organizației 
„O lume fără bombe"

AGERA 2 (Agerpres).
Adunarea „O lume fără bombe" 

din Accra, (Organizație internațio
nală creată din inițiativa președinte
lui Stranei, Nkrumah) a adresat se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, un mesaj în care îi cere să 
intervină pentru a se pune capăt a- 
jutorului militar acordat guvernului 
Chombe, inclusiv trimiterii de mer
cenari în Gongo.

Mesajul cere secretarului general 
al ®W.U. să colaboreze cu Organi
zația Unității Africane în scopul cău
tării unei rezolvări a problemei con
goleze.

ііщйіін «perii relaliilor 
elitre Uruguay si (йа

MONTEVIDEO 2 (Agerpres).
Frontul de stînga al eliberării, 

Partidul Comunist din Uruguay, 
Consiliul de conducere al Universi
tăți din Montevideo, lideri sindicali 
și alte forțe progresiste din Uru
guay au dat publicității numeroase 
declarații împotriva intențiilor anu-
mitor cercuri de a provoca ruperea 
relațiilor cu Cuba. Problema rela
țiilor cu Cuba urmează să fie discu
tată zilele următoare de către Corni-
sta pentru afacerile externe a Con
siliului guvernamental. Numeroase 
organizații de masă au declarat că 
în aceste zile vor organiza demon
strații și mitinguri de solidaritate 
cu Cuba, pronunțîndu-se pentru men
ținerea relațiilor cu această țară.

Greve în Argentina
BUENOS AIRES 2 (Agerpres).
Sindicatul muncitorilor metal ur- 

giști din San Martin, suburbie a ci
reșului Buenos Aires, a hotărît să 
organizeze în 80 de întreprinderi 
greve în semn de solidaritate cu 
muncitorii de la uzina metalurgică 
„Riesa", care la 28 august au ocu
pat uzina în semn de protest împo
triva concedierii a 750 de muncitori. 
La uzina metalurgică ..Pullmania 
Argentina" din Buenos Aires, mun
citorii se află în grevă, protestînd 
de asemenea împotriva concedierilor.

Drept răspuns la hotărîrea patro
nilor din industria textilă de a con
cedia 1 500 de muncitori, ca măsură 
represivă împotriva revendicărilor a- 
cestora cu privire la majorarea sa
lariilor. muncitorii au declarat, de 
asemenea, grevă.
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A început Congresul 
internațional de gaze

HAGA 2 (Agerpres).
Marți au început la Haga lucră

rile celui de-al 9-lea Congres inter
național de gaze, organizat de U- 
niunea internațională a industriei 
de gaze.

Delegați și specialiști din 22 de 
țări, membre ale Uniunii internațio
nale a industriei de gaze, prezintă 
în cadrul congresului peste 50 de co
municări și referate privind metodele 
moderne pentru exploatarea, fabri
carea, transportul, distribuția și uti
lizarea gazelor.

Din R. P. Romînă participă o de

legație de specialiști, condusă de Al. 
Boabă, adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei. Comunică
rile distribuite de delegația romînă 
se bucură de o bună apreciere din 
partea specialiștilor și delegaților la 
Congres. La ședința de lucru care a 
precedat deschiderea Congresului, 
delegatul R. P. Romîne, ing. Ion Ni- 
culescu, director în Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei, a fost 
ales vicepreședinte al comisiei de 
conducere a lucrărilor în cadrul sec
ției 4* gaze naturale a congresului. 
Lucrările continuă.

Rhodesia de sud

Interzicerea Uniunii democratice 
africane Zimbabwe

SALISBURY 2 (Agerpres).
La numai două zile după crearea 

sa, noul partid Uniunea democratică 
africană Zimbabwe din Rhodesia de 
sud a fost interzis de către autorită
țile rasiste sud-rhodesiene, în virtu
tea legii cu privire la „interzicerea 
activității organizațiilor ilegale". Le
gea cuprinde un articol potrivit că

ruia formarea unui partid succesor 
al unei alte organizații deja inter
zise este considerată ilegală. Or, la 
conducerea noului partid sud-rhode- 
sian se află foști membri ai Uniunii 
naționale africane Zimbabwe, partid 
interzis luna trecută de către guver
nul lui Ian Smith.

Întrevederi între reprezentanții 
grupărilor laoțiene

PARIS 2 (Agerpres).
La Paris continuă întrevederile se

parate între reprezentanții celor trei 
grupări politice laoțiene, fără să'se 
ii ajuns la un acord privind începe
rea convorbirilor tripartite. Marți a 
avut ioc o întîlnire între Funii Vong- 
vicit, ministrul informațiilor în gu
vernul laoțian și secretar general ai 
partidului Neo Lao Haksat, și N. 
Sananikone, ministrul lucrărilor pu
blice în guvernul laoțian și lider al 
grupării de dreapta. După cum a de
clarat Vongvicit, nici cu această o- 
cazie nu a fost găsită o soluție, de
oarece într-una din problemele esen
țiale discutate, aceea a „legalității 
guvernului laoțian remaniat de către 
prințul Suvanna Fuma după eveni-

R. Kennedy a fost desemnat 
candidat pentru Senatul S.U.*.

NEW YORK 2 (Agerpres).
La New York s-a anunțat marți 

după-amiază că Robert Kennedy a 
fost desemnat cu 968 de voturi de 
către Convenția partidului democrat 
a statului New York candidat al 
partidului democrat pentru Senatul
S. U.A.

Cel de-al doilea candidat. Samuel 
Stratton, membru al Camerei Re
prezentanților, a obținut 153 voturi.

Candidatura lui Robert Kennedy a 
fost propusă de primarul orașului 
New York, Robert Wagner.

DE PRETUTINDENI
Monede antice

ROMA 2 (Agerpres).
In timp ce tutungiul Antonio 

Maffulli. din orașul Lucera, pro
vincia Foggia, efectua unele* repa 
rații în prăvălioara sa, a găsit 
într-unul din pereți șase monede 
antice. Cercetătorii presupun că 
ar fi vorba de monede bătute în 
epoca romană în localitatea Luce
ra, care, după cum relatează fap
tele istorice, obținuse dreptul de a 
avea o monetărie proprie.
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bUA Sporește numărul 
accidentelor 
de circulație
YORK 2 (Agerpres). 

datelor publicate
NEW
Potrivit

Consiliul național de securitate a
de

transporturilor, în luna iulie 
Statele Unite itf urma accidente
lor de automobil și-au pierdut 
viața 4 410 de persoane, cea mai 
ridicată cifră într-o lună din isto
ria vehiculelor cu motor.

In primele șapte luni ale anului 
numărul persoanelor care au mu
rit în accident de automobil se 
ridică ia 25 630. reprezentînd o 
creștere de 11 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Howard Pyle, președintele Con- î 
siliului național de securitate a 
transporturilor, a declarat că acci
dentele de automobil constituie 
una din problemele sociale cele 
mai critice din Statele Unite. Ac- J 

*
t 
♦
♦

cidentele. a continuat el, se înscriu 
printre primele cinci cauze ale 
deceselor înregistrate în țară.

In legătură cu problema 
cipriotă

NEW YORK 2 (Agerpres).
La 1 septembrie, reprezentantul 

permanent al Ciprului la O.N.U.. 
Zenon Rossides, a prezentat preșe
dintelui Consiliului de Securitate pe 
luna septembrie, N. Fedorenko, o 
scrisoare prin care anunță că gu
vernul Ciprului își rezervă dreptul 
de a cere convocarea imediată a 
Consiliului de Securitate dacă avi
oane turcești vor viola din nou spa
țiul aerian al Ciprului.

Scrisoarea menționează că, încâl
cind rezoluția Consiliului de Secu
ritate. avioane militare turcești au 
violat spațiul aerian al insulei. în 
zilele de 29, 30 și 31 august.

☆
GENEVA 2 (Agerpres).
După întreruperea tratativelor de 

la Geneva în legătură cu Ciprul, la 
Londra urmează să aibă loc consul
tări anglo-americane în această pro
blemă între ministrul de externe en 
glez, Butler, și reprezentantul spe
cial al S.U.A., Dean Acheson, care 
înainte de înapoierea în S.U.A.. va 
face un popas în capitala Angliei.

Agenția Reuter relatează că se
cretarul general al O.N.U. U Thant.

a declarat luni la Geneva că a ajuns 
ia concluzia că „cel puțin pentru 
moment nu se poate ajunge la o so
luție" în problema Ciprului.

Reprezentantul Turciei la tratati
vele de la Geneva, Nihat Erim, a 
declarat la înapoierea sa la Istanbul 
că nu poate să precizeze dacă nego
cierile de la Geneva vor continua 
sau nu. El și-a exprimat părerea că 
actuala întrerupere ar putea fi utilă, 
pentru ca fiecare dintre participant! 
să facă bilanțul convorbirilor de pî- 
nă acum, urmînd ca eventual ele să 
fie reluate peste două luni.

☆
ATENA 2 (Agerpres).
Ministrul apărării al Greciei, P. 

Garufalias, a făcut o vizită de cîteva 
ore la Nicosia, unde a avut întreve
deri cu președintele Makarios și cu 
alte oficialități cipriote.

La întoarcere, Garufalias a decla
rat că este pe deplin satisfăcut de 
schimbul de vederi pe care l-a avut 
în legătură cu apărarea Ciprului. El 
a adăugat că președintele Makarios., 
l-a informat și despre tratativele a n 
vute cu președintele Nasser.

Comunicatul Frontului național 
de eliberare al Arabiei de sud

4
4
£
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mentele din aprilie", nu a existat un 
acord. Tot marți, prințul Sufanu- 
vong, vicepremier în guvernul de 
coaliție națională, lider al grupării 
de stînga, a respins o propunere a 
premierului Suvanna Fuma privind 
punerea Văii Ulcioarelor sub con
trolul unor forțe polițienești mixte 
alcătuite din trupe ale eelor trei gru
pări laoțiene. Motivînd respingerea 
propunerii, prințul Sufanuvong a a- 
rătat că prin această propunere se 
urmărește instalarea în Valea Ul
cioarelor a trupelor grupării politi
ce de dreapta, deși această regiune 
se află sub controlul trupelor Neo 
Lao Haksat

☆

PARIS 2 (Agerpres).
Primul ministru laoțian Suvanna 

Fuma a avut marți o întrevedere 
cu primul ministru francez Georges 
Pompidou. In discuțiile lor, cei doi 
oameni de stat s-au referit la pro
blema laoțiană.

CAIRO 2 (Agerpres).
Intr-un comunicat al Frontului na

țional de eliberare al Arabiei de sud, 
dat publicității la Cairo, se, spune 
că în ultimul timp tot mai mulți i;- 
fițeri și soldați ai armatei Federației 
Arabiei de sud au trecut de partea 
triburilor răsculate și participă Ia

operațiunile ce se desfășoară împo
triva trupelor engleze.

In comunicat se menționează, de 
asemenea, că autoritățile din Aden 
și dintr-o serie de sultanate și prin
cipate au hotărît să ceară sporirea 
numărului trupelor engleze în Aden, 
întrucît nu se mai pot bizui pe ar
mata federală.

Lucrările Consiliului national al Uniunii 
generale a oamenilor muncii din Tunisia

TUNIS 2 (Agerpres).
La Tunis și-a încheiat lucrările 

sesiunea Consiliului național al U- 
niunii generale a oamenilor muncii 
din Tunisia.

In rezoluțiile adoptate cu privire 
la situația internațională. Consiliul 
național sprijină popoarele africane 
care luptă pentru libertate și inde
pendență și condamnă orice amestec 
străin in treburile interne ale țărilor 
africane.

Consiliu] național se pronunță

împotriva armelor nucleare și afir
mă că este necesar, ca uriașele mij
loace financiare cheltuite în scopuri 
militare să fie folosite exclusiv î- 
scopuri pașnice, în lupta împotri” 
înapoierii economice, in interes? 
progresului uman.

El s-a pronunțat pentru crearea 
unui număr tot mai mare de zone 
denuclearizate. ceea ce ar contribui 
neîndoielnic la destinderea încordă
rii internaționale și la consolidarea 
păcii generale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NEW YORK. Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, s-a înapoiat la 
New York, venind de la Geneva, 
unde a participat la deschiderea ce
lei de-a treia Conferințe internațio
nale a O.N.U. pentru folosirea ener
giei atomice m scopuri pașnice.

NEW YORK. Lucrătorii din sec
torul alimentației publice de la poli
gonul experimental din statul Ne
vada au declarat grevă, organizînd 
pichete la intrările principale in po
ligon. Numeroși muncitori ai poligo- 
nuhiî au refuzat să treacă dincolo 
de linia pichetelor. Lucrătorii din 
sectorul alimentar cer majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă

CARACAS. Muncitorii din dome
niul transporturilor de la întreprin
derile petroliere ale orașului La-Sa- 
lina au declarat o grevă în semn de 
protest împotriva acțiunilor compa
niei „Creol Petroleum Corporation", 
cate refuză să plătească muncitori
lor sporul de vechime prevăzut în 
contractul de muncă.

Greva este sprijinită de muncitorii 
de la întreprinderile petroliere din 
Venezuela.

LONDRA. Un comunicat al Mi
nisterului Aviației al Angliei a a- 
nunțat că guvernul britanic a hotă
rît să nu mai subvenționeze liniile 
companiei BOAC care deservesc 
Brazilia, Uruguay, Argentina și

Chile. Comunicatul precizează că 
problema deservirii acestor linii ae
riene de către avioane engleze este, 
exclusiv, de competența companiei 
BOAC, care trebuie să aprecieze uti
litatea, în funcție de randamentul 
fiecăreia în parte.

CARACAS. Comisia guvernamen
tală a Venezuelei. care examinează 
tratatul comercial dintre această țară 
și S.U.A., a declarat oficial că a a- 
doptat hotărîrea de a anula unul din 
articolele acestui tratat. Articolul a- 
cordă privilegii vamale unilaterale 
pentru multe mărfuri importate din 
S.U.A. Hotărîrea a provocat neliniș
te In cercurile de afaceri americane, 
deoarece implică o reducere substan
țială a exportului unor mărfuri a- 
mericane în Venezuela

MADRID. La 1 septembrie, Tribu
nalul militar din Madrid a pronun
țat sentința împotriva studentului 
englez Stuart Christie și împotriva 
lui Fernando Carballo Blanco, a- 
restați la 12 august la Madrid sub 
învinuirea de „atentat la siguranța 
statului". Tribunalul a condamnat 
pe Stuart Christie la 20 de ani în
chisoare, iar pe Fernando Carballo 
Blanco la 30 ani închisoare.

JOHANNESBURG. In Republica 
Sud-Africană continuă recrutarea de 
mercenari pentru armata congoleză, 
care să lupte împotriva răsculaților. 
Peste 1100 de sud-africani s-au pre

zentat pentru a fi angajați să plece 
în Congo.

BONN. La Bonn s-a anunțat ofi
cial că regele Iordaniei, Hușsein, 
va face o vizită în Republica Fede
rală Germană, la 25 noiembrie la 
invitația președintelui Republicii Fe
derale Germane, Heinrich Lubke.

LONDRA. Reprezentanți ai guver
nului Republicii Sud-Africane desfă
șoară tratative la Londra în vederea 
unor noi achiziții de armament. Du
pă cum scrie ziarul „Daily Tele
graph", tratativele se referă la achi
ziționarea de avioane engleze de a- 
salt. Potrivii unor aprecieri, valoa
rea comenzilor va reprezenta peste 
40 milioane lire sterline.

ACCRA. Anăre Lubaya, ministrul 
sănătății al Congoului, cu capitala la 
Leopoldville, a declarat într-o confe
rință de presă la Accra că guvernul 
său „dorește să-și rezolve pe cale 
pașnică neînțelegerile cu alte stata 
africane vecine, iar soluția să fie 
găsită în cadrul Organizațiâi unită
ți: africane". Răspunzînd la o între
bare a unui corespondent de presă. 
Lubaya a afirmat că guvernul său 
ar fi împotriva amestecului străin in 
treburile Congoului, cerînd în ace
lași timp tuturor statelor „să lase 
liderii și poporul congolez să-și re
zolve în mod liber problemele" El 
a recunoscut însă că guvernul cen
tra* congolez a primit din partea 
Statelor Unite avioane șî consilieri 
I nil i tari.
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