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APÎbKURI $1 ÎNĂLȚIMI 
LA ANINOASA-SUP

Pentru a asigura participarea într-o proporție sporită a IN
DUSTRIEI CARBONIFERE Ia acoperirea necesarului de ener
gie primară, se prevede un program larg de punere în valoare 
a rezervelor de builă din bazinul Văii Jiului și a celor de 
lignit din Oltenia.

(Din proiectul de Directive 
vite la dezvoltarea economiei 
1966—1970)

12 000 tone peste

Pe dealul Lazului ești cu adevă
rat martorul procesului de transfor
mare a acestor prevederi în reali
tate vie, palpabilă. Căci succesul 
în bătălia pentru cărbune e cert 
atunci cînd rădăcinile viitorului sînt 
puternic înfipte în prezent.

Pentru minerii Aninoasei, prezen
tul însemnează 
plan, atît cît prevede angajamentul 
luat în cinstea Congresului partidu
lui, înseamnă îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe 1965, ultimul 
din șesenal.

Iar viitorul poate fi tradus, în 
limbaj aninosean, în cuvîntul: 

Aninoasa-sud. Viitor a cărui imagi- 
qp, șantierul de pe dealul Lazului 
ți-o dezvăluie în proporții cu ade
vărat impresionante.

Aici, Bartha Dionisie a bătut ade
vărate recorduri la săparea puțului 
principal Aninoasa-sud și. a celui 
auxiliar. A crescut ca prin farmec, 
din beton și metal turnul noului 
put de extracție, a cărui frunte se 
înalță la peste 60 m. La picioarele 
lui așteaptă să fie ridicate la înăl
țimea de 51,80 m primele piese ale 
celei mai mari instalații de extracție 
ce se construiește în prezent în Va
lea Jiului, o instalație multicablu 
dttr schipuri.

"Văzusem, cu cîteva zile înainte 
la lucru, brigada lui Huter Martin, 
care la peste 
tua lucrările 
orizontului de 
tinuînd opera 
sile, a lui Gaboș Alexandru și a al
tor brigăzi care au săpat galeria de 
legătură a orizontului IX cu puțul 
Aninoasa-sud, lungă de aproape 2 
km, brigada lui Huter execută acum 
lucrări de pionierat la această ex
ploatare : sapă și amenajează silo- |

400 m în adînc efec- 
miniere din circuitul 
bază al puțului. Con- 
brigăzii lui Pop Va-

Fluxul care bucură
in aceste zile, minerii din Vul

can trimit la ziuă cantități sporite 
de cărbune. Ca urmare, în secția 
separație benzile transportoare, 
culbutoarele, grătarele separatoare, 
oamenii care le supraveghează nu 
mai au o clipă de odihnă. Acest 
lucru nu supără însă pe nimeni, 
din contră fluxul continuu de aur 
negru bucură ochii, inima fiecă
rui muncitor. La culbutortil de pri
mire, echipa condusă de Muntea- 
nu Iosif a „răsturnat" al 300-lea 
vagonet cu cărbune. Din cînd în 
cînd, pe lingă culbutor, trec lăcă
tușii Dărămuș Cornel și Niculescu 
Emil pentru a verifica dacă pe 
„linie" totul este în ordine. Ceva 
mai încolo, înșiruite de-a lungul 
benzii transportoare, muncitoarele 
din echipele de sortare
de Bretan Vetuș și Pander 
chiva aleg șistul vizibil din cărbu
ne cu o dexteritate demnă 
vidiat.

conduse
Paras-

de in-

INOVATORUL SECȚIEI
In toată secția, unde într-un 

singur schimb lucrează zeci de 
muncitori, doar un singur om stă 
nemișcat într-un colț părînd rupt 
de realitatea înconjurătoare. A- 
cest om, robust, cu părul nins la 
tîmple și îmbrăcat într-o salopetă 
de muncitor, pătată ici-colo de 
ulei și praf de cărbune e Mîrza 
Horia, locțiitorul șefului de secție. 
Prieten al noului, pasionat după 

I

ale partidului cu pri- 
naționaie in perioada

și celelalte lucrări mi-zul subteran
niere afectate acestui modern puț. 
Vagonetele de cărbune remorcate 
pînă aici de locomotive grele, de mare 
capacitate, nu vor mai fi scoase la 
suprafață, ci culbutate în silozul 
subteran. Din siloz, benzile vor 
purta fluviul cărbunelui spre bun- 
cărele de dozare, care în numai 8 
secunde îl vor dărui schipurilor, 
spre a-I duce la suprafață. Totul 
mecanizat, totul automatizat; tehnica 
nouă își va spune din plin cuvîn- 
tul. Săpînd silozul, galeria de legă
tură cu puțul, executînd lucrări de

(Continuare în pag. 3-a)

Trei ortaci dintr-o brigadă care în acest an a depășit lună de lună 
sarcinile de plan — cea condusă de minerul Stan Constantin (în fotogra
fie, în mijloc) de la sectorul I al minei Petrila.

ochii și inima
tot ce poate aduce o contribuție 
practică la ușurarea lucrului, Mîr
za Horia a conceput și introdus 
pînă acum în secție 7 inovații.

Cu ani în urmă a conceput o 
nouă metodă de alegere a șistului 
din clasa de cărbuni cu granulația 
40—80 mm. Acest lucru a permis 
colectivului separației să ridice cu 
4 la sută calitatea sortului. Au ur
mat apoi inovațiile „Ciur vibrant 
pentru sortarea cărbunelui din cla
sele 10—80 mm și 0—60 mm di
rect de pe bandă", „Dispozitiv de 
răsturnare a vagonetelor ce se 
supun probelor de calitate" și 
„Automat pentru trecerea produc
ției de la brut la sortare și in
vers", care au eliminat munca ma
nuală a peste 20 de oameni și aduc 
anual economii în, valoare de cî
teva sute de mii de lei. Ultima 

inovație — „Dispozitiv pentru cîn- 
tărirea automată a vagoanelor 
C.F.R. încărcate" i-a adus și dis
tincția de inovator fruntaș.

Acum, fără să-și neglijeze cele
lalte sarcini de producție, s-a ho
tărît să vină în ajutorul muncito
rilor care lucrează la mașina 
curățat vagonete. Aceștia nu 
mulțumiți de productivitatea 
mică.

Trei săptămîni a tot ocolit și 
încercat mașina în cauză, apoi a 
conceput și desenat peste 30 de

д. NICULESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Sosirea la București
a primului ministru al Republicii
Somalia, Abdirazak Haji Hussein

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Române, 
Ion Gheorghe Maurer, marți după- 
amiază a sosit la București primul 
ministru al Republicii Somalia, 
Abdirazak Haji Hussein, care va 
face o vizită oficială în Republica 
Populară Română.

Primul ministru este însoțit de 
Ahmed Yusuf Dualeh, ministrul 
afacerilor externe, Ahmed Shire 
Egal Lawaha, șeful de cabinet al 

primului ministru, Hassan Nur Elmi, 
ambasadorul Republicii Somalia în 
Tanzania, și alte persoane oficiale.

In întîmpinarea oaspetelui, pe 
aeroport, se aflau președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mâne, Ion Gheorghe Maurer, Go

ACTUALITATEA

localități comedia „Pălă- 
bucluc", în 5 acte (ver-cu...

de E.

+ Teatrul muzical din Brașov a 
sosit într-un turneu oficial în Va
lea Jiului și urmează să prezinte 
în cîteva
ria 

siune de Barbu Dumitrescu după 
piesa „Pălăria Florentină"
Labiche).
Primele spectacole cu 

comedie vor fi prezentate
Ia ora 20, în sala palatului cultu
ral din Lupeni și sîmbătă, Ia a-

această
vineri.

I. CRISAN

Prezentul orașului Deva. Foto: N. MOLDOVEANU
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Citiți în pagina IV-
• Prezențe românești
• Evenimentele -din Viet

nam
• Un interviu al președinte

lui Kim Ir Sen
• Turnul de televiziune din 

Berlin

vicepreședinte 
Miniștri, Corneliu

Rădulescu,
de

gu
Consiliului 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Erau de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână precum și studenți somalezi 
aflați la studii în țara noastră.

Primul ministru al Republicii So
malia, Abdirazak Haji Hussein, a 
fost salutat cordial, la coborîrea 
din avion, de președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Acțiuni cetățenești
Intr-o adunare cetățenească, lo

cuitorii comunei Iscroni au hotărît 
ca pentru lărgirea spațiului școlii 
generale din localitate să adauge 
acesteia încă două săli de clasă. 
Construirea unei săli a fost hotărîtă 
pentru acest an.

De curînd s-au început pregătiri
le pentru construirea noilor săli de 
clasă. La chemarea comitetului exe
cutiv al sfatului popular din comu
nă, peste 50 de cetățeni au lucrat 
la selecționarea și transportarea că
rămizilor (rezultate de la demolarea 
a două clădiri vechi din Petroșani) 
necesare construirii sălilor. Au par
ticipat cu însuflețire la această ac
țiune deputății Burlec loan Băloi, 
Balaj Ludovic, cetățenii Burlec loan, 
Marinescu Ioan, Cătană Nicolae, 
Băncilă Abel, Bota Dumitru, Rădoi 
Petre și utemiștii Tamaș Dorel, 
Barna Dumitru, Vitan loan.

ceeași oră, în sala clubului munci
toresc Vulcan.

ф Teatrul de Stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani prezintă mîine, 
la ora 20, în sala cinematografu
lui din Vulcan un spectacol cu 
piesa „Intrigă și iubire" de Frie
drich Schiller.

ф In sala clubului muncitoresc 
din Lupeni este programat pentru 
mîine, ora 17, un jurnal vorbit pe 
tema „Cifre și fapte despre indus
trializarea și electrificarea Româ
nie: socialiste".

Viscoza Lupeni. Una 
dintre muncitoarele evidențiate 
în întrecerea socialistă — bo- 
binatoarea Pluștea Elisabeta.

FRUMOS
Șl UTIL

în-

părculețe și spații 
care călătoresc cu 
în direcția Lupeni 
surprinși, și în

verzi, 
trenu- 

au ră- 
același 
ce s-a

In stațiile de cale ferată se 
desfășoară cea mai mare parte 
din activitatea transportului 

- feroviar. Aici se primesc și se 
eliberează mărfurile prezentate 
la transport și tot aici începe 
și se sfîrșește călătoria miilor 
de pasageri ce călătoresc în 
fiecare zi cu trenurile, fie în 
interes de serviciu, fie în in
teres personal. Pentru satisfa
cerea cerințelor de transport, 
parcul de vagoane de marfă 
și călători se modernizează în 
permanență. In același timp . au 
fost luate măsuri de
frumusețare a stațiilor. S-a zu
grăvit atît interiorul cît și ex
teriorul majorității stațiilor, 
iar în unele stații au fost crea
te

Cei 
rile
.mas
timp satisfăcuți, de tot 
făcut pentru înfrumusețarea 
stațiilor Petroșani, Livezeni, 
Iscroni, Vulcan și Lupeni. Co
lectivul sectorului de clădiri 
din Petroșani acordă o atenție 
deosebită înfrumusețării sta
țiilor și nu precupețește nici 
un efort pentru a crea condiții 
tot mai plăcute pentru publi
cul călător.

La crearea noilor condiții și 
Ia acțiunea de înfrumusețare 
a stațiilor un aport deosebit a 
fost adus de către echipa con
dusă de Kremer Petru, de zu
gravul Stan Gheorghe, zidarul 
Tamaș Gavrilă și
Santa Iosif.

In prezent, munca 
musețăre a stațiilor
pentru ca în cel mai scurt timp 
și restul stațiilor să poată o- 
feri călătorilor condiții este
tice și de confort.

tîmplarul

de înfru- 
continuă
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CERCETĂRILE GEOLOGICE 
In ritm cu necesitățile de cărbune

Proiectele de Directive ale Gen* 
graiului al IV-lea al Partidului 
Muncitoresc Român, fixează prin* 
tre alte sarcini:

Necesitatea lărgirii bazei 
materiale de combustibili so- 
Uzi caro să asigure industriei 
siderurgice ți electrice, in con
tinuă dezvoltare, energia calo
rică necesară.

Avînd in vedere necesitatea ur
gentă a dezvoltării bazei energe
tice, ca element al Industrializării 
socialiste a tării, bazinul Petroșani 
va trebui «8 acopere cea mai 
mare parte din necesarul de huilă 
cocsificabilă și energetică noilor 
obiective generatoare de energie 
electrică și uzinelor metalurgic».

Se prevede ca extracția totală 
de cărbune din bazinul Petroșani 
să crească ritmic, atingind în o- 
nul 1970 un volum de 8,5 milioane 
tone, iar în anul 1975 să ajungă 
la 11,6 milioane tone, ceea ce re
prezintă de două ori mai mult 
decît producția anului 1965.

Pentru atingerea acestor valori, 
se vor dezvolta la maximum capa
citățile de producție ale minelor 
în producție s Uricani, Lupeni, Vul
can, Aninoasa, Petrila si Lonea, 
urmează să se accelereze lucrările 
de deschidere a minelor Dîlja, Pa- 
roșeni și Bărbăteni precum și pro
iectarea și începerea lucrărilor de 
deschidere a perimetrelor Live- 
zeni, Hobiceni și Iscroni.

Dezvoltarea impetuoasă a indus
triei extractive a impus încă din 
anul 1950 intensificarea lucrărilor 
de prospectare și explorare geolo
gică în cuprinsul întregului bazin, 
fapt care a condus la o sporire 
considerabilă a rezervelor geolo
gice de cărbune, ele cifrîndu-se la 
această dată la cca. 1 150 000 000 
tone din care 098 000 000 tone re
prezintă rezerve industriale. Aces
te rezultate își găsesc explicația 
în munca însuflețită a corpului 
geologic care a lucrat în Interva
lul 1950—19B5 în cadrul bazinului 
carbonifer Petroșani șl în dotarea 

unităților de explorare cu tehnică 
avansată și mijloace de investiga
ții moderne.

Dacă în compartimentul activi
tății geologice de suprafață s-au 
obținut pînă In prezent rezultate 
satisfăcătoare, în domeniul geolo
giei de concepție munca nu s-a 
desfășurat la nivelul scontat din 
cauza instabilității și fluctuațiilor 
foarte mari ale personalului geo
logic de explorare. Această lacu
nă s-a soldat cu efecte negative 
In ceea ce privește concretizarea 
datelor în rapoartele de sinteză, 
deoarece întocmirea acestora nu 
s-a făcut printr-o confruntare te
meinică cu realitățile din teren. 
Această stare de lucruri se dato- 
rește și faptului că geologii de 
explorare nu corelează la cîm- 
purile în exploatare datele din lu
crările miniere cu cele din lucră
rile de explorare. Ca urmare a a- 
cestui fapt, geologul de exploatare 
este obligat să reinterpreteze da

tele activității de prospecțiuni și 
explorare pentru precizarea struc
turii zăcămlntuJui în vederea diri
jării lucrărilor miniere în extin
dere.

Necesitatea unei documentații 
geologice cît mai detaliat® se face 
foarte stmtltă, iar lîpșa ei este 
constatată îndeosebi la minele în 
redeschidere (Vulcan și Dîlja), unde 
surprize fost foarte numeroa
se și uneori cu urmări neplăcute.

Actualmente, în privința meto
dologiei de lucru, s-au elaborat re
gulamente noi. In aplicarea aces
tora mai este mult de făcut și a- 
ceasta nu va fi posibil decît nu
mai prin schimbarea mentalității 
unor organe, care trebuie să înțe
leagă că unele greutăți Intîmplna- 
te Sn procesul de exploatare nu 
sînt altceva decît reflexele acelo
rași mentalități, din trecut, care 
priveau cercetările geologice prin 
prisma profitului imediat și nu re
flectau asupra importanței docu
mentelor geologice pentru viitor.

Pentru a face față cu succes sar
cinilor mărețe cuprinse în proiec
tul de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului,

Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice va trebui să in
tervină de urgență ca institu
tele de geologie să repartize
ze cadre de specialitate care 
să ocupe posturile vacante de 
geologi, conform cererilor 
C.C.V.J.; aceasta cu atit mai 
mult cu cît sînt în curs de 
deschidere noi mine.

In vederea conturării și creșterii 
volumului rezervelor industriale, 
exploatările miniere din bazinul 
Petroșani au fost dotate cu insta
lații moderne pentru forajul sub
teran.

Pentru o eficiență mărită și 
creșterea volumului lucrărilor 
geologice de cercetare prin 
foraje subterane, sectoarele 
de investiții vor trebui să 
creeze brigăzi de foraj specia
lizate, licbidînd cu sistemul 
improvizațiilor. Pentru perime
trele în exploatare și cele în 
curș de deschidere vor trebui 
să se fundamenteze planurile 
de sistematizare pe baza ulti
melor date geologice.

Avînd în vedere că împrejurimi
le bazinului Petroșani oferă pers
pective geologice și pentru alte 
domenii de activitate decît cel car
bonifer, geologii din cadrul combi
natului carbonifer vor trebui să-și 
extindă activitatea de cercetare și 
spre aceste zone, acest lucru fiind 
dictat de progresul tehnicii moder
ne, care cere noi și noi resurse de 
materii prime.

Perseverînd în muncă, geologii 
care activează în bazinul Petro
șani vor depune toate eforturile 
în vederea dezvoltării cercetărilor 
geologice, contribuind astfel la 
realizarea noului plan economic.

GH, RADULESCU 
geolog șef al C.C.V.J.

„Planul de dezvoltare 
în următorii 10 ani Oa
zei energetice a econo
miei și a electrificării 
are următoarele sarcini 
principale:

1. Intensificarea efor
turilor pentru descoperi
rea de noi rezerve de 
combustibil șl creșterea 
eficienței economica a lu
crărilor de cercetare geo
logică.

2. Creșterea producției 
de energie primară, ți- 
nînd seama de situația 
rezervelor geologice, pen
tru a se asigura în cît 
mai mare măsură din re
surse interne nevoile de 
energie cerute de dezvol
tarea în continuare a e- 
conomiei naționale."

(Din proiectul de Directive 
ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R. cu privire la valorifi
carea surselor energetice și 

electrificarea tării în perioa
da 7966—1975)

Urgentarea ritmului de exe
cuție a programului de siste
matizare si centralizare a pro
ducției la mina Lonea.

Lucrările executate în șemestul 1 
a.c. din cele prevăzute a fl predat® 
în anul 1965 se ridică la abia 23,6 
la sută. Sînt necesare deci măsuri 
speciale din partea T.C.M.C. și 
I.C.M.M., pentru a asigura ea obiec
tivele să fie predate în termenele 
stabilite șl să se evite, astfel, stran
gulările în producție în anul 1965.

☆
Să fie urgentate lucrările 

industriale de suprafață de Ia 
mina Paroșeni.

Realizările din primul semestru 
reprezintă doar 30 la șută din pla
nul anual. Se cere șă fi® grăbită mai 
ales execuția rețelelor de apă pota
bilă șl industrială care nu au încă 
avizul Direcției regionale C.F.R. Ti
mișoara. Sînt necesare, de aseme
nea, măsuri pentru completarea e- 
fectivului de muncitori de către 
T.C.M.C.

ir
Să se urgenteze întocmirea 

documentației și Începerea lu
crărilor de construcție a lini
ei ferate industriale mina Lo
nea — preparația Petrila.

☆
La puțurile noi să se execu

te de Ia început Instalațiile de
finitive de suprafața (turnuri, 
circuite, triaje, instalația de 
extracție) și aqplo unde con

dițiile permit, să se excludă lucră
rile provizorii. Prin aceasta se eco
nomisesc fonduri și se scurtează 
durata de punere în funcțiune a pu
țurilor.

☆
Urgentarea proiectării și rea

lizării lucrărilor rezultate din 
STE nr, 95/65 •— executant 
I.R.E.H. Deva. „Alimentarea 

cu energie electrică în perspectivă 
a consumatorilor din Valea Jiului"

pentru creșterea siguranței în ali
mentarea exploatărilor miniere, (In 
prima urgență — stațiile trsfp 
UQ/15/6 kv Vulcan ?i Petrila),

Să se aloce fonduri pentru 
îndiguirea plriuiui einpa 
care periclitează cu inundația 
mina Lone® I-

Luerarea figurează în planul de 
investiții pe anul 1965, cu termen 
de predare în trimestrul II. Datorită 
obținerii eu întîrziere a avizului fi
nanciar, lucrarea n-a fost încă ata
cată. Se prelimină realizarea aces
teia în trimestrele III și IV.

☆
Construirea unui silei pen

tru cărbune în circuitul puțu
lui principal de extracție la 
Petrila, pentru a preintîmplna 
întreruperea extracției în ca
zul unor avarii sau stagnări la 
preparația.

In programul de sistematizare a 
minei Petrila este prevăzută moder
nizarea extracției pe puțul principal 
— cu schip. In cadrul proiectului 
de execuție să se dimensioneze si
lozurile în subteran și la suprafață, 
încît să li se asigure o capacitate 
de înmagazinare corespunzătoare în 
cazul unor avarii.

☆
Intensificarea cercetării^ 

geologice in versantul stidig 
al zăcămîntului Aninoasa pen-', 
tru stabilirea rezervelor indus
triale de cărbune. Alocarea 

fondurilor de investiții necesare pen
tru deschiderea unul sector în ver
santul sudic.

☆
Sistematizarea U.R.U-M.P. 

într-un ritm corespunzător ex
tinderii mecanizării la exploa
tările miniere.

(Propuneri înregistrate cu ocazia^ 
dezbaterii proiectelor de Directivi 
în unitățile C.C.V.J.)

LA NIVELUL SARCINILOR
Colectivul preparatiei cărbunelui 

Lupeni e primit cu entuziasm pro
iectele de Directive ale Congresu 
lui al IV-lea al partidului cu pri 
vire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966—-1970 și 
cu privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării 
în perioada 1966—1975

Acest vast program economic 
este o continuare firească a liniei 
politice generale a partidului nos
tru. Trăsătura lui esențială este 
realismul profund al 4 obiectivelor 
Stabilite, aprecierea științifică, ba
zată pe realitățile și posibilitățile 
țării și poporului nostru de a În
făptui mărețele sarcini economice 
stabilite de partid.

Prevederile proiectelor de Di 
rective au drept bază realizările și 
succesele obținute de clasa mun
citoare, de întreg poporul român 
în decursul anilor din urmă și mai 
cu seamă în perioada șesenalului.

Prevederile proiectului de Direc
tive referitoare la producția de 
huilă din Valea Jiului, care va a- 
tinge un nivel de cca. 8,5 milioane 
tone în 1970, pun in fața noastră, 
a colectivelor din cadrul C.C.V.J 
— exploatări miniere, preparați!

U.R.U.M.P. — C.F.R.-ului sarcini 
mobilizatoare și complexe. E firesc 
să fie așa. Amploarea pe care o va 
lua în viitorii ani industria noas
tră socialistă presupune o dezvol
tare corespunzătoare în toate com
partimentele vieții economice.

Colectivul nostru Iși dă seama cît 
de înalt va fi nivelul la care se va 
ridica industria minieră In Valea 
Jiului și ne bucură faptul că prin
tre cei care vor traduce în viată 
aceste prevederi se vor număra și 
lucrătorii de la preparația cărbu
nelui Lupeni.

Colectivul preparațlei cărbunelui 
Lupeni întimpină cel de-al IV-lea 
Congres a] Partidului Muncitoresc 
Român prin muncă plină de avînt. 
Pentru îmbunătățirea activității în 
viitor și simplificarea rezolvării 
unor probleme avînd in vedere 
sarcinile mari ce stau în fata noas
tră propun:

Este cunoscut că problema re
crutării forței de muncă calificate 
și necalificate prezintă mari difi
cultăți, creșterea cererilor de efec
tiv depășind numărul absolvenți
lor școlilor profesionale, iar pro
blema efectivului din afară ridică 
și chestiunea locuințelor.

Este necesar să se analizeze 
posibilitatea reintegrării în 
producție a muncitorilor pen
sionați de vîrstă — care mai 
au capacitate de muncă și 
acest lucru să se poată face 
cu formalități mal simple In 
condiții mai avantajoase pen
tru ei.

Consider că este cazul să 
se încheie acțiunea de elabo
rare a normativului privind 
condițiile de încadrare a per
sonalului muncitoresc — iar 
acest normativ să permită cu 
mai multă elasticitate stabili
rea salarizării de către orga
nele de conducere ale unită
ților, de la caz la caz, |n 
funcție de situația creată.

Conducerea C.C.V.J. să exa
mineze eficiența lucrărilor de 
investiții puse în funcție în 
1064 în legătură cu funcționa
rea defectuoasă, din greșeală 
de proiectare și execuție, a 
funicularului 4-5 și a magaziei 
de lubrifianțl de la Lupeni, în 
vederea remedierii deficiențe
lor actuale.

VICTOR ARDELEANU 
șeful preparației cărbunelui Lupeni

BAZA DE PLECARE — EXPERIENȚA DE PINI ACUM
Colectivul preparației cărbunelui 

Petrila a dezbătut cu viu interes 
proiectul de Directive ale Congre
sului al IV-lea al P.M.R. cu pri
vire la dezvoltarea economiei na
ționale in perioada 1966—1970, 
angajlndu-se să nu-și precupețeas
că priceperea și puterea de mun
că pentru traducerea în viață a 
sarcinilor care îi revin.

Prevederile Directivelor elabora
te de partid pun In fața minerilor 
șl preparatorilor obiective de o 
deosebită Însemnătate.

Pentru realizarea Importantelor 
sarcini de viitor, colectivul nostru 
are o bază de plecare solidă — 

realizările $i experiența noastră 
din ultimii ani.

Dacă comparăm realizările din 
anul 1964 ale preparatorilor din 
Petrila cu cele din 1959 rezultă 
că: producția de cărbuni supuși 
preparării a crescut de la 2 121 256, 
in 1959, la 2894 690 tone !h 
1964, iar producția de brichete a 
crescut de la 199 400 tone, în 1959, 
la 337101 tone în 1964,

Un tablou sugestiv care oglin
dește realizările noastre poa
te fi redat șl prin urmă
toarele cifre! creșterea debitului 
de spălare de la 430 tone pe oră 
în 1959 la 535 tone pe oră în a- 
nul 1964; recuperarea fizică a cres

cut de la 76,5 la sută, în 1959, la 
76,9 la sută In 1964.

Realizările de plnă acum consti
tuie o temelie puternică pentru 
Înfăptuirea obiectivelor prevăzute 
pentru noul cincinal.

Colectivul preparației Petrila și-a 
realizat șl depășit an de an sar
cinile de plan, a obținut însemnate 
economii la prețul de cost. Tri
mestrul I 1965 a fost încheiat prin- 
tr-un bilanț fructuos — realizarea 
planului de producție In proporție 
de 103,4 la sută la cărbuni prepa
rați și 101,4 la sută la brichete, 
obțintndu-se, totodată, și economii 
la prețul de cost în valoare de 
142 000 Iei. Față de acest bilanț. 

trimestrul II a. c. prezintă un ta
blou cu totul nesatisfăcător; cu 
excepți® indicatorilor de calitate și 
recuperare, care au fost respectați, 
planul de producție nu a fost în
deplinit.

Nerealizarea planului da produc
ție pe trimestrul II a. c. șe dato- 
rește nelivrării în mod ritmic a 
producției de cărbune brut prepa
rației Petrila de către exploatările 
miniere Petrila, Aninoasa, Lohea și 
Dllja precum și din cauza lipsei 
de smoală pentru fabricarea bri
chetelor.

Situația critică in care ne aflăm 
necesită eforturi susținute pentru 

realizarea indicilor de plan șl re
cuperarea răminerii In urmă.

In anul 1970 preparația Petrila 
va trebui să primească cantitatea 
de 3 100 000 tone de cărbune pen
tru a fi preparat, Această sarcină 
impune de pe acum preocupări 
susținute pentru exploatarea ra
țională a utilajelor și instalațiile: 
de preparare, precum și pentru 
creșterea capacității de preparare.

Colectivul preparației Petrila șe 
angajează să muncească cu toată 
energia pentru a da viată sarcini
lor/ce ne revin in următorii 5 ani.

Ing. FLOREA SABIN 
șeful preparației Petrila
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Adîncuri și înălțimi 
la Anlnoasa-sud

(Urmare din pag. l'Q) 

calitate remarcabilă, Mareș Mjhai, 
Soare Joan. Matei loan $| ceilalți 
mineri din brigadă deschid cărbune
lui aninoșean un drum nou spre 
ziuă.

ia ziuă, la capătul celălalt al ci
lindrului puțului, betonUtii din e- 
chipa lui Nicodin Gheorghe, tierarii- 
betonișți de șub conducerea lui 
Năstașe Gheorghe, dulgherii lui Is- 
toc Bela desăvîrșeșc construcția 
turnului de extracție, Noul turn va 
impresiona nu pumni prin înalta 
tehnicitate a construcției, ci și prin 
frumusețe.

Privind de pe înălțimea ultimu
lui planșeu al turnului de extracție, 
In față ti se deschide larg un pei
saj de rară frumusețe. Jos, lîngă 
baza pufului, se văd, semănînd cu 
două monezi căzute pe pămînt, 
fundațiile circulare ale celor două 
silozuri cilindrice care vor primi 
cărbunele exfras de schipurî. Lîngă 
silozuri, prinde contur stația de fu
nicular de la care, asemeni unor 
păsări metalice, Își întind brațele 
pilonii metalici al funlcularulul ce 
se pierde în zare, spre noua pre- 
parație Coroești.

Și nu peste multă vreme, cinte- 
cul betonierelor ce plămădesc si
lueta turnului de extracție, a silo
zurilor, va fi urmat de cel al roți
lor cupelor de funicular. Curînd, 
căci noul cincinal va face să se 
contopească mai puternic fluviul 
cărbunelui cu cel al energiei și lu-

Fluxul care bucură 
ochii și inima

(Urmare din pag. l-a)

planuri și schite, a răsfoit manuale 
de specialitate, a consultat ingi
neri. și muncitori specializați în ra- 
m*ife electromecanică și iată că 
atârni, cu ajutorul șefului de sec
ție, într-unul din colțurile separa
ției minei Vulcan ia contur un fel 
de elevator ciudat, care adaptat 
la mașina de curățat vagonete, li 
va dubla randamentul.

Activitatea acestui inovator 
fruntaș alături de cea a celorlalți 
inovatori, de a tuturor muncitori
lor din separație, se contopește 

rîntr-un entuziasm colectiv care a- 
sigură îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan ce revin sec
ției separație de la mina Vulcan;

PORT
Alpiniștii din Petroșani

fac pregătiri intense
Echipa de alpinism a Asociației 

sportive C.F.R. Petroșani, antrena
tă de Zolotaru Alexandru, se pre
gătește intens în vederea începerii 
etapelor de vară ale campionatu
lui republican de alpinism. Prima e- 
tapă a acestei populare competiții 
va avea loc între 24-26 iulie în ma
sivul Bucegi, iar cea de-a doua 
etapă între 23-25 august la Piatra 
Craiului. După cum se știe, alpi- 

«jniștii din Petroșani se află, în ur- 
'ma disputării etapelor de iarnă, în 
fruntea celor 37 de echipe partici
pante în clasamentul republican , de 
alpinism. Pentru a păstra și pe mai

Barajul pentru promovarea în campionatul regional de fotbal

Minerul Uri câni — I.G.O. Deva 3-2
Pe stadionul sportiv din Gălan au 

continuat întrecerile între echipele 
din seria I care își dispută șan

sele pentru promovarea în campio
natul regional de fotbal. Echipa 
Minerul din Uricanl care face par
te din această serie a întîlnit în pe
nultimul med de baraj formația 
I.G.O. Deva. Jucînd mai bine decît 
în partida cu Minerul Teliuc, fotba- 
’iștii din Uricani au învins echipa 
-Jin Deva cu scorul de 3-2. Golurile 
au fost marcate de Hurban șl Se
ver (d“ două ori), pentru Uricani

de reporter ÎNTRE DOI MINERI
— Ei, atunci cum rătnine ?
— Așa cum am stabilit. Mîine 

după-amiază ne întîlnim și ne apu
căm de lucru. Facem șanțul apoi 
introducem tubul pentru canalizare.

Nu s-au discutat prea multe. Oa
menii își cunosc deputatul nu de 
azi sau de ieri. Cînd s-a angajat 
să facă ceva — face.

Și intr-adevăr, a doua zi în fața 
blocului s-au adunat mai mulți ce
tățeni, fiecare cu unelte: tîrnăcoa- 
pe, lopeti. Alții, mai bătrîni, au ve
nit să-și dea părerea. Că deh, o vor
bă cumpănită nu strică niciodată.

— Eu zic să săpăm șanțul pînă la 
magazin. Acum avem canalizarea 
principală și putem face un racord,- 
va fi un lucru ca lumea — le spu
se deputatul.

■— O să trebuiască cam multe 
tuburi — interveni un bătrîn.

— Cerem să ne ajute și sfatul. 
O vom scoate noi la capăt...

Lucrul a început. Deputatul, gos
podar priceput, dădea fiecăruia in
dicații, îi arăta cum să lucreze. Un 
bătrînel, ce pufăia dintr-o pipă, ur
mărea cu ochii pe jumătate intre- 
deschlși mișcările fiecăruia. Se 
apropie de deputat și-i spuse pe un 
ton blajin;

— Măi Davide, văd că te pricepi 
bine și la alte meșteșuguri, nu nu
mai la mină. E bine să știe omul 
cît mai multe... Dar cu abatajul cum 
mai merge ? S-a scris la ziar mult 
despre dumneata, despre Cristea și t 
despre alții pe care nu-i prea cu
nosc. Odată cînd ai vreme aș vrea 

departe locul fruntaș în clasament, 
petroșănenii se antrenează cu asi
duitate. Duminică, de exemplu, ei 
au efectuat antrenamente metodice 
de escaladare în Cheile Tăii. Trase
ele urmărite au fost de gradul

5. La antrenamente au participat, pe 
lingă alpiniștii consacrați ai Asocia
ției sportive C.F.R. Petroșani, și 
cîteva elemente tinere, cu perspec
tivă, printre care Bitcă Gheorghe 
și Olaru loan, lăcătuși la sectorul 
S.C.B. Petroșani. Duminica viitoa
re, alpiniștii din Petroșani își vor 
continua pregătirile practice tot la 
Cheile Tăii, 

și Herțeg (dintre care unul din lo
vitură de la 11 metri) pentru Deva. 
Zaharescu de la Minerul Uricani a 
fost eliminat de pe teren pentru 
atitudine nesportivă.

Ultimele partide de baraj din se
ria I desfășurate duminică s-au 
terminat cu următoarele rezultate : 
Minerul Uricanl-Măgura Pui 3-0 
(neprezentare)j Minerul Teliuc-I.G.O 
Deva 2-0. Primul loc al seriei I 

a fost ocupat de Minerul Teliuc 
care a cîștigat toate meciurile Sus
ținute. I

brigăzile de be- 
loniștl ale șan
tierului de pre
fabricate Petro
șani obțin succe
se în producție 
datorită ș» spri
jinului pe care 
îl primesc din 
partea echipei de 
întreținere a uti
lajelor condusă 
de comunistul 
Iancu Dumitru, 
Iată-1 pe tovară
șul lapcu Dumitru 
preocupat de re
pararea unei pie
se de betonieră.

să stăm de vorbă, să-mi mai spui 
și mie cite ceva.

— Oricînd. Și astăzi, mai spre 
seară, îi spuse deputatul cu bună
voință.

...Stăteau pe o bancă în fata blo
cului. Bățrînul își înfundă cu tutun 
pipa-1 nedespărțită și și-o aprinse, 
Un val de fum îi învălui fața pe 
care anii au săpat cute adînci. 
Apoi începu;

—■ Faină treabă, dacă v-ati gin- 
dit să faceți canalizarea. Scăpăm 

de bălțile astea. O să facem o zonă 
verde. Așa-i frumos.

— Trebuie să facem, nu sîntem 
noi așa de nepricepuți.

încetul cu încetul, discuția a alu
necat spre treburile de la mină. 
Bățrînul, atent, îi sorbea parcă fie
care cuvînt.

— Lucrăm intr-un abataj frontal. 
Sîntem vreo 70 de oameni. De cît- 
va timp am început podirea abata
jului cu plasă de sîrmă. La început 
mulți nu au prea avut încredere. 
Ba că se rupe plasa, ba că o să fie 
cam greu la armare, dar pînă la 
urmă s-au 'convins că-i bine. Acum 
merge fain.

— Asta înseamnă qă nu prea fo
losiți scîndură. Faină treabă. Dar 
lucrul merge mai cu spor î

— Merge. Scoatem pe zi două 
fîșii de cărbune.

PROGRAM
PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 

știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Jocuri popularei 5,15 Jurnalul sa
telor; 5,25 Cîntece patriotice; 5,45 
Piese interpretate de fanfară; 6,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
6,10 Recital Pegy Lee și Paul Anka 
— muzică ușoară; 6,35 Muzică de 
estradă; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Mu
zică ușoară de Noru Demetriad;
7.30 Sfatul medicului: Cura de 
fructe; 7,35 Anunțuri, muzică; 7;45 
Salut voios de pionier,- 8,00 Suma
rul presei; 8,06 „Caruselul melo
diilor" — muzică ușoară; 8,55 Due- 
te și dansuri din operete,- 9,25 So
liști și orchestre de muzică popu
lară din diferite orașe ale țării; 
10,00 Buletin de știri; 10,03 „Fru
mos ești București" — muzică u- 
șoară; 10,15 Lecturi din culegerea 
de schițe și nuvele „Legea Mun
telui"; 10,30 Simfonia în La major 
de Georges Stephănescu; 11,00 
Scepe din opera „Pădurea vulturi
lor" de Tudor Jarda; 11,43 Cvar
tetul opus 33 nr, 2 în Mi bemol 
major de Haydn; 12,00 Buletin de 
știri; 12,03 Clntece de Laurențiu 
Profeta,- 12,15 Dansuri de estradă,-
12.30 „Tării mele" — versuri în 
lectura autorilor; 12.45 „Fragmen
te din suita de dans „doriana'' de 
Benjamin Britten; 13,05 Muzică 
populară,- 13,40 Arii din opere in
terpretate de Ion Pis©,- 14.00 Bule
tin de știri; 14,10 De la o melo
die la alta; 15,00 Variațiuni sim

Cu barca pe valuri,..
...șe poate merge fpdeosebi Jg 

mare. „Senaefia" respectiv^ poale 
ș-o m'hd fnsd oriee om cgje cqld. 
foreșie cu mașina de fa Petroșani 
la Crivadia.

in apropiere de pdduf de lemn 
de ia Peștera Boli, la „tabăra" — 
Bănită,, în dreptul gării C.P.R, Bă
nită, la piriui Rășchioara Me- 
rișor, Ungă cantonul și pasarela 
nouă — Crivadia, aUi conșlructo- 
ții de drumuri ai I.B.L.S.T,. cit șî 
districtul de drumuri — Цѵе%епі 
și Sfatul popular Bănija, au lăsat 
să se formeze niște gropi de.. toa
tă urîțenia I Mașina saltă pește ele 
da barca pe valuri.

Șoferii care circulă pe aceșf tra
seu, plănuiesc o răzbunare crun
tă : să pună mina pe cei în cauză, 
să-І urce intr-un autocamion și 
să-i plimbe de 3 ori într-o zi între 
Petroșani — Crivadia și teluri 
Sau, le pomenești că respectivii 
gospodari își var aduce aminte că 
au obligația să astupe gropile și 
șă întrețină în bună stare șo
seaua ?

— Tare aș vrea să-ți văd abata
jul. Nutnai că nu prea mă țin pu
terile. Dar parcă m-aș duce! Știi 
ce ? Să mai vii să-mi povestești cîte 
ceva de pe la mină. Asta parcă-mi 
dă putere mai mare. Acum mă duc 
că mă ia baba la rost. Spune că 
pierd serile pe drumuri. Așa-ș mu
ierile astea...

Bățrînul se ridică sprinten, îi în
tinse mîna și plecă grăbit. Ioan Da
vid rămase pe gînduri. Pe cînd să 
plece aruncă o privire pe bancă. 
Alături de el se găseau niște ziare. 
Le răsfoi. Nu i-a fost greu să gă
sească în cîteva din ele articole 

subliniate eu roșu, nume de oameni 
și de sectoare. Un articol era în
cercuit. El era' intitulat „Exploatarea 
minieră Aninoasa, fruntașă pe tară 
iu ramura cărbunelui".

Pe cînd să plece, l*a avut din nou 
în față pe bățrînul miner. Acesta, 
parcă pentru a se scuza, îi spușe:

— îmi place să urmăresc în ziare 
cum muncesc oamenii noștri. 31 eu 
am lucrat 35 de ani în subteran.

Pupă ce-și împacheta ziarele și 
făcu cîțiva pași se întoarse și spuse :

— Chiar în sectorul în care lu
crezi tu. II cunosc ca în palmă.

F. GLIGOREȘȚEANU

DE RADIO
8 iulie

fonice; 15,34 „Busuioc floare că
tată" — emisiune de muzică popu
lară; 16,00 Radiojurnal, Buletin 
meteorologic; 18,15 Două clntece 
românești prelucrate de lom Dumi
trescu; 16,30 Prietena noastră car
tea; 17,00 Muzică ușoară; 17,15 
Cu microfonul prin regiunea Plo
iești; 17,35 „Cîntec mîndru-n țară 
auzi" — emisiune de cîntece popu
lare cerute de ascultători; 18,00 
Seară pentru tineret; 19,00 Cîntă, 
dansează —• tinerețe; 19,30 Tribuna 
radio; 19,50 Muzică; 20,00 Radio- 
gazeta de seară; 20,30 Varietăți 
muzicale; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Varietăți muzicale (con
tinuare); 21,15 Părinți și copil; 21,30 
Muzică de jazz; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic, Sport; 22,20 
La această oră muzică de dans,- 
23.08 Cvartetul nr, 1 opus 22 In Mi 
bemol major de George Enescu,- 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Cîntă Colette Dereal și 
Dino Mathei; 7,50 Folclor muzical 
bănățean; 8,15 Uverturi la operele 
lui Krupinski; 8,40 Clntece napo
litane de Emil Skeletti; 9,00 Bule
tin de știri; 9,03 Melodii din fil
mele „Tu ești minunată" și „Oco
lul pămlntului în 80 de zile"; 9,30 
Vreau să știu; 10,00 Concertul 
brandenburgic nr. 5 in Re major 
de Johann Sebastian Bach; 10,30 Pa
gini din opera „Nevestele vesele din 
Windsor" de Otto Nicolai; 11,00

PUBLICITATE
I. [. 1.1. Slmiria

Reeruteașă candidați pentru
Școala profesională cu ur

mătoarele specializări ț
— Muncitori calificați pro

duse lactate;
— Laboranți;
— Lăcătuși mecanici Ind. 

alimentară;
— Lăcătuși mecanici insta

lații frigotehnica;
CONDIȚII:

— să fie absolvenți a 7-—8 
clase elementare;

— să nu depășească vfrșta 
de 17 ani;

Școli tehnice de maiștri 
eu următoarele specializări:

— Maiștri produse lactate;
— Maiștri mecanici instala

ții frigotehnica
— Maiștri lăcătuși meca

nici ind. alimentară;
CONDIȚII:
— să fie absolvenți ai unei 

școli profesionale;
— șă aibă o vechime de 

cel puțin trei ani în produc
ție,-

Școala superioară cu ur
mătoarea specializare:

— Tehnologi produse alt-
montare;

CONDIȚII:
— să aibă diplomă de

maturitate.
Cererile de înscriere se

depun la oficiul LC.I.L. Pe-
troșani, str. Dr. Petru Groza
nr. 5.

I.C.R.A.
Filiala Petroșani
Angajează de urgență 

pentru depozitul din Vulcan:

• 2 șefi de seilie
• lin ШРІІШІ

Doritorii se vor adresa 
la I.C.R.A. Petroșani ser
viciul plan, telefon 4 6 1,

Buletin de știri; 11,03 Ansambluri 
artistice pionierești; 11,45 Mici 
formații de muzică ușoară; 12,07 
Sonata în Sol major pentru vioară 
și pian de Grieg; 12,30 Din cele 
mai cunoscute melodii populare,- 
13,00 Buletin de știri; 13,03 Suita 
„Păsările" de Otoripo Respighi;
13,30 Emisiune literară; 13,40 Con
cert de prlnz; 14,35 Duete din o- 
perele lui Massenet; 15,00 Buletin 
de știri; 15,10 Fantezii și bolerouri 
de estradă; J5,30 Retrospectivă; 
15,45 Tineri interprețl laureati ai 
concursurilor internaționale; 16,00 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Bărăganul"; 16,20 Dialog cu 
ascultătorii; 16,30 Din creația com
pozitorului Achim Stoia,- 17,00 Ra
diojurnal- Buletin meteorologic;
17.15 La microfon formația Horia 
Ropcea — muzică ușoarăi 17.30 
Sfatul medicului: Cura de fructe; 
17,35 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Muzică ușoară grecească;
18.15 Carnet plastic; 18,30 Cîntă 
Marietș Grebeni^an și Mugur Bog
dan — arii din opere; 19,00 Bule
tin de știrii 19,05 Uverturi de es
tradă; 19,15 Coordonate culturale 
—- 1965; 19,30 Muzică populară;
19,55 Seară de operă ..Traviata" 

de Verdi (actele I si П); 21,00 Ra
diojurnal; 21.20 Opera .Traviata" 
de Verdi (actele III și IV); 22,15 
Cîntă Harry Belafontp; 22,30 Pa
gini alese din muzica de balet; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 „Re
verie" — muzică ușoară și de dans,- 
0,52 Buletin de știri.
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PREZENTE românești Evenimentele din Vietnam

LONDRA 6 (Agerpres).
Cu prilejul apariției la editura 

engleză „Peter Owen" a romanu
lui „Ion" de Liviu Rebreanu, am
basadorul R. P. Române la Londra, 
Al. Lăzăreanu, a oferit un cocteil 
la care au participat personalități 
ale vieții politice și culturale en
gleze, scriitori și reprezentanți ai 
unor edituri și case de difuzare a

Un interviu 
al președintelui

PHENIAN 6 (Agerpres).
După cum transmite agenția Co

reeană de Presă, Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de miniștri 

al R.P.D. Coreene, intr-un interviu 
acordat unor ziariști cubani a de-

ІшііаМ Mioiliî! 
ile alegerilor din Japonia

TOKIO 6 (Agerpres).
La Tokio au fost anunțate re

zultatele definitive ale alegerilor 
pentru reînnoirea celor 127 de de- 
putați din Camera Superioară a 
Parlamentului japonez.

Cele 127 de mandate au fost dis
tribuite în felul următor : liberal- 
democrații — 72; socialiștii — 36; 
partidul Komeito — 11,- partidul 
socialismului democratic — 3, par
tidul comunist — 3, iar indepen
denții — 2.

In urma acestor rezultate, în 
Camera Superioară partidul li
beral-democrat dispune de 141 
mandate (cu trei mai puțin); par
tidul socialist — 73 mandate (cu 
8 mai mult); partidul Ko
meito — 20 locuri (cu 7
mai mult); partidul socialismului 
democratic — 7 mandate (cu 2 mai 
puțin); partidul comunist — 4 man
date (iși menține același număr 
de mandate), iar independenții — 
4 mandate (cu 5 mai puțin). Pen
tru desemnarea unui loc vacant, 
la 18 iulie vor avea loc alegeri 
parțiale.

Zborul navei 
„Mariner *4“

CAPE KENNEDY 6 (Agerpres).
Observatoarele de la Centrul 

spațial Cape Kennedy relatează că 
nava americană „Mariner-4", lan
sată în direcția planetei Marte, 
continuă zborul normal. Se speră 
că ea își va putea îndeplini mi

siunea : transmiterea pe Pămînt cu 
ajutorul televiziunii a unor imagini 
ale planetei vecine. Pînă la atin
gerea acestui obiectiv, prevăzut 
pentru data de 14 iulie, „Mari
ner-4" mai are de străbătut doar 
două milioane mile.

In cîteva rînpuri
BONN. — La 5 iulie a început 

la Bonn un nou proces intentat 
unui grup de 11 paznici ai lagă
rului de concentrare hitlerist din 
apropiere de Poznan (Polonia). 
Principalul acuzat este ofițerul SS 
Laabs, fost conducător al unei 
dube de gazare.

CAIRO. — Thomas Kanza, mi
nistrul afacerilor externe al guver
nului revoluționar congolez, care 
se află de mai multe zile în R.A.U., 
a declarat că primul ministru, 
Christophe Gbenye, va face la 
sfîrșitul acestei luni o vizită la 
Cairo.

KHARTUM. — Adunarea Con
stituantă a Sudanului a ales pe 

Salmon Majok, secretarul general al 

cărților, critici literari de la ma
rile cotidiene și reviste de specia
litate, reprezentanți ai radioului și 
televiziunii engleze.

Cu același prilej, lectorul de lim
ba și literatura engleză și de teo
ria traducerii de la Universitatea 
din Edinburgh, d-ra Jean Ure, a 

făcut o prezentare a operei lui Re
breanu și a literaturii române con
temporane.

Kim Ir Sen
clarat că „obstacolul principal în 

calea unificării Coreei îl constituie 
ocuparea Coreei de sud de către 
S.U.A. și politica lor de amestec 

în problemele interne ale Coreei".
In continuare, el a arătat că 

„trupele S.U.A. trebuie retrase din 
Coreea de sud, iar unificarea Co
reei trebuie să fie realizată pe 
cale pașnică, pe baza principiilor 
democratice, de către poporul co
reean însuși, fără nici un amestec 
din afară".

Kim Ir Sen a exprimat, de ase
menea, sprijinul pentru lupta po
porului din Vietnamul de sud îm
potriva agresiunii americane și a 
subliniat hotărîrea guvernului 
R.P.D. Coreene de a acorda popo
rului vietnamez ajutor material șj 
moral și a condamnat hot»rîrea cli
cii lui Pak Cijan Hi de a trimite 
trupe în Vietnamul de add.

In încheiere, Kim Ir Sen s-a refe
rit la eforturile poporului coreean 
în vederea îndeplinirii planului de 
șapte ani pentru crearea unei 
baze materiale și tehnice solide 

a socialismului și pentru îmbună
tățirea nivelului de trai, material 
și cultural al poporului.

Coreea de sud

Puternice demonstrații împotriva 
„normalizării" relațiilor cu Japonia

SEUL 6 (Agerpres).
Manifestațiile de masă împotri

va „normalizării" relațiilor între 
Japonia și Coreea de sud iau am
ploare atît la Seul cit și în alte 
numeroase localități sud-coreene. 
Agenția U.P.I. a făcut cunoscut că 
la 5 iulie pe stadionul Hyo Chang, 
peste 10 000 de locuitori din Seul 
și-au manifestat ostilitatea față de

Rezoluțiile adoptate de Congresul 
pentru egalitatea rasială din S.U.A.

NEW YORK 6 (Agerpres).
Luni s-au încheiat lucrările ce

lui de-al 23-lea Congres anual al 
organizației Congresul pentru ega
litatea rasială din S.U.A. In rezo
luția adoptată de delegați se cere 
guvernului american să-și retragă 
trupele din Vietnam și din Repu

blica Dominicană. Documentul con

Partidului Unității Sudaneze, ca 
reprezentant al Sudului în Consi
liul Suprem de Stat. După cum 

s-a mai anunțat, regiunile meridio
nale ale țării nu erau reprezenta
te în organul suprem din luna 
iunie.

RABAT. — In Maroc a fost inau
gurată luni campania denumită 
„operațiunea școlilor", în cadrul 
căreia urmează să fie construite 
cîteva sute de săli de clasă. Pînă 
în luna octombrie, cînd începe 
anul școlar în Maroc, vor fi crea
te condițiile ca un număr de 
350 000 de copii, care nu puteau 
fi cuprinși pînă acum în procesul 

de învățămînt, să urmeze cursurile 
elementare. Suma investită pentru

SAIGON 6 (Agerpres).
Marți dimineața, forțele patrio

tice sud-vietnameze au atacat din 
nou poziția fortificată de la Ba Gia 
(provincia Quang Ngai), situată la 
70 mile sud de baza aeriană ame
ricană de la Da Nang.

Numai cu o zi înainte patrioții 
sud-vietnamezi au ocupat timp de 
cîteva ore acest avanpost capturînd 
o cantitate importantă de arme 
și muniții și provocînd pierderi 
grele trupelor guvernamentale. în
cercările de a debarca noi trupe 
în sprijinul garnizoanei de la Ba 
Gia, relatează agenția A.P., au 

fost abandonate. Elicopterele care 
și-au făcut apariția în această re
giune" au fost supuse luni unul 
tir intens de mortiere. Forțele pa
triotice continuă să-și mențină în
că pozițiile ocupate în jurul avan
postului Ba Gia.

☆
Agenția de presă „Eliberarea" 

anunță că în perioada 5-20 iunie 
avioane americane și guvernamen
tale au râspîndit substanțe toxi
ce în provincia sud-vietnameză 
Cha-Vin. In urma acestor acțiuni 
au avut de suferit aproximativ 
30 000 de locuitori din această 
regiune. In localitatea Xiep-Hoa au 
fost distruse complet semănături
le și șeptelul. In același timp 

avioane americane și guvernamen
tale au bombardat o serie de lo

calități din regiunea Zuen Hai. 30 
de locuitori au fost uciși, iar 27 
răniți. Au fost distruse și avariate 
270 de locuințe.

☆
HANOI 6 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că în 

timpul bombardamentelor efectuate 
Ia 4 iulie de mai multe formații 
de avioane cu reacție americane 
asupra orașului Nam Dinh — cel 
de-al treilea oraș ca mărime din 

tratatele încheiate de guvernul 
sud-coreean la Tokio. Ei au acu
zat guvernul că ar fi adoptat o 
„atitudine umilitoare" față de Ja
ponia. Intr-o rezoluție adoptată de 
participanții la această adunare, 
tratatul de normalizare a relați
ilor dintre Japonia și Coreea de 
sud a fost calificat ca „nul și fără 
valoare".

damnă, de asemenea, faptul că 
administrația cheltuiește mai multe 
fonduri pentru scopuri militare în 
străinătate decît pentru rezolvarea 
problemelor sociale interne. Tot
odată se cere guvernului să între
rupă relațiile economice cu țările 
care promovează o politică ra
sistă.

construirea de școli se ridică ■ la 
1 300 00 lire sterline.

SANTIAGO DE CHILE. — Un pu
ternic cutremur a fost înregistrat 
în regiunea centrală a Republicii 
Chile. Cutremurul a avut o putere 
de 12 grade înregistrată pe scara 
internațională și a produs panică 
în rîndurile populației din Valpa
raiso și Vina del Mar, localitate 
situată în apropierea capitalei. Nu 
au fost semnalate pînă în prezent 
victime sau pagube materiale.

WASHINGTON. — Un reprezen
tant al Comisiei pentru aviația ci
vilă a S.U.A. a comunicat că spe
cialiștii comisiei au folosit pentru 
prima dată hipnoza în obținerea 
de date asupra împrejurărilor în 
care s-a produs un accident avia
tic. Un pilot de elicopter, care 
a reușit să se salveze intr-un ac
cident, dar și-a pierdut temporar 

R. D. Vietnam — unitățile arma
tei R. D. Vietnam au doborît două 
avioane americane.

Intre 2 și 4 iulie, deasupra aces
tui oraș au fost doborîte 6 avioane 
cu reacție americane, numărul to
tal al avioanelor americane dobo
rîte în R. D. Vietnam de la 5 au
gust 1964 ridicîndu-se astfel la 
366.

☆
SAIGON 6 (Agerpres).
Citind surse din Saigon, agenția 

France Presse relata marți că tru
pele guvernamentale au pierdut 181 
de oameni în urma atacului în
treprins de partizani asupra pos
tului fortificat de la Ba Gia. Par
tizanii au capturat două puternice 
baterii, precum și o cantitate im
portantă de muniții.

☆
HANOI 6 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că Mi

siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un mesaj în 

care protestează împotriva sosirii 
unei noi escadrile de avioane de 

bombardament americane „A-4 
Skyhawks" la baza aeriană An Tan, 
regiunea Chu Lai.

☆
HANOI 6 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltu

lui comandament al armatei popu
lare vietnameze a trimis la 6 iu
lie un mesaj de protest Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam în legătură 

cu hotărîrea guvernului sud-core- 
ean de a trimite o divizie de lup
tă în Vietnamul de sud.

Un nou element de agravare f
a crizei din Piafi

BRUXELLES 6 (Agerpres).
„Nouă agravare a crizei din 

Piața comună", astfel califică a- 
genția France Presse retragerea ex- 
perților francezi din diverse orga
nisme ale celor șase. S-a aflat că 
reprezentantul permanent adjunct 
al Franței la C.E.E. i-a informat 
pe reprezentanții celorlalte țări 
membre că nici o persoană ofi

cială franceză nu va mai participa 
la activitatea grupurilor de lucru 
pe probleme curente. Aceasta în
seamnă, apreciază agenția Associa
ted Press, că singurele oficialități 
franceze care vor rămîne la Bru
xelles vor fi membrii Comisiei e- 
xecutive ai Pieței comune. Infor
mații din ce în ce mai precise, 

adaugă agenția France Presse, cir
culă în cercurile diplomatice asu
pra iminenței unei hotărîri a Pa
risului de a refuza participarea la 
oricare reuniune a Pieței comune, 
indiferent de nivelul la care s-ar 
tine. O asemenea politică a „scau
nului gol" va fi deci prima din 
„consecințele juridice, economice 
și politice" pe care le prevedea 

memoria, a relatat, în stare de hip
noză, desfășurarea zborului și mo
dul în care s-a produs accidentul.

BERLIN. — La 5 iulie, la Berlin 
s-a deschis cea de-a 7-a olimpiadă 
internațională de matematică. Par
ticipă tineri matematicieni din R. 
P. Bulgară, R S. Cehoslovacă, Fin
landa, R.D. Germană, R.S.F. Iu
goslavia. R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R.P. Română, R. P. Ungară 

și Uniunea Sovietică.
NEW YORK. — Procurorul ge

neral al statului Alabama, Rich
mond Flowers, a declarat luni în 
urma cercetărilor întreprinse asu
pra activității Ku-Klux-KIan-ului că 
această organizație rasistă repre
zintă „un pericol real" la adresa 
respectării drepturilor civile și că, 
„atîta timp cit există această or
ganizație, nu se poate rezolva pro
blema drepturilor civile în S.U.A.".

Turnul de televiziune 
din Berlin

BERLIN 6 (Agerpres).
Recent, în centrul Berlinului au 

început pregătirile pentru turnarea 
fundamentului unui turn de tele
viziune înalt de 360 m, al cărui 
corp va fi din beton și oțel. La 
înălțimea de 197 m turnul va 
avea un glob cu un diametru de 
32 m, în care vor fi adăpostite o 
platformă de observații, o braserie 
cu 200 locuri și bifourile admi
nistrative. Intr-un alt glob situat 
deasupra primului vor fi adăpos
tite instalațiile tehnice și pilonul 
antenei de 90 m. Turnul va avea 
la bază un diametru de 120 m. 

La parter va fi o sală de așteptare 
cu 800 locuri și diferite unități 
alimentare, magazine cu autoser
vire și servicii pentru deservirea 
turiștilor. Trei ascensoare rapide 
vor putea transporta în fiecare 
oră 485 persoane.

-----------I

BRAZILIA

Rafinăriile naționalizate 
vor fi retrocedate 
proprietarilor

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres).
Ca urmare a unei hotărîri luate 

de Consiliul securității naționale, 
cu participarea președintelui r Cas
telo Branco, rafinăriile particplare 
de petrol, naționalizate sub fostul 
președinte Goulart, vor fi retroce
date proprietarilor lor. Hotărîrea 
Consiliului a fost luată pe baza 
argumentării că guvernul „este fa
vorabil liberei întreprinderi" și că 
naționalizarea ar cere „cheltuieli 
mari". Hotărîrea guvernului se re
feră la 6 mari rafinării.

I comuna
guvernul francez după eșecul tra
tativelor de la Bruxelles.

Așadar, conflictul în problema 
finanțării politicii agricole comune 
declanșează o criză de o amploa
re mai mare decît se credea, lă- 
sînd să se întrevadă chiar posibi
litatea unei destrămări a Pieței 

comune. Părerile optimiste care p&- 
reau să predomine săptămîna tre-‘ \ 
cută la Bruxelles, în sensul că 

Franța ar putea reveni asupra po
ziției sale intransigente, s-au dove
dit cel puțin pentru moment in
consistente. „Pesimiștii sînt în 
curs de a cîștiga partida", afirma 
luni seara France Presse.

Este semnificativ că retragerea 
experților a avut loc în momentul 
în care Comisia Pieței comune se 
întrunea în secret pentru a căuta 
posibilitatea de a modifica propu
nerile inițiale privind politica agri
colă, propuneri care au provocat 
eșecul tratativelor. Eforturile aces
tei comisii, considerate tardive de 
numeroși observatori, sînt astfel 
scurt-circuitate înainte chiar de a 
se concretiza, subliniază France 

Presse, care conchide: „înăsprirea 
poziției franceze confirmă amploa
rea crizei europene și hotărîrea cu 
care generalul de Gaulle pune în 
cauză întreaga Piață comună". I

RĂSCOALĂ ÎN PROVINCIA 
CONGOLEZA KIVU

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres).
Agenția oficială de presă con

goleză anunță că în provincia Ki
vu din nordul Congoului a izbuc
nit o răscoală în rîndurile tribului 
Watutsi. „Războinici înarmați cu 
săgeți, lănci și cuțite au provocat 
o panică generală în rîndurile au
torităților oficiale ale provinciei", 
anunță agenția, care subliniază că 
aceste tulburări sînt îndreptate îm
potriva funcționarilor guvernului 
trimiși în această provincie. Tribul 
Watutsi reprezintă 80 la sută din 
populația provinciei Kivu.
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