
Proletari din toate țările, uniți-uâI

ros
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CU PLANUL PE 7 LUNI

Mina toigoasa
Harnicul colectiv al minei Aninoa- 

sa, deținător al steagului roșu de 
întreprindere fruntașă pe ramură, 
și-a îndeplinit ieri, în schimbul II, 
sarcinile de plan pe primele 7 luni 
ale anului. Mina Aninoasa este 
prima exploatare carboniferă din 
Valea Jiului care raportează realiza
rea înainte de termen a planului de 
producție pe 7 luni.

Măsurile tehnico-organizatorice 
luate, precum și aplicarea pe scară 
largă a inițiativei „două cîmpuri de 
cărbune pe schimb și aripă de aba
taj" au permis minerilor aninoseni 
să extragă de la începutul anului a- 
proape 10 000 tone de cărbune pes
te plan. Randamentul realizat pe ex- 
plQgtare este de 1,493 tone 
pe /post, față de 1,425 tone 
cat. Prin reducerea prețului 
pe fiecare tonă de cărbune
minerii de aici au obținut, în prime
le 6 luni ale anului, economii supli
mentare în valoare de 220 000 lei.

La îndeplinirea înainte de termen 
a planului pe 7 luni un aport sub
stanțial au adus brigăzile minerilor 
Cristea Aurel, David Ioan, Stan Sil
viu, Palko loan, Dediu Vasile, Ianc 
Victor, care au extras mii de tone 
de cărbune peste sarcinile de plan.

Munca plină de abnegație a între
gului colectiv al fabricii s-a materia
lizat prin obținerea, de la începutul 
anului, a 14 000 kg fire artificiale în 
plus și 38 tone de sulfura de carbon 
distilată peste sarcinile de plan. 
Productivitatea muncii planificată a 
fost depășită cu 1,3 la sută 
realizat, pe primele 6 
suplimentare la prețul 
loare de

Printre 
nut cele 
plinirea 
plan se numără Tașcău Petru, Coto- 
cea loan, Muja Victor, Crăiniceanu 
Ilie, Dobroiu Viorel și alții.
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ÎNDEPLINIT
Minerii din brigada condusă 

Șulea Constantin de la sectorul de 
investiții al minei Vulcan se remar
că prin calitatea lucrărilor ce le e- 
xecută la săparea și betonarea sui
torului de aeraj 
lit".

Fotoreporterul 
un aspect de la 
acestei brigăzi.

Ijgr

VALORIFICAREA SUPERIOARA 
A LEMNULUI

cărbune 
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f.f.l. „Im" Іовеяі
Și colectivul Fabricii de fire arti- 

fioț&e „Viscoza" Lupeni a raportat 
realizarea, înainte de termen, a pla
nului de producție pe primele 7 luni 
ale anului.

Minerii sectorului IV В de la mi
na Lupeni au înscris pe graficul în
trecerii socialiste un nou și impor
tant succes : îndeplinirea cu 3 zile 
mai devreme a planului de producție 
pe primele 7 luni ale anului.

Folosind cu pricepere utilajele 
care sînt înzestrate locurile lor 
muncă, minerii acestui sector
reușit să extragă peste plan, de la în
ceputul anului, aproape 2 000 tone 
de cărbune cocsificabil. In același 
timp ei au realizat un randament 
mediu pe sector de 1,890 tone căr
bune pe post.

Brigăzile ce au în frunte pe minerii 
Lucaci Andrei, Blaga Mihai și Sirop 
Constantin au adus cea. mai mare 
contribuție la dobîndirea acestor re
zultate. Lucrînd cu randamente me
dii de 6—8 tone cărbune pe post, ele 
au extras din abataje în acest an 
cantități însemnate de cărbune coc
sificabil peste prevederile planului.

Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
deschid noi orizonturi înfloririi pa
triei noastre. In prezent, întregul po
por dezbate cu însuflețire măre
țul program de dezvoltare a econo
miei naționale în viitorii cinci ani, 
care va ridica România socialistă pe 
noi culmi ale progresului economic 
și social.

Colectivul întreprinderii Forestie
re Petroșani, a acordat în ultimii ani 
o atenție deosebită valorificării su
perioare a masei lemnoase, una din 
marile bogății ale tării, împletind a- 
ceasta cu acțiunea de cultură și re
facere a pădurilor

Anul acesta, în priiqele cinci 
luni, întreprinderea Forestieră Pe
troșani a reușit să realizeze planul 
la indicatorii principali de produc
ție, de muncă șj salarii. Totuși, dato
rită inundațiilor de Ia începutul lu
nii iunie, cît și a lipsei de capacități 
de transport, la încheierea primului 
semestru planul nu s-a putut reali
za la nici un indicator.

Răspunzînd chemării organizației 
de partid, muncitorii din întreprinde
rea Forestieră Petroșani, s-au mobili
zat și au reușit ca în cursul lunii iu
nie să repună în funcțiune
majoritatea instalațiilor avariate. 
Ca urmare a măsurilor teh
nico-organizatorice luate de condu
cerea întreprinderii pentru refacerea 
instalațiilor avariate și pentru pre
gătirea producției, începi nd cu luna 
iulie I.F. Petroșani a intrat în normal 
cu planul de producție depășind zil
nic graficul la sortimentele princi
pale. Astfel în primele 25 de zile din 
iulie s-au dat în producție 5 200 m c 
bușteni fag față de 5 200 mc plan 
lunar, 1 200 m c celuloză fag față de 
800 m c plan lunar etc. realizîndu-se 
în nurnai 25 zile planul producției 
marfă. Insă, aceste cantități puteau fi 
și mai • mari . dacă l.M.T.F.-ul Sebeș 
asigura transportul lemnului în can
titățile cerute de I. F. Petroșani; 
fost zile cînd s-a lucrat numai 
40% din necesarul de transport I.

Pentru a putea continua ritmul

au 
cu

de

Brigada condusă de comunistul Sidorov Vasile se numără printre cele mai harnice brigăzi de mineri de la mina Petrila. Lucrînd în- 
tr-un abataj figuri din secțorul II, această brigadă a reușit să extragă de la începutul anului mai mult de 1500 tone de cărbune peste plan.

Fotografia noastră înfățișează pe brigadierul Sidorov (al patrulea din dreapta) într-o discuție amicală cu ortacii săi.

d S-a reîntors brigadi
erul

d 11000 tone într-o lu
nă

d Opinia colectivului 
schimbă oamenii.

O iruri nesflrșite de vagonete 
r încărcate cu cărbune își 

luau iocul, intr-o aliniere periectă, 
In gara plinelor de la mina Lu
peni. Dacă minat de curiozitate te 
adresai muncitorului ce se învir- 
tea pe lingă ele, aflai că prin acest 
loc trece zilnic producția majori
tății sectoarelor exploatării.

Ca dintr-o uzină imensă, ascun
să privirilor celor de la suprafață, 
pe gura uneia dintre galerii se re
vărsa, ca un torent neîntrerupt, 
plin de neastîmpăr, șirul vagone- 
telor încărcate cu cărbune. Urmă- 
rindu-le, vedeai că lucrătorul pri
vește cercetător cînd un vagonet

cînd altul. Deslușind semne nu
mai de el știute, adesea rostea cite 
un nume.

Iată, s-a oprit in fata unui va
gonet. A luat un bulgăr negru, lu
cios, s-a uitat la el in bătaia soa
relui de iulie apoi l-a pus înapoi 
și a spus : „Ăsta-i de la blocul IV,

realizările obținute, a reușit să 
cîștige stima întregului colectiv.

Abia reîntors în Lupeni, briga
dierul s-a și prezentat la sector.

— Am fost curios să văd ce-au 
făcut băieții — a zis el ingineru
lui Iștvănuf, căutînd să-și justifi
ce parcă graba.

plin de mulțumire. Băieții n-au în
cetinit ritmul obișnuit. Văd că în
tre 1—26 iulie avem un plus de 
î 439 tone de cărbune.

fn lumina becurilor electrice, 
■* zidul de cărbune al abata

jului ți se înfățișa ca un ecran

TORENTUL NEÎNTRERUPT
de la Petre Constantin. Fain căr
bune...".

J-am cerul inginerului Iștvă- 
nuț, șeful sectorului III de 

la mina Lupeni, să-mi vorbească 
despre una dintre brigăzile cele 
mai bune ale sectorului.

— Despre cea a lui Petre Con
stantin — a convenit el.

De la inginer am aflat cîteva 
amănunte din munca și viata a- 
cestei brigăzi fruntașe care, prin

’-o

Minerul Petre Constantin, bri
gadierul abatajului frontal din blo
cul IV al stratului 3, sosise de la 
Yalta — U.R.S.S. — unde și-a pe
trecut concediul de odihnă. Deci 
era firească nerăbdarea de a cu
noaște cum s-a desfășurat activi
tatea brigăzii în lipsa lui.

Șeful sectorului i-a dat un caiet 
deschis. Brigadierul a urmărit cu 
aten[ie cifrele unui șir apoi chipul 
i s-a luminat.

— Așa mai zic și eu — a spus

imens, lucios, cu reflexe multico
lore. In fata frontului de lucru, 
lung de circa 100 de metri, erau 
înșirați la distante de 6—7 metri 
membrii brigăzii. Schimbul I de 
tăiere al lui Pop Grigore muncea 
din plin. Bulgării de cărbune erau 
trași de mîini vînjoase spre trans
portor. Mișcîndu-se în ritmul său 
obișnuit, acesta da o anumită mu
zicalitate muncii din uzina subte
rană. Din cînd în cînd această

ex-

ale
ce-
ce

lucru din luna iulie în vederea recu
perării restanțelor, este necesar ca 
toate sectoarele forestiere să trimi
tă delegați după muncitori pentru 
recrutarea forței de muncă necesare 
tuturor exploatărilor; l.M.T.F. să ne 
asigure transportul lemnului în 
mod ritmic și la capacitatea mașini
lor repartizate; I.C.F. Deva să ur
genteze refacerea drumurilor auto 
Bilugul și Valea de Brazi astfel ca 
în trimestrul IV să putem transpor
ta în mod provizoriu din aceste ex
ploatări, iar sectorul de investiții al 
întreprinderii să termine drumurile 
în lucru; să fie folosiți muncitorii în 
regie la munci direct productive pe 
perioada cît muncitorii de bază sînt 
plecați; C.F.R.-ul să asigure vagoa
ne pentru încărcarea lemnului de 
port.

Necesitățile de material lemnos 
economiei naționale precum și 
rințele de export sînt din .ее în
mai pretențioase cantitativ și în spe
cial calitativ. Calea rațională de so
luționare a acestor probleme constă 
în luarea de măsuri eficiente . care 
să asigure reducerea la maximum a 
pierderilor de exploatare și creșterea 
procentului de lemn de lucru. Este 
necesar ca sectoarele de exploatare 
să organizeze mai bine -munca de 
sortare a lemnului, începînd de la 
cioată și pînă la depozitul final ca 
să asigure valorificarea într-o pro
porție mai ridicată a lemnului de di
mensiuni mici.

Lucrătorii din cadrul I. F. Petro
șani, în frunte cu comuniștii, sînt 
hotărîți să nu precupețească nici 
un efort pentru ca produsele expe
diate din Valea Jiului să se bucu
re de o apreciere pozitivă din par
tea diferiților beneficiari și pentru 
ca pînă la sfîrșitul trimestrului III să 
realizeze planul producției globale 
și marfă cumulat pe 9 luni, pentru 
a crea condițiile necesare înfăptui
rii sarcinilor ce le revin în noul cin
cinal.

Ing. BĂDICA NICOLAE 
director I. F. Petroșani

muzicalitate era acoperită de ră
păitul ciocanelor de abataj.

Cărbunele aflat pe transportor 
fși începea de aici, din abataj. Că
lătoria ca un fluviu abundent, ali
mentat neîncetat, ca de un torent 
neîntrerupt, de munca însuflețită a 
minerilor. El se îndrepta spre rol 
unde dispărea înghit it parcă de o 
gură miraculoasă.

De-a lungul drumului ce-1 par
curge de la abataj la rol, cărbu
nele este cercetat de ochi experi
mentați. Miini indeminatice aleg 
piatra cuibărită printre bulgării 
negri, sclipitori. Jos, la ieșirea 
din rol, este încărcat în vagone- 
tele aflate la îndemînă. Cînd a- 
ceastă operație este gata, locomo
tiva electrică, puitînd zeci de va
gonete încărcate cu aurul sclipitor 
al adincurilor, pornește spre ziuă. 
Astfel, in acest proces în care se

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)



istoricele rotariri

MĂREȚ PROGRAM RE MIMĂ
I Sarcinile fundamentale tra

sate de cel de-al . Vlll-lea Con- 
k greș (Congresul al lll-lea al 

rtrtkfetel Muncitoresc Român) 
Iii demontai dezvoltării eco
nomiei naționale în perioada 
М-196Б sînt îndeplinite cu 
MICCW.

Șl în viitor în centrul po- 
Ihfc partidului nostru rămî- 
ns Industrializarea țării, dez
voltarea cu precădere a indus
triei grele, în special a indus
triei constructoare de mașini. 
Ц în anii 1966-1970 se pre
vede dezvoltarea extracției de 
cărbune, minereuri feroase și 
neferoase. Creșterea cea mai 
importantă se va înregistra 
ta producția de cărbune, pre
văzută să ajungă în 1970 la 
20-22 milioane tone — de 
1,7 — 1,8 ori mai muit decît 
în 1965.
Ц Este necesar să se acor
de toată atenția sporirii ex
tracției în minele existente 
și, în același timp, deschiderii 
minelor noi la termenele sta
bilite. 0 mare importanță în 
atest sens are extinderea 
motedafor moderne de deschi
dere, pregătire și exploatare 
a miaelor; Se va ridica gra-' 
dtoi de mecanizare a lucrări
lor miniere, mai ales a celor 
din subteran, se vor îmbună
tăți organizarea, protecția și 
dncuritetea muncii. Trebuie să 
se respecte riguros raportul 
гМмтІ între nivelul extrac- 
ți și cel al rezervelor.

(Din Raportul Comitetului Cen
trai prezentat de tovarășul Nico
lae Ceaușescu la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.).

Activitatea științifică 
la loc de frunte

Cadrele didactice ale Institutului 
de mine din Petroșani au primit cu 
bucurie Raportul C.C. al P.C.R. pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, urmărind 
cu deosebită atenție lucrările sale 
de unde s-au desprins sarci
nile cu privire la dezvoltarea și îm
bunătățirea sistemului de organizare 
a activității științifice și învățămîn- 
tului superior.

Raportul prezentat la Congres pu 
ne în fața școlii superioare sarcini 
Sporite și complexe, proprii actualei 
etape de dezvoltare a societății 
noastre. Ele privesc atît îmbunătă
țirea continuă a sistemului de învă- 
țămînt, cit și ridicarea nivelului său 
calitativ. Pe aceste coordonate, o 
însemnată răspundere, pentru for
marea unor specialiști de înaltă ca
lificare, capabili să țină pasul cu 
cele mai noi descoperiri ale științei 
și tehnicii actuale, revine învățămîn- 
tului superior, chemat să pregăteas
că cadre cu o pregătire complexă.

In Raportul C.C. al P.C.R. se ara
tă că: „Pînă în 1970 în institutele 
de cercetare vor lucra peste 30 000 
persoane". Cerințele sporite de ca
dre temeinic pregătite pun în fața 
învățămîntului tehnic superior sar
cina de a pregăti nu numai spe
cialiști capabili să mînuiască tehni
ca existență, receptivi la ceea ce 
este nou, ci șî pentru activitatea de 
cercetare.

In institutul nostru, pe lîngă acti
vitatea de pregătire a viitorilor in
gineri, cadrele didactice au desfă
șurat, și pînă în prezent, o activitate 
științifică bogată, rezqlvînd multe 
probleme ridicate de procesul de 
producție.

Industria minieră din țară noas
tră . se caracterizează prlntr-o mare 
varietate a condițiilor naturale și, 
în consecință, nu poate progresa 
fără cercetări proprii. însăși alege
rea metodelor șî mijloacelor de ex
ploatare $i organizarea procesului de

vi- 
ÎȘi 
in 

for- 
S$-i

producție trebuie să țină seama de 
condițiile specifice. De aici, o sferă 
largă de probleme, în rezolvarea că
rora cercetările corpului didactic al 
Institutului de mine, în colaborare 
cu unitățile specializate, trebuie 
să-și aducă aportul.

Ținîrid seama de sarcinile de 
itor, cadrele noastre didactice 
vor orienta astfel activitatea 

munca cu studenții, încît să le 
meze deprinderi de cercetători,
atragă spre munca de cercetare. A- 
ceasta se va realiza prin intensifica
rea activității în cercurile științifice 
studențești, prin atragerea studenți
lor fruntași la realizarea lucrărilor 
de cercetare împreună cu cadrele 
didactice.

Corpul didactic al I.M.P. se anga
jează șă pregătească cadre de cer
cetători specialiști îri minerit, cu un 
nivel de cunoștințe corespunzător 
sarcinilor pe care le pune în fata 
noastră cel de-al IX-lea Congres 
P.C.R.

Ing. ȘTEFAN Ș OM 1.0
Conferențiar suplinitor I.M.P.'

al

Calificarea
industriei

la

Raportul C.C. al P.C.R. și celelal
te documente luate in discuție de 
către icel de-al IX-lea Congres al 
partidului întruchipează aspirațiile 
întregului nostru popor spre o 
viață fericită și îmbelșugată. Mi-a 
atras în mod deosebit atenția acel 
capitol al Raportului C.C. al P.C.R 
în care se precizează că în anii 
următori învățămîntul profesional 
va cunoaște o largă dezvoltare, 
corespunzător sarcinilor noi, de 
perspectivă, ale economiei națio
nale.

Școlile profesionale sînt chemate 
să pregătească viitori muncitori și 
maiștri capabili să mînuiască cu 
competență și pricepere instalațiile 
și utilajele perfecționate cu care 
sint înzestrate întreprinderile. In 
Raportul C.C. al P.C.R. prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se arată că „Pînă în 1970 vor fi 
pregătiți peste 310 000 muncitori 
calificați". O părticică modestă din 
numărul acestor muncitori se va 
forma în școala noastră.

Intre 1960—1965 Grupul nostru 
școlar a calificat peste 100 de ti
neri în profesiile de electricieni de 
mină, mecanici dș cazane, sudori, 
forjări, preparatori
școlar 1965/1966 în sălile dlaselor 
vor lua loc al ți 320 de ucenici care 
au posibilitatea să-și însușească o 
meserie frumoasă, să devină mun
citori pricepuți, cu o bună califi
care profesională.

Paralel cu creșterea numărului 
tinerilor cărora li se creează posibi-

etc. In anul

nivelul cerințelor

lități mereu mai bune spre a șe ca
lifica, în școli se iau măsuri pen
tru crearea unor condiții de stu
dii corespunzătoare. La Grupul șcq- 
lar minier din Lupeni, spre exem
plu, se vor mai construi doua ate
liere moderne, pe lingă cele exis
tente, unde elevii anului I vor a- 
vea posibilitatea să-și desfășoare 
orele de practic^. De asemenea, 
s-au făcut demersurile necesare și 
s-a aprobat documentația tehnică 
pentru construirea unul nou corp 
de clădire care va mări capacita
tea de școlarizare.

Investițiile de peste 3,5 miliarde 
lei destinate dezvoltării bazei ma
teriale a învățămîntului de toate 
gradele, construirea a /4 0ѲО săli de 
clașe în perioada 1960—1970 sînt 
cifre grăitoare prin care se reflec
tă grija ce o poartă partidul tine
retului.

In numele corpului didactic din 
școala noastră asigurăm partidul 
că sarcinile puse In fața educato
rilor de cel de-al IX-lea Congres 
âl P.C.R. vor fi
cinste. Vom munci cu toată price
perea și puterea noastră de dărui
re pentru a pregăti noi muncitori 
cu o înaltă calificare care să, facă 
față cu cinste, la locurile de fciun- 
că unde vor fi repartizați, sarcini
lor ce 
tuoasă 
liste.

îndeplinite cu

le ridică dezvoltarea impe- 
a industriei noastre socia-

OCROGI.ICI 
directorul Grupului 

Lupeni

IOAN 
școlar minier

PREMIZA SUCCESELOR VIITOARE

Ne vom aduce
cin plin aportul

ritm mai ridicat decit an- 
industriei, ajungind In 

32—34 miliarde kWh și în 
55—80 miliarde kWh.

Am urmărit cu deosebită atenție 
desfășurarea lucrărilor Congresului 
al IX-lea al P.CR. In fața lucră
torilor din industria energetică, în 
anii care vin, stau sarcini de măre 
răspundere. In Raportul C.C. al 
P.C.R, ■ prezentat de tovarășul Nico
lae Ceaușescu se arată: „Produc
ția de energie electrică va crește 
într-un 
samblul 
1970 la 
1975 la

Atingerea, acestor indicatori im
pune, ca pe lingă construcția de 
noi centrale electrice, să se gă
sească soluții care să permită fnă- 
rirta capacității de producție a 
centralelor existente.

In documentele Congresului pen
tru termocentrala Paroșeni nu se 
prevede, în următorii ani, execu
tarea unor lucrări de sporire a pu
terii instalate prin montarea de 
grupuri energetice. Totuși, vom 
căuta, ca prin 
să ne aducem 
rea sarcinilor 
In acest scop, 
borare un proiect de 
nit să ducă la mătițea capacității 
unor instalații din centrală. Spre 
exemplu : se vor face unele modi- 
icări la instalația de epurare chi

mică a apei de adaus, la tratarea 
condensatului de bază de Ia gru
pul de 150 MW, se vor construi 
turnul de răcire nr. 5 și un tunel

montarea 
Totuși, 

mijloacele existente 
aportul 
trasate 
este in

la Înfăptui- 
de Congres, 
curs de ela- 
măsuri mș-

pentru dezghețarea vagoanelor de 
cărbune pe timpul iernii, măsuri 
care vor permite ca agregatele e- 
nergetice de la Paroșeni să pro
ducă 330 MW față de 300 MW — 
putere instalată.

Prin aplicarea acestor măsuri se 
va obține, în anii următori, o re
ducere corespunzătoare a consu
murilor normate de combustibil și 
energie electrică pentru producerea 
energiei electrice.

In vederea măririi productivită
ții muncii șînt prevăzute de ase
menea unele măsuri. Pină la sfîr- 
șitul anului 1965 centrala electrică 
Vulcan va folosi gaz de sondă 
Prin înlocuirea cărbunelui la caza- 
nele din centrală Vulcan pe lingă 
importantele economii la prețul de 
cost și ridicarea productivității 
muncii, șe vor îmbunătăți și con
dițiile de viață de pe raza acestui 
oraș minier prin dispariția fumului.

La Paroșeni, in cursul acestui 
an, trebuie să executăm modifica
rea instalațiilor de automatizare la 
cazonele nr. 1, 2 șl 3 — măsură 
care va contribui la mărirea Eco
nomicității agregatelor, la ridicarea 
productivității muncii.

Asigurăm partidul că nu 
precupeți eforturile spre a 
ce ■< aportul la îndeplinirea

In viața poporului nostru au avut 
loc multe evenimente de 0 impor
tanță deosebită, scrise cu litere de 
aur în cartea istoriei sale. Un ase
menea eveniment a avut loc între 
19—24 iulie în sala Palatului Repu
blicii din București — Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Documentele de importanță isto
rică ale Congresului au reliefat rea
lizările deosebite obținute în ultimii 
cinci ani de întregul popor român 
pe drpmul desăvîrȘiril construcției 
socialiste. Congresul partidului nos
tru a trasat liniile directoare de dez
voltare și înflorire a țării, obiecti
vele economice și social-culturale 
menite să ducă la ridicarea continuă 
a bunăstării oamenilor muncii.

Studiind aceste documente simți 
în inimă o profundă mîndrie și sa
tisfacție. Prin munca entuziastă a 
întregului popor, condus cu înțelep
ciune de partid, în viitorii cinci ani, 
patria noastră va deveni și mai în
floritoare. După cum reiese din Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 
„Producția industrială va crește 
anual cu 10,5 la sută, ceea ce în
seamnă menținerea în continuare a 
unui ritm Intens de dezvoltare in
dustrială a țării". Cit de mult va creș-

te potențialul nostru industrial, se 
arată în continuare în raport, rezul
tă din faptul că întreaga producție 
din 1938 se va realiza, la sfîrșltul 
planului de cinci ani, în numai 24 
de zile.

Sarcini mobilizatoare stau și în 
fața industriei extractive carbonife
re. Astfel, se prevede ca în ultimul 
an din cincinal să se extragă 20-22 mi
lioane tone de cărbune, de 1,7-1,8 
ori mai mult decit în 1965. La tradu
cerea în viață a acestui obiectiv va 
trebui să-și aducă contribuția și co
lectivul minei noastre. Premiza suc
ceselor viitoare o constituie însă 
prezentul, felul în care se asigură 
respectarea termenelor de execuție a 
lucrărilor de dezvoltare și moderni
zare a minei.

Făcînd o scurtă privire asupra 
dezvoltării minei Aninoasa în anii 
șesenalului se observă îndeosebi 
creșterea substanțială a producției $1 
productivității muncii. De la 725 060 
tone de cărbune cît era prevăzut să 
se extragă în anul 1960 — primul an 
din șesenal — în 1965 colectivul 
minei noastre va trebui să livreze 
economiei naționale 850 000 tonă. 
Miile de tone de cărbune extrase 
peste plan în cinstea Congresului 
partidului nostru, condițiile tehnice 
asigurate, măsurile organizatorice 
luate sint o garanție că obiectivele

tone pe 
spor de

fata co-

planului pe acest an vor fi îndepli
nite' și depășite.

Realizări frumoase s-au obținut și 
la creșterea' productivității muncii 
care de la 1,112 tone pe post cît era 
planificat în 1960, In ultimul afS1 al 
șesenalului a ajuns la 1,420 
post, ceea ce reprezintă un 
27,6 la sută.
, Viitorul cincinal pune în
lectivului nostru noi sarcini. In anul 
1970 minerii de la Aninoasa vor tre
bui să livreze economiei haționale 
940 000 tone de cărbune, să obțină o 
productivitate de 1,620 tone pe post. 
SărcinilE fixate sînt pe deplin reali
zabile. Centralizarea producției la 
orizontul 9, extragerea producției pe 
modernul put cu schip de mare pro
ductivitate de la Aninoasa sud, în
zestrarea minai cu noi utilaje, intro
ducerea în abatajele frontale a sus
ținerii cu slîlpl metalici și grinzi în 
consolă sînt doar cîteva din măsu
rile luate pentru asigurarea produc
ției viitoare.

Muncind cu entuziasmul ce-1 ca
racterizează, colectivul minei noas
tre va lupta pentru a contribui cît 
mai mult la traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Directivele ce
lui de-al IX-lea Congres al parti
dului.

LEDRER IOSIF 
șeful E. M. Aninoasa

ne vom 
ne adu- 
mărețe- 

lor sarcini trasate de Congresul
IX-lea.

Ing. CAPAȚÎNA VASILE 
directorul T. C. Paroșeni

al
In prima zi după întoarcerea de la Congres, comunistul Cristea Aurei împreună cu ortacii, a pornit la 

muncă entuziastă pentru a-și dezvolta succesele anterioare. Bineînțeles că în prealabil le-a împărtășit impre
siile , de la Congres, le-a vorbit despre noile sarcini. Tovarășii Karl Gheerghe , Dobre Alexandru, Brădățan 
Iile, Mitran Mirpn și Brădățan VaSile îl ascultă cu atenție. Rezultatele brigăzii în această zi? Mai bine de 10 
tone de cărbune pe post. Prima zi de muncă de la întoarcerea șefului de brigadă de la Congres, primul succes.



TORENTUL 
NEÎNTRERUPT

Seapul nostra

Obiective la termen
(Urmare Піп pag. l-a)

succed și se concretizează fazele 
activității pline de abnegație a 
membrilor brigăzii, lună de lună 
se îndreaptă spre pteparație cile 
11000 tone de cărbune. Această 
cifră însă nu e tlxă. Ea este de- 
jeon’ depășită prin hărnicia comu
niștilor Dănacu Constantin, Co/o- 
eaZU Titu, Despina Ion, Petgr pe
trii șl a celorlalți. In acest an. spre 
exemplu, pină în ziua de 26 talie, 
brigada comunistului Petre Con
stantin și-a întrecut cu 4 988 tone 
de cărbune prevederile planului de 
producție.

Durciu loan este tlrtăr în bri-
U gadă. El a venit pe la sfîr- 

șitul anului trecut de la sectorul 
Vil și a lost repartizat ca vago
netar în brigada lui Petre Constan
tin. Este un băiat harnic. Munca 
depusa i-a adus simpatia ortacilor. 
Lucrurile au mers bine pină în- 
tr-o zi...

Era pe ia începutul anului cu
rent. S-au plătit salariile. La fel 
ga și ceilalți membri ai brigăzii, 
Burciu Ioan a luat bani irumoși. 
„După o munca de o luna pot să 
mă cinstesc puțin" și-a zis și a in
trat lntr-un restaurant. In ziua ur
mătoare btlgadlerul a constatat că 
Burciu nu a venit Ia șut. A crezut 
că-i bolnav. Curînd a aflat însă 
că a lipsit nemotivat.

Minerul Petre Constantin mun
cește de nbuă ani In această bri
gadă. Aici s-a calificat. Din 1962, 
datorită calităților sale i s-a în
credințat conducerea brigăzii dur 
așa ceva n-a mai pomenit: ca 
după salariu vreun membru ai bri
găzii să nu vină la lucru.

Deși numără multi membri, pes
te 90, în brigadă s-a încetățenit o 
disciplină de granit. Nu se admit 
nemotivatele. De aceea, cele pe
trecute i-a uimit în primul mo
ment, apoi s-au hotărît să-și ajute 
tovarășul de muncă. La început a 
stat de vorbă cu el brigadierul in 
prezența șefului de schimb, Burciu, 
a promis că nu va mal face aseme
nea afateri. In scurt timp însă or
tacii au constatat, cu regret, ca 
nu se (ine de promisiune. La ur
mătorul salariu a făcut o altă ne
motivată și apoi alta și alta. Si
tuația se complicase. Brigadierul a 
supus înțr-o zi acest caz discuției 
colectivului. Vinovatul a fost ju
decat fără cruțare. Minerii nu s-au 
sfiit să-i arate lipsurile. Ei au sub
liniat că pe lingă cele 500-600 iei, 
pe care ii pierde, comportarea lui 
aduce prejudicii întregii brigăzi. 
Tot atunci i s-a spus răspicat că 
de пи-și schimbă atitudinea față 
de muncă nu mai are ce căuta în 
brigadă...

Lecția a prins bine. Faptele ul
terioare sînt concludente în acest 
sens. Opinia colectivului a reușit 
să-1 facă pe vagonetarul Burciu 
loan sd revină pe calea cea bună, 
să devină un muncitor disciplinat. 
De eind a dat ochii cu colectivul 
brigăzii, de cînd i-a cunoscut iot- 
ța, Burciu nu mal face nemotivate. 
Opinia colectivului a învins.

Pentru noi, constructorii instala
țiilor Industriale de la mina Dllja, 
sarcinile pe care Congresul al IX- 
lea al partidului le-a trasat in
dustriei extractive de cărbune im
plică o răspundere tot atlt de mare 
ca și pentru tovarășii noștri din 
subteran. Ei pregătesc In adine 
fronturile de cărbune, noi con
struim obiectivele de care ei au 
Absolută nevoie pentru a aduce la 
suprafață comorile ascunse ale 
subsolului. Cu cit noi le vom pre
da spre folosință mai repede aceste 
obiective, cu atlt va fi mai aproa
pe de Îndeplinire sarcina lor. Am 
executat aici la Dllja o serie de 
obiective și vom mai executa al
tele a căror importanță e la fel 
de mare — turnuri pentru puțurile 
auxiliare și de extracție, case de 
mașini și tablouri de distribuție, 
castel de apă, complex social și 
administrativ.

In prezent, cu brigada pe care

SPORT
в«сж! о еин гиінаіа n шік

Echipa de baschet fete, Elevul Pe
troșani, cu toate că a ocupat locul I 
în campionatul orășenesc nu a stîr- 
nit un interes deosebit. Dreptul de 
participare la etapa regională care 
i-a revenit se datora voinței de a 
Ciștiga cit șt bunei condiții fizice de 

care a dat dovadă йі toate jocurile.
In perioada de pregătire, pentru 

faza pe regiune, conducerea asocia
ției sportive Jiul Petrila și-a adus un 
aport deosebit, sprijinind tinerele 
jucătoare cu echipament, teren și o 
instruire corespunzătoare,

In meciurile susținute la faza re
gională cu echipele S.S.E. Deva, 
Știința Alba și Știința Brad, repre
zentanta orașului nostru regional a 
luptat cu multă dlrzenie avind o bu
nă orientare tactică, lucru ce l-a adus 
primul loc pe regiune. Desigur că 
acest șgcces a constituit o surpriză 
plăcută pentru iubitorii de baschet 
din Valea Jiului. De remarcat fap
tul că este prima noastră echipă ce 
se califică îh ultimii 8 ahl pentru o 
etapă superioară.

Sintem convinși că in această pe
rioadă atît jucătoarele cit și antre

Voința Lupeni —
Campioană regională la handbal

ln zilele de 24 și 25 iulie a.c., pe 
terenul de handbal din parcul „6 
August" din Lupeni, s-a desfășurat 
etapa regională a Vointiadei la 
handbal masculin.

La această importantă competiție, 
au participat cele mai bune echipe 
de handbal ale cooperativelor mește
șugărești reprezentînd raioanele și 
orașele : Sebeș, Orăștie, Deva, Hu
nedoara, Petroșani și Lupeni. Cele 6 
echipe participante, au fost împăr
țite în două grupe a cite trei echipe. 
CIștigătoarele celor două serii, și-au 
disputat apoi finala pentru locurile 
1-2, iar celelalte echipe pentru lo
curile 3-4 și 5-6.

După cum era și de așteptat, seria 
I a fost cîștigată de jucătorii din 

o conduc — o brigada de dulgheri 
—, lucrez ia construcția castelului 
de apă. La ăeest obiectiv și la al
tele care ne vor fi Încredințate, 
brigada noastră va pune in slujba 
producției toată capacitatea ei de 
a gîndl și de a munci. Scopul 
nostru este: nici un obiectiv ne
predat In termen, realizarea îna
inte de termen a fazelor de lucrări 
care ne slnt încredințate nouă dul
gherilor. De iioi depinde ca fiera- 
rll-betonlști, zidarii, mentorii să 
albă creat frontul de lucru nece
sar. Sintem conștienți de acest lu
cru $1 vom pune umărul pentru a 
ridica, in sprijinul activității mine
rilor, obiective in termen și la un 
preț de cost cit mai scăzut, con
tribuind astfel la Îndeplinirea sar
cinilor pe care Congresul al IX-lea 
le-a trasat minerilor din Valea 
Jiului.

BALINT ALEXANDRU 
șef de brigadă l.C.M.M. Dllja

norii din Petroșani vor munci intens 
în vederea obținerii unor rezultate 
bune și la etapa interregiuni ce se 
va ține intre 6-8 august.

Cu toate acestea se constată lipsa 
de preocupare din partea tovarășilor 
profesori de educație fizică de la 
Școala medie din Petroșani față de 
sprijinirea acestei frumoase ramuri 
sportive. Recentul campionat, faza 
regională, a dovedit că avem sufi
ciente elemente valoroase și cu 
perspectivă la baschet cum sînt : 
Smeu Gabriela, Pohl Magdalena. 
Cerbu Elena, Savin Elena, Săsăran 
Doina, Cerchezan Esti, Chis Alls, 
Măndița Eva, Chelemen Olga; Ma- 
glasu Doina și Otilia. Profesorii de 
la Școala medie au rămas însă reci 
la acest succes. Mai mult, o parte 
din componentele echipei de baschet 
au fost trimise în diferite tabere, 
astfel că în prezent lotul a rămas 
descompletat, lucru ce pune sub 
semnul întrebării participarea cam
pioanei regionale la faza superioară 
pentru calificări.

prof. CIOF1CA IOAN 
secretar tehnic C.S.O. Petroșani

Sebeș, iar seriă a 11-a de tine
rii handbaliști ai cooperativei 
din Lupeni. După cele 60 mi
nute de joc, scorul s-a menținut 
egal: 8-8. Pentru a desemna echipa 
eîștigătoare a fost necesară, con
form regulamentului, prelungirea 
partidei. Dar și de această dată sco
rul a rămas egal 9 la 9. Ca urmare 
a fost necesar să șe facă media de 
vîrstă a celor două echipe. Fiind 
mai tînără, echipa din Lupeni a ob
ținut titlul de campioană regională a 
Vointiadei și totodată dreptul de 
a participa pentru prima dată la 
faza următoare.

S. BĂLOI 
corespondent

>
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I. С. I. L. SIMERIA
Angajeati pentru Fabrica da produsa lac

tate Petroșani — Llvczani:

Merceolog aprovizionare și desfacere 
Tehnician I energetic

Condi fii de studiu ft stagiu, cile prevăzute de j 
H.C.M. 1053/1960

Fochiștî autorizați pentru cazane sta
bile aburi
Electrician autorizat
Mecanici auto
Lăcfttuși întreținere

Condiții i Școala profesională mm cure de califi* 
care la locul de muncă.

Informații suplimentaro se pot primi la so
diu! Fabricii de produse lactate Petroșani — Li- 
vezenl.

I. C. R. T. I. PETROȘANI
ANUNȚA

In toate magazinele O.C.L, produse industriale din Valea Jiu
lui s-ац redus temporar prafurile Incepind cu data de 26 ițdiț
la 31 august a.c. la următoarele articole:

Preț vechi Preț »n
Țesături de mătase (metrul)

Art. Răduca imprimat 26 10,90
Art. Iulie imprimat 36 23,40
Art. Rusalca imprimat 19,40 12,60
Art. Voal Primăvara imprtmăț 24,50 16,99
Art. Corina imprimat, . 22,90 *й-
Art. Oltehia imprimat 21.70

. $1 altele precum, și la:
• Confecții de vară pentru femei, bărbați și fppfi țg Ș0%
• Tricotaje de bumbac, fire sintetice șl mătase artificială cu
* Lenjerie bărbătească și а 1 cu 39%

• Poșete, sacoșe și genți voiaj CU 36%
• Alte articole între 30—40%
Vizitați magazinele bine Aprovizionată și foloslțl-vă da aVaatk-

jele oferite.
Vînzarea se va face și cu plata In rate.

Івігеиівііегеа Hisnmti № iiMt ікіН 
P E T R O Ș А V I 

str. Mihai Viteasul nr. 1

Confecționează pentra unități noMi lie* 
te și persoane particulare, pe bază. de 
comandă

PLASA IE Ш № IlfEIIÎE ШК

PROGRAM DE RADIO
30 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin dă 
știri. Buletin meteorologic, 5,06 
Rapsodie pentru fanfară de Mircea 
Popa, 5,15 Jurnalul satelor, 5,25 
Dansuri instrumentale, 5,45 Melo
dii populare, 6,00 Radiojurnal; 6,10 
Soliști de muzică ușoară, 6,35 U- 
verturi de estradă, 7,00 Radiojur
nal,- 7,15 Muzică ușoară interpre
tată de Ana Lăcătușu și Puiu Fră- 
țilă, 7,30 Sfatul medicului: înțe
păturile de insecte, 7,35 Anunțuri, 
muzică, 7,45 Salut voios da pio
nier, 8,00 Sumarul presei; 8,06 
„Cfntec, joc și voie bună" —• emi
siune de muzică populară, 8,35 
Ciclul „Concert! gross! opus 6" de 
Archangello Corelli, 9,00 Refrene 
vesele, 9,30 Ihterproți de azi și de 
demult, 10,00 Buletin de știri, 10,03 
Teatru la microfon: „Doamna Mi
nistru", comedie de Branislav Nu- 
șici, 11,47 „Patrie, grădină înflo

ritoare" —* program de eîntece,- 
12,00 Buletin de știri, 12,03 Suite 
simfonice, 12,31 Pagini orchestrale 
din muZica de estradă, 13,00 Se- 
lecțiuni din opera „Elixirul dra
gostei" de Donizetti, 14,00 Buletin 
de știri, 14,10 Mindră floare e Ba
natul — melodii populare, 15,00 
Melodii Incîntătoare, 15,20 Mici 
piese concertante; 15,45 Cîntecul 
săptăminii: „Partidul, conștiință
trează" de Radu Paladi, versuri de 
Ion Brad, 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Arii din opere, 16,30 Emisiune de 
basme, 17,00 Interpret ai canțo
netei, 17,30 Tn slujba patriei, 18,00 
Din cele mai Îndrăgite melodii 
populare, 18,30 Almanahul melodi
ilor, 18,50 Tribuna radio, 10,00 Ca
leidoscop muzical, 20,00 Radioga- 
zeta de seară, 20,30 Cincisprezece 
minute cu muzica ușoară; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Ecran 

sonor; 21,15 Lectură dramatizată 
din volumul „Vînătorul" de Jamts 
Aldridge; 21,45 Interpret ai muzi
cii populare : Maria Lătărețu, 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Din capodoperele mu
zicii simfonice; 23,05 Pe aripile 
melodiilor; 23,52 Buletin de știri

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35. Muzică ușoară interpre
tată de Charles Trănet, 7,50 U- 
Veftiiri și dansuri dih operete,
8.30 Un zîmbet și-un cîntec..., 9,00 
Buletin de știri; 9,03 Răsună cln- 
tecul și jocul pe întinsul patriei,
9.30 Radioracheta pionierilor; 10,00 
Mari orchestre : „Filarmonica din 
New York" dirijată de Bruno Wal
ter, 10,35 Petitru fiecare o melo
die, 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Formații artistice studențești. 11,15 
Soliști de muzică populară, 11,45 
Sonata nr. 9 în Re major de Mo
zart, 12,00 Fragmente din operete 
„Amorul mascat" de Ion Hartulary- 
Darclee, 12,30 Suita pentru pian 
„Din lumea copiilor" de Myriam 

Marbe, Sonata pentru vioară și 
pian de Liviu lonescu, 13,00 Bule
tin de știri; 13,03 Jocuri interpre
tate de fanfară, 13,15 Muzică u- 
șoară și de estradă de Viorel Do
boș, 13,30 Limba noastră; 13,40 
Concert de prînz,- 14,35 Ilustrate 
muzicale, 15,00 Buletin de știri; 
15,10 Coruri celebre din opere;
15,30 Din țările socialiste; 15,55 
Patru courăhte de Frfescobaldi, 
16,00 Melodii populare; 16,20 
Sport; 16,30 Cvartetul pentru pian, 
vioară, violă și violoncel de Nico- 
lae Brînzeu, 17,00 Radiojurnal, 
17,15 Gintă Teodora Lueaciu, 17,30 
Sfatul medicului: înțepăturile de 
insecte,- 17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 SimfOnia spaniolă 
pentru vioară $i orchestră dă E- 
douard LalO; 18.30 Pagini din o- 
perete, 19,00 Buletin de știri, 19,05 
Vocf, orchestre și melodii — mu
zică ușoară, 19,30 Școala șl via
ța; 19,50 Caruselul melodiilor; 
20,35 Din repertoriul interpreților 
de muzică populară; Măria Tfi- 

nasfi și Ion Luca Bănățeană, 21,06 
Radiojurnal Sport, 21,20 Melodii 
de neuitat, 21.45 Patru cîntșce dț 
iubire de Rodica Suta, 22,00 Festi
valul International de jazz — Pra* 
ga 1964, 22,30 Meridian#, 22,«9 
Eaet# lirice din operate, 23,06 bu
letin de știri, 23,05 Ciclul ,,Pa0ihi 
inedite dih muzica preciAălcă", 
23,50 Paleta melodiilOt liftei, 0.52 
buletin de știri.

Cinematografe
30 iulie

PETROȘANI — 7 NC ІМ Rt : 
Winetou, REPUBLICA: lanoșik, 
LONEA: Fata In doliu, IȘCRON1; 
Teama, AN1NOASA: Cum stăm ti
nere, VULCAN: Cronică dubană, 
LUPENI — CULTURAL: Două o- 
taje de fericire, BÂRBATENI: Ce
rul $1 mocirla.
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ATENA 28 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te :

„Greva generală a oamenilor 
muncit din Grecia, relatează ziarul 
de centru „Te Vima", a luat sfîr- 
șit cu un mare succes, în ciuda 
presiunilor și amenințărilor din par
tea guvernului". Această acțiune a 
clasei muncitoare, după cum se 
menționa în moțiunea adoptată de 
Consiliile sindicatelor și organiza
țiilor participante la greva genera
lă — a exprimat neliniștea oameni
lor muncii fată de situația politică 
anormală din tară care se prelun
gește și față de pericolele care 
amenință drepturile și libertățile 
lor. In moțiune se exprimă hotă- 
rîrea oamenilor muncii din Gre
cia de a continua lupta împotriva 
planurilor antipopulare și antide
mocratice de ieșire din actuala cri
ză, politică.

FostuJ premier Papandreu a de
clarat că -nu Recunoaște actualul 
guvern și în consecință nu va ne- 
цосіа cu el nici un fel de' împă
care sau compromis. Totodată, el 
se menține la părerea că unica so
luție de ieșire din criza politică 
este însărcinarea sa de către rege 
cu mandatul formării unui nou 
guvern. Respingerea acestei solu
ții, a declarat el, ar duce automat 
la alegeri.

Republica Dominicana

Demonstrație 
antiamericană

SANTO DOMINGO 28 (Ager- 
pres).

In capitala Republicii Dominica
ne a avut loc marți o manifestație 
a șoferilor de taxiuri nemulțumiți 
de o nouă reglementare a circu
lației impuse de trupele americane 
în zona lor de ocupație. Această 
acțiune a șoferilor, căreia i s-au 
alăturat numeroase alte persoane, 
s-a transformat într-o puternică 
demonstrație antiamericană. Poliția 
a arestat cinci persoane.

Șirul de mașini s-a îndreptat 
apoi spre hotelul „Embajador", 
sediul comisiei O.S.A., într-un a- 
surzițor sunet de clacsoane. Ma
nifestanta l-au surprins pe am
basadorul american Ellsworth 
Bunker, în momentul cînd acesta 
vroia- să părăsească hotelul. Bun
ker a fost constrîns de manifes- 
tanti să declare că va ordona o an
chetă și va amila noile regulamen
te de circulație impuse în zona 
ocupată la Santo Domingo.

BONN. — După cum au anun
țat organele procuraturii din Frank
furt pe Main, poliția vest-germană 
a arestat zilele acestea pe fostul 
medic nazist Adolf Kaufmann. El 
a fost șeful unei secții din 
Munchen pentru realizarea pro
gramului nazist de euthanasie 
„T-4" în baza căruia au fost ex
terminați aproximativ 100 000 de oa
meni.

Procesul lui Kaufmann și al com
plicilor săi va avea loc în toamna 
acestui an.

TEL АѴГѴ. — Agențiile de pre- 
i să relatează că marți pe străzile din 

Tel Aviv mai multe mii de per
soane au maniiestat împotriva nu
mirii lui Roii Paulus — fost ofi
țer nazist — ca ambasador al R. F. 
Germane în . Izrael. In rîndul de
monstranților se găseau reprezen
tanți ai mai multor partide politi
ce, foști luptători antinaziști. Rolf 
Paulus urmează să-și ia postul în 
primire la 9 august.

Adoptarea unei rezoluții 
initiate de delegația română 
în Comitetul Economic al Consiliului Economic și Social al O.N.U,

GENEVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite:

Comitetul Economic al Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție inițiată de delegația română 
cu privire la industrializarea țări
lor în curs de dezvoltare. La re
zoluția română s-au asociat în ca
litate de coautori Algeria, Argen
tina, Austria, Irak, Mexic. Pakis
tan, R.A.U. și R. S. Cehoslovacă. 
Proiectul a fost prezentat comite
tului de către reprezentantul ro
mân I. Ionașcu, care a evidențiat 
succesele obținute de comitet ca și 
de centrul de dezvoltare indus
trială, in activitatea lor de pînă 
acum.

România, a spus vorbitorul, se 
află ea însăși în plin proces de in
dustrializare și experiența acumu
lată de ea poate folosi și altor 
țări. El a insistat asupra necesității 
de a se orienta procesul industria
lizării spre valorificarea superioa
ră a resurselor naturale ale țării, 
activitate care — în România —

Intervenția reprezentantului 
României 
în Comitetul social al O.N.U.

GENEVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite:

Comitetul social al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. își 
continuă dezbaterile. In cadrul dis
cuției generale privind problema 
intitulată : „Dezvoltarea socială" au 
luat cuvîntul reprezentanții Iranu
lui, LI.R.S.S., Franței, Ghanei și 
României.

In intervenția sa, reprezentantul 
României, Tache Tăbăcaru, a sub
liniat necesitatea ca in procesul de 
planificare a dezvoltării economice 
și sociale să se acorde prioritate 
pregătirii cadrelor și învățămîntu- 
lui de toate gradele de care de
pinde dezvoltarea tuturor ramuri
lor economiei naționale.

BELGIA: Criza de 
a luat sfîrșit

BRUXELLES 28 (Agerpres).
După 64 de zile de criză guver

namentală, cea mai lungă din is
toria postbelică a Belgiei, noul 
prim-ministru desemnat, Pierre 
Harmel, a prezentat marți seara re
gelui lista noului guvern Din 
componența guvernului, care cu
prinde 27 de personalități politice, 
15 sînt membri ai Partidului so- 
cial-creștin, iar 12 membri ai Par- 

-tidului socialist. Patru din princi
palele portofolii ministeriale apar
țin în continuare unor personali-

CAIRO. — „Frontul national de 
eliberare din teritoriile Arabiei de 
sud respinge propunerea ministru
lui britanic al coloniilor, Antony 
Greenwood, de a se convoca о 
conferință constituțională la Lon
dra, în luna decembrie", a decla
rat miercuri la Cairo, Katan El 
Chaabi, secretarul general al aces

In cîieva rin duri
tei organizații. Chaabi consideră 
propunerea ministrului englez drept 
„o nouă manevră britanică meni
tă să priveze poporul din această 
regiune de drepturile sale legiti
me".

NEW YORK. — La 70 de mile 
sud-vest de San Diego (California), 
două avioane militare cu reacție 
americane s-au ciocnit în aer, pră- 
bușindu-se în ocean. Trei din cele 

este cuprinsă in planul de dez
voltare a economiei naționale.

După ce a amintit diferitele ini
țiative ale României în Organiza
ția Națiunilor Unite și organisme
le sale vizînd cooperarea interna
țională în acest sens, delegatul ro- 
mân a subliniat necesitatea adoptă
rii proiectului de rezoluție.

Discuția care a urmat și la care 
au participat reprezentanții S.U.A., 
Franței, Uniunii Sovietice, Japoniei, 
Tanzaniei, Ghanei etc., a relevat 
acordul unanim asupra necesității 
continuării și amplificării eforturi
lor țărilor pentru diversificarea prin 
industrializare a economiei țărilor 
în curs de dezvoltare.

Rezoluția cere secretarului gene
ral al O.N.U. să țină seama în pre
gătirea și organizarea colocviului 
internațional și a colocviilor re
gionale asupra industrializării de 
dezbaterile și sugestiile celei de-a 
39-a sesiuni a Consiliului.

Planul intensificării angajării 
în războiul din Vietnam 
expus de președintele Johnson

S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres).
După aproape o săptămînă de 

consultări cu principalii săi consi
lieri militari și diplomatici, consa
crate problemei vietnameze, mier
curi seara, președintele Johnson a 
expus într-o conferință de presă 
radiotelevizată un plan menit să 
ducă la intensificarea angajării 
S.U.A. în războiul din Vietnam.

Afirmînd din nou că actuala si
tuație din Vietnamul de sud, ar 
„pune în pericol securitatea Sta
telor Unite", președintele Johnson 
a anunțat că efectivul trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud va 
spori considerabil. Numărul celor 
înrolați lunar in Statele Unite va 
crește de la 17 000 la 35 000 sol
dați, iar efectivul soldaților ameri-

guvern
tăți politice care au făcut parte și 
din precedentul guvern condus de 
fostul premier Lefevre.

Ministerele cheie sînt deținute 
de :Paul Henri Spaak (socialist) — 
ministru al afacerilor externe,- Lu
dovic Moversoem (social-creștin) — 
ministru al apărării; Alphons 
Vranckx (socialist) — ministru de 
interne; Pierre Wigny (social-creș
tin) — ministru al justiției.

La 29 iulie noul guvern se va 
prezenta în fața parlamentului pen
tru votul de învestitură.

patru persoane aflate la bordul a- 
vioanelor au fost salvate. Au înce
put cercetări pentru descoperirea 
celei de a patra persoane.

BELGRAD. — La invitația lui 
losip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Iugoslavia, și a 
Vecei Executive Federale, Lal Ba

hadur Shastti, primul ministru al 
Indiei, însoțit de Sardar Swaran 
Singh, ministrul afacerilor externe, 
a sosit la 28 iulie la Belgrad în
tr-o vizită oficială.

In aceeași zi Lal Bahadur a fost 
primit de I. B. Tito.

SOFIA. — Agenția B.T.A. anun
ță că la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, a sosit la Sofia o delegație a 
Partidului Comunist din Marea

Acțiunile patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 28 (Agerpres).
Trupele Frontului național de 

eliberare continuă acțiunile împo
triva pozițiilor americane și guver
namentale de la principalele baze 
militare din Vietnamul de sud.

Chiar în capitala sud-vietname- 
ză și în regiunea înconjurătoare 
continuă să se semnaleze acțiuni 
ale patrioților. O patrulă a poliției 
a fost iicisă de o grenadă în car
tierul Gia Dinh, de la periferia 
Saigonului. Postul militar guverna
mental de la Ba Ta, situat la nu
mai 11 km de capitală, a fost in
cendiat.

Importanta șosea 19, de acces 
spre Saigon, care în ultimele zile 
fusese pusă sub paza a 6 000 de 
soldați din armata guvernamenta
lă și americană, a fost din nou ata
cată de patrioți, întrerupîndu-se 
astfel din nou traficul spre Saigon.

câni în Vietnamul de sud se va 
ridica la 125 000. El a precizat că, 
„dacă va fi nevoie", vor fi trimi
se efective suplimentare și a făcut 
cunoscut că a ordonat deja tran
sferarea în Vietnamul de sud a di
viziei aeropurtate staționată în 
statul Georgia, precum și a altor 
unități. Deși afirmă că în urma 
consultărilor avute în ultima săp
tămînă s-a ajuns la concluzia că 
„în momentul de față nu este nece
sară mobilizarea trupelor în re
zervă ", Johnson declară că dacă 
va fi cazul vor fi luate măsuri în 
acest sens.

El a anunțat, apoi, că noul am
basador al S.U.A. la Saigon, Ca
bot Lodge, pune în prezent la punct 
un nou program pe care îl denu
mește „de asistență" dar care va 
„permite autorităților militare sud- 
vietnameze să-și intensifice substan
țial eforturile de război".

Discursul televizat 
al primului ministru francez

PARIS 28 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te :

Discursul televizat de marți sea
ra al premierului francez Georges 
Pompidou s-a axat asupra a două 
probleme: evoluția economică și 
problema Pieței comune.

Cu privire la evoluția economi
că, primul ministru a arătat că 
trebuie luate măsuri pentru re-

Britanie condusă de P. Kerrigan, 
membru al Comitetului Executiv al 
partidului.

TIRANA. — La Tirana a apărut 
recent primul volum din culege
rea „Poezia albaneză". Culegerea 
va cuprinde trei volume oglindind 
poezia albaneză din diferite epoci. 
Autorii sînt prezentați în ordine 
cronologică. Primul volum începe 
cu Leke Matrenga (1560-1619) și 
se termină cu Ndre Mjeden (1866- 
1937). Sînt prezentate scurte date 
biografice despre fiecare autor.

TOKIO. — După două săptămîni 
de luptă, muncitorii de la mina 
Hokutan Yubari au obținut satisfa
cerea revendicărilor lor. Conducă
torii companiei au fost nevoiți să 
îndeplinească cererile acestora pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și asigurarea securității mun
cii. In luna februarie a acestui an 
în această mină a avut loc o ca
tastrofă care s-a soldat cju moar
tea a 237 mineri.

DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE
0 nouă fabrică ' 
de înnobilare a cărbunelui

VARȘOVIA 28 (Agerpres).
La mina „Staszic", din bazinul 

carbonifer Katowice, 95 la sută 
din cărbune se extrage prin mij
loace mecanice.

Programul de dezvoltare conti
nuă a minei prevede atît crește
rea extracției cît și îmbunătăți
rea calității cărbunilor. Se află în 
stadiu final lucrările de construire 
a unei fabrici moderne de înno- < 
bilare a cărbunelui, cu o produc
tivitate de 12,5 mii tone în 24 
de ore.

Un nou cuptor rotativ 
lung de 170 m

CELEABINSK 28 (Agerpres).
La Uzina „Magnezit" din Satka, 

la 250 km vest de Celeabinsk, a 
fost dat în exploatare un nou cup
tor rotativ lung de 170 m.

Uzina este situată în aprouierea 
unui zăcămînt bogat de mapnezit 
natural. Acesta asigură cu mate
riale refractare rezistente majori
tatea uzinelor metalurgice din 
Ural și din întreaga țară.

La Satka este în curs de con
strucție un alt cuptor de 170 m.

A 4-a turbină de 100 MW
COTTBUS 28 (Agerpres).
Cea de-a 4-a turbină de 100 

MW a centralei electrice de la 
Vetschau a fost racordată expe
rimental la rețeaua electrică. Pî
nă la sfîrșitul anului urmează să 
intre în funcțiune de probă alte 
două turbine.

In 1967, cînd construcția^' cen
tralei electrice de la Vetschau va 
fi definitiv terminată, aceasta va 
fi din punct de vedere al puterii 
sale a 2-a centrală electrică din 
R. D. Germană, după Lubbenau 
(1 300 MW).

lansarea activității economice, care 
dă semne de stagnare. Astfel, se 
prevede un nou împrumut de stat 
care va fi consacrat în întregime 
investițiilor în producție, în spe
cial în sectorul particular, se va 
acorda prioritate absolută, în vi
itorii cinci ani, modernizării echi
pamentului industrial și agricol șl, 
în sfîrșit, bugetul din 1966 urmea
ză să fie caracterizat prin econo
mii forțate.

Cu privire la Piața comună, 
Pompidou a declarat că guvernul 
francez nu va accepta ca econo
mia franceză în întregimea ei să 
fie condusă din afară și ca nive
lul de viață al francezilor și des
tinele industriei și agriculturii ță
rii să fie hotărîte de o comisie 
străină (Comisia Hallstein — N.R.). 
Reamintind punctul de vedere al 
guvernului Franței în problema ac
tualului impas din C.E.E., Pompidou 
a declarat că „Piața comună rea
lizată prin tratatul de la Roma nu 
era în realitate decît Piața comună 
industrială. Or, a continuat el, a- 
ceastă piață, punînd industria fran
ceză în concurență directă cu 
străinătatea și îndeosebi cu puter
nica industrie vest-germană, nu 
era suportabilă decît dacă era 
compensată de o piață agricolă ce 
ar fi furnizat agriculturii franceze 
debușee importante la prețuri re
muneratorii, permițînd astfel statu
lui să elibereze o parte însemnată 
a necesităților de sprijinire a a- 
griculturii pentru sarcinile care 
grevează asupra industriei".
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