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In preajma zilei minerului
Cuvîntul minerilor de la Dîlja

In luna trecută, colectivul minei Dîlja a ocupat un loc 
fruntaș în întrecerea cu celelalte exploatări miniere din 
Valea Jiului. Din abatajele acestei tinere mine din bazinul 
nostru au fost extrase peste prevederile planului 1 122 
tone cărbune de bună calitate. Apropierea Zilei minerului a 
însuflețit și mai mult munca colectivului exploatării Dîlja. 
Brigăzile de la abataje se întrec între ele pentru a trimite la 
suprafață cantități tot mai mari de cărbune peste plan. Drept 
urmare, în primele 3 zile ale lunii august s-a reușit să se 
extragă peste planul minei aproape 360 tone de cărbune. Și 
de astă dată cele mai mari realizări le-au dobîndit brigă
zile minerilor Șteț Petru, Rotaru Ioan și Nistorean Gheor- 
ghe care au dat peste plan între 70-100 tone de cărbune 
de bună calitate.

Randamente mari, 
Oărbune peste plan

Colectivul sectorului I de la mina Âninoasa înscrie în 
aceste zile rezultate deosebite pe graficul întrecerii socialiste. 
In perioada 1-4 august, minerii sectorului au adăugat la 
realizările anterioare încă 282 tone de cărbune peste plan, 
dovedind astfel că'' întîmpină ziua lor așa cum se cuvine. 
Randamentul muncii a înregistrat o nouă creștere pe sector, 
ajungînd la 2,720 tone cărbune pe post, cu 156 kg mai 
mare decît cel planificat.

Majoritatea brigăzilor din sector au realizat randamente 
mari, reușind să dea pe această cale însemnate cantități do 
cărbune peste plan. Minerii din brigăzile conduse de Cristea 
Aurel, Gall Mihai și Berei Dionisie Iucrînd cu randamente 
de 7-8 tone cărbune pe post au reușit să extragă peste pla
nul primelor 3 zile ale lunii august 50-80 tone de cărbune.

De la începutul anului și pînă în prezent harnicul co-
■ - lectiv al sectorului I a dat peste sarcinile de plan mai mult 

de 3 000 tone de cărbune energetic.

Vineri
6 august 
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Cartierul Braia din Lupeni cunoaște în anii noștri o amplă înnoire. 
In șesenal, alături de blocurile ridicate anterior, în Braia au fost con
struite 19 blocuri moderne însumind 800 apartamente confortabile, cu 
încălzire centrală, un cinematograf cu 500 locuri, o școală cu 16 săli de 
clasă și un modern complex comercial.

Iată în fotografie — aspectul de astăzi al Brăii întinerite.
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In exploatările miniere din țara

lliilaie si iosiaialii moderae in valoare 
de zeii de milioane de lei

ORADEA. — Grafice
le întrecerii dintre co
lectivele minelor din 
Ardeal arată că exploa
tarea orădeană Voievozi 
este fruntașă. Minerii 
de aici au scos la su
prafață în luna iulie, 
peste prevederile pla
nului, 2 000 tone lignit, 
peste 1 000. tone nisip, 
bituminos și aproape 
600 tone bitum. La ex
ploatările Șorecani, Ip 
și Bratca, unde planul 
a fost depășiț în aceas

tă perioadă cu aproape 
800 tone lignit și căr
bune brun, succesele 
se reflectă îndeosebi în 
scăderea procentului de 
cenușă al cărbunelui cu 
1,5-2 la sută față de 
prevederi.

Exploatările aparți- 
nînd Trustului „Ardea
lul" au fost dotate în 
anii șeșenalului cu uti
laje și instalații moder
ne a căror valoare de
pășește 95 milioane lei. 
Pentru sistematizarea lo

calităților miniere și 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în exploa
tări, sînt prevăzute a 
se cheltui anul acesta 
peste 64 milioane lei, 
sumă aproape dublă 
față de anul trecut. Lo
calitățile Voievozi, Săr- 
mășag, Popești, Derna, 
Tătăruș, Dobrești au 
acum aspectul unor a- 
devărate orașe, unde 
s-au construit în ulti
mii cinci ani pește 1 300 
de apartamente. ■

Brigada condusă de comunistul Cioplean Emilian din sectorul I ai minei Petrila se evidențiază prin îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan și prin calitatea cărbunelui pe care îl extrage.

Fotografia de față înfățișează pe brigadierul Cioplean Emilian (la mijloc) împreună cu cîțiva dintre ortacii săi, la puțin timp după ieșirea 
din șut.

ASCENSIUNE IN A DIN CU IU.
Mi-a fost prezentat îna

inte de intrarea în șut 
de către unul din ortacii 
săi. Nu-mi venea să cred. 
Omul acesta mărunțel, cu 
chipul foarte tinăr pentru 
virsta lui, să fie intr-ade
văr cel pe care-1 căutam ? 
Mi-1 închipuisem un om 
ca un munte, pe măsura 
faptelor lui. Aflasem la 
comitetul de partid al ex
ploatării că brigada sa 
deține de doi ani de zile 
renumele de brigadă frun
tașă, că toate lucrările 
miniere executate de a- 
cest colectiv se înscriu 
în indicii cei mai buni ai 
calității, că productivita
tea muncii este depășită 
cu regularitate, zi de zi, 
lună de lună.

— Toți oamenii brigăzii 
acționează ca unui ■— spu

ne inginerul Cioată Con
stantin, șeful sectorului 
de investiții al E. M. Lo- 
nea. Ei sînt încadrați în 
permanență într-o discipli
nă perfectă, preocupați 
fiecare în aceeași măsură 
de îndeplinirea sarcinilor 
lor. Șeful brigăzii știe foarte 
bine să lucreze cu ortacii 
lui, știe să-și impună au
toritatea, să se iacă sti
mat.

...Coborim împreună cu 
chibla spre frontul de lu
cru al puțului de mate
riale de la Jieț. Șeful bri
găzii ne salută, schimbăm 
cite o vorbă.

— Ne-ат început mun
ca aici de două zile, îmi 
spune ei. Avem sarcina să 
adîncim cu circa 200 de 
metri acest puț, să-l a- 
daptăm viitorului profil

modern al minei Lonea.
Am început să recunosc 

în interlocutorul meu pe 
adevăratul Sichitiu Gheor- 
ghe, șeful de brigadă ca
re imi fusese recomandat 
ca fiind unul dintre cei 
mai buni din exploatare. 
Omul vorbea despre sar
cinile brigăzii cu deose
bită competență și sigu
ranță, cu multă chibzuință.

— Am sosit la noul Ioc 
de muncă mai devreme 
decît era planificat — 

continuă el, pentru că ul
tima lucrare, camera cul- 
butoarelor de la puțul 
auxiliar pe care am exe
cutat-o a fost terminată 
cit 10 zile înaintea grafi
cului. E un succes cu ca
re ne mindrim, pentru că 
el a fost obținut în zilele 
Congresului al IX-lea al

P.C.R. Apropierea Zilei 
minerului ne-a mobilizat, 
de asemenea, la fapte noi.

...Am ajuns la noul 
front de lucru, în adincul 
puțului de materiale. Se 
efectuează schimbul între 
Flutur Teodor și Indriș 
loan. Sînt prezenți toți 
minerii din ambele schim
buri. Uneltele trec ca o 
ștafetă vie din mină în 
mină. Nu se pierde nici 
o clipă de muncă. Șeful 
brigăzii ia cuhoștință de 
realizările schimbului I. 
discută cu ortacii despre 
lucrările și modalitatea e- 
fectuării lor de către 
schimbul următor. In dis
cuția cu oamenii, el do
vedește o pricepere desă- 
vîrșită, o experiență bo
gată. începusem să înțe
leg secretul celor 10 zile

pe care brigada lui Sichi
tiu le economisise la ul
tima lucrare. In primul 
rînd el constă în schim
bul la fața locului, în a- 
provizionarea cu scule și 
materiale, în preocuparea 
tuturor oamenilor pentru 
ridicarea calificării lor. 
Apoi organizarea lucrului 
e făcută „ca la carte". De 
exemplu, schimbului I îi 
revine sarcina să bată 
qăurile, să puște și să e- 
vacueze sterilul. Schimbul 
ll execută armarea, iar 

schimbul III reia operațiu
nile schimbului I. Pentru 
fiecare operațiune este 
prevăzut în grafic timpul 
exact în care minerii tre- 
buie șă se încadreze pen
tru menținerea ritmului 
intens...

B. JIANLJ

(Continuare in pag. 3-a)

CONSEMNAT ÎN
CARNETUL DE BORD

Numele mecanicului de lo
comotivă Marcu Aurel din de
poul Petroșani este bine cu
noscut nu numai în comple
xul Petroșani, ci în toate sta
țiile de pe secția Lupeni—Si- 
meria. Munca depusă de acest 
mecanic, realizările obținute, 
corectitudinea lui în serviciu 
sînt pe merit apreciate. Pen
tru calitățile sale, Marcu Au
rel a fost ales ca delegat al 
comuniștilor de la unitățile 
de cale ferată din complexul 
Petroșani la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

...Locomotiva 150 1004 sosi în 
stația Petroșani cu trenul 1 734.
De aici fu trimisă la depou 
Mecanicul Piter Rudolf și fo
chistul Cicmoian loan începu
ră pregătirile pentru noul 
drum : alimentarea cu cărbuni, 
păcură, nisip, uleiuri, mici re
parații etc. Cînd lucrările de 
pregătire erau în toi, la loco- 
mdtivă se prezentă mecanicul 
Marcu Aurel. El fu întîmpînat 
de către colegul său de lo
comotivă și de către alți me
canici și fochiști din depou cu 
mare bucurie. întrebările nu 
mai conteneau.

— Despre lucrările Congre
sului vă voi vorbi pe larg în 
una din zilele viitoare. Am, 
desigur, multe de spus și în 
acest scurt timp, pînă la ple
carea locomotivei la drum, nu 
prea avem timp de discuții — 
le spuse el. Ioane, se adresă 
apoi mecanicul Marcu fochis
tului său. Ciocan loan. Să ne 
pregătim bine. Cînd am venit 
spre depou am trecut prin sta
ție și am cerut ca trenul 2 601 ' 
să fie compus cu tonaj sporit. 
Trebuie să contribuim prin 
munca noastră la traducerea 
în viață a sarcinilor ce ne 
revin.

Conform cererii mecanicului, 
trenul a fost compus cu tonaj 
sporit,- avea 110 osii și 1216 
tone. Experiența mecanicului 
și buna pregătire a locomoti
vei au învins greutățile din 
parcurs : rampe, curbe, restric
ții de viteză etc. și trenul a 
ajuns cu bine la destinație. O 
mică staționare în depoul Si- 
meria și din nou la drum, de 
astă dată spre casă cu trenul 
2 516 compus și el cu tonaj 
sporit. Priceperea mecanicului 
și dragostea sa pentru muncă 
au făcut ca și acest tren să 
ajungă cu bine la destinație 
In carnetul de bord al loco
motivei au fost înscrise rezul
tatele cursei : două trenuri cu 
tonaj sporit remorcate și a- 
proape 1 000 kg combustibil 
economisit.

I. CRIȘAN
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Sfîrșit de săptămlnă la Lupeni
Un grup de tineri urcă serpentina 
bătrinului cartier Ștefan. Din loc 
în loc, unii se opresc șl privesc 
panorama vechiului, dar lntiheritu- 

. lui oraș Constată eu plăcere în
noirile din ultimii anj. Pe locuri 
mai ieri virane au apărut blocuri 
zvelte, cu arhitectură modernă, noi 
obiective social-culturale.

După cîteva popasuri scurte, gru
pul de tineri intră la școala din 
cartierul Ștefan, una din cele mai 
vechi așezăminte de cultură din o- 

reprezențanții 
elevi ai școlii 
localitate. Gu 
tradiții vechi,

Mia

am-

rașul Lupeni- Sînt 
primei promoții de 
medii din această 
toții, potrivit unei 
au hotărît $ă se revadă după o pe
rioadă de zece ani.

Transmisie din ba’con
în clase, în
— mare a- 

aprins. Bacu

Pe coridoarele școlii, 
Cancelaria profesorilor 
nimație. Șe discută 
Anton, unul /dintre foștii elevi ai
acestei școli, acum inginer la Ex
ploatarea minieră Petrila, aflat 
balcon, aduce

— Atențiune
® parte din 

grămădesc pe 
dători.
riuca intră pe poarta 
tionată. Vine tocmai 
tii ei colegi o strigă,

o nouă știre: 
vine... Măriuca. 
cei prezenți se

balcon. Sînt nerăb- 
După cîteva

pe

în-

minute, Mă- 
școlii. E emo
din Blaj. Foș- 
îi fac semne

Carnet 
de reporter

cu mina, ii las in intimpinare, o 
sărută. Dar nu trec decît cîteva cli
pe și același tînăr anunță :

— Atențiune. 8e apropia... 
Suciu.

Atmosfera entuziastă se
plifică. Se anunț* sosirea altora I 
Ghedeon Iosif, Cotoț Eugenia, C?‘ 
rare Cornel, Racoți Maria, Berger 
Sabina, Cetean Mircea, Mezei Vio
rica, Răduleseu Ștefan... O bucurie 
nestăpinită îi caracterizează pa 
toți. Sa pun zeci, sute de întrebări 
reciproce. La ce să te referi mai 
întli ? ce-i mai important î Emoțio
nați, elevii de acum zece ani lși 
răspund telegrafie...

DUpă cîteva minute sosesc pro
fesorii. Nistor Anghel, fostul diri
ginte și Picu Nlțu, fost director de 
studii. La venirea lor se aplaudă 
puternic. In aceeași atmosferă sînt 
primiți și ceilalți profesori : Tode- 
rici Florica, Macra Lucretia, Ar- 
ghirescu loan, Manta Nicolae, Mu- 
reșan Lidia, Golubov Aglaia. Sint 
prezenți aproape toți foștii profe
sori și elevi și Școlii medii din 
Lupeni, promoția 1955.

Ora de dirigent!e
„Elevul de serviciu" — Nadă 

Constantin — privește ceasul. Й 
ora 17. Zîmbind, ca șl acum zece 
ani, sună cu clopoțelul șfirșltul 
pauzei. Gălăgioși, „elevii" inlră In

clasă și țși fau locurile părăsite în 
urmă cu un deceniu. După cîteva 
Clipe, intră Ia oră profesorul Nistor 
Anghel, dirigintele clasei, urmat de 
ceilalți profesori. „Elevii" se ridică 
in picioare Și răspund în cor : bună 
ziua. Apeleasi bănci, aceeași tablă, 
aceeași catedră, fiecare elev este 
lș Igcul lui. Emoționat, dirigintele 
face prezenta. Cite unul, în ordine 
alfabetică, „elevii" în loc să răs
pundă scurt „da", prezintă succint 
evenimente mai importante din via
ța lor. Cile nu au realizat în a- 
eest răstimp 1 Burlec Cornel, Bacu 
Anton, Balaban Viorica, sînt ingi
neri, Nicolau Aurora, Cărăguț Ser
giu, Tordoi Gavrilă, Jurca Gheor- 
uhe sînt profesori. Paveliu Ruxan- 
da este economistă, Ctmpeanu Ana 
este juristă, Nadă Constantin, Că 
rare Cornel. Duma Ovidiu, Napău 
Adrian sint tehnicieni. Dar, aceștia 
sînt numai cîtiva din cei 37 jțlșvi 
cîți au fost
munci de răspundere.' Cărăgut Ser- 
niu, este directorul Școlii medii din 
Luneni. Tordoi Gavrilă, profesor de 
matematică si fizică la școala me
die, este director la scoală gene
rală de 8 ani, în aceeași localitate 
unde în urmă cu zece ani a fost 
elev Bacu Anton este inginer la 
mina din Petrila, Burlec Cornel, 
este adjunct șef de sector la E. M 
Aninoasa. $1 ceilalți au munci im
portante și obțin succese de seamă

în activitatea lor. Truda profesori
lor, care i-au învățat și îndrumat 
în viață și pentru care cu toții sînt 
recunoscători, esțe răsplătită din 
plin.

MUNCA 
Șl ODIHNĂ

In lunga-i carieră de miner, Tu- 
caciue Mihai a trecut prin multe 
fneeredri dar nici una nu i-g pio- 
dus atita necaz ca cea recentă. 
Briggdg se afla în întrecere în cin
stea celui de-al ix-lea Congrtș 9l 
partidului șj deodată abatajul a- 
junge in niște lucrări vechi.

— No, mai dă Mihai cărbune 
mult și bun dacă 'P°li — și-a Z»s 
eu năduf Tucaciuc,

Angajamentul minieresc este insă 
cuvlnt de onoare și trebuie res
pectat. Au fost ele mari greutățile 
tntlmpinate de brigadă, dar voința 
minerilor s-0 dovedit mai puter
nică, Greutățile au lost învinse, 
Iar brigada lui Tucaciuc a întîmpi- 
nat istoricul eveniment cu aproa
pe 500 tone de cărbune extrase 
pește plan. Angajamentul luat a 
devenit iaptă.

— Acum feciorilor 
niștn In concediu — 
țapilor Tucaeiuc-bâci.

— Poți бит de nu.
odihnă plăcută — i-au 
toții.

...Zorii primei zile de odihng 
prins pe minerul
plimbîndu-se pe 
Hori ale stațiunii, 
scările monumen-

pot plecă li- 
le-a spus or-

Drum bun 
urat

Și 
cu

ІП Clasă Multi au

TURMA DE LA SĂVINEȘTI
Pe harta industrială a regiunii 

Bacău, Săvineștiul a fost 
de-abia în ultimul deceniu. Pînă în 
anul 1958, pe acele locuri nimic nu 
atrăgea atenția, nimic din ce ar fi 
dat posibilitatea cuiva să-și imagi
neze pădurea de siluete argintii 
înăuntrul căreia avea să se plămă
dească anual materia primă a cîtor- 
va milioane de metri patrați de țe
sături. Și cu toate acestea, în aceste 
locuri, chimia avea să-și găsească 
teren pentru a săvîrși una din spec
taculoasele ei minuni: producerea 
pe cale artificială a firelor și fibre
lor textile. Aici, în anii construcției 
socialiste s-a înălțat unul din primele 
Obiective ale petrochimiei românești 
—- Uzina de fire și fibre sintetice 
Săvinești.

Privită de departe, suprafața în
chisă între gardurile uzinei seamă
nă cu rada unui port în care sînt 
ancorate șute de nave. Coloanele in
stalațiilor sînt aidoma catargelor 
unor vapoare, iar clădirile dau ima
ginea unor cabine de comandă. Cu 
atît mai puternică este această im
presie noaptea, cînd luminile ce 
împodobesc instalațiile desenează 
pe orizont panorama specifică a u- 
nui port. De-abia atunci cînd te 
apropii, cînd pe argintiul coloane
lor distingi conductele și vanele, 
cînd simți discret în nări mirosul 
de chimicale, cînd faci cunoștință 
cu dimensiunile reale ale siluetelor 
Instalațiilor, îți dai seama că te afli 
fntr-o mare uzină chimică.

Uzina din Săvinești cuprinde două 
fabrici: una de lînă artificială —

marcat de fire sintetice.
fapt, ce vedeți în dreapta 
turmă de 4 milioane oi", re* 
spiritual inginerul Al. Carp,

Și acum despre cea de-a 
fabrică a uzinei, cea de fire 
tice. Produsele ei. Înlocuiesc 
varea a mii de hectare de

La revedere în 1975

cunoscută sub numele de melană 
și alta

„De 
este o 
marcă
dispecerul uzinei, care ne este ghid.

Comparația sa nu este cîtuși de 
puțin exagefată, căci intr-adevăr, la- 
brlca de melană a uzinei dă tot atî- 
ța materie primă postăvăriilor din 
țară cit ar putea da numai o aseme
nea turmă uriașă. Cele 5 milioane 
kg de melană care Se produc anual 
aici completează necesitățile indus
triei noastre textile cu fibre de ca
litate pe care nu o pot da decît 
oile cu lină fină- Si aceasta, foloșin- 
du-se ca materie primă gazul me
tan.,.

Cum ajunge gazul metan să de
vină lînă 1 Ghidul ne conduce prin 
sectoarele de fabricație. Cu ajutorul 
său am notat cîteva aspecte sem
nificative ale procesului de produc
ție. lată-le:

— procesul de producție al mela- 
nei este vegheat de peste 10 000 de 
aparate șl elemente de automatiza
re și numai de cîteva zeci de chi- 
miștl și mecanici.

— în cursul transformării gazu
lui metan în lînă, el suferă 11 tran
sformări chimice și de structură, tre- 
cînd prin toate cele 3 stări fizice: 
gazoasă, lichidă $1 solidă.

— Fosgenul șl acidiil clanhidric, 
aceste gaze deosebit de vătămă
toare, Iși aduc contribuția pașnică 
și constructivă, în coloanele de 
sinteză ale fabricii de melană de la 
Săvinești, la producerea de bunuri 
materiale pentru oamenL

mă- 
dru- 
sin- 

ca 
la

doua 
sinte- 
culti- 
bum- 

bac, precum și munca migăloasă a
cîtorva miliarde de viermi de 
tase. In fiecare zi de aici iau 
mul țesătoriilor 15 tone de fire 
tetice, pentru care s-a folosit 
materie primă fenolul produs
combinatele din orașul Gheorghș 
Gheorghiu-Dej și Făgăraș. Ca și la 
fabrica de melană, materia primă a 
suferit, în complicatele instalații, 
transformări multiple și spectacu
loase. Surprinzătoare pentru un 
neavizgt este însă prezența, la Ca
pătul proceselor chimice, a unui 
sector textil în deplinul înțeles al 
cuvîntului. Flaiere, mașini de filat 
și de etirat fire — utilaje care nu 
pot fl îptîlnite decît în industria tex
tilă — le găsești și în halele Uzi
nei chimice din Săvinești. Aici se 
face îngemănarea între industria 
chimică și cea textilă, în scopul de- 
săvîrșirii minunii pe care o 
tuie transformarea fenolului 
sintetice.

Uzina de 
tuie numai 
construcției
simbol. Un simbol al înțelepciunii, 
spiritului gospodăresc, caracterului 
științific al politicii partidului de 
industrializare socialistă pe baza 
valorificării superioare a bogatelor 
resursa ale patriei.

consti- 
în fire

ccnstl-la Săvinești nu 
o realizare de seamă a 
socialismului, cl și un

C. BLAGOVICI 
corespondent Agerpres

Ora de dirigenție s-a terminat. 
Foștii elevi, împreună cu profeso
rii lor de acum zece ani, au pornit 
pe străzile orașului spre restauran
tul „Cina", unde a fost organizată 
o mesă tovărășească. De șuș, din 
bătrînul cartier, „Ștefan" au admi
rat încă o dată panorama orașului 
minerilor. Este complet schimbată. 
O parte, cei care au părăsit aceste 
meleaguri de multă vreme, abia 11 
recunosc. Cei din lupeni le dau 
explicații asunra schimbărilor din 
ultimii ani. Se discută,, se discută 
aprins pînă ia restaurant. Aici, dis
cuțiile devin mai interesante, se 
intensifică. Subiectele convorbirilor 
sînt diverse. In iureșul dansului, 
sau la un pahar de vin, cei pre
zenți răsfoiesc „jurnalele" . доіпН- 
rtlor de neuitat, din anii c’înd erau 

— elevi... Fiecare se simte deosebit 
de satisfăcut, de entuziasmat Ar 
dori ca. clipele petrecute iîngă 
foștii colegi, să nu se termine cu- 
rînd. Dar poți să-i spui timpului să 
sț> oprească ?

Minutele, orele trec una cîte una. 
Au apărut zorile unei noi zile. 
Pentru a imortaliza frumoasa amin
tire, prilejuită de revederea de 
zere ani se fac fotografii, se 
autografe, adrese. Nimeni nu 
să conchidă cu: „La revedere
1975 I" Este o hotărîre unanimă — 
să șe întîlneașcă din nou în anul 
1975, Jn același local.

Așadar. 
1975 I".

dau
uită

in

„LA REVEDERE IN

la
Eforie Nord l-au 
Tucaciuc Mihai 
aleile cu mii de 
A coborit domol
taie ale falezei și iată-1 pe plajă 
ia cota zeră. Valuri domoale scăl
dau nisipul iin al plajei, Discul de 
aur a] soarelui s-a ivit parcă din 
adincuri de ape, poleind totul in 
roz-portocaliu. întinsul mării pare 
o uriașă oglindă de cleștar in ca
re soarele se răsfrînge in mii de 
nuanfe. Dțn incit, pescărușii se 
prăvălesc cu viteză de bolid spre 
luciul apei atingind-o din cînd in 
cînd cu aripile. Totul incintă o- 
chiul. Cea mai mare impresie asu
pra lui Tucaciuc au produs-o însă 
minunatele construcții de pe lito
ral, Frumos a fost litoralul româ
nesc și anul trecut dar acum e și 
mai frumos, mai impunător.

înșirate ca niște nestemate pe 
litoral, stațiunile pot fi asemuite 

■ cu minunatele grădini de boîțm, 
iar pavilioanele cu palatele Йе 
cristal din povești. Aici lși petrec 
concediu/ — zile de adevărată fe
ricire și inetntare — stăpînii de 
azi ai bogățiilor tării.

Zile plăcute de concediu și-au 
petrecut pe litoral șl minerii A- 
postu Constantin, Avram Ilie, A- 
nastase Gheorghe, electricianul 
Groza Ioan și al(i mineri din Vul
can, Aici, pe litoral, au loc Intil- 
nirl plăcute, se leagă prietenii cu 
atelari din Hunedoara, petroliști 
constructori, ceferiști,

Astăzi, munca și odihna sînt 
împletire de drepturi asigurate 
prin Constituție — legea de bază 
a tării, — tuturor celor ce mun
cesc din patria noastră.

D. GRISAN--- ------- -— ■ -___  ' —L. DEMETER

Locuri atractive de pe DEFILEUL JIULUI I
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Avîntul industriei carbonifere din Valea Jiului
№

• Cum se vor asigura rezervele
• Transportul) aerajul, rambleu!
• 0 problemă importantă: cadrele

Ne 
putui 
viitorul cincinal,

Directivele Congresului a| IX-lea 
al PC-R- cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 1966- 
1970 trasează sarcini importante și 
industriei extractive carbonifere. In 
viitorul cincinal, din bazinul car
bonifer al Văii Jiului se vor ex 
trage cantități sporite de cărbune. 
Din cele 20-22 milioane tone de căr
bune cit se preconizează să se ex
tragă in 1970 pe întreaga economie 
națională, 8-8,5 milioane tone tre
buie să f|e huilă brută extrasă din 
minele Văii Jiului.

Pentru asigurarea acestei produc
ții ette necesar Să Я* aloce C.C.V.J. 
pe perioada anilor 1966.1970 cea. 
3,3 miliarde lei din care o mare 
parte pentru dezvoltarea producției 
în minele noi Dîlja, Paroșenl, Băr- 
băteni, mina ce vor trebui să asigure 
în anul 1970 pește 1,6 milioane to- 
ne"*de huilă din totalul de 2,3^2,8 
milioane tone huilă brută cîț 
prezintă sporul de producție în 
anul 1970 față de anul 1965.

0 parte a investițiilor alocate va 
contribui |a dezvoltarea producției 
în minele existente prin dezvoltarea 
și modernizarea acestora (mina Le
nea, Anlneasa, Vulcan). In acest 
școp sînt preconizate o seamă de 
lucrări de măre importantă din care 
o bună parte stnt pe cale de a fi 
încă de pe acum realizate. Astfel, 
la E.M. Lpnea transportul produc, 
ției celor trei mine va fl concen
trat la orizontul 400, iar producția 
va fi extrasă prin putui eu schip 
construit la Lenea li, complet auto, 
matizat cu o capacitate de extrac. 
ție de peste 6 000 tone pe zi.

O creștere simțitoare a produc 
țiel se va realiza și la mina Dîlja, 
intrejă în exploatare la începutul 
acestui an ți a cărei producție în 
antil 1970 se va ridica la 800000 
tone de cărbune. Pentru obținerea 
acestei producții care va ridica mi. 
na Dîlja în rîndul exploatărilor car. 
bonifere mari din Valea Jiului se 
fac încă de pe acum intense lucrări 
de pregătiri,

Obiective de mare importantă vor 
fi puse în funcție în această peri
oadă și la celelalte exploatări car
bonifere din Valea Jiului.

Pentru concentrarea producției se 
vor săpa puțuri moderne cu schip 
de mare capacitate la Aninoasa sud, 
Dljja, Vulcan, Pâroșeni ți Urlcani.

Desfășurarea în condiții optime 
а procesului de producție în sub
teran este ștrînș legată de trans
port, apraj șl rambleu. Pentru asi
gurarea acestor condiții se vor con
strui funiculare la Paroșenl, Aninoa
sa sud, statia principală de aeraj 
de Ia Lonea I, puțul de aeraj Valea 
Arsului, suitorul de aeraj nr. 3 Dîlja, 
stația de ventilatoare de la blocul 
IX, puțul 11 Vulcan, ștatia de ven

mal despart 5 lupi de înce- 
anului 1966, primul an diu

re

tilatoare din blocurile III-IV Lu- 
peni, etăttiie da rambleu hidraulic 
de la Lonea, Dîlja, Vulcan și altele.

Alimentarea cu energie electrică 
va fl ți ea definitiv rezolvată prin 
liniile electrice de 35 fcv, 6 JrV ce 
se vor executa încă din primii ani 
ai viitorului cincinal. Astfel, se vă 
pune în funcție linia electrică de 
з§кѵі,ирец|Щгіраді, Hnillăde 6kv 
dintre puțurile 10-11 Vulcan, pre
cum $1 cele de alimentare cu ener 
gle electrică a minelor Paroa^ni, Lo
nea si LivȘzeni,

In vederea «șigutâiii exploatări
lor miniere cu aerul comprimai 
necesar bunei desfășurări a muncii 
în subteran, se ver monta turbocom 
presoare cu debit de 276 m c pe 
minut la minele Urleani, Lppeni si 
Petrila.

Accent deosebit se va pune tn a- 
ceastă perioadă pe mecanizarea unot 
lucrări ce necesită un volum mare 
de muncă sau eforturi fizice deose
bite. Astfel, vor fl mecanizate ram 
pele de descărcare a utilajelor gre
le, vor fi complet mecanizate ope
rațiile de încărcare si descărcare în 
depozitele de lemne, operațiile reș 
peetlve făeîndu-se cu macarale por 
tante.

In vederea asigurării pieselor de 
schimb pentru utilaj!, confecționării 
cantității sporite de armături meta 
lice ți tuburi de aeraj etc. este 
preconizată dublarea capacității dt 
producție a Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani.

Pentru îmbunătățirea asistentei 
tehnice pe toate schimburile, la lo
curile cheie, unde Se hotgrățte soar
ta producției, s-au luat măsuri de

—“ — .      ■

întărire a aparatului tehnico-Ingine. 
rese în sectoarele productive, 
cest lucru va asigura condiții 
pereonaluj ingineresc «t *« poată 
ocupa in mod temeinic de probleme 
majote ca: găsi,ea de metode no| 
4e exploatare сен-«ячп?4к)аГ(» con
dițiilor de zăcămfnt, Introducerea 
tehnicii înaintate, aplicarea și ex
tinderea de initiative eficiente.

Introducerea în continuare а teh 
“leii Й0І, înzMtrșrea iinițjțilgr a 
părtinind C.C.V.J. ад utilaje moder. 

*>* precum și folosirea raționala a 
acestor utilaje menite sg contribuie 
la realizarea sgrcipilpr de plan și 
reducerea efortului fizic slnț pro
bleme indisolubil legate de pregă- 
tirea cadrelor calificate capabile să 
mînuiască aceste utilaje.

jn vederea asigurării cadrelor ca
lificate ац fost luate măsuri de con
struire pe lîngă exploatările Lu
pani, Petrllp șl Dîlja de școli cores
punzătoare cerințelor. In perioada 
1966 -1970 prin construirea acestei 
țcgli, activitatea de învătămlnt va fi 
mult îmbunătățită asjgurindii-ee est- 
Ml necesarul de cadre calificate în 
diferite specialități.

In această perioadă numărul ee‘ 
lor care urmează să șe califice și 
să-și ridice calificarea va crește 
de la 1417 elevi îh 1989 le 9 865 

elevi în 1970.
Creșterea continuă a numărului 

de cadre, perfecționarea lor crmști- 
tuia garanția folosirii cu maximum de 
eficienta a utilajelor moderne din 
dotare.

Minerii 
entuziasm 
rpctivele
P.C.R. împletirea acestor măsuri 
hărnicia și priceperea minerilor 
Văii Jiului constituie chezășia în- 
deplinirii sarcinilor sporite ce ne 
revin.

VălI Jiului au primit 
sarcinile trasate de 
Congresului al IX-lea

Ascensiune tn adtncuri
(Urmare din pag. l-a)

C<t un ewmanee ritm se menți
ne Intr-adevăr în activitatea bri
găzii comunistului Sichltlu Gheor- 
ghe, o dovedese rezultatele, de la 
eele mal îndepărtate pind la cele 
mai proaspete. СЫ mai evident din
tre ele este terminarea recentă cu 
10 zile mai devreme a camerei cui- 
butoaielor, lucrare care la recep
ționate a primit calificativul de 
„foarte bine". Dacă cercetăm Insd 
rezultatele din tot cursul acestui 
an observăm cq brigada s-a aflat 
Intr-o continuă ascensiune pe gra
ficul întrecetii socialiste, olanul ta 
săpări și betonăti fiind depășit lună 
de lună cu cel puțin 5 m 1, De abia 
după descoperirea acestor realizări 
ti fapte, mi-atn putut întregi Ima
ginea asupra portretului comunis
tului Siehttiu, asupra portretului 
colectiv ai întregii sale brigăzi.

PROGRAM DE RADIO
7 august

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
'Știri; 5,06 Cintece patriotice, 5,15 

Jurnalul satelor; 5,25 Marșuri de 
Ion Chioreanu: 5,45 „Cintă d-alea 
d-ale noastre" — cintece popu
lare; 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 6,10 „Să clnte tinere
țea" — muzică ușoară; 6,35 Piese 
instrumentale de mare populari- 
late,- 7,00 Radiojurnal; 7,15 Soliști 
de muzică ușoară; 7,30 Sfatul me
dicului : Cura de fructe,- 7,35 A- 
nunturi, muzică; 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,00 Sumarul preșeii
8.30 Popas folcloric în regiunea 
Crișana; 9,00 ta microfon melodia 
preferată; 9,45 Maeștri ai arcușu
lui — Fritz Kreisler; 10,00 Buletin 
de știri,- 10,03 Duete din operei
10.30 Iascha Heifeiz, Gregor Piști, 
gorsky și Arthur Rubinstein — in- 
terpretează Trio-ul opus 49 nr. 1 
în re minor de Felix Mendelssohn- 
Bartholdy, 11,00 Cintece de Cheor-

ghe Costinescu; 11,15 Program in
terpretat de orchestra simfonică a 
Scolii medii de muzică nr. I din 
București; 11,43 Tangpurl de con
cert) 12,00 Buletin de știrb 12,03 
Prelucrări de muzici populară; 
12,35 Muzică interpretată de fan
fară; 12,50 Coneett de prinz; 13,45 
Muzică ușoară interpretată la a- 
cordeon de Amando Flschella, 
14,00 Buletin de știri; 14,10 „Soa
re, valuri, melodii" muzică u- 
șoară, 15,00 Simfonia a VI-a In Do 
major de Franz Schubert; 15,30 
Săptămîna literari; 15,45 Cîntăre- 
tli plalufiler noastre; 16,00 Radio
jurnal,- 16,15 Pagini din operete,- 
16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 17,00 Intermezzo muzical 
— muzici ușoară; І7.15 Chipul de 
rhline al patriei; 17,30 Prelucrări 
de cintece aromânești de Ipn Du
mitrescu; 17,45 Potpuriuri de ihu- 
zică ușoară; 18,00 „De ее î De un

A. 
ca

cu 
Di

al
eu

cere s-a angajat cu attla entuziasm 
ti însuflețire. în marea întrecere 
pentru realizarea sarcinilor ce le 
revin din Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al P.CR.

Din

» t

Acolo unde metalul 
primește forme noi

• Cifrele vorbele
• Comuniștii pe primele locuri

Oriunde te 
afli, ia mecanică 
sau turnătorie, 
ecmslrucțij meta» 
lies sau reparații 
mecanice, pește 
tot Se muncește eu 
însuflețire. In toa
te secțiile Uzinei 
de reparat Utilaj 
minier din petro- 
șani, metalurgiștii, 
ÎU frunte eu cp. 
m Ц n i Ș t i i, nu-și 
precupețesc efor
turile pentru a 
înfăptui, prin a- 
portul lor modest, 
sarcinile trasate 
de partid.

O situație în
tocmită în urmă 
cu elteva zile de 
dătre serviciul de 
planificare al uzi» 
ne! eșțe deosebit 
de semnificativă.

Cifrele, înșirate 
In dreptul fiecă
rei rubrici, ex- 
primă, prin limba
jul lor lapidar, 
munca colectivă 
și rezultatul ei. 
Printre altele, în 
situație se arată 
că metalurgiștii d« 
la u. r, и. M. P. 
au încheiat luna 
cd 14,4 la sută planul global de pro
ducție. ta principalele utilaje 
prototipuri indicele de plan a 
îndeplinit în proporție de 202,1 
șută, Ja producția marfă în proporție 
de 116,2 la șută.

Pațorjtă unei mai bune organizări 
a muncii și îmbunătățirilor aduse 
procesului de producție, la finele 
lunii iulie productivitatea a sporit 
cu 9,5 procente fată de indicele pla
nificat.

...Secția de construcții metalice. 
O zi obișnuită de lucru. La semnul 
unui muncitor, podul rulant prinde 
a aluneca ușor spre cealaltă extre
mitate a sCtției. Manevrîndu-1 Cu 
îndemînarea cîștigată de-a lungul 
anilor, macaragista Szilveszter Elisa- 
beta execută comenzile cu precizie.

Intre muncitorii de nădejde ai secției mecanice
la U.R.U M.P. se află și strungarul Schnabel Martin, 

execută întotdeauna lucrări de calitate și la timp. 
Iată-1 execuți nd p piesă de mare precizie.

iulie depășindu-și

el

Și 
fost 

la

abatajele unul sector
Minerii sectorului IV В do la mina Lupeni sînt cunoscuți 

pentru hărnicia și rezultatele obtinuțe In întrecerea socia
listă. Colectivul acestui sector s-a numărat printre primele 
sectoare miniere din Valea Jiului care au raportat îndeplini
rea, cu mult înainte de termen, a planului pe 7 luni.

In preajma sărbătoririi zilei lor, minerii sectorului IV В 
AU repurtat un nou succes în muncă : ei și-au depășit planul 
pa primele 3 Zile ale lunii august cu 326 tone de cărbune 
cocsificabil, fapt ce îi situează și în prezent în fruntea în
trecerii pe exploatare. Demne de relevat sînt rezultatele do- 
bîndlte de către brigăzile minerilor Lucaci Andrei și Blaga 
Mihai din acest sector care au reuțit să extragă în luna cu
rentă 122 și, respectiv, 103 tone de cărbune cocsificabil pește 
prevederile planului.

întregul colectiv al sectorului este hotărî! ca pînă Ja Ziua 
minerului să adauge la realizările obținute, încă cel puțin 300 
tone de cărbune peste plan,

In stingă intrării in secție, mem
brii brigăzii comunistului Carașca 
Anton sînt Cuprinși de țjorul mun
cii. Movila de cleme necesare 
strîngerii armăturilor metaliee, pe 
care le execută această brigadă, 
crește necontenit. В șl firesc. Qt- 
ganizîndu-și munca CU pricepere, 
brigada lui CaraȘca reușește șă 
preseze peste 1 500 cleme în 
fiecare schimb.

Din toate colțurile acestei secții 
imense răzbate clocotul muncii în
suflețite. Tinărul Maghiar Vasi’e 
controlează încă o dată tuburile de 
aeraj pe eare |e-a terminat. Intr-utia 
din subsectii, sub conducerea tova
rășului Mako Ștefan, s-au Încheiat 
șl lucrările la o nouă comandă de 
armături metalice necesare cxplog 
tăriler carbonifere. Brigada lui 
Hentz Eugen a executat instalația 
de împins vagonete.

Această activitate 
plină de neastimpăr 
tîlnești șl tn celelalte
Zinei. La turnătorie, spre exemplu, 
comuniștii Inel Romulus, Pavel 
Mircea, Atitlenei Nicolae șl cei
lalți au fost toată luna preocupat' 
să toarne numai piese de bună ca
litate. O atenție sporită au acor
dat executării
încredințat și rabotqrul Pitic Leon, 
frezorul Peter Vilhelm, strungarul 
Guia Mircea și multi alții care au 
contribuit, prin efortul depus, la 
îndeplinirea sarcinilor și depășirea 
de plan pe luna Iulie.

M C.

trepidantă, 
potl S-o In 
secții ale u-

lucrărilor ce li s-au

de ’ De Cîndî"; 18,20 Melodia 
populară și interpretul preferat- 
18,40 Muzică ușoară; 18,55 La mi
crofon, romanța,- 19,20 Varietăți 
muzicale; 80,00 Radiogazeta de 
seară,- 20,30 Sonata nr. 3 in Fa ma
jor pentru vioară și pian de Haen- 
del; 20,45 Noapte bună, copii, 
20,55 Clntă pentru dva. orchestre
le : Vădim Liudvikovski; Radiote- 
levizlunil române, Michel Legrand, 
Gerd Natschlnschi; 21,26 Muzică 
ușoară de Sile Dlnicu; 21,40 Rap
sozi de odinioară ai clntecului 
nostru popular,- 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Muzică de dans,- 33,00 Start ritmic, 
23,35 Muzică din opere; 23,32 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II. 7.30 Buletin de 
știrb 7,35 „O melodie — țrei in
terpret!", 7,50 Melodii populare 
cerute de a»cultâtofi; 8,20 Scene 
vesele din operetele lui Kalman, 
8,50 Recital Radu Alduleșcu,- 9,00 
Buletin de știri; 9,03 Pieșe distrac
tive interpretata de Fanfară; 9,20 
Cintece pentru cei mici; 9,30 Roza

vtnturilor; 10,00 Simfonia 1 in Do 
mâjor de Weber,- 10,31 Pagini mu
zicale nemuritoare; 11,00 Buletin 
de știri; 11,03 Opera „Mapon" de 
Massenet; 11.45 Sonata pentru 
pian de Dan Constantinescu; Cvar
tetul de coarde opus 9 In Mi de 
Mihail Jora, 12,20 Arii din Operete, 
12,35 Clntă orchestra de muzică 
populară „Doina Olteniei"; 13,00 
Buletin de știri, 13,03 Melodii pen
tru toate vfrstele, 13,30 „Republi
că, patrie iubită" — emisiune de 
cintece, 13,40 Concert distractiv 
din muzica de operă; 14,07 Mu
zică simfonică, 14,35 „La mîndra 
pe ulicioara" —■ emisiune de me
lodii populare; 15,00 Buletin de 
știri; 15,10 Muzică ușoară, 15,30 
Muzică de promenadă; 15,45 Clntă 
corul de eopii al Radiotelevlziunii; 
16,00 Divertisment pentru orchestră 
de coarde de Mircea Hoinic; Trei 
schite simfonice de Constantin 
Bobeseu; 16,30 Selecțiunl din o- 
pera „Petru Rareș" de Eduard Cau- 
della, 17,00 Radiojurnal, 17,15 
Clnlă taragotistul Iosif Mihuț;

17,30 Anunțuri, reclame, muzică; 
13,00 Opereta „Vînt de libertate" 
de Dunaevskl,- 19,00 Buletin de 
Știri, 19,05 Concert de seară; 19,30 
Pagini de călătorie: „Salt pește 
Pol" de Geo Bogza; 20,00 Ritm șl 
melodii,- 20,30 „La sfîrșit de săptă- 
mlnă, cîntec, joc șl voie bună"; 
21,00 Radiojurnal. Sport, 21,20 
Canțonete interpretate de Mario 
Lanza, 21,40 Dansați cu noi; 22,30 
Voci care au cucerit lumea, 23,00 
Buletin de știri, 23,05 Din capodo
perele muzicii simfonice : Simfonie 
nr. 92 In Sol major „Oxford" de 
Haydn; 23,35 „Serpentine, confeti 
și bună dispoziție"; 1,52 Buletin 
de știri.

Cinematografe
7 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! 
Pensiunea Boulanka,- REPUBLICA •. 
Casa Riccordi; LONEA: Hanka; 
1ȘCRONI i încurcătură blestemată; 
VULCAN: Comisarul Maigret se 
Înfurie, PAROSENI: Elena din
Țroia; BARBATENI: La strada.
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LA PEKIN S-A DESCHIS

EXPOZIȚIA ECONOMICA A R.P. ROMANE
VIETNAM

I

PEKIN 5. Trimisul special Ager
pres, Adrian Ionescu, transmite:

Joi s-a deschis în capitala R. P 
Chineze Expoziția economică a R. 
P. ROmâne. Pe o suprafață de a 
proximativ 10 000 metri pătrați sînt 
expuse peste 2 000 de produse ale 
economiei românești: strunguri de 
diferite tipuri, mașini-unelte și al
te produse ale industriei construc
toare de mașini, care ocupă a- 
proape 50 la sută din suprafața ex
poziției; produse ale industriilor 
electrotehnice, petrolului și chimi
ei, economiei forestiere, bunuri de 
consum. Unele din utilajele expu 
se sînt prezentate în funcțiune, iar 
o serie de uzine și fabrici moder 
ne date în folosință în ultimii ani 
In țara noastră, sînt prezentate 
sub formă de machetă. Tractoare, 
excavatoare, motoare Diesel de ma
re capacitate și părți din locomo
tiva Diesel electrică sînt expuse 
în aer liber. Un punct central al 
expoziției îl constituie instalațiile 
de foraj 3 DH pentru forajul la 
5 000 de metri adîncime și T 50

La deschiderea expoziției au fost 
de față Ciu En-lai premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sian-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat și alte persoane ofi
ciale — miniștri, membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai unor ministere și orga
nizații economice. La festivi
tatea de inaugurare a ex
poziției au participat șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la Pekin și alți membri ai 
corpului diplomatic, ziariști chinezi 
și corespondenți de presă străini

Luînd cuvîntul, conducătorul de-

Demisia premierului grec Novas
ATENA 5 (Agerpres).
Fostul premier Athanasiadis No

vas a fost primit joi dimineața de 
regele Constantin al Greciei. Du
pă întrevederea pe care a avut-o. 
Novas a făcut o declarație cores
pondenților de presă în care a sub
liniat că a remis regelui demisia 
sa. El a menționat însă că regele 
Constantin i-a cerut să rămînă în 
fruntea guvernului pînă la rezol
varea crizei guvernamentale. Atha
nasiadis Novas a precizat că în 
cursul zilei de joi regele va primi 
în mod succesiv pe liderul Parti-

MOSCOVA — Pentru merite 
deosebite în domeniul construcției 
de avioane, cu prilejui împlinirii 
a 60 de ani, cunoscutul construc
tor de avioane sovietic Artem Mi- 
koian a fost decorat cu ordinul 
„Lenin".

Avionul său „E-166", a cărui 
construcție a fost terminată in ju
rul anului 1960, a stabilit recor
durile mondiale de viteză și de 
înălțime. In urmă cu trei ani, acest 
avion a atins viteza maximă de 
peste 3 000 km pe oră.

LONDRA. — Ministrul britanic 
al apărării, Denis Healey, a con- 
Urmat miercuri reducerea pină in 
prezent cu 220 milioane lire ster
line a cheltuielilor militare pe acest 
an ale Angliei. Aceasta reprezin
tă ceva mai mult de jumătate di a 
reducerile preconizate pină ia 
siîrșitul actualului deceniu și care 
ar urma să se ridice la suma de 
400 milioane lire sterline. El a 
spus că datorită angajamentelor 
militare în străinătate. Marea Br'- 
tanie ttebuie să cheltuiască valută 
străină in cantitate mai mare de
nii poate suporta economia sa.

BUDAPESTA. — Recent în R.P 
Ungară a fost vînat un căprior — 
ale cărui coarne prin mărimea lor 
au stabilit un nou record mondial 
în materie de vînătoare. Coarnele- 
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legației guvernamentale române, 
Bujor Almășan, a arătat că expo
ziția înfățișează succesele obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român în lup
ta pentru dezvoltarea economiei și 
culturii țării. Expoziția, pe 
care o inaugurăm astăzi, a spus 
el, ca și Expoziția R. P. Chineze 
ce se va deschide în curînd la Bu
curești vor reprezenta, fără îndo
ială, o nouă și grăitoare mărturie 
a prieteniei și colaborării frățești 
dintre popoarele noastre, vor con
tribui la adîncirea cunoșterii re
ciproce, la promovarea pe mai de
parte a relațiilor în toate domeniile 
dintre cele două țări.

Răspunzind, Lei Jen-min, vicepre
ședinte al Consiliului pentru pro
movarea comerțului internațional, 
ministrul adjunct al comerțului ex
terior, a arătat că organizarea aces
tei expoziții reprezintă un eveni
ment de seamă în dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre poporul 
chinez și poporul român și a rela
țiilor de întrajutorare reciprocă 
între China și România.

Masele largi populare din Chi
na vor vizita cu deosebit interes 
expoziția dv„ vor vedea cu ochii 
lor realizările construcției din ța
ra dv., învățînd din experiența 
dv. în construcția socialistă.

Panglica inaugurală a fost tă
iată, în aplauzele asistenței, de 
Ciu En-lai. A fost apoi vizitată 
expoziția.

In timpul vizitei, oaspeții au sa
lutat pe muncitorii și tehnicienii 
români de la expoziție și au avut 
cuvinte de apreciere față de pro
dusele prezentate, față de dezvol
tarea pe care o cunoaște Româ
nia socialistă.

dului Uniunea de centru, G. Pa 
pandreu, și pe șeful Partidului U- 
niunea Națională Radicală, Pana- 
yotis Canellopouips, iar la 6 au
gust pe conducătorul Partidului 
progresist, Markezinis, și pe lide
rul E.D.A., Passalidis.

Totodată, la Atena s-a anunțat 
că pe toată durata crizei politice 
vor fi interzise manifestațiile și 
întrunirile publice. Poliția și jan
darmeria au fost plasate in stare 
de alarmă. Paza în jurul parlamen
tului și a palatului regal a fost 
întărită.

trofeu cîntăresc 730,4 grame, au 
volumul de 450 cm cubi și au ob 
ținut 240,18 puncte după sistemul 
internațional de punctaj. Vechiul 
record mondial aparținea unul 
trofeu de căprior vînat pe terito
riul Poloniei, la sfîrșitul secolului 
trecut.

PANAMA. — Un avion bimo- 
tor de tipul „C-46" apatținînd com
paniei „Liniile internaționale pe-

In cîieva
ruviene" s-a prăbușit miercuri in 
apropiere de aerodromul din Pa
nama. Cele șapte persoane aliate 
la bordul avionului și-au pierdut 
viata. Accidentul s-a produs la 
ctteva minute după ce avionul de
colase de pe aeroport, în urma 
unei explozii la bordul avionului 
în plin zbor.

ISTANBUL. — Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă 
ținute miercuri la Istanbul, minis
trul de externe al Turciei, Hasah 
Isîk, a declarat că Grecia și Tur
cia au căzut de acord să continue 
tratativele în vederea găsirii unei 
soluții acceptabile în problema ci
priotă.

SAIGON 5 (Agerpres).
In noaptea de 4 august, forțe ale 

Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au atacat cel 
mai important depozit de benzină 
din apropierea bazei americane de 
la Da Nang. In primele ore ale 
dimineții, scrie agenția France 
Presse, se putea vedea o enormă 
coloană de fum negru deasupra 
instalațiilor depozitului. Un vas pe
trolier de mare tonaj, sub pavi
lion panamez, a reușit să ridice 
ancora și să se îndepărteze de lo
cul incendiului. In urma acestui 
atac neașteptat, artileria de pe na
vele de suprafață ale flotei a 7-a 
americane și grupuri de avioane 
au bombardat mai multe puncte 
din regiunea Da Nang, în timp ce 
unitățile guvernamentale au inter
venit pe uscat pentru a depista 
grupurile patrioților. Pînă acum nu 
au putut fi evaluate pagubele în
registrate la instalațiile petroliere 
atacate de forțele F.N.E. Unitățile 
patriotice sud-vietnameze își con
tinuă acțiunile în delta Me Kong. 
Pe insula Phuc Quoc patrioții au 
bombardat cu mortiere satul Ham 
Ninh. Nave americane au contra
atacat cu focuri de artilerie. Alte 
trei posturi guvernamentale situate

Uneltiri urmărind 
dezmembrarea Sudanului

KHARTUM 5 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al auto

rităților din Khartum a declarat 
presei recent că guvernul sudanez 
se află în posesia unor informații 
care confirmă că elemente separa
tiste aflate în afara granițelor Su
danului sînt pregătite să intre în ța
ră. Aceste elemente care vor să 
dezmembreze Sudanul prin rupe
rea provinciilor meridionale au pri
mit sprijin de la un stat cunoscut 
prin ostilitatea sa față de Sudan, 
a afirmat purtătorul de cuvînt. 
Deși purtătorul de cuvînt guver
namental nu a indicat numele sta
tului care ajută forțele dizidente, 
observatorii politici consideră că

ANKARA. — La Ankara a avut 
loc miercuri o reuniune a Consi
liului național al Securității sub 
președinția primului ministru turc 
Urguplu. Agenția France Presse 
relevă că principala problemă afla
tă în dezbaterea consiliului a fost 
problema cipriotă. N-a fost publi
cat nici un comunicat în legătu
ră cu această reuniune a cabinetu
lui turc

MANAGUA. — In primele 12 
ore ale zilei de miercuri în Nica
ragua s-au semnalat 54 de cu
tremure de pămint. Primele in
formații nu semnalează victime, 
insă vorbesc despre importante pa
gube materiale.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță Că la 5 august Мао Tze- 
dun, președintele Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Chinez, 
a primit delegația Partidului Co
munist din Indonezia, condusă de 
D. N. Aidit, președintele Comite
tului Central al P. C. din Indone
zia, cu care a avut o convorbire 
cordială. 

în provincia Chuong Thien au fost 
supuse unui puternic tir al pa
trioților.

☆

O știre transmisă de agenția 
France Presse în primele ore ale 
dimineții de 5 august arată că tru
pele F.N.E., care au atacat depo
zitul de benzină de lîngă Da 
Nang, au reușit să pătrundă în in
teriorul acestuia. Au avut loc lup
te între patrioți și trupele de pază. 
Pagubele înregistrate sînt cu mult 
mai mari decît se presupunea ime
diat după terminarea operației pa
trioților sud-vietnamezi.

☆

HANOI 5 (Agerpres),
Agenția V.N.A. anunță că de la 

5 august 1964, cind s-a dezlănțuit 
primul atac naval și aerian asupra 
Republicii Democrate Vietnam, for
țele armate ale R. D. Vietnam au 
doborît 438 de avioane americane.

Avioanele doborîte sînt de 20 ti
puri diferite, inclusiv cele mai mo
derne tipuri ca F-105 „Thunderc- 
hief", F-4 „Phantom", A-4 „Sky- 
hawk", un avion de recunoaștere 
fără pilot etc.

este vorba de autoritățile de la 
Leopoldville. Glteva ziare care 
apar la Khartum au făcut cunos
cut că există deja un plan politic 
și militar pentru proclamarea inde
pendenței sudului. Pentru a dejuca 
aceste planuri, guvernul sudanez a 
luat o serie de măsuri.

In același timp situația în pro
vinciile meridionale sudaneze con
tinuă să se mențină încordată. 
Două detașamente ale trupelor gu
vernamentale au fost încercuite de 
forțele sudiste în localitatea Tum- 
bura din provincia Equatoria. Co
municațiile acestor trupe cu car
tierul general al forțelor armate 
sînt complet întrerupte.

ROMA. — Consiliul de miniștri 
al Italiei a adoptat proiectul de 
buget al țării pentru anul care 
urmează. Noul buget al Italiei pre
vede la capitolul cheltuieli suma 
de 8012,9 miliarde lire, iar la capi
tolul venituri 7121,4 miliarde lire. 
In concluzie, bugetul Italiei pen
tru anul 1966 prevede un delicit 
financiar de 891,5 miliarde lire, re- 
prezentînd o creștere a deliciiului 
cu 235 miliarde lire lață de pre
viziunile actualului buget care se 
va încheia la 31 decembrie.

OTTAWA. — Guvernul cana
dian a consimțit să acorde majo
rări de salarii celor peste 22 000 
muncitori poștali care se află în 
grevă Primul ministru, Lester Pear
son, a declarat că guvernul a ac
ceptat recomandările făcute de 
judecătorul Anderson, însărcinat cu 
investigarea cererii de sporire a 
salariilor prezentate de greviști.

ADEN. — In orașul Aden, în 
noaptea de 4 august au explodat 
trei grenade de plastic, rănind 6 
persoane. De asemenea, arată a- 
genția Reuter, explozia unei bom
be a distrus un hangar de avi
oane al bazei aeriene britanice din 
Aden.

Tiparul I I.P.H. Subunitatea Petroșani

HANOI 5 (Agerpres).
In mesajul adresat Comisiei in

ternaționale de supraveghere șl 
control din Vietnam de către șeful 
misiunii de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze se arată că la 4 au
gust, în afară de raidurile între
prinse asupra mai multor regiuni 
populate din R. D. Vietnam, avi
oanele militare americane au bom
bardat pentru a șaptea oară orașul 
Nam Dinh. In trei zile consecuti
ve, forțele aeriene ale S.U.A. au 
bombardat și mitraliat obiective 
industriale - și cartiere populate ale 
orașului Nam Dinh. In aceeași zi, 
avioanele americane au bombardat 
regiunea Van Dinh din provincia 
Ha Tay, care se află la o distan
ță de numai 38 km de Hanoi, pro- 
vocînd victime în rîndul populației 
civile.

Misiunea de legătură cere în 
mod energic ca guvernul £,U.A. 
să pună capăt tuturor actelor de 
agresiune împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze imediat războ
iul agresiv din Vietnamul de sud, 
să retragă de acolo toate trupele 
sale și ale aliaților săi, precum și 
toate armele și materialele de răz
boi și să aplice cu strictețe acor
durile de la Geneva din 1954.

PARIS 5 (Agerpres).
Confederația Generală a Mun

cii din Franța a dat publicității 
miercuri un comunicat în care 
condamnă agresiunea S.U.A. în 
Vietnam și cere să se pună ca
păt bombardamentelor asupra teri
toriului R. D. Vietnam.

In comunicat se spune că „a- 
ceste acțiuni războinice si«t în 
totală contradicție cu declsfațiile 
președintelui Johnson, potrivit că
rora S.U.A. ar dori pacea".

Grevă generală 
la Calcutta

DELHI 5 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenție! 1 

„Press Trust of India", joi a în
ceput la Calcutta greva generală 
declarată în semn de protest îm
potriva hotărîrii companiei en
gleze de a majora tarifele de 
transport la tramvaie. După de
clanșarea grevei, transportul în 
comun cu tramvaiele a fost com
plet paralizat. Magazinele și pie
țele au fost închise. Numeroase 
întreprinderi industriale și-au în
cetat activitatea.

Adoptarea de către Senatul , 
S. U. A. a proiectului de lege 
privind garantarea dreptului 
de vot al negrilor

■ WASHINGTON 5 (Agerpres).
Senatul S.U.A. a adoptat cu 79 ’, . 

voturi contra 18 proiectul de lege 
privitor Ia garantarea dreptului de 
vot al cetățenilor de culoare, care 
fusese adoptat cu o zi înainte și 
de Camera Reprezentanților. Pro
iectul de lege, care a fost trimis 
președintelui Johnson spre sem
nare, prevede abolirea testelor de 
cunoștințe generale și de istorie 
aplicate pînă în prezent în statele 
din sud pentru a împiedica exer
citarea dreptului de vot al ne
grilor. De asemenea, proiectul per
mite guvernului federal să pro
cedeze la înscrierea alegătorilor 
negri în registrele electorale.
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