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PROBE

RODAJ

La Uzina de preparare a cărbunelui din Coroești a in
trat de curînd în proba de rodaj cea de-a doua linie tehno
logică. La prima linie tehnologică de la această uzină, care 
a intrat în exploatare mai de mult, s-au depășit .de pe acum 
parametrii globali proiectați. Capacitatea de spălare a 
linii este de 250 de tone de cărbune pe oră, indicile 
cuperare a cărbunelui s-a depășit cu 1,7 la sută, iar 
mul de barită a fost redus cu peste 1 la sută, față 
rametrii proiectați.

Cea de-a doua linie tehnologică, care va 
tare la începutul anului viitor și la care în 
cută probele de rodaj cu cărbune, a ajuns 
de spălare de

acestei 
de re- 
consu- 
de pa-

exploa-
se exe-

intra în
prezent 
la o capacitate

170 tone pe oră.
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• Pe firul viitorului drum 
al cărbunelui Aninoasa- 
sud —■ Coroiești.

In pag. 2-a
Foileton : Concert Dîl- 
ja pentru marele pub
lic aninosean.

In pag. 3-a

INSTANTANEE

Oameni 
și performante 
din abatajul nr. 5
0 Adevărați gospo

dari
• Băieți unul și u- 

nul
• Piusul: 110 va

goane cărbune

bu-

Geometria balcoanelor.

tea Ioan, pregătește 
rajul.

Profit de răgazul 
care-1 are pînă la veni
rea artificierului, și-î cer 
brigadierului lămuriri 
despre mersul muncii în 
abataj.

—■ In fiecare schimb 
se avansează cu două 
cîmpuri. Azi, de pildă, 
am găsit ortul pușcat. 
Am scos cărbunele lă
sat de cei din schimbul 
de noapte, am armat, 
pușcat și după aceea am 
armat a doua oară.

■ — Cum de reușiți Р 
astfel de performanță ?

— Apăi... . fiecare își 
are sarcina lui precisă, 
după pricepere. In schim
bul meu, Asimionesei 
răspunde de armare, Mi
hai de perforare, vago
netarul Pop se îngrijeș
te de procurarea mate
rialului lemnos.

— Și pe care dintre 
ortacii dumneavoastră îi 
considerați mai meri
tuoși ?

FRANC1SC VETRO

pe

Preabatajul, lung de 
58 metri, este susținut 
metalic cu armături Т.Н. 
așezate „sfoară". Sintem 
la abatajul cameră nr. 5 
din blocul VIII al minei 
Vulcan.

Este ora 12. Un om a- 
pare din întuneric și se 
îndreaptă grăbit spre 
suitor. Este ajutorul de 
miner Cheța Vasile.

— Mă duc să chem 
artilicierul. Pușcăm ime
diat.

— Abia acum ?
— Am' mai pușbat o 

dată dimineața, la 8.
Tihărui miner Costea 

Mihai, bate găuri. Mai 
are de perforat două. Mi
nerul Asimionesei Dumi
tru curăță vatra iar bri
gadierul, pe nume Cos

nu încetează olocomotive din Petroșani 
remorcare a trenurilor cu supratonaj. De

In depoul 
clipă acțiunea 
la începutul anului și pînă în prezent au fost remorcate un 
număr de 3 200 trenuri cu tonaj sporit. Tonajul remorcat în 
plus se ridică la 465 000 tone și s-a făcut prin aceasta o eco
nomie de 210 locomotive pe distanța Petroșani — Simeria și 
retur. Prin reducerea consumului specific de combustibil cu 
3,27 la sută, s-a reușit să se facă o economie de 5 642 tone 
combustibil convențional. Datorită strădaniei întregului co
lectiv al depoului de locomotive din, Petroșani s-a 
de la începutul anului să se depășească planul de 
cu 2,51 la sută, productivitatea muncii să crească 
sută și să se înregistreze 1 ’250 655 -lei economii la 
cost.

de 
de

reușit ca 
producție 
cu 3,2 la 
prețul de

LUCRĂRI EXECUTATE
&

(Continuare în pag. 3-a)

ACTUALITATEA
Scurtă discuție 

despre calitatea 
cărbunelui. Parti
cipă cîțiva ortaci 

brigadierului 
Vincze Ștefan, de 
la sectorul IX al 
minei Lupeni.

In stingă, șeful 
de schimb Bala 
Dănilă.

ф Miine, la ora 
sala clubului 
Vulcan este 
montaj literar 
suri pe tema

18,30, 
sindicatelor 
programat 

în proză și 
„Incursiune 

trecutul, prezentul și 
energeticii românești".

in 
din 
un 

ver- 
în

viitorul

în sala 
Petro-

O Azi, la ora 19, 
clubului C.C.V.J. din 
șani va vea loc un spectacol 
de muzică populară și ușoară. 
Spectacolul — organizat in 
cinstea fruntașilor’ și eviden- 
țiaților în întrecerea socialis
tă de la exploatările miniere 
din Valea Jiului — va fi sus
ținut de formații artistice de 
amatori.

ф Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă, în colabo
rare cu Comitetul de femei și

Pregătiri de iarnă 
la F. F. A. «Viscoza" Lupeni 

$1... CITEVA RAMINERI SERIOASE ÎK URMĂ
О dată cu îndeplinirea planului 

pe 1965, colectivul întreprinderii 
„Viscoza" Lupeni se preocupă de 
crearea unor condiții corespunză
toare de lucru pe timpul de iarnă. In 
această direcție, conducerea tehni- 
co-administrativă a întocmit un plan 
cu măsurile tehnico-organizatorice, 
pentru asigurarea unui regim ter
mic și a unor condiții optime de 
muncă și în sezonul rece. Multe din 
măsurile prevăzute ău fost aplicate. 
Astfel, s-au reparat izolațiile hi
drofuge de pe acoperișurile clădiri
lor, casa cazanelor de la sulfura 
de carbon, casa pompelor, atelierul 
de vulcanizare și altele. Căile de 
acces din incinta întreprinderii au 
fost reamenajate. Apoi, instalațiile 
electrice și telefonice s-au revizuit 
și au fost puse în stare bună de 
funcționare.

In vederea asigurării în toate 
secțiile a unui regim termic cores
punzător s-au completat termometre
le pentru controlul climei, cele de
fecte de la dizolvare și de la com- 
presoarele de amoniac au fost în
locuite cu altele noi. S-a verificat

modul de funcționare a manometre- 
lor, reductoarelor de oxigen și reci- 
piențiloi sub presiune.

Unele din măsuri își dovedesc e- 
ficiența. Bunăoară, pentru alimen
tarea spălătoriei de bobine cu apă 
purificată s-a amenajat captarea pi- 
rîului Braia și albia canalului de ali
mentare. Prin această lucrare, s-a 
schimbat direcția cursului apei pî- 
rîului Braia spre canalul de ali
mentare, pietrele și molozul din ca
nal fiind îndepărtate. De asemenea, 
s a adîncit albia Jiului în punctul 
de captare a apei și s-a curățat ca
nalul de aducție a bazinului de acu
mulare. S-a asigurat încălzirea ca
merelor de la casa pompelor și casa 
ventilelor.

Pe Jîngă cele amintite sînt în 
curs de execuție o serie de lucrări 
ca: repararea ușilor și a ferestre
lor, revizuirea instalației de încălzit 
din secțiile productive, crearea sto
curilor necesare de cărbune, sodă 
caustică, celuloză și alte materiale.

Realizările în ceea ce privește 
executarea lucrărilor menite să asi
gure condiții optime pentru desfășu

rarea procesului de producție puteau 
să fie mai bune dacă ar fi existat 
din partea tuturor secțiilor mai mul
tă preocupare. La întreprinderea 
„Viscoza" Lupeni, deși timpul este 
destul de înaintat, ritmul unor lu
crări este mult prea încetinit, une
le din ele nici nu sînt începute. 
Astfel, șopronul din spatele atelie
rului mecanic nu este reparat. Din 
această cauză nu pot fi montate și 
puse în funcțiune o parte din ma
șinile de tîmplărie. Nu s-au montat 
încă două radiatoare de încălzire la 
castelul de apă. De asemenea, repa
rarea și izolarea conductelor pentru 
transportul fluidelor nu este exe
cutată.

Conducerea întreprinderii va tre
bui să ia măsuri concrete pentru 
urgentarea lucrărilor rămase în ur
mă. Astfel sezonul rece va influen
ța negativ realizările întreprinderii 
pe 1966, va îngreuna obținerea u- 
nei calități corespunzătoare la sor
timentele de produse.

D. LUPAȘCU

-y;

• cu secția de cineficare din Pe.- ... 
troșani organizează o acțiune 
intitulată „Educația părinților". 
In cadrul acțiunii va fi pre-, 
zentată azi, Ia ora 16, în sala 
palatului cultural din Lupeni 
o conferință pe teme de edu
cație cetățenească urmată de 
filme educative 
traj. 
rința 
tale 
telor

1 - i

de
ora

scurt me-
16, confe- 
fi prezen-

Miine, la 
și filmele 
în sala clubului sindica- 
din Vulcan.

vor

La Teatrul de stat din♦
Petroșani a avut loc ieri vi
zionarea spectacolului cu pie
sa „Sfîntu' Mitică Blajinu" de 
Aurel Baranga. Piesa urmea
ză să fie prezentată sîmbătă 
13 noiembrie a. c. în premie
ră pe țară.

Instantaneu de ia I.P.I.P. Livezeni. Lăcătușii Cojocaru Constantin, 
Lungu Nîcolae și sudc ,ul Olaru loan confecționează cadre metalice pen
tru ferestre la noile clădiri.



Pg FIRUL VIITOBIILI 
PRI M AL CĂRBUNELUI

AMNOaSA SUB — COBOEȘTI
Concentrarea producției de cărbune a minei Aninoasa Ia puțul sud e o lucrare de o deosebită 

importanță. Intrarea in funcție a noului complex de extracție Aninoasa-sud va crea premize 
pentru dezvoltarea capacității de producție a minei. Pe de altă parte, va asigura materia primă 
necesară dării in funcțiune Ia întreaga capacitate a noii uzine de preparare a cărbunelui de la 
Corcești. Pentru ca investițiile făcute la acest complex să dea rezultatele dorite, se impune Ca 
flecare din obiectivele Care marchează acest nou drum al cărbunelui să fie pus în funcție la ter
men. Stadiul actuăl al unor obiective arată insă că ele sînt in întîrzlete. Pentru aceasta trebu
iau luate din timp toate măsurile de accelerare a ritmului de execuție, creînd astfel decalajul 
de timp necesar pentru executarea altor lucrări Care sint in funcție de cele intirziate.

Au satisfăcut aceste deziderate, constructorii de la T.C.M.M., minerii sectorului de investiții, 
preparatorii de la Corcești — unități care concură la realizarea diferitelor etape ale acestui nou 
drum al cărbunelui de la Aninoasa ? Vom vedea în rîndurile Cp urmează.

ІКНІІІІІІІІ 
la W li inn

Fitul viitorului drum al căr
bunelui, de ia mină la uzina 
de preparare începe din adin- 
curile Anlnoasei. Deci, primul 
popas in cadrul anchetei noas
tre l-am tăcut la mina Ani
noasa, la sectorul de investi
ta. L-am avut ca interlocutor 
pe tov. in> BRÎNZAN IOAN, 
șeful sectorului. Referitor la 
contribuita ce o aduce mina 
Aninoasa la punerea in func
ție a noului complex de lu
crări Aninoasa-sud, am primit 
următorul răspuns:

— Din graficul coordonator pen- 
tru executarea complexului ne re
vin următoarele sarcini: terminarea 
lucrărilor de construcții miniere 
(silozul și galeria de legătură in
tre siloz și puț la Orizontul IX). A- 
ceste lucrări au termenul 20 no
iembrie a. c. șb-1- vom respecta În
tocmai. O altă lucrare importantă 
e schimbarea liniei ferate în gale
ria de legătură cu puțul Aninoasa- 
Sud, Termenul e 31 decembrie a. c. 
iar noi am realizat deabia din 
lucrare. Ne-am concentrat însă tor
tele și dispunem de condiții pen
tru a termina lucrarea în termen. 
Dintre lucrările de montaj, mai a- 
vem de executat montajele a două 
culbutoare duble semiautomate, 
benzile metalice și dozatoarele, 
cîntarul • basculă și alte instalații. 
Dar, din aceste utilaje am primit 
doar benzile de alimentare.

Deci, prima Constatare: lu
crările de investiții subterane 
se desfășoară intr-un ritm Sa
tisfăcător, Partea primă — 
subterană — a noului drum al 
cărbunelui are șanse sd intre 
in funcțiune la timp. De pe 
artera subterani, cărbunele iși 
va continua drumul spre ziuă 
pe noul puț principal. AnlhOa 
sa-sud. Puțul a fost adlncit, 
deasupra ful se fnâlțd semeț 
modernul turn de extracție. 
Dar spre a răspunde scopului 
pentru cate a fost construit, 
puțul trebuie dotat cu un com
plex de instalații. In ce stadiu 
se află monta jul acestora î 
Ne-a răspuns tov. CHELARU 
GHEORGHH, șeful lotului de 
construcții Aninoasa-sud al 
T.CM.M.

— Noi montăm chiar acum ma
șina de extracție în turnul puțului. 
Lucrăm de zor pentru a termina 
montajele și a începe rodajul In 
gol. Dar motive pentru precipitare 
nu avem... Pînă ce se vor termi
na amenajările In secțiunea puțu
lui mai este...

De fapt aceasta e părerea tutu
ror constructorilor de la lotul Ani
noasa-sud. Lucrările de construcții- 
montaj ce revin T.C.M.M. sînt în- 
tr-im stadiu avansat) in schimb 
sînt mult rămase in urmă lucrările 
de amenajare In puț din partea 
B.DMN. Au dreptate. într-un fel, 
constructorii. Dar ei uită un amă
nunt esențial: amenajarea puțului 
este condiționată de terminarea 
montării mașinii de extracție. Mă
surătorile pentru ghidaje și apoi 
montarea ghidajelor in puț se vor 

putea începe numai după ce con
structorii vot elibera amplasamen
tul Spre a nu perturba activitatea 
celorlalți. Deci, tot de precipitarea 
dvs. e vorba, tovarăși constructori. 
Urgentați lucrările ce Vă cad în 
sarcină spre a asigura teren de ac
tivitate celorlalți și în Ultimă in
stanță, pentru reducerea decalaju
lui intervenit între lucrările de 
montaj și cele de amenajare a pu
țului.

(alea aeriana 
in еіапші îeiinolngit

Ne aflăm pe platforma sta
ției de funicular, in preajma 
marilor roți dințate ale tro
nului ce va acționa funiile de 
oțel Care vor purta peste dea
luri șl văi, pe o distanța de 
aproape 2 km, cupele cu căr
bune spre preparația Goroești. 
Mecanismul de acționare vu
iește asurzitor. Funcționează!

In vizita noastră, ne înso
țește și ne dă explicații tov. 
DUMITRESCU CONSTANTIN, 
maistru principal de funicula- 
re al T.C.M.M.

— Precum vedeți, am ajuns în 
faza de rodaj în gol a mecanismului 
de acționare — troliul reductor și 
cutia de viteză. Peste cîteva zile în
tindem și cablul tractor la tensiunea 
din proiect și lansăm vagonetul de 
control. Urmează apoi să încărcăm 
linia cu vagoneți, în vederea roda
jului în gol a instalației. In 10 no
iembrie putem începe chiar rodajul 
cu sarcină.

Construcția31 instalației de 
funicular a ajuns, cum s-ar 
zice, in faza examenului teh
nologic. Drumul aerian al căr
bunelui Aninoasa-sud — Co- 
roești e gata construit. Maistrul 
Dumitrescu a ținut să eviden
țieze montării din echipa lui 
Tutlungeanu Constantin, care 
au executat lucrarea.

Ritmul creației te cuprinde 
in prezent dealul Lazului e 
promițător. Bucură mai ales 
faptul că, deși in trecut au 
mai avut stagnări, constructo
rii și montării de la T.C.M.M. 
depun în prezent — să spu
nem în ceasul al 12-lea — e- 
forturl susținute pentru a re
cupera din timpul pierdut, 
pentru a predă complexul de 
lucrări In timpul cel mai scurt.

In această privință ne-a dat 
asigurări și tov. CIOC DUMI
TRU, inginerul șef al T.C.M.M.

—• Precum ați văzut, la linia de 
funiculare am început probele teh
nologice, De acum vom insista pen
tru terminarea lucrărilor de mon
taj in puț. Montarea mașinii de ex
tracție a început și se va termina 
la timp. După amenajările secțiunii 
puțului și sosirea restului de utilaje 
pentru puț, vom trece și la monta
rea acestora. Ia orice cat, ne vom 
concentra intens forțele spre a ac
celera toate lucrările Pe ne revin, 
ea noul complex de extracție să 
intre îh funcție cît mai curînd.

Două probleme aș dori să mai ri
dic. Prima: e vorba de conducta 
de alimentare cu apă a celei de-a 
П-a linii tehnologice de la Corcești, 
lucrarea trebuie predată In această 

lună și vom face totul pentru a o 
preda. A doua chestiune: Am pri
mit proiectul pentru stația de ali
mentate definitivă cu energie a fu- 
nicularului. Lucrarea nu o putem 
începe deoarece nu s-a deschis fi
nanțarea și nu e nici documentația 
terminată. Ё o lucrare importantă și 
ar trebui urgentată I

Imlilil 
„In CDBierwre"

Am poposit Ia filiala Băncii de 
investiții din Petroșani. Iată părerea 
tovarășului Cerbu Nicolae, directo
rul băncii.

— Să pornim de la un fapt îm
plinit. Linia tehnologică nr. 2 a pre- 
parației Coroești trebuia să producă 
încă de la începutul anului 1985, 
iar linia nr. 3 este planificată pen
tru 1966. Liniile respective au fost 
terminate, ce-i drept, Insă fără a 
avea posibilitatea să producă. Asta 
înseamnă că pînă ce Cărbunele de 
la Aninoasa va lua drumul spre 
Goroești, aceste linii reprezintă in
vestiții imobilizate. O altă lucrare 
care se va termina în curînd este 
funicularui de cărbune Aninoasa Sud- 
Coroești. Și această lucrare va fi 
tot o investiție „în conservare".

Iată deci consecințele economice 
ale nedării în funcțiune la • terme
nele planificate a celorlalte obiec
tive de investiții care alcătuiesc 
complexul de la Aninoasa sud. 
Două linii tehnologice la preparația 
Coroești care stau inactive, un fu
nicular care se va termina In Cu
rînd, și care, de asemenea, va Sta 
o vreme nefoloșit I Situația aceasta 
vă obligă să accelerați ritmul lu
crărilor.

Mill ШПІІІІ — 
linia іеіівоіввиа aU

Halta finală de pe noul drum al 
cărbunelui se află la preparația 
Coroești, mai precis la linia tehno
logică nr. 2, linie care va primi 
pentru spălare cărbunele de la A- 
ninoasa. In mod firesc, ancheta 
noastră a făcut și aici o... haltă. 
Interlocutorul nostru, inginerul 
Vilcea Dumitru, șeful preparațîei, 
ne răspunde la întrebarea care se 
pune aici: este pregătită linia teh
nologică nr. 2 pentru a primi căr
bunele de la Aninoasa ?

— De la început țin să mențio
nez — spune șeful preparației — 
că noi sîntem planificați a primi 
producția de la Aninoasa numai în 
semestrul II al anului viitor.

— Să Înțelegem de aici Că 
contind pe timpul pe cate, 
conform planului, ii aveți la 
dispoziție nu preconizați a în
treprinde nimic in cursul a- 
cestui an l

~ Nicidecum. La noi pregătirile 
au șl început. Linia tehnologică nr. 
2 și-a început rodajul cu cărbune. 
La început, a lucrat în gol, așa 
cum cereau normele tehnice de 
rodate. Acum lucrează la capaci
tatea de 150 tone pe oră, și, trep
tat) va ajunge la capacitatea pro 
iectată, de 250 tone/oră. Dacă for
țăm puțin nota, atunci la această

STEAGUL ROȘU

Stația de întindere a noului funicular Arnnoasa-sud-Coroești.

capacitate și deci la terminarea ro
dajului) se va ajunge pînă la fi
nele anului acestuia.

— Putem deci conclude că 
la sfirșitul anului, linia nr. 2 
va fi tn măsură să lucreze la 
capacitatea proiectată f

—■ In parte, da. Dar la linia teh
nologică nr. I, noi am adus o se
rie de îmbunătățiri. Aceleași îm
bunătățiri intenționăm să le adu
cem și la linia nr. 2. Pentru a- 
ceasta Insă, e nevoie de timp șl 
de oameni. Timpul care a mai ră
mas pînă la sfirșitul anului nu ne 
îngăduie, cu efectivul actual de 
meseriași pe care 11 avem, să fa
cem aceste îmbunătățiri și la linia 
nr, 2. După toate calculele noas
tre, acest lucru П vom putea rea
liza numai în primul trimestru al 
anului viitor. Dacă atît constructo
rii de la T.C.M.M. cît și minerii 
de la Aninoasa vor accelera Insă 
ritmul execuției lucrărilor pentru 
centralizarea producției) atunci și 
noi vom lua toate măsurile pentru 
a nu rămîne In urma lor.

avut o discuție cu tov. MERFU POM- 
PILIU, inginer șef investiții din ca
drul C.C.V.J. Subiectul: perspecti
vele predării complexului de lucrări 
Aninoasa-sud-Coroești, probleme la 
ordinea zilei avîndu-se în vedere a- 
proplerea termenului de date In 
funcțiune.

— Complexul de instalații — atît 
de extracție Cît șl de transport ■— Ani
noasa-sud-Coroești se compune din 
utilaje moderne, a căror procurare 
cît și montare implică o seamă de 
greutăți. Tocmai din această cauză 
s-au produs întîrzieti față de ter
menele inițiale de predare. Avîndu- 
se în vedere specificul lucrării, ter
minarea ei definitivă s-a prevăzut 
pentru sfirșitul trimestrului I 1966. 
Există toate condițiile pentru ca 
acest termen să îie respectat.

Unde este necesar să se concen
treze forțele ? Mai întîi la amena
jarea puțului principal — montarea 
ghidajelor Din Cauza întîrzieril cu 
ridicarea în turn a utilajelor pentru 
montare, s-a decalat termenul de 
eliberare a rampei puțului la cota 
zero și predarea amplasamentului 
din partea T.C.M.M. către E.D.M.N. 
Or., acest lucru ar fi fost imperios 
necesar în scopul montării schele
tului metalic pentru molete provi
zorii fără de care nu se pot executa 
măsurătorile cu ajutorul chiblel și 
montarea ghidajelor pe coloana pu
fului. De acum, amplasamentul fiind 
eliberat, E.D.M.N. își va putea în
cepe lucrările și chiar să le termine 
ÎH îuna februarie* 1ОЛА Tn martie ѵл* 

începe probele de rodaj la instala
ția de extracție.

La funicular mai sînt de executat 
următoarele lucrări - culoarul de le
gătură între turnul puțului și siloz, 
care se vor termina în 6-8 zile, 
montarea grinzilor prefabricate la 
fundul silozurilor și a benzilor do
zatoare. Aceste utilaje sînt deja 
aici, ele n-au fost însă preluate de 
T.C.M.M., deoarece șantierul n-a 
ajuns la faza de montaj. T.C.M.M. 
mai are de montat contragreutățile 
la funicular, iar după întinderea ca
blului tractor și montarea cupelor 
urmează probele și autorizarea in
stalației de către I.S.C.I.R. Probele 
în sarcină vor urma, cum e firesc, 
după punerea în funcție a puțului, 
E bine, însă, ca T.C.M.M. să mai 
aibă în vedere următoarele: termi
narea atelierului de reparat și cu
rățit cupele la Coroești și mai ales" 
e aducțiunii de apă necesară pen
tru a Il-a linie tehnologică din pre- 
parație.

In privința sursei definitive de 
alimentare cu energie a instalației, 
constructorii au dreptate. Deocam
dată li s-a dat o soluție provizorie 
care va asigura efectuarea probelor 
tehnologice și, eventual, funcționa
rea, în prima fază, a instalației. La 
soluția definitivă se prevede o 
nouă stație de transformare de 15/6 
kV care n-a ajuns Ia finanțare 
fiind omisă la proiectare, omisiunea 
neobservată nici la avizare. Dar 
acest neajuns e în curs de reme
diere. S-au luat măsuri pentru în
tocmirea documentației, iar finan
țarea e în curs de deschidere.

IN CONCLUZIE : e important 
să se ajungă la unison cu toa
te lucrările pentru a remedia 
decalajele și a da în funcție 
întregul complex de instalații 
te formează noul drum al Căr
bunelui Aninoasa-sud — Co
roești.

In această privință trebuie 
să se afle în atenție mai ales \ 
următoarele lucrări:

Ф Terminarea măsurători
lor pentru ghidaje de către 
E.D.M.N., executarea ghidaje
lor la U.R.U.M.P. și apoi mon
tarea acestora tot de către 
E.D.M.N.
• Asigurarea la timp de 

către C.C.V.J. a tuturor utila
jelor necesare montării.
• Intensificarea preocupă

rii constructorilor și mentori
lor pentru a urgenta termina
rea lucrărilor care au măi ră
mas.

Termenul (să fie ultimul!) 
de dare în funcțiune a noului 
drum al cărbunelui Aninoasa- 
sud — Coroești se apropie.

SÂ FACEM TOTUL PENTRU 
A-L RESPECTA!

---------------------------------------------- r', 
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CONCERT DÎLJA
PENTRU MARELE PUBLIC ANINOSEAN

ШИ ШІМ îffîM ПИЦЦЕ

Dîrîul Aninoasa este im-
* portant nu numai prin 

aceea că-și poarta apele prin 
mijlocul comunei căreia i-a 
dat spre folosință șl numele, 
ci și pentru că face oficiul de 
hotar natural intre timpurile 
miniere Aninoasa șl Dîlja. 
Imediata vecinătate a acestor 
două timpuri miniere se im
pune atenției cetățenilor din 
Aninoasa și prin turnul de 
săpare a puțului auxiliar nr. 
3, situat Ia o bătaie de pușcă 
de centrul comunei, a cărui 
siluetă poate ti văzută foarte 
bine in zilele fără ceață.

Se pare insă că cei de la 
I ' mina Dîlja n-au fost satistă- 

cuti de efectele psihologice 
ale acestor elemente asupra 
aninosenilor (au și ei destule 
pufuri de mină.

Oameni perseverenți, cei de 
la Dîlja n-au cedat. Pentru 
a-1 tace conștlenfi pe toți cei 
din Aninoasa că și ei există 
pe lumea asta, dîljenil aii ho- 
tărtt să asocieze elementelor 
vizuale și elemente auditive 
care să le facă simțită pre
zența, Și — ceea ce e al lor 
e al lor — au procedat foarte 
civilizat, pornind să organize
ze un concert pentru marele 
public aninosean.

Dar ca să dai un concert 
trebuie să ai cel puțin doi-trei 

, muzicanți, care reuniți într-o
\ formație să emită sunete pe

■ diferite frecvențe și timbre.
Dar la mina Dîlja e mare cri
ză de elemente muzicale așa 
că cei de aici și-au dat pen
tru prima oară seama ce în
seamnă să neglijezi munca 
culturală, să nu identifici din 
timp pe cei care ar putea cîn- 
ta, să nu organizezi cu ei re
petiții...

A fost un moment în care 
la mina Dîlja a apărut un cu

Straja Lupeni — Victoria Călan 24-7
In ultima etapS a campionatului 

regional de handbal, formația Stra
ja Lupeni a întîlnit echipa Victo
rs Călan. Meciul a fost tot timpul 
1 discreția handballstilor din Lu
peni, care au Înscris nu mal puțin 
de 24 de goluri față de numai 7 ale

Utilajul la prima victorie 19*7
Jucînd pe terenul Jiul cu Viitorul 

Vulcan, echipa Utilajul Petroșani a 
obținut prima și... ultima victorie din 
acest tur al campionatului regional 
de handbal. Jucătorii petroșăneni 
au fost mai incisivi în atac, au tras 
mai mult la poartă și au înscris un 
mare număr de puncte : 19.

S.S.E. Petroșani Minerul Aninoasa 18-13
Meci plăcut, viu disputat, cu mul

te goluri de o parte și de alta. Pri
ma repriză s-a desfășurat sub sem
nul unei perfecte egalități, reflecta
tă de altfel și prin numărul egal 
de goluri înscrise : 7-7.

In repriza a П-a, elevii își impun 
f^periotitateă, creează faze mal mul- 
г.’' și mai frumoase, reușind să mar

rent in favoarea organizării 
untd activități culturale. Dar... 
n-a fost decît un moment, 
pare-se primul și ultimul, pen
tru că tntre timp a străpuns 
la ziuă, în imediata vecinăta
te a Aninoasei, un suitor de 
aeraj al minei Dîlja, suitor la 
gura căruia trebuia montată o 
stație de ventilatoare. Electro
mecanicilor de la Dîlja le-a 
venit ideea salvatoare de a 
monta la această stație un 
ventilator care să îndeplineas
că două funcții г să evacuezeFOILETON
aerul viciat din mină șl. In 
același timp, să facă și muzi
că pentru aninoseni. Se bă
nuiește că la Dîlja s-ar ti ți
nut un adevărat concurs mu
zical intre ventilatoare, așa 
cum în basme se povestește 
că s-ar fi organizat unul între 
zburătoare, cîștigat. precum se 
știe, de mititica si modesta 
privighetoare. In urma acestui 
concurs, „privighetoarea" dfl- 
jenilor a devenit un ventilator 
axial „Prohodca", în stare să 
facă o mare gălăgie. Acestui 
ventilator i-a revenii marea 
cinste de a susține concursul 
pentru aninoseni și ca atare 
a fost montat la stat ia de ven
tilatoare de lingă liniștita așe
zare minieră dintre dealuri.

Asta s-a intîmplat cu multe 
luni în urmă. De atunci, ven
tilatorul cîntă, cîntă într-una. 
Cîntă așa cum știe, la unison 
cam strident, foarte tare, după 
unii plictisitor, după alții e- 
nervant. Singurul merit al a- 
cestut nou tip de instrument 
muzical ar fi acela că e neo

oaspeților. Jocul a fost de bună 
factură tehnică, fiind aplaudat de 
către numărul mare de spectatori 
prezenți la Intîlnire. In mod deose
bit s-a remarcat tînărul jucător 
Barbu da la Straja Lupeni.

Vulcănenii, prinși în iureșul jo
cului, nu și-au putut reveni, au 
jucat fără orizont și n-au putut să 
maree decît 7 goluri. Se pare că 
echipa s-a rodat oarecum și ea va 
merge mai bine în meciurile vi
itoare (în retur).

ee încă 11 goluri. Oaspeții luptă și 
ei din răsputeri, dar nu mai înscriu 
decît Ѳ goluri.

Meciul se termină așadar cu re
zultatul de 13-13 pentru echipa 
S.S.E. Cu această victorie, elevii 
devin în această toamnă lideri ai 
campionatului regional de handbal 
lucru pentru care merită toate fe
licitările. 

bosit : cîntă zi și noapte, in
cit dacă ești meloman poți 
asculta muzică și noaptea tir- 
zlu, tn aer liber, chiar după ce 
și ultimele posturi de radio 
tși Încheie emisiunea.

Cîntă într-una. Partea de 
public aninosean cate suferă 
de plictiseală a început să ca
dă într-o stare de apatie care 
îngrijorează rudeniile din afa
ra comunei. Cel pe care in
strumentul muzical al Dîljei li 
enervează, nu mai pot dormi• 
de sâptamini, de luni. Și ru
dele acestora sînt Îngrijorate. 
S-a aflat că atunci tind el a- 
țung pe la rude sau cunoscuți 
din alte localități, cad ca trăz- 
nițt și dorm butuc zile In șir. 
Adorm înainte de a le putea 
spune că la ei acasă, la Ani
noasa, n-au putut pune, de 
luni de zile, geană pe geană...

☆

S-a aflat că acum aninose- 
nli încearcă să-și revină din 
starea in care au căzut pentru 
a desemna din rindul lor o 
delegație care să meargă la 
vecinii Iot de la mina Dîlja 
cu următoarele însărcinări sal
vatoare t

1. Să le mulțumească mult, 
îndelung, cu cele mai alese 
cuvinte pentru marele concert 
șt să le dea de înțeles că aș
teaptă acordul final, Intrutit 
numai au nici nervi, nici somn, 
că vor să vadă așternută din 
nou asupra Aninoasei binefă
cătoarea liniște.

2. Să le sugereze că In lo
cul ventilatorului axial pot 
pune unul centrifugal, capabil 
să aducă aceleași servicii ae- 
rajului minei Dîlja, dar cu 
mai puțină, mult mai puțină 
„muzică" pentru aninoseni.

L BARBU

Oameni 
și performanțe 
din abatajul nr. 5

(Urmare din pag. 1-a)

— Toți îs băieți unul 
și unul. Fiecare se pri
cepe la orice: armat, 
perforat, ba și fa dresul 
crațerului, dacă-i musai. 
Doar brigada noastră a 
primit în primăvară di
ploma de fruntașă.

— Asta pentru rezul
tatele din '64. Dar în 
1965 ț

— In ăst an l Știu 
doar că n-am rămas de 
rușine. La sector aflațt 
ce și cum e cu depăși
rea-, să tot fie vreo 2 000 
de tone.

Ce am ai lat la sec
tor ? Că brigada lui Cos- 
tea este una din cele 
mal vrednice și discipli
nate din sectorul V, e- 
vidențiată, că țață de 
angajamentul anual de 
300 de tofie a cumulat 
un plus de 2 252 tone 
de Ia începutul anului 
(deci mai bine de 110 
vagoane I). Și am mai a- 
flat la sector că în au
gust, brigadierul a fost 
decorat cu „Ordinul 
Muncii".

• O instruire
utilă

In urmă cu cîteva zile a avut Ioc, 
în sala de ședințe a sfatului popu
lar din Petrila, instruirea comite
telor de clădiri din noile cartiere 
ale orașului. Cu prilejul instructa
jului, tovarășul ing. Vasile Ioan, 
vicepreședinte al sfatului popular 
din localitate, a vorbit despre sar
cinile ce revip comitetelor de clă
diri. Aceste comitete — a subliniat 
vorbitorul — au un rol important în 
formarea la locatari a unor deprin
deri de conduită civilizată. Ele sînt 
chemate, de asemenea, să ajute 
sfatul popular în rezolvarea pro
blemelor privind îmbunătățirea gos
podăririi noilor cartiere. Membrii co
mitetelor de clădiri au sarcina să 
vegheze ca reparațiile executate de 
către I.L.L., I.R.E.H. etc. să fie de 
bună calitate pentru a se evita re- 
clam^ițiile din partea locatarilor.

GĂINĂ PETRU 
corespondent

0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
Angajează de urgență:

Măcelari calificați pentru desfacerea 
cărnii cu amănuntul.

Doritorii se vor adresa la direcțiunea 
O. C. L. Alimentara serviciul personal, în 
str. Republicii nr. 102, etaj II.

U.R.U.M.P. Unul din muncitorii cu o înalt! calificare de la secția 
mecanică — strungarul Rus Iosif.

• In ajutorul 
constructorilor

Apropierea anotimpului friguros 
impune accelerarea terminării unor 
lucrări de construcții. Pentru a veni 
în ajutorul constructorilor, în pre
șul Vulcan s-au organizat, mai mul
te zile la rînd, acțiuni de muncă 
patriotică la blocurile care urmează 
să fie date In folosință. Participant!! 
la aceste acțiuni au nivelat terenul 
din jurul clădirilor, au curățit apar
tamentele. O contribuție substanția
lă au adus-o gospodinele, care au 
curățat geamurile și parchetul. Prin
tre deputății care s-au remarcat, atlt 
prin munca depusă cît șl prin mobi
lizarea cetățenilor din circumscrip
țiile respective, se numără tov. No
vac Elisabeta, Petrascu Floarea, Qa- 
vriliu Laura, Kelemen Francisc, dr. 
Isac Fulviu ș.a. Acțiunea de muncă 
patriotică a fost organizată cu sco
pul de a se grăbi darea în folosin
ță a noi spatii de locuit.

PETRILEAN GHEORGHE 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
11 noiembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
Știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare, 5,40 Program de polci; 6,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier, 6,22 Cîntă orchestra de mu
zică populară a Casei de cultură 
din Vînjul Mare, 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier, 7,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier, 7,18 Muzică 
ușoară în interpretarea lui Marino 
Marini; 7,45 Un vechi instrument 
popular: naiul; 8,00 Sumarul pre
sei, 8,30 La microfon, melodia pre- 
f Sjtă; 9,30 Sfatul medicului: Spon- 
diaoza,- 9,35 Jocuri populare, 10,00 
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic, 12,13 Muzică populară; 12,30 
Aici... Iași f 12,50 Concert de prînz; 

14,00 Buletin de știri. Buletin me- 
teoAutier, 14,08 Muzică ușoară cu 
Marla Sereea, Peter Alexander. Na
na Mouskouri, 15,00 Fragmente din 
opera „Paiațe" de Leoncavallo; 15,30 
Izvoare fermecate, 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic,
16.15 Cîntece haiducești și jocuri 
populare; 16,35 Arii din opere; 17,00 
Melodii de Nicolae Kirculeseu, 17,30 
Soliști și formații artistica de ama
tori, 18,00 Buletin de știri, 18,03 
In jurul globului; 18,10 Seară pen
tru tineret; 19,00 Cîntă, dansează, 
tinerețe,- 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Tineri soliști de muzică 
ușoară; Puica Igiroșanu Și Elvis 
Preslay, 20,45 Noapte bună, copii;
21.15 Cronica literară; 21,25 Inter

pret! de muzică populară : Irina Lo- 
ghin și Iosif Mihuț, 21,45 Cîntă 
Milva, 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 Soliști de 
muzică ușoară : Rudolf Cortez, Ana 
Lăcătușu, Gianni Morandi și Sheila; 
22,55 Seară de lieduri; 23,30 Muzi
că ușoară în Interpretarea lui Cliff 
Richard; 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL lî: 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier, 7,50 Cîn
tece de muncă; 8,00 De la fluier la 
marile ansambluri; 8,30 Muzică din 
opera „Fata de la Cozîa"; 9,00 Bu
letin de știri, 9,32 Soliști și formații 
de muzică ușoară: Maria Koterbs- 
ka, Gică Petrescu, 10,00 Cîntec, joc 
și voie bună, 10,25 Arii, duete și 
scene din opereta „Voievodul ți
ganilor", 11,00 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic; 11,10 Melodii 
populare,- 11,30 Dîn țările socialis
te, 12,00 Sonata nr. 5 opus 24 în 

Fa major pentru vioară și pian de 
Beethoven, 12,30 Valsuri interpre
tate de fanfară; 13,00 Buletin de 
știri; 13,24 Muzică ușoară, 13,59 
Suita nr. 1 în Fa major din „Muzica 
apelor" de Haendel; 14,30 Orches
tra de muzică populară a Radiotele- 
viziunii vă prezintă folclor din re
giunile patriei; 15,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier, 15,30 
Selectiuni din operetele: „Victoria 
și al ei Husar" și „Floarea din Ha- 
Wal"; 16,00 Pagini orchestrale din 
muzica de estradă, 16,30 Emisiune 
de basme, 17,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 17,15 Muzică 
ușoară interpretată la diferite in
strumente, 17,40 Sfatul medicului: 
Spondiloza,- 17,45 Muzică ușoară de 
Costel Stîngaciu și Radu Gheor
ghiu; 18J)O Compozitori Interpre- 
tîndu-și lucrările: Edvard Grieg și 
Camille Saint-Sadns, 18,15 Ziare, 

ziariști, opinii, 19,00 Buletin de 
știri, 19,30 Invitație la vals, 19,50 
Transmisiunea concertului orches
trei simfonice a Radioteleviziunii, 
dirijor Mircea Cristescu. In pauză 
Radiojurnal. Sport, 22,30 Moment 
poetic: Din poezia clasică chineză, 
23,00 Buletin de știri. Sport; 23,10 
La braț cu muzica ușoară; 0,50 Bu
letin de știri.

Cinematografe
11 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Runda 6; REPUBLICĂ: Carambol; 
PETRILA: Patru fete într-o curte,- 
LONEA: Romulus și RemuS; LIVE- 
ZENI: Cei 7 magnifici; ANINOASA : 
Nevasta nr. 13,- LUPENI: Bine ați 
venit.
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PREZENȚE
ROMANEȘTI

BERLIN 9. Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite:

La Conservatorul de muzi
că din Berlinul occidental a 
avut loc duminică un con
cert dat de orchestra simfoni
că „Berlin" sub bagheta diri
jorului român Teodor Cost in. 
Și-au dat 
Eva-Maria 
rui român

Concertul s-a bucurat de un 
succes deosebit.

concursul soprana 
Grossmann și leno- 
Ion Dacian.

I
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SESIUNEA COMITETULUI CONSULTATIV 
AL O.N.U. DE LA GENEVA

sesiuni 
O.N.U. 
tehni- 

a luat

GENEVA 9 (Agerpres). 
In cadrul celei de-a 4-a 

a Comitetului consultativ al 
pentru aplicarea științei și 
cii în vederea dezvoltării
cuvîntul președintele comitetului 
— Maneklal Sankalchand Thaker 
(India) — care a făcut o expunere 
asupra activității comitetului și a' 
măsurilor preconizate în cadrul 
unei ofensive pentru accelerarea 
progresului țărilor în curs de dez
voltare.

După cum se știe, Comitetul

tehnicii în vede- 
— organ negu- 
cărui sesiune s-a 
Geneva a fost 
vederea elaboră-

consultativ al O.N.U. pentru apli
carea științei și 
rea dezvoltării, 
vernamental — a 
deschis luni la 
creat în 1963 în
rii de recomandări pentru Consi
liul Economic și Social al O.N.U., 
urmărind soluționarea, cu ajutorul 
științei și tehnicei, a unora dintre 
problemele vitale ale regiunilor în 
curs de dezvoltare.

VIETNAM

în

Guvernul sudanez 
a obținut 
votul de încredere PE SCURT

(Agerpres).
coaliție al Sudani, ■ 
Ahmed Mahgoub, a

KHARTUM 9 
Guvernul de 

lui, condus de 
obținut luni, cu 136 de voturi pen
tru, 31 contra și 4 abțineri, votul 
de încredere al Adunării Constitu
ante. După vot premierul sudanez 
a declarat că alegerile urmează sa 
aibă loc în luna februarie anul vi
itor și că situația din provinciile 
meridionale ale Sudanului „se ame
liorează".

ЕѵоіЩіа problemei rhodesfene

ф LUSAKA. In capitala 
Zambiei a avut loc o mare a- 
dunare a negrilor rhodesieni 
care lucrează în Zambia. Ei 
au protestat împotriva inten
țiilor premierului Smith de a 
proclama independența unila
terală. Cu această ocazie. 
George Nyandoro, secretar ge
neral al Uniunii poporului a- 
frican — Zimbabwe (partid in
terzis în Rhodesia) a chemat 
la intensificarea luptei împo- i . 
triva rasiștilor albi, pentru ob-1 ( 
ținerea adevăratei 
țe a țării.

independen-

americane 
s-au desfășurat 
la 50 km nord 

la 9 noiembrie 
cores- 

Presse. 
brigăzii 
173 au 

patrioti-

zițiile celor două părți erau atît 
de apropiate incit practic aviația 
și artileria americană nu au putut 
interveni.

• Cele mai violente lupte desfășurate de la sosirea tru
pelor americane

• Noi bombardamente asupra teritoriului R. D. Vietnam
SAIGON 9 (Agerpres).
„Cele mai violente lupte de la

Rosirea trupelor 
Vietnamul de sud 
luni, în zona „D", 
de Saigon" scria
într-un amplu comentariu 
pondentul agenției France 
In patru rînduri, unitățile 
americane de parașutiști 
fost încercuite de forțele
ce. Este pentru prima dată cînd 
trupele americane, care, singure 
niciodată n-au încercat să pătrun
dă în zona „D", au intrat într-un 
contact așa de violent cu unitățile 
de partizani. Elementele brigăzii 
173 și un batalion australian se 
găseau în misiune încă de la 5 
octombrie. Luni dimineața, una din 
companii a primit ordinul de a cu
răța un sat abandonat, dar a fost 
surprinsă de focul tras din poziții 
camuflate, după care a fost în
cercuită în două rînduri. Po-

☆
HANOI 9 (Agerpres).
La 8 noiembrie, formațiuni de 

avioane americane au bombardat 
și mitraliat cartierele de locuințe 
și spitalul orașului Uong Bi, la 
Est de Hanoi. Alte formațiuni ай 
efectuat raiduri de recunoaștere și 
au bombardat regiuni populate din 
provinciile Yen Bai, Son La, Nghe' 
An și Quang Binh, precum și insu
la Con Co.

Apărarea antiaeriană a doborît 
două avioane americane cu reac
ție în provincia Quang Binh. Mi
siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de Supraveghere și 
Control din Vietnam un protest 
împotriva acestor atacuri.

LONDRA 9 (Agerpres).
Evoluția problemei rhodesiene 

continuă să preocupe intens presa 
și opinia publică britanică. Marți 
dimineață, o serie de ziare londone
ze au consacrat editoriale acestei 
probleme, mai ales după ce premie
rul Wilson a primit luni seara noul 
refuz al lui Smith cu privire la 
continuarea negocierilor. Șeful gu
vernului de la Salisbury l-a infor
mat pe Wilson că nu este de acord 
să se întîlnească — conform pro
punerii acestuia — în Malta, consi 
defînd pozițiile celor două țări 
drept „ireconciliabile".

„Cît timp va mai crede Smith 
că va putea sfida guvernul brita
nic. Cîte concesii mai vrea să ob
țină din partea lui Wilson ?" — se 
întreabă ziarul „Sun" și continuă ; 
„A sosit momentul ca Smith să în
țeleagă clar că este inutil să se 
continue discuția atît timp cît el nu 
va fi dispus să vorbească
Iar aceasta implică necesitatea 
el să admită un compromis”.

La rîndul său, ziarul liberal „Guar
dian" scrie, referindu-se la anunța- 
іеа sosirii în capitala britanică a 
președintelui Curții Supreme sud- 
rhodesiene, Hugh Beadle: „Vizita 
președintelui Curții Supreme rhode- 
siene trebuie să servească continuă
rii negocierilor. Totodată nu este de 
loc imposibil ca după lucrările co
misiei regale mixte pericolul să ră- 
mînă la fel de mare. In acest timp 
Smith va fi supus unor presiuni 
vizînd punerea în aplicare a inde
pendenței, pe ascuns", 
arată ziarul — „ar fi 
găsească o ocazie mai 
du-se îh vedere starea
în vigoare în Rhodesia de sud și 
absența de la Salisbury a președinte
lui Curții Supreme". Ziarul 
adaugă că într-un asemenea caz 
vernul trebuie să fie gata să 
ce în întregime sancțiunile, 
pre care Rhodesia a fost în ! 
tate rînduri prevenită".

reprezentant 
Externe ja-

Rezultatele alegerilor din Canada
OTTAWA 9 (.Agerpres).
Agențiile de presă transmit rezul

tatele definitive ale alegerilor ge 
nerale care au avut loc în Canada 
luni Partidul liberal, de guvernă- 
mint, a obtinut în Camera Comune
lor un număr de 129 de locuri (39,1 
la sută) fată de 127 în vechea le
gislatură, Partidul conservator 99 
(32,6 Ja sută) față de 92 și Partidul 
nou democrat — 21 (18 la sută) față 
de 18. Partidele mai mici au obtinut 
un număr foarte redus de locuri

In cadrul unui interviu radiotelevi
zat, primul ministru al Canadei, 
Lester Pearson, a declarat că „gu
vernul se va menține la putere, în- 
Irucît Partidul liberal deține ma
joritatea în noul parlament" și că 
el își va păstra funcția de prim-mi- 
nistru.

Agențiile de presă relevă par
ticiparea cu totul nesatisfăcătoare a 
alegătorilor la aceste alegeri. Numai 
65 la sută din aceștia s au prezen
tat la urne — mult mai puțin decît 
in alegerile din 1962 și 1963.

serios.
ca

De fapt — 
greu să se 
bună, avîn- 
de urgentă

ф TOKIO. Un 
al Ministerului de 
ponez a tăcut cunoscut amba
sadorului britanic din Tokio că 
Japonia se va alătura Mărfi 
Britanii in aplicarea progra
mului de sancțiuni economice 
pentru Rhodesia pteconizat de 
aceasta din urmă in 
care guvernul de la 
va declara în mod 
independența țării.

cazul tn 
Salisbury 
un ilare ral

pe marginea propuselor 
tarifare între țările mem- 
acestui organisih. Potrivit 

săptămîna trecută reprezen-

clanșeze în întreaga lume o reacție 
în lanț de măsuri de retorsiune și 
de conlraretorsiune care nu vor pu
tea să fie oprite cu ușurință".

Fără a împărtăși pe de-a-ntregui 
pesimismul de care dau dovadă o- 
ficialitățile americane, scrie ziarul, 
trebuie să se recunoască că timpul 
este in prezent măsurat.
speciale ale președintelui S.U.A. în 
materie comercială expiră

Puterile

citat

repe-

ф NEW YORK. Un avion 
Boeing 727, aparținînd compa
niei „American Airlines", s-a 
prăbușit luni seara în timpul 
unei furtuni în apropierea o- 
rașului Cincinnati — statul 
Ohio. Numai patru din cei 62 
de pasageri au supraviețuit.

F

Relațiile dintre Chile și Argentina 
se mențin încordate

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres).

După incidentele grave, care s-au 
produs sîmbătă în. regiunea „Lagu
na del Desierto" din provincia 
Sânta Cruz, de la frontiera dintre 
Argentina și Chile, relațiile între 
cele două state continuă să rămînă 
încordate. Din capitala Republicii 
Chile se anunță că trupe chiliene 
au fost trimise urgent la granița cu 
Argentina și că întreaga armată a 
fost pusă în stare de alarmă. La 
Santiago de Chile, și în mai multe 
orașe principale, au avut loc nume
roase demonstiații antiargentiniene 
Patru mii de studenți au organizat 
un marș pe străzile capitalei.

Președintele republicii Chile, E- 
duardo Frei, a convocat luni pe

ф SANAA. Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Arabe Yemen a dat publicită
ții o declarație in cate tace 
cunoscut că avioane britanice 
au violat din nou spațiul ae
rian al țării, în regiunea Bab 
el Mandeb.

GENEVA 9 (Agerpres).
„Umbra eșecului planează asupra 

rundei Kennedy", își intitulează 
ziarul „La Tribune de Geneve" un 
articol privind negocierile din cadrul 
G A.T.T. 
reduceri 
bre ale 
Ziarului,
tantul special adjunct al președinte
lui S.U.A. pentru 
merciale, Michael 
Blumenthal, a lam 
sat la Paris un a- 
vertisment solemn 
în care 1 a ținut 
să sublinieze că 
„exaltarea și opti
mismul începu
tului au făcut loc 
în parte unui 
scepticism neliniștitor". „Atingem 
un punct critic, a declarat Blument
hal, fără posibilitatea de a reveni... 
Dacă vom intra în vară fără ele
mentele constitutive ale unui acord, 
putem considera că am pierdut va
lul care ne-ar fi permis să depă
șim bariera cu bine". El a ținut să 
sublinieze că dacă negocierile de 
la Geneva пц vor avea rezultate, 
„valul balanței ar putea să încline 
în favoarea unui protectionism spo
rit". Iar inițiativa luată de o singură 
țară de a spori barierele protecțio 
niște ar putea cu ușurință să de-

negocierile co- în 1967

DIN PRESA STRĂINĂ

„Umbra eșecului planează 
asupra rundei Kennedy"

Dacă un acord nu va interveni cel 
anului 
devine

fiind depusă s-a putut, în sfîrșit, 
realiza cea mai ambițioasă reducere 
vamală realizată vreodată în istorie. 
Dar, criza Pieței comune a repus 
lotul în discuție. Incepînd din luna 
iunie anul acesta, runda Kennedy 
face să te gîndești la un automo
bil care și-a epuizat benzina. Atîta 
timp cît drumul este în pantă, ea 
va continua să ruleze. După aceea...". 

Dacă în sectorul industrial s-au 
făcut pași înainte, 
apoi în sectorul 
agrar se bate pa
sul pe loc. Se știe 
că Piața comună 
a autorizat pe re
prezentanții șăi să 
negocieze un a- 
cord mondial asu
pra cerealelor, dar 

date acestora sînt
♦

i-a grăbit pe 
opteze pentru

vi-
a-

detrecut 
de la Ge- 

membrii 
rundă

progresele au fost foar-

mai tîrziu pînă la sfîrșitul 
itor, „eșecul negocierilor 
proape sigur".

„Doi ani și jumătate au 
la acea faimoasă întrunire 
neva' care 
G.A.T.T. să 
Kennedy.

De atunci
te lente. Timp de peste 12 luni s-a 
desfășurat cearta disparităților. Toam
na trecută, totuși, se pare, că 
negocierile au demarat în mod 
real. Lista produselor industriale

instrucțiunile
atît de vagi îneît nu se poate mer
ge înainte. La alte produse situația 
este și mai gravă, deoarece cei 
„șase" nu au prezentat nici o ofer
tă. Părerea observatorilor este că 
succesul eventual al negocierilor 
rundei Kennedy depinde, înainte de 
toate, de maniera în care cei „șase" 
vor soluționa dificultățile lor. 
nefericire, însă, fiecare dintre 
țile aflate în divergențe par să 
sidere în prezent că timpul 
crează pentru ei". .

„Din 
păr- 
con- 

lu-
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toți șefii partidelor politice pentru 
a discuta noua situație creată la 

• granița cu Argentina.
Răspunsul dat de guvernul ar

gentinian la nota de protest chilia- 
nă constituie, după aprecierea agen
ției France Presse, „o primă spe
ranță de reglementare pașnică" a 
conflictului. Guvernul de la Buenos 
Aires s-a declarat dispus să resti
tuie corpul ofițerului chilian împuș
cat în timpul incidentelor, să-i 
elibereze pe cei trei prizonieri și să 
ordone retragerea patrulelor de jan
darmi de la zona de frontieră, în 
așa fel îneît comisiile de demarcare 
a frontierei să aibă posibilitatea șa 
facă o anchetă la fața locului. Cu 
toate acestea, comunicatul dat pu
blicității la Buenos Aires în legă
tură cu aceste incidente arată că el 
„a avut loc pe teritoriul argenti
nian". Exprimîndu-și regretul pen
tru cele întîmplate, comunicatul 
precizează că Argentina are „un 
drept indiscutabil" asupra regiunii 
în care s-au produs incidentele. In 
regiunea menționată continuă 
se afle trupe de carabinieri 
lieni care ocupă două puncte 
tuate, după cum arată France Preș 
se, pe 
tea au
retrage 
naintea 
constitui un element pozitiv în 
derea reglementării acestei 
bleme".

diferite in- 
apasă ipe 

la microfo-

ф BUDAPESTA. Pe peronul 
gării din Szekesfehervar a fost 
instalat un televizor cu indi
cația „Informații".

Pentru a obține 
formații, călătorul 
buton și întreabă
nul din fața televizorului. Du
pă cîteva secunde pe ecran a- 
pare imaginea unui funcționar 
de serviciu, care îi dă expli-t 
cațiile necesare. Apoi aparatul ’ 
se închide automat.
.In ultimul timp au apărut te

levizoare pentru informații și 
la aeroportul Ferihegy din Bu
dapesta.

să 
chi-' 

si- 
_ J5- 

teritoriul argentinian. Aces- 
primit însă ordinul de a se 
la limitele frontierelor 
conflictului, ceea ce

ф TOKIO. După cum scrie 
ziarul japonez „Yomiuri", la 
poligonul „Utynoura" (prefec
tura Kagoshima) din Japonia 
a avut loc experimentarea u- 
nei rachete cu două trepte de 
tip „Kappa-10-1". 
a reușit, 
ziar.

Această 
struită de
țări cosmice de pe lîngă Uni
versitatea din Tokio. Lungi
mea rachetei este de 9,82 m, 
diametrul de 0,42 și greutatea 
de 1,75 tone.

Experiența
subliniază același

rachetă a fost con- 
Institutul de cerce-

di-
„ar 
ve-

pro-

situație încordată ca 
schimburilor de focuri 
săptămîna trecută în- 
greci și turci. Cores-

NICOSIA 9 (Agerpres).
Potrivit informațiilor transmise 

de agențiile de presă în orașul Fa
magusta din Cipru continuă să se 
mențină o 
urmare a 
intervenite 
tre ciprioții
pondentul din Nicosia al agenției 
France Presse relatează că în di
ferite puncte ale orașului au fost 
ridicate noi baricade. O situație 
asemănătoare a fost înregistrată în 
cursul zilei de marți și în orașul 
Paphos. Pentru a doua oară de Ia

PE SCURT

începutul acestei săptămîni co
mandantul forțelor O.N.U. din Ci
pru, generalul Thimaya a vizitat 
Famagusta, încercînd să determine 
cele două părți să pună capăt 
conflictului. In cursul vizitei sale, 
generalul Thimaya a fost însoțit 
de ministrul de interne cipriot. 

Din Ankara, agenția France 
Presse relatează, citînd ziarul „Ye
ni Gazete", că 
ritime militare 
tins activitatea
Iskenderun —

unitățile flotei ma- 
a Turciei și-au ex- 
de patrulare între 
Cipru și Mel.n.1
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