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ÎN ÎNTÎNPINAStl ZILEI NINERIOL
Plus 41000 tone cărbune

Aceasta este depășirea 
obținută de minerii Văii 
Jiului de la începutul a- 
nului și pînă ieri dimi
neață.

Fiecare lună din acest 
an a însemnat un pas 
pe calea afirmării, lună 
de lună s-a expediat in
dustriei cărbune, cocsifi- 
cabil sau energetic, mai 
mult decît era prevăzut. 
Aceste tone livrate „pes
te" au sosit mai ales din 
adîncurile minelor Lonea 
și Vulcan, din frontalele 
Lupeniului și abatajele

Uricaniului. Pentru vred
nicia dovedită, pentru e- 
lanul manifestat în parti
ciparea la întrecerea so
cialistă, minerilor aces
tor exploatări li se cu
vin cuvinte de laudă.

Ținînd seama de însu
flețirea cu care se des
fășoară în aceste zile în
trecerea, cu siguranță că 
pînă la apropiata lor săr
bătoare, minerii Văii Jiu
lui vor adăuga la plusul 
realizat pînă ieri alte 
tone de cărbune peste 
prevederile planului.

Aportul preparatorilor
Minerii Văii Jiului au 

muncit cu spor în luna 
iulie. Aceasta a fost de 
fapt baza succeselor ob
ținute de colectivele ce
lor trei preparații din ba
zin, participante active 
la întrecerea ce se des
fășoară în cinstea Zilei

3 490 tone, iar cei de la 
Lupeni cu 2 260 de tone. 
Succese de seamă au ob
ținut preparatorii petri- 
leni la brichete (+ 400 
tone), cei din Coroești 
Ia producția spălată, cei 
din Lupeni la cărbunele 
pentru cocs și toate u-

Un viitor miner. Utecistul Popoi Vasile, azi un va
gonetar destoinic în brigada minerului Olteanu Iosif 
de Ia mina Lupeni.

VIZITA ÎN GRECIA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, însoțit 

■ de ministrul afacerilor externe Cor-
neliu Mănescu, răspunzînd invita
ției primului ministru, al Regatului 
Greciei, va face o vizită oficială în

Grecia la sfînșitul lunii august a.c.
Cele două guverne se bucură de 

această întîlnire a conducătorilor 
celor două țări și sînt convinse cfi
ea va contribui la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie tradițională 
dintre România și Grecia.

Vizita în țara noastră 
a ini Opango Poline Lumumba

și Martfie
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor, între 7 iulie și 2 august 
a. c. au făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră Opango Poline Lu
mumba și Marthe Gizenga. Ele au 
fost primite la Consiliul Național 
al Femeilor de Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului și de mernbTe 
ale secretariatului Comitetului Exe-

Gizenga
cutiv al C.N.F., și la Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Afriaa, de prof, uiniv. Stanciu 
Stoian, secretar general al ligii și 
au vizitat diferite obiective econo
mice și social-culturale în Capitală 
și în regiunile București, Ploiești și 
Brașov.

(Ager preș)

Nou tip de vagonet pentru 
transportul minerilor pe galerii

ORADEA. — La Uzina de utilaj 
minier din orașul Dr. Petru Groza, 
a fost realizat prototipul unui nou 
tip de vagonet pentru transportul 
minerilor în galerii, cu o capaci
tate dublă față de cele produse an
terior aici. In același timp vagone-

tul are un sistem de amortizare îm
bunătățit, pereții metalici, frînă me
canică și roți duble, elemente ca- 
re-i arează o mare siguranță în cir
culație și comoditate pentru pasa
geri.

(Agerpres)

minerului.
Preparatorii din Petrila 

au depășit producția ne
tă preparată cu 2 430 de 
tone, cei din Coroești cu

zinele de preparare la 
sortul mixte.

Toate preparatule au 
realizat sau depășit sar
cinile la recuperări.

CULTURA FRUMOSULUI
- - . . • , „ „ ■,. , .

Sîntem în plin sezon es
tival. Zilnic îi vedem c I T A D I N

FAPTE LA ZI
+ Ieri au plecat din orașul nostru 62 tineri 

t dornici să îmbrățișeze meseria de conducători 
auto. Candidații au fost recrutați de către Auto
baza T.A. Petroșani din rîndul tinerilor munci
tori necalificați din localitățile Văii Jiului și tri
miși în orașul Cîmpulung-MusceJ la un curs de 
calificare cu durata de 6 luni.

I
+ Tot ieri după-amiază la clubul muncitoresc 

din orașul Uricani a avut loc o informare poli
tică asupra evenimentelor interne și internațio
nale. Informarea a fost ținută în sala mare a 
clubului.

+ T.A.P.L. Petroșani a deschis luni un curs 
de calificare pentru ospătari, barmani și bufetieri. 
Pentru frecventarea acesfui curs au fost recru
tați 30 lucrători din unitățile T.A.P.L. ale Văii 
Jiului. Cursul, cu o durată de 6 luni,-este con
dus de lectori bine pregătiți, cu experiență în 
această muncă.

pe entuziaștii vjligiaturiști, 
încă reali cu fel și-fel de po-- 
veri, cu nelipsitele aparate 
de fotografiat, coborînd din 
trenurile sau autobuzele care 
opresc pe meleagurile Văii 
Jiului.

Acești iubitori ai frumuse
ților patriei sosesc în locali
tățile noastre nu numai pen
tru că au înscris pe biletul 
„în circuit" și stația Petroșani 
ci cu intenția deschisă să ne 
cunoască,, să vadă ce am rea
lizat în răstimpul în care ei 
n-au mai trecut pe aici și, 
în ultimă instanță, să pla
ce cu o tblbă de amintiri plă
cute care să completeze în
semnările din acele carnetele 
pe care ‘le întîlnim tot mai 
des în’ mâinile lor.

Ce oferim noi celor care 
ne vizitează orașele ?

Succesele obținute pe plan 
urbanistic în localitățile Văii 
noastre fac să auzim țăcăni

ta! neîntrerupt- al aparatelor 
de fotografiat ale celor care 
țin să imortalizeze secvențe 
ale peisajului nou, aspecte 
inedite ale frumosului coti
dian. Chiar dacă n-au apărut 
încă cărți poștale ilustrate cu 
minunatul edificiu de cultu
ră, recent dat în folosință în

REFLECȚII
orașul Petroșani, iubitorii fru
mosului imortalizează pe pe
liculă această construcție mo
dernă care domină linia arhi
tectonică a orașului. Contu
rul nou 'al Institutului- de 
mine, sobrietatea întrupată în 
oțel și beton a preparației 
Coroești, dimensiunile • verti- 

' cale care sfidează cerul Pa- 
roșeniului nu fac altceva de

cît să completeze în mod fe
ricit peisajul Văîi 'Jiului.

La o observație mai aten
tă, vizitatorul reține însă că 
edilii orașelor de pe Vale nu 
au promovat frumosul în mă
sură egală pe întreg întinsul 

- peisajului. Spre deosebire de 
alte localități din țară (și 
chiar din regiune) unde con
strucțiile social-culturale au 
cunoscut un avînt nemaipo
menit în anii din urmă, în 

. localitățile noastre se simte 
o nevoie mai mare de pro
movare și stimulare a elemen
telor decorative. Lipsa aces
tor forme de înfrumusețare 
se simte în special în noile 
cartiere de locuit atît din Pe
troșani cît și din celelalte lo
calități de pe Vale.

T. KARPATIAN

(Continuare în pag. 3-a)

ORAȘUL URICANI
Uricaniul — unul dintre cele mai 

tinere orașe ale patriei noastre — 
are o istorie scurtă : doar de u-n 
deceniu și jumătate! Intr-adevăr, 
cu 16 ani în urmă, pe unde se în
tinde acum orașul, era rovină, un 
teren mlăștinos străbătut de apele 
pîrîului Șerpilor...

Sub mîinile oamenilor, vechile 
locuri au început să se transforme. 
Minerii au deschis aici o mină 
nouă, modernă, de unde se extrage 
zilnic o însemnată cantitate de căr
bune cocsificabil, au fost construi
te o linie ferată, puțuri de mină și 
alte obiective industriale.

Constructorii au ridicat pen
tru mineri zeci de noi clădiri cu- 
prinzînd cca. 1 000- apartamente, o 
școală cu 16 săli de clasă, 12 ma
gazine, club, cinematograf, spital, 
farmacie, oficiu poștal, cămine mun
citorești etc., iar o modernă șosea 
asfaltată leagă localitatea de Lupeni.

Uricaniul reprezintă îngemănarea 
străduințelor omului pentru trans
formarea socialistă a fiecărui colt 
al patriei.

Iată un aspect — cartierul Ster- 
minos — din Uricaniul de azi.

LA 
TEMPERA
TURILE 
ÎN AL TE

Am făcut un popas la cel 
mai mare „izvor" de metal — 
furnalul de 1 000 m c de la 
Hunedoara. Acolo, printre u- 
riașii în pinlecul cărora tem
peraturile înalte topesc roca 
metaliferă scoasă din adîncuri, 
transformind-o în lavă fluidă 
de fontă, am deslușit mai bine 
înțelesul cuvîntului tehnică. 
L-am descoperit mai întîi acolo 
unde, alimentate din silozurile 
cu „provizii", schipurile acțio
nate automat, huruind ca niște 
tancuri grele, abia purtîndu-și 
povara, urcă pînă deasupra 
furnalului, aruneînd în pînte- 
cul nesățios al acestuia, la in
tervale de cîteva minute, în
cărcătura de cocs și minereu. 
Aflată în continuă activitate, 
rețeaua de relee electrice, „cre
ierul" furnalului, o adevărată 
culme a tehnicii moderne, face 
să se înregistreze pe diagrame 
pulsul și respirația furnalului.' 
După ce manipulantul a fixai 
succesiunea schipurilor de în
cărcare, totul merge în perfec
tă ordine. Fiecare cădere de 
releu, fiecare seînteie și țăcă- 
nitură e un act de cugetare, 
căreia îi corespunde o mișcare 
automată de troliu care execută 
operațiile de încărcare.

Prin vizoarele gurilor de vînt 
observi clocotul rieastîmpărat 
al fontei lichide. Pe platforma 
de lucru, aflată ia cîțiva me
tri mai sus, într-o hală înaltă, 
curg pîraiele incandescente, ro- 
șii-violete, ale șarjelor. încon
jurate de nouri de seîntei. În
cărcate cu lavă, oalele uriașe, 
instalate pe vagoane speciale 
de cale ferată, pornesc grăbite 
să potolească foamea marilor 
cuptoare, unde din fontă lichi
dă și fier vechi se plămădește 
otelul. Agregatul de la Hune
doara produce azi în medie 
peste 150 tone de fontă pe zi, 
ceea ce reprezintă o depășire 
simțitoare a parametrilor pre-

A. ZAHAR1E 
corespondentul Agerpres 
în regiunea Hunedoara

(Continuare In pag. 3-a)
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TEME ECONOMICE PRIVIND ACTIVITATEA UNITĂȚILOR MINIERE

Ca Urmare a măsurilor luate de partid și gtlvem pentru 
ctaștăree ponderii salariului tarifar in salariul total, Îmbună
tățirea ți simplificarea indicatoarelor tarifare de calificare, în
locuirea normelor de muncă învechite cu norme tehnice etc. 
s^au creat premizele necesare pentru perfecționarea continuă 
U activității de normare a muncii.

Normele, spre a fi mobilizatoare, trebuie să fie în pas cu 
progresul tehnic, cu extinderea folosirii utilajelor moderne, 
a procedeelor avansate de muncă, cu creșterea capacității 
unităților economice. Reiese, deci, că perfecționarea activi
tății de normare mai ales în ceea ce privește înlocuirea nor
melor de muncă statistico-experimentale cu norme cu mo
tivare tehnică, presupune o preocupare permanentă de stu
diere a noilor condiții create, a modulul de organizare a 
muncii, a rezervelor interne care nu sînt folosite pe deplin, 
încercăm să evidențiem preocupările în acest sens din cadru] 
C.C.V.J. prin pagina de față.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ
a normării muncii

SI EFECTELE El
Progresul tehnic, factor 
de seamă în îmbunătățirea 
normării muncii

Înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid în ceea ce privește perfec
ționarea normării muncii a devenit 
o preocupare continuă in cadrul 
Combinatului nostru carbonifer. An 
df an, grupele de normare tehnică, 
cu concursul colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni ale ex
ploatărilor au elaborat documentația 
de bază (măsurători, fotocronome- 
trări etc.) în vederea elaborării 
normelor tehnice de muncă. In baZa 
acestei documentații, s-au defini
tivat norme noi de muncă, astfel că 
în prezent, la exploatările miniere, 
toți muncitorii în acord lucrează cu 
norme tehnice, iar la 96 la sută din 
posturile în regie au fost introduse, 
de asemenea, norme tehnice de per
sonal.

In Valea Jiului, introducerea mij
loacelor mecanizate creează condi
țiile unei creșteri permanente a 
productivității muncii; folosirea uti
lajelor la nivelul maxim se poate 
realiza, însă, numai dacă se stabi
lesc simultan și norme corespun
zătoare prin care să se precizeze

conținutul și noile metode de mun
că ce trebuie însușite de cătru 
muncitori.

In cursul acestui an, ca urmare 
a introducerii în producție a unor 
utilaje noi și tehnologii avansate, 
ca de exemplu : perforatoare pneu
matice rotative, transportoare blin
date, podirea abatajelor frontale cu 
plasă de sîrmă, susținerea cu ar
mături hidraulice cu pompe cen
trale, tăierea cu combina K-52 M 
etc. s-au elaborat norme tehnice de 
producție corespunzătoare.

De asemenea, în funcție de modi
ficarea condițiilor de muncă față de 
cale avute în vedere la stabilirea 
normelor anterioare, de organizare 
măi bună a procesului de produc
ție, omogenizarea brigăzilor de la 
fronturile de lucru, creșterea cali
ficării muncitorilor și îmbunătăți
rea gradului de confort la locurile 
de muncă (aeraj, iluminat, întreți
nerea lucrărilor miniere etc.) s-au 
reexaminat normele tehnice de pro
ducție utilizate la abatajele cameră 
din straiele 3 și 5.

1

O dinamică promițătoare 
și cerințele ei

In această perioadă in me- 
combinat, de la 31,2 la sută,

scăzut 
dl» pe

, în anul 1965, la 22,8 la sută In se- 
meetrul 1 al acestui an.

Pe exploatări situația brigăzilor 
rămase sub plan pe semestrul 1 
a.c., comparativ 
zintă astfel:

Anul 1965

cu 1965, se pre-

Sem. i 1966
E. M. Lonea 38,9 29,8
E. M. Petrii a 22,7 18,0
E. M. Aninoasa 27,2 24,2
E. M. Vulcan 38,8 30,0
E. M. Lupani 32,9 16,8
E. M. Uricani 25,7 20,5

tectie etc.), precum ți întăririi 
ciplinei, respectării N.T.S.

Nereallzarea pianului de i 
toate brigăzile se mai datorește 
slabei aprovizionări ți deserviri 
locurilor de muncă cu materiale 
vagonete goale, Aprovizionarea se 
face, în multe cazuri, de la distan
țe mai mari decît cele prevăzute în 
normative. Acest lucru atrage după 
sine folosirea nerațională a timpu-

dis-

către 
ți 
a 

Și

lui de lucru destinat operațiunilor 
productive la front, conducând la - 
nerealizarea planului acordat prin .. 
foile de acord. Pot fi date ca exem
plu în această privință brigăzile 
conduse de Mariciuc Vasile, Solo- 
van Ioan și Tecar Edmund, de la 
E. M. Lonea, care se aprovizionea
ză cu materiale de la distanțe mari 
de locul de 
pregătire se 
în anumite 
cu materiale 
zîndu-se spre o deservire mai bună 
a abatajelor, fapt care conduce la 
rămînerea sub plan a brigăzilor de 
la pregătiri. Astfel la E. M. Aninoa
sa brigada condusă de Pentel Lu
dovic, la E. M. Vulcan brigăzile 
minerilor Niță Constantin, Muntean 
Victor, toate de la pregătiri, au ră
mas sub plan din cauza aprovizio
nării deficitare cu materiale.

muncă. La lucrările de 
neglijează și mai mult, 
cazuri, aprovizionarea 
și vagonete goale, tin-

râ
mi-

ca
sar-

încă o cauză: asistenta 
tehnică deficitară

Normele de producție planificate 
în perioada de timp care s-a scurs 
de la începutul anului pini în mo-

mentul de față prezintă o dinamică 
ascendentă, astfel:

Anul 1965 gem. I 1966

Abataje frontale tone/post 3,88 3.97
Abataje cameră tone/post 4,41 4,60
Pregătiri cărbune mc/post 1,31 1,40
Pregătiri steril mc/pOst 0,96 1,00

Din datele de mal sus reiese că la care lucrează la fronturile de lucru
toate genurile de lucrări, normele direct productive li se asigură In
planificate pe C.C.V.J. au fos îm- permanență condițiile necesare rea-

stabilit 
în con- 
ale lo

an

maxims

bunătățite cu 2—7 la sută.
In această perioadă s-au 

norme tehnice de producție 
formitate cu condițiile reale 
curilor de muncă, norme care
mobilizat brigăzile la obținerea unor 
realizări cit mai mari. Astfel, bri
gada condusă de minerul Apostol 
Ioan de la sectorul 111 fe. M. Pe- 
trila a lucrat cu norma
prevăzută pentru abatajele cameră 
din stratul 3, de 6,20 tone pe post, 
iar brigada condusă de Belmega 
Vasile de la E. M. Aninoasa cu 
norma de 5,15 tone pe post la a- 

' betajele din stratul 13. Brigăzilor

lîzării normelor tehnice de pro
ducție. Prin crearea condițiilor fa
vorabile de lucru tot mai multe 
brigăzi își depășesc substanțial nor
mele de producție. In acest Sens 
evidențiem brigăzile conduse de 
minerii Sorescu Constantin de la 
E. M. Uricani, care a reușit să ob
țină un randament de 8,42 tone pe 
post, Petre Constantin, de la un a- 
bataj frontal din stratul 3 sectorul 
V, cu un randament de 7,52 tone 
pe post, Sirop Constantin, dă la 
sectorul VIII — randamentul de 
8,20 tone pe post — ambele bri
găzi de la E. M. Lupeni.

Se observă că procentul brigăzi
lor rămase sub plan a scăzut la 
majoritatea exploatărilor miniere pe 
primele 6 luni ale acestui an față 
de anul trecut, însă la unele ex
ploatări nu s-a găsit o rezolvare 
mai corespunzătoare a acestei pro
bleme, înregistrîndu-se în conti
nuare un procentaj ridicat de bri
găzi care nu și-au realizat planul 
acordat prin foile de acord.

Existenta unui număr încă mare 
de brigăzi care nu și-au realizat 
sarcinile de plan a condus la 
minerea sub plan a 14 sectoare 
niere.

O primă cauză care a făcut 
udele brigăzi să nu-și realizeze
cinile de plan o constituie plasarea 
brigăzilor cu mai puține posturi 
decît se planifică prin foile de 
acord,, îndeosebi datorită absențe
lor.

In cursul semestrului I a.c. pe 
combinat au rămas sub plan 27 bri
găzi din cauza neplăsării cii postu
rile planificate prin foile de acord. 
La această situație au contribuit mai 
ales exploatările miniere Lonea cu 
5 brigăzi, Aninoasa cu 3 brigăzi, 
Vulcan cu 5 brigăzi.
' Menționăm că pe luna mai a.c. 
brigada minerului Hegedtis Dănilă, 
de la E. M. Aninoasa, care lucrea
ză la abatajul cu trepte răsturnate 
din stratul 8-9, a rămas sub plan 
din cauza nerealizării posturilor 
planificate ca urmate a unui număr 
de 98 absențe de boală și 7 ab
sențe nemotivate. Același lucru s-a 
observat și la brigada lui Ivanov 
Ioan de Ia abatajul frontal 'din 
stratul 18, tot de Ia exploatarea de 
mai sus, brigadă la care s-au înrc 
gistrat 119 absențe de boală, 2 ab 
sente nemotivate și 6 învoiri.
, In aceste situații se ridică pro 
blema că. la nivelul unor sectoare, 
tebuie insistat asupra îmbunătățirii 
condițiilor de protecția muncii (ae- 
raj, dotare cu echipament de pro-

MĂSURI

a condus la 
de Către bri- 
tehnică defi- 
mUncă. Asis-

O altă cauză care 
nereallzarea planului 
gâzi a fost asistența 
citară la locurile de 
tenta insuficientă conduce la lu
crări de calitate inferioară care ul
terior trebuie refăcute în conformi
tate cu monografiile de armare.

Se Impune deci o mai mare preo
cupare din partea conducerilor ex
ploatărilor pentru ridicarea rolului 
maiștrilor în procesul de producție. 
Maistrul este conducătorul unic al 
raionului și schimbului ce-i este în
credințat, deci poartă răspunderea 
pentru îndeplinirea sarcinilor la toți 
indicii, de către toate brigăzile 
din subordine. Sarcina fiecărui 
maistru este de a lupta cu. consec 
vență pentru înlăturarea cauzelor 
care dezorganizează producția S‘ 
frînează activitatea brigăzilor.

Se întî-mplă în mod frecvent ca 
multe brigăzi să nu-și realizeze sar
cina de. plan din cauza organizării 
defectuoase a procesului de pro
ducție in interiorul brigăzii, nea
juns Ia care se mai adaugă și lipsa 
de jinteres a componențllor acesteia 
în realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, Aceasta se întîmplă mai ales 
la plecarea șefului de brigadă în

concediu, timp în care brigada ră- 
mîne de multe ori sub plan pentru 
că nu se găsește un înlocuitor tem
porar al brigadierului cu calități de 
bun organizator care să se impună 
în fata brigăzii șl s-o determine 
să-și realizeze zi cu zi sarcinile de 
plan. In asemenea situații s-au aflat 
brigăzile conduse de Pantea Ioan, 
Biro Iosif, Lazăr Ioan de la E. M. 
Lonea, Ciobotaru Ioan și Bulgaru 
Gheo^ghe de la E. M. Aninoasa și 
altele.

O parte din brigăzi nu-și reali
zează sarcinile de producție din 
cauza schimbării locului de muncă 
in cursul lunii de mal multe ori, 
.rebuind un timp de acomodare cu 
noul gen de lucrări. Astfel, briga
da minerului Rădoi Andronic, de la 
E.M. Aninoasa, a lucrat în cursul lunii 
mai a. c. la 3 locuri de muncă, ne- 
realizlnd planul numai 
de 93,2 la sută.

Pe lingă cele arătate 
rămînerea sub plan a
a mai fost determinată și de fap
tul că unele nu au o componență 
omogenă, nu li se asigură efective 
de muncitori cu calificare cores

punzătoare formației tip de lucru

în proporție

mai înainte, 
unor brigăzi

1 N c N T I N U A R E

Condiție esențiali 
pentru reducerea brigăzilor 
rămase sub plan

Realizările importante obținute 
da către marea majoritate a brigă
zilor au contribuit la creșterea ran
damentelor realizate pe combinat de

la o perioadă la alta, lată o compa 
rație Intre anul 
I al acestui

1965 și semestrul
an;

$1 în eemeetrul I
1966

mărului de brigăzi care n(j-;i reali-

Abataje frontale tone/post 4,41 4,85
Abataje cameră tone/post 5,22 5,49
Preg. în cărbune mc/post 1,55 1,71
Preg. în steril mc/post 1,13 1,18

Creșterea randamentelor, adică a zau sarcinile de plan date prin foile
normelor de producție in semestrul de acord.
I ax. a conclus la scăderea nu- In acest seni, menționăm ci nu-

mărul brigăzilor rămase sub plan a

Pagină întocmită de: 
ing. FODOR ARCADIE, șef al serviciului organi
zarea muncii, INDREA LIVIU, adjunct șef de ser
viciu', BADULESCU PAUL, tehnolog principal nor- 
mator, BIRO IOSIF, tehnolog normator — C.CiV.J.

.Pentru ca brigăzile să-și realizeze sarcinile de plan 
acordate prin foile de acord este necesar ca aut con

ducerile exploatărilor cit și ale sectoarelor sa aplice 
măsuri eficiente care să conducă ia eliminarea defi
ciențelor constatate și a altora care se ivesc pe 
P*Este necesar să se urmărească zilnic situația reall- 
zării planului de către flecare brigadă în parte, dacă 
este plasată cu posturile ce l-au fost planificate zilnic 
prin foaia de acord. Acest lucru a fost indicat tu
turor exploatărilor de către C.C.V.J.; flecare sector 
fiind obligat să țină o evidență zilnică a modulul 
cum se realizează planul pe brigăzi șl cum le sînt 
asigurate posturile planificate.

Trebuie urmărit, tot zilnic, de către tehnicienii teh
nologi «normatori desfășurarea proceselor tehnologice 
de la fronturile de lucru spre a stabili normele teh
nice de producție in conformitate cu condițiile reale 
ale acestora. Să nu se mulțumească cu informații de 
la șefii de brigadă sau maiștri minieri și pe baza a- 
cestora să procedeze Ia Întocmirea fișelor de stabilire 
a normelor de producție. Urmărlndu-se Îndeaproape 
mersul lucrărilor de la fronturile de lucru se vor ela
bora planuri reale pentru brigăzi.

Introducerea normării tehnice presupune respecta
rea riguroasă a tuturor condițiilor care s-au avut în 
vedere la stabilirea normelor. Aceasta ridică răspun
deri mari în fața conducerilor tehnice ale sectoarelor 
și exploatărilor care au obligația de a se preocupa 
în continuu țață de asigurarea condițiilor tehnico

muncă, 
asisten-

materiale corespunzătoare la fiecare loc de 
față de plasarea optimi a acestora, întărirea 
ței tehnice și ridicarea continuă a calificării cadrelor 
dă muncitori.

De asemenea, conducerea exploatărilor și ale sectoa
relor trebuie să organizeze aprovizionarea cu mate
riale și vagonete goale a brigăzilor in așa fel incit 
să nu constituie o problemă pentru brigăzi. Să se 
pună un mai mare accent pe controlul și ajutorul teh- 
nlco-organlzatoric ce sînt chemați să-1 acorde ingi
nerii și tehnicienii brigăzilor de care răspund. Această 
responsabilitate nu-și atinge scopul decît atunci cind 
ajutorul este prompt și eficient.

E bine de avut în vedere încă o cerință : să se pla
seze cele mai bune brigăzi, cu o experiență înde
lungată in procesul de producție, la locurile 
cu condiții mai complexe de exploatare, 
marea acestor brigăzi să fie încredințată 
buni tehnicieni și 

idei se Impune ca 
toți componenții 
zilnică a sarcinii 
mai raționale a procesului de producție.

Să se organizeze schimburi de experiență intre bri
găzile cu experiență mai bună în organizarea proce
sului de producție și celelalte, arătîndu-se modul cum 
reușesc brigăzile fruntașe să-și realizeze și depășească 
sarcinile de plan. La fel, este necesar să nu se 
schimbe brigăzile de la un gen de lucrări la altul, 
deoarece s-a dovedit în repetate rinduri că acest pro
cedeu nu dă rezultatele așteptate;- să se meargă mai 
bine pe linia specializării acestora la un anumit gen 
de lucrări.

Aceste măsuri aplicate cu perseverență, in funcție 
de condițiile de lucru ale fiecărei exploatări și urmă
rite îndeaproape de toți factorii, vor crea condiții op
time pentru aplicarea normelor, pentru realizarea lor, 
nsntru reducerea la minimum a brigăzilor rămase sub 
plan.

de muncă 
iar îndru- 
celor mai 
ordine de 
brigăzi ți 
cantitatea

ingineri. Tot în această 
maiștrii minieri, șefii de 
brigăzilor să cunoască 
de plan în vederea organizării cit



Cultura frumosului citadin
(Urmare clin pag. t-a)

In afară de statuia (care re
prezintă un miner) din Piața 
Victoriei din Petroșani, nici 
un alt element decorativ în 
gen urbanistic nu vine să con
firme identitatea de așezare 
minierească a localităților Vul
can și Lupeni. Noile cartiere 
de locuit din Petroșani sînt 
de-a dreptul sărace în această 
materie. Lipsa unor statui, bus- 
luri, basoreliefuri, zgrafitosuri 
sau chiar mozaicuri este oa
recum inexplicabilă în cartie
rele „Carpați" și „Livezeni" 
care însumează mii de aparta 
mente.

ba Lupeni s-au făcut încer
cări salutare în această direc 
ție, fără să se treacă însă din
colo de stadiul experimentului. 
Cele cîteva lucrări în zgrafitos 
executate la clubul, ștrandul 
și preparația din localitate do
vedesc cu prisosință că acest 
gen de decorație se pretează 
condițiilor existente

De ce nu sînt generalizate 
aceste experiențe și în celela, 
te localități î

Cînd mă gîndesc la suprafe- 
țele enorme pe care le oferă 
construcțiile industriale de la 
Centrala termoelectrică din Pa- 
roșeni, la silueta zvel'tă a pre- 
parației Goroești și fațadele 
noilor blocuri cu 9—10 etaje 
din localitățile noastre, între
văd posibilitatea realizării unor 
adevărate opere de artă la fău
rirea cărora sînt chemați în 
primul rînd membrii Cenaclu
lui de artă plastică din Petro
șani. Sub aspectul esteticii in
dustriale moderne, este greu 
de înțeles cum de gospodarii 
unor obiective industriale noi, 
cum sînt cele două unități a- 
mintite, nu s-au gîndit la or- 
narea incintelor cu lucrări de 
artă — sculpturi, busturi, sau 
chiar lucrări murale.

Gonstrucțiile noi, lucrările 
de înfrumusețare a orașelor se 
tac cu scopul de a oferi mij
loace de trai civilizate și cen-

•••

planu 
locali 
Ca în 
străzi-

clădirilor 
promoveze cu mai mult 
elementul local, caracte 
oamenilor, obiceiurilor și 
din această parte a țării.

fort maxim nu numai benei; 
clarilor de astăzi. Ele sînt che 
mate să poarte pe parcursul n 
încă cîteva generații stilul, pri
ceperea și gustul pentru fru
mos a ctitorilor de acum. De 
acest lucru trebuie ținut corn 
neapărat la elaborarea 
rilor de înfrumusețare a 
tăților. Găsesc necesar 
lucrările de decorare a 
lor, cartierelor și a 
să se 
curaj 
ristic 
vieții

Locuitorii orașului Lupeni au 
primit cu satisfacție inițiativa 
ca pe frontispiciul noilor blo
curi cu zece nivele din loca
litate să se execute lucrări de 
decorare (în ceramică). Mai 
puțin salutar este însă felul 
cutn au fost executate primele 
două lucrări sub aspect ai te
maticii. Cele două lucrări, de 
o înaltă ținută artistică, abor
dează o tematică avînd origi
nea în folclor. Cum localitatea 
este un puternic centru indus
trial, cred că ar fi fost nimerit 
ca activitatea industrială de 
aici să-i inspire pe talent ații 
artiști care ®u executat lucra
rea.

In procesul genezei noi sub 
aspect urbanistic a orașelor de 
pe Valea noastră, nu trebuie 
să uităm nici vestigiile cultu
rii trecutului. Ele trebuie păs
trate, restaurate sau chiar re- 
descoperite unde este cazul.

Cer ceti nd cu atenție manua
lele de specialitate vom desco
peri noi vestigii ale istoriei și 
culturii trecutului pe aceste me
leaguri cu care ne putem mîn- 
dri pe bună dreptate în fața 
celor care ne vizitează. In a- 
ceastă direcție, o sarcină im
portantă și patriotică în același 
timp le revine sfaturilor popu
lare precum și organizațiilor 
U.T.G. care — cu ajutorul spe
cialiștilor — sînt chemate să 
facă mult mai mult pentru fău
rirea și valorificarea acestui 
tezaur istoric și cultural.

Treceam intr-una din Zile cu 
prietenul meu Sandu pe strada 
Muncii, după ce am dat o raită prin 
frumoasa pădurice de brazi din spa 
tele Institutului. Oprindu-ne puțin, 
am zărit două gospodine ieșind din 
curți și aruncind apă menajeră, 
murdară, în șanțul — rigolă — Ce 
mărginește stradă. La o remarcă a 
rnea că se murdărește în acest fel 
strada și î se dă un aspect 
prietenul meu sări ca ars.

— Ia lasă-mă cu igiena ta I 
vrei să arunce găleata cu zoi 
nu au canal în curte î

— Păi bine, i-am zis, nu vezi că 
gură de canal și 

apa acolo, aspectul 
cel prezent și nici 
pătrunde prin fe-

urît,

Unde 
dacă

la 10-12 m este 
ducă s-ar vărsa 
străzii nu ar fi 
miros urît n-ar
restrele deschise ale vecinilor pen 
tru... „aerisire" ?

Tot comentind am mers mai de
parte. Să fie comoditate, m-am gîn-

Musca... n-a minfii

T.A.P.L.-ului 
ne face cunoscut: 
sînt juste și s-au 
remediere a lipsu- 
—- de a Se repara

in urma apariției foiletonului „In
terviu cu., o muscă" (în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 5 206 din 17 iu
lie a.c.) conducerea 
din Petroșani 
„Cele sesizate 
luat măsuri de 
rilor constatate
închizătoarea de la frigider, de a se 
monta plasă la cămări și bucătă
rie. Responsabilul 
fi retrogradat și 
funcție".

Dar, în răspuns 
despre măsurile ce s-au întreprins 
— sau vor fi întreprinse — pentru 
îmbunătățirea calității hranei, popu
larizarea meniului, aprovizionarea 
corespunzătoare » '-wntîne' rd sK- 
mente șl îndeosebi cu pîlne proas
pătă, întărirea 
mării activității

Presupunem, 
promptitudinea 
punsul, că în 
Ui,.... n i ..iiinci. Uu.uii..ivi irt vtihiiud 
din Uricani se vor arăta mulțumiți 
de masa ce le este servită.

Iacob Costel va 
numit în altă

nu scrie nimic

controlului, a îndru- 
la această unitate.
avînd

cu care a sosit răs-
cel mai scurt timp.

in vedere

-a»*»*- ■■ f S

Panoul din cli
șeu se află la mi
na Lonea III. Deși 
este aspectuos ca 
înfățișare, de 
de zile nici 
miner nu se 
oprește în 
Iul. Uitat de 
el nu spune 
mic. Adică spune 
multe despre ne
păsarea colecti
vului gazetei de 
perete a căror 
„activitate" o o- 
glindește.

iuni 
un 

mai 
iața 
toți, 

ni-

LA TEMPER ATU RILE ÎNALTE
(Urmate din pag. l-a)

văzuți în proiecte. Indicele ob
ținut constituie de altfel un 
record în producția siderurgi
că a țării.

Despre tehnică mi-au vorbit 
la Hunedoara și inginerii Da
niel Doboly și Ion Rădoi. Ei 
sînt inovatori. Au ridicat la 
peste 1 050 grade Celsius tem
peratura aerului cald utilizat 
la topirea și elaborarea fontei 
și au introdus o tehnologie 
nouă de funcționare a furna
lului cu temperatură constantă 
și presiune ridicată In spațiul 
de elaborare. Cuvîntul tehnică 
mi-a fost mai limpede desfăcut 
in înțelesurile sale de către 
maistrul de întreținere Nicolae 
tdărculescu, care a adus îmbu
nătățiri sistemului de funcțio
nare a gurilor de vînt; de prim-

turnaliștii Simion Jurca și A- 
lexandru Hăjdăuțeanu, care au 
intensificat procesul de topire, 
și de mulfi alții care se întrec 
acum pentru a-și însuși și stă- 
plni oît mai bine noile cuceriri 
ale tehnicii siderurgice, Toți 
au un tel comun: ridicarea 
producției zilnice de fontă. A- 
liatul lor cel mai prețios este 
tehnica. Ea a devenit factorul 
hotăritor al sporirii producției 
de metal și la celelalte furnale 
ale Hunedoarei. Cunoștințele 
căpătate au ajutat pe specia
liști să introducă în locul me
todelor vechi de lucru, altele 
noi, cu eficiență economică ri
dicată. fată unele dintre aces
tea : modificarea preincălzitoa- 
relor de aer, trecerea la pro
ducerea fontei cu consum scă
zut de siliciu, introducerea pro-

desulfurare a lon- 
după ce este des- 
oalefe de turnare, 
vechi.

cedeului de 
tei lichide, 
cărcată în 
la furnalele

Cîteva date oglindesc rezul
tatul ridicării continue a nive
lului tehnic al producției, iă- 
clnd mar rodnică și mai pro
ductivă dogoarea flăcărilor și 
a „temperaturilor înalte": în 
timp ce capacitățile de produ
cere a fontei s-au 
1948 și pină acum 
producția a crescut 
Cantitatea de fontă
plus de la începutul anului a- 
cesta echivalează cu metalul 
necesar pentru fabricarea a 
3 550 de tractoate. Cocsul me
talurgic economisit ar fi nece
sitat 22 trenuri de cărbune de 
cîte 50 vagoane fiecare. O con
cluzie a tehnieri...

mărit din 
de 4,21 ori, 
de 21,5 ori. 
realizată In

lipsă a simțului . de 
că sînt toate trei la 
ce le interesează pe 

murdăria

dit, lene sau 
igienă ? Poate 
un loc; adică 
asemenea gospodine că 
curge la vale și trece pe sub te
restrele vecinilor I Ele se mulțumesc 
că au evacuat murdăria din curtea 
sau casa Iot ! încolo...

Șl totuși vine nu este numai a 
lor. Sînt factori șl organe care uită 
că răspund de aceste situații. Teri
toriul orașului nostru este împăr
țit in zone bine delimitate din punct 
de vedere administrativ, Sanitar, 
gospodăresc, educativ-școiar etc. 
Avem circumscripții sanitare înca
drate cu personal sanitar calificat, 
avem deputați, comitete de femei, 
brigăzi de control obștesc etc. Dacă 
acești factori, în loc să acționeze 
fiecare pe cont propriu, s-ar grupa, 
șă zicem, în jurul circumscripției sa
nitare — ți și-ar uni forțele por
nind o dată sau de două ori pe 
săptămînă cit* 2-3 ore pe teren, 
atunci situația s-ar schimba cu si
guranță.

Una este cînd lucrezi de unul 
singur și alta cînd cetățeanul este 
lămurit de un grup reprezentînd 
mai multe resoarte. Una e cînd me

dicul de circumscripție, care răs
punde de problemele sanitare, vor
bește cu cetățeanul „nelămurit" și 
alta e clnd și deputatul li pune în 
fată aspectul social al problemei, iar 
reprezentanta comitetului de femei 
îi atrage atenția că are și ea copii 
care cresc și luînd exemplu vor face 
la fel cînd Vor ajunge marL

Cred că sprijinirea medicului de 
circumscripție sanitară, de către 
factorii amintiți mai sus este p pro
blemă care trebuie rezolvată rit mai 
curînd.

Și mai trebuie ceva : ca fiecere 
cetățean să înțeleagă că oricît de 
multe 
oricît 
face, 
interesează 
curții, locuinței sale, nici o investi
ție sau cheltuială 
daiii orașului nu 
schimbe aspectul 
tre.

A venit timpul 
care cetățean că ceea ce nouă 
ne place nici vecinului să nu-i fa
cem...

camioane ar avea l.C.O. și 
de multe transporturi s-ar 
dacă cetățeanul nu- se 

de aspectul străzii.

făcută de gospo- 
va fi în stare să 

așezărilor uoas-

să înțeleagă fie-
nu

Dr. LEONIDA MORARU

ftoala ie șoferi amatori si lolorirlifli - Deva 
anunța deschiderea cursului seral de 
șoferi amatori gradul II, în orașul Pe* 
troșani, în ziua de ? august 1966.

Pestru înscriere sînt necesare următoarele acte ;

— copie legalizată după certificatul de naștere,
— cop legalizată după actul de studii,
— fișa medicală

Intrucît locurile sînt limitate, ordinea de înscri
ere va fi cea în care se vor presenia dosarele 

cu achitare»- taxei integrale de 1 400 lei.
DOSARELE

TOV. BULDU-R
NECESARE.

7 *. e c' • y '■ ~.
SE VOR PREDA LA AUTOBAZA T.A. PETROȘANI, 
CONSTANTIN CARE VA r DA ȘP LĂMURIRILE

PROGRAM DE RADIO
4 august

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical 
de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 6,30 
Anunțuri, muzică; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,15 Program de 
valsuri și polci; 7,30 Bună dispo
ziție cu muzica ușoară; 7,45 Salut 
voios de pionier; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Itinerar folcloric mu
zical; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
Cura de fructe; 9,35 Suita româ
nească pentru flaut și pian de 
Carmen Petra Basacapol, 9,50 Rap
sodie pentru orchestră de instru
mente populare de Mircea Chiriac; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Pro
gram de cîntece; 10,15 Album de 
piese 
știu;
„Hughenoții"
CĂRȚI CARE VĂ ’ AȘTEAPTĂ ; 
11,35 Melodii interpretate la orgă 
electronică, 11,45 Program de me
lodii populare,- 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,10 Arii din opera „Rose 
Marie" de Friml; 12,20 Tablouri mu
zicale, 12,30 Aici, Timișoara, 13,14 
„Vacanță pe litoral" — muzică 
ușoară; 13,30 Din muzica popoare
lor; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI, 14,08

folclorice; 10,30 Vreau să
10,55 Fragmente din opera 

de Mayerbeer, 11,20

Muzică ușoară; 14,40 Arii din opere 
interpretate de Elena Botez; 15,00 
„Moldovă, mîndră grădină'* — emi
siune de folclor ; 15,20 Anunțuri re
clame; 15,30 Caleidoscop muzical,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Mic album li
ric,- 16,30 Bizet și operele sale; 
17,00 Jocuri populare; 17,15 TRIBU
NA RADIO, 17,25 Cîntece de Ser
giu Sarchizov; 17,40 Suita pentru 
pian ,de Radu Paladi; 17,50 Cîntă 
Arida Călugăreanu; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 18,05 IN JURUL GLO
BULUI, 18,15 „Inima mea îți apar
ține" — muzică ușoară; 18,40 DI
NAMICA INDUSTRIALĂ, 19,00 
Seară pentru tineret, 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 26,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești; 20,50 
Muzică ușoară; 21,05 Mituri și le
gende; „Potopul'*, v Autorul emisiu- 
siunii Ion Biberi; 21,25 Parada so
liștilor și orchestrelor de muzică 
ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Muzică ușoară; 22,40 Din muzica 
de cameră a lui George Enescu, 
23,05 Mărturisiri pe portativ; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE TELEVIZIUNE
4 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ope
rațiunea „I"; Republica: Fanfan la 
Tulipe; Stadion: Nevasta nr. 13; 
PETRILA: Nu sînt Cuba, LONEA — 
Minerul: Calea Victoriei; 7 Noiem
brie : Dragostea și maida; LIVE- 
ZENI: Muncile lui Hercule; ANI- 
NOASA ; Fifi înaripatul i CRIVIDIA : 
Patruzeci de minute plnfi In zori; 
VULCAN : Șoarecele din America; 
PAROȘENI: Procesul profesorului 
Weiri LUPENI — Cultural: Coră
biile lungi; Minerul: Cea mai fru
moasă; BĂRBĂTENI: Arena circu
lui; UR1CANI: Ge s-a îhtîmplât cu 
Baby Jane.

3 august

copii și tineretul 
zece la vacanță",-

19,15
19,30 Aventurile lui

18,00 Pentru 
școlar : „Nota 
19,00 Telejurnalul de seară, 
Telefilatelia,
Robin Hood,- 20,00 întrebări la care 
s-a răspuns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă; 20,45 O invitație 
pentru cei care n-au vizitat... Pia
tra Mare, 21,00 Film: „Șah la re
ge, 22,25 Preludiu „Mamaia — 
1966, 22,35 Telejurnalul de noapte, 
22,45 Buletinul meteorologic; 22,50 
închiderea emisiunii.
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Precizările președintelui Pakistanului
CARACI 2 (Agerpres). — Pakis

tanul va promova o politică de con
solidare a relațiilor de prietenie cu 
toate țările mari și mici, a declarat 
președintele Ayub Khan într-o cu- 
vîntare radiodifuzată. Referindu-se la 
dezvoltarea economică a țării, Ayub

Khan și-a exprimat convingerea că 
sarcinile economice centrale ale 
Pakistanului vor fi îndeplinite. Pre
ședintele Pakistanului a precizat că 
guvernul său va promova o judi
cioasă politică economică si admi
nistrativă.

Sesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S,

PE SCURT

Se preconizează o intervenție 
a Congresului S.U.A. pentru a pune 
capăt grevei mecanicilor de avioane
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Secretarul de presă al Casei Albe, 
Bill'Moyers, a făcut o declarație în 
legătură cu greva celor 35 000 de 
mecanici de avioane din S.U.A., 
confirmînd știrile potrivit cărora se 
preconizează o 
greșului pentru 
grevei. Se știe 
ai sindicatului
oane au respins categoric 
încheiat vinerea trecută — 
insistențelor președintelui 
— între conducerea sindicatului și 
reprezentanții patronatului.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — In 
Palatul Mare al Kremlinului din 
Moscova s-a deschis la 2 august 
prima sesiune a celei de-a 7-a le
gislaturi a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.
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Liderul majorității democrate din 
Senat, Mansfield,- a arătat în decla
rația sa secretarul de presă al Ca
sei Albe — l-a informat pe pre
ședinte că „răspunderea pentru a 
pune capăt grevei revine acum 
Congresului". Comisiile pentru pro
blemele muncii ale Senatului și Ca
merei Reprezentanților au și înce-'' 
put audierile în legătură cu posi
bilitatea adoptării unei legi 
care cei 35 000 de greviști să 
obligați să reia lucrul.

prin
fie

cong°! Situația de la Kisangani 
se menține confuză
ALGER 2 (Agerpres). — Situația 

din capitala provinciei orientale 
din Congo ■— Kisangani — unde la 
23 iulie mercenarii și jandarmii ka- 
tanghezi au pus la cale o rebeliune 
antiguvernamentală, continuă să 
confuză. Rebelii, afirmă postul 
radio Kinshasa, mențin controlul 
supra părții centrale a orașului,
timp ce unitățile armatei naționale 
congoleze sînt dispuse pe malul 
drept al fluviului Congo.

Comandantul mercenarilor albi din 
Congo, John Peters, care în momen-
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Formarea unui nou
Consiliu militar suprem 
în Nigeria

LAGOS 2 (Agerpres). — Potrivit 
știrilor transmise din Lagos de a- 
gențiile de presă, într-o cuvîntare 
radiodifuzată, locotenent-colonelul 
Yakubu Gowon, șeful noului guvern 
militar constituit în Nigeria în ur
ma rebeliunii declanșate de o parte 
a armatei, a anunțat formarea unui 
nou Consiliu militar suprem, con
dus de el. Cea mai marte parte a 
cuvîntării lui Yakubu Gowon a 
fost consacrată intențiilor noilor au
torități de a constitui un guvern 
unitar.

tul izbucnirii rebeliunii de la 
sangani se afla la Johannesburg, 
declarat că agenți ai fostului pre
mier Moise Chombe i-ar fi oferit o 
sumă de 15 000 lire sterline pentru 
a pune la cale lovitura de stat îm
potriva guvernului generalului Mo
butu. Potrivit declarației lui Peters, 
după ce agenții lui Chombe i-au fă
cut aceste propuneri, el a avertizat 
organele de securitate din R.S.A. și 
a informat pcliția rhodesiană în le
gătură cu organizarea acestui com
plot, dar nu a făcut nimic pentru 
a pune capăt rebeliunii de la Ki
sangani. Peters a afirmat că Chom
be a pus Ia cale aceste planuri cu 
ajutorul a doi consilieri personali, 
cu intenția ca, după reușita rebe
liunii, să se întoarcă la Kisangani 
(fost Stanleyville) pentru a conduce 
personal ostilitățile împotriva guver
nului central.

Ultima sesiune ordinară
a Congresului brazilian

BRASILIA 2 (Agerpres). — La 1 
august s-au deschis lucrările ulti
mei sesiuni ordinare a Congresului 
brazilian, înaintea alegerilor de la 
3 octombrie pentru desemnarea nou
lui președinte al republicii. După 
cum relatează agenția France Pr.es- 
se, în cazul în care nu vor inter
veni elemente neprevăzute, alege
rea în acest post a fostului minis
tru al apărării, generalul Costa e 
Silva, a cărui candidatură este spri
jinită de majoritatea parlamentară 
și de actualul președinte, Castelo 
Branco, este asigurată de pe acum.

In cursul actualei sesiuni, Con
gresul brazilian va trebui să se pro
nunțe asupra unei noi constituții, a- 
flate în curs de elaborare în cadrul 
unui comitet de juriști, și a mai 
multor legi privind îndeosebi pro-

bleme de apărare și statutul pre
sei.

Mandatul președintelui Castelo 
Branco expiră în martie 1967. La o 
lună după alegerile prezidențiale, 
Congresul va fi reînnoit, în totali
tate pentru Camera deputaților 
(409 mandate) și într-o proporție 
de două treimi pentru Senat (66 
mandate). Partidul guvernamental 
„Arena" deține 257 mandate în Ca
mera Deputaților și 42 în Senat. In 
scopul de a asigura continuitatea 
regimului instalat în urma loviturii 
militare de stat din 1964, președin
tele Castelo Branco a hotărît ca 
succesorul său și guvernatorii sta
telor să fie aleși prin ufragiu res- 
trîns, de către Congresul federal și 
congresele statelor. El a acceptat 
ca membrii Congresului să fie de
semnați prin vot universal direct.

JOHANNESBURG 2 (Agerpres). 
Aproximativ un milion de lovituri 
de bici au acordat tribunalele din 
Republica Sud-Africană drept pe
depse, în ultimele două decenii, 
se spune într-o informație a De
partamentului sud-african al peni
tenciarelor. In aceeași
1 200 de oameni au fost spînzurați 
— majoritatea africani — la 
chisoarea centrală din Pretoria 
de s-au atins performanțele 
spînzurarea a 17 oameni într-o

perioadă

Sat cambodgian atacat 
de forfele aeriene americane

în-
un- 
cu 

sin-

gură zi. Statisticile pedepselor cor
porale și capitale-din1 această țară 
au crescut alarmant din nou în ul
timii 20 de ani: de la 20 oameni 
spinzurați în anul 1946 s-a ajuns 
în 1965 Ia cifra de 113 oameni pe
depsiți cu spînzurătoarea.

De asemenea numărul celor în
carcerați în închisorile sud-africane 
a atins proporții considerabile. Ast
fel, față de 2 189 deținuți din 1946, 
s-a ajuns în 1964 la 16 887.

PNOM PENH 2 (Agerpres). — 
Secretarul de stat pentru informații 
al Cambodgiei, Chea San, a anunțat 
că două elicoptere și un avion a- 
parținînd forțelor aeriene americane 
staționate în Vietnamul de sud au 
mitraliat și atacat cu ajutorul ra-

chetelor la 31 iulie satul Thlok 
Trach, din provincia Kompong.

In timpul atacului a fost ucisă o 
persoană, iar alte două rănite, fiind 
distruse mai multe case.

Ecouri după campionatul mondial de fotbal
Ziariștii francezi acre

ditați la turneul final ai 
campionatului mondial ș. 
mai mulți colegi din alte 
țări au stabilit de comun 
acord la Londra ca tro
feul ,,Oscar" să fie atri
buit jucătorului englez 
Bobby Charlton. Centrul 
dtacant al echipei An
gliei, campioană mondia
lă, a întrunit cele mai 
multe voturi: 17. Pe lo
cul doi s-a clasat Becken
bauer (R.F.G.) cu 7 vo
turi. urmat de portughe
zul Eusebio cu 4 voturi 
și Voronin (U.R.S.S.) cu 
două voturi.

înainte de a părăsi 
Londra, celebrul interna
țional portughez Eusebio 
a oferit in dar lui Bobby 
Charlton o lădiță cu 12 
sticle de vin „Porto". 
Eusebio a declarat în 
cadrul festivității că 
Charlton a jucat excep
țional în meciul cu Por
tugalia, cînd a înscris 
cele două puncte. De re
marcat că Eusebio i-a 
dăruit cele 12 sticle lui

Charlton cu prilejui li
nei recepții, după care 
s-a proiectai filmul me
ciului... Portugalia — An
glia.

S-a stabilit ciira spec
tatorilor care au urmărit 
meciurile turneului lina! 
al campionatului mon
dial. Cifra exactă este 
1 458 043 spectatori. Din 
totalul încasărilor, 25 la 
sută se vor vărsa in 
fondul federației engle
ze, iar 10 la sută în cei 
al F.I.F.A. Restul înca
sărilor va ii împărțit ce
lor 16 echipe participan
te la turneul final.

Asociația proprietarilor 
de hoteluri din Anglia a 
anunțat oficial că in 
pofida afluenței de turiști 
la meciurile campionatu
lui mondial programale 
în cele 4 orașe, această 
perioadă a fost totuși de
ficitară. De ce ? In „co
municat" se arată că su
porterii diferitelor echipe 
au aruncat țigări aprin
se pe jos, au murdărit 
covoarele, au spart cris

talele, aducînd pagube 
care depășesc in generai 
încasările.

Federația engleză de 
iotbal a anunțat că su
ma de 22 000 de lire, o- 
ferită ca primă echipei 
Angliei pentru succesul 
din campionat, va fi îm
părțită în mod egal ce
lor... 22 jucători ai lotu
lui. O primă specială va 
ii acordată insă jucăto
rilor Bobby Charlton și 
Hurst.

Federația spaniolă de 
fotbal a luat în discu
ție activitatea antrenoru
lui federal Jose Willa- 
longa, pe care a consi- 
derat-o necorespunzătoa- 
te. Villalonga a fost des
tituit din postul său, ui
mind să fie înlocuit cu 
Domingo Balmania.

Mai multe ziare italie
ne, printre care și „Mo
menta Sera", anunță din 
sursă bine informată că 
antrenorul federal Fabbri 
a fost destituit de două 
zile din postul său. Zia
rele subliniază că în pre

zent federația italiană 
poartă tratative cu an
trenorul Helenio Herrera, 
care urmează să-l înlo
cuiască pe Fabbri. O ho- 
tărîre oficială se va lua 
la 5 septembrie, cînd se 
va întruni biroul federa
ției italiene.

Antrenorul portughei 
Otto Gloria a fost invi
tai să-și petreacă con
cediul de odihnă la Rio 
de Janeiro. Invitația i-a 
fost făcută de Negrao, 
primarul ordfului. Gloria 
a acceptat invitația.

Boxerul Brian London, 
care se pregătește să-l 
intîlnească la 6 august 
la Londra pe Cassius 
Clay pentru titlul mon
dial al categoriei „grea" 
a declarat: „Fotbaliștii 
englezi au cîștigat pe 
merit cupa „Jules Rimet". 
Eu îi asigur că voi în
cerca să-l deposedez de 
centură pe Clay, pentru 
a aduce culorilor noas- 
tțe sportive o altă vic
torie de răsunet".

(Agerpres)

Scene de groază în orașu 
american Austin

AUSTIN 2 (Agerpres). — O- 
rașul Austin din statul Texas 
a cunoscut luni scene de groa
ză, după ce un individ, ascuns 
la etajul al 26-lea al turnului 
Universității, a deschis locul 
asupra trecătorilor și studenți
lor. Timp de aproape o oră șt 
jumătate, individul, identificat 
mai tîrziu ca fiind Charles Jo
seph Whitman, fost militar, in 
prezent student al Universită
ții, a tras cu două arme de vî- 
nătoare, două revolvere și o 
carabină asupra tuturor per
soanelor care intrau in raza 
de bătaie a armelor sale. 
El a ucis astfel 12 per
soane și a rănit 31, pină ce a 
tost Împușcat mortal de poli
țiștii sosiți in grabă la țața lo
cului.

Autoritățile consideră că este 
vorba de o crimă a unui deze
chilibrat mintal. In aceeași zi. 
Whitman și-a asasinat în apar
tamentele lor soția și mama

Consecințe 
ale bombardamentului 
atomic de ia Hiroșima 
și Nagasaki

TOKIO 2 (Agerpres). — Per
sonalul medico-sanitar de la 

spitalul special pentru de
pistarea persoanelor bolnave 
de iradiații atomice de la Hi
roșima, înființat acum 10 ani.
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• MOSCOVA. — Un grup de 16 
alpiniști sovietici au realizat o nouă 
premieră alpină : ei 
vîrf de 6 118 metri, deocamdată fă
ră nume, din partea de sud-vest a 
Pamirului. In prezent, grupul se 
pregătește pentru asaltul peretelui 
nordic al vîrfului Engels din Pamir.

9 SOFIA. — Agenția B.T.A. tran
smite că Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, a avut o 
convorbire cu Petar Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar 
și a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, se află la odihnă în aceas
tă țară.
• SAN JUAN — „Mișcarea pen

tru independența insulei Porto Ri
co" — teritoriu aflat sub adminis
trația S.U.A. — a cerut tineretului 
portorican să refuze să servească în 
armata americană. Mișcarea, organi
zație progresistă interzisă, a dat 
publicității un apel în care se sub
liniază că două treimi din tinerii 
portoricani încorporați în armata a- 
mericană sînt trimiși în Vietnamul 
de sud.
• SEUL. — Ca urmare a inunda-, 

țiilor provocate de ploile torențiali 
care s-au abătut asupra Coreei de 
sud, au fost distruse 231 de poduri, 
au fost degradate unele baraje și 
diguri, fiapt care a provocat inunda
rea unor mari suprafețe de terenuri 
agricole. Potrivit datelor oficiale, 
101 persoane și-au pierdut viața, 
107 au fost rănite și peste 146 000 
au rămas
cauzate de ploi și revărsări se ci
frează Ia 
sud-coreeni.
• WASHINGTON. — Senatorul 

Mike Mansfield a declarat că o 
parte a personalului militar american 
din Franța s-a înapoiat în S.U.A. 
El a spus că, potrivit informațiilor 
pe care le deține, aproximativ 10 000 
de militari americani, care au fost 
dislocați mai înainte pe teritoriul 
Franței, au fost readuși în țară.

fără adăpost Pagubele

3129 milioane hwani

a examinat pină în prezent 
240 486 de persoane. Dintre a- 
cestea, au lost reținuți pentru 
spitalizare 2 465 de bolnavi, 
din care 441 au prezentat răni 
grave provocate de iradiațiile 
atomice, neputînd ii salvați 
Potrivit unui raport al spița 
lului, in cursul acestui an au 
fost internați în spital 129 de 
bolnavi, dintre care 29 au mu
rit. Cauza morții acestora se 
datorește rănilor canceroase 
provocate de razele radioactive, 
în urmă cu 21 de ani, în tim
pul bombardamentelor atomice 
asupra orașelor Hiroșima ș 
Nagasaki.

De 127 de zile în grota 
de la Somerset

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Cunoscutul speolog britanic 
David Lafferty, care de 127 de 
zile se află în grota de Ia So
merset, a fost vizitat luni de 
o echipă de medici. Primele 
impresii ale medicilor au fost : 
de cînd se află în această gro
tă, David Lafferty a pierdut 
complet noțiunea timpului. Du
pă părerea sa el se află în 
grota de la Somerset de 103 
zile. Afle constatări: în cele 
127k de zile de cînd se află sub 
pămint, barba și părul lui 
Lafferty au crescut cu 22 de 
cm. Pină la readucerea lui la 
suprafață, la 4 august, Lafferty 
va fi vizitat din 3 în 3 ore de 
grupul de medici care urmă
resc experiența sa.
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