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ÎNCLEȘTAREA
Dorm încă rocile — somn milenar 
Vibrează oțelul din mușchi și mașină 
Și mușcă din rocă. Cu geamăt de-avar 
Pămintul cedează comori de lumină.
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Sărbătorirea Zilei minerului 
a devenit o tradiție pentru 
toți lucrătorii din industria 
minieră din patria noastră; 
acest eveniment ne prileju
iește aducerea aminte de e- 
roicele lupte de la Lupeni 
din anul 1929. Ziua minerului 
constituie totodată un prilej 
de trecere în revistă a succe
selor obținute de muncitorii, 
tehnicenii, inginerii și func
ționarii care lucrează în in
dustria minieră, de manifes
tare a atașamentului 
partid și orîndtfirea 
socialistă.

Cu ocazia acestei 
sărbători, minerii Văii Jiului, 
raportează partidului și gu
vernului că în acest an au 
obținut rezultate * 
în realizarea j 
dicatori de plan. Munca plină 
de avînt, entuziasmul oame
nilor muncii din bazinul, nos
tru carbonifer, organizarea 
corespunzătoare a procesului 
de producție sînt < 
depășirea planului 
ducție, pe primele 7 luni din 
acest an, cu 41 620 tone huilă 
brută. Ca un rezultat al de
pășirii planului de producție, 
a productivității muncii pla
nificate și al gospodăririi mai 
bune a mijloacelor de pro
ducție, pe primul semestru 
s-au realizat la prețul de cost 
economii în valoare de peste 
11 200 000 lei. In aceeași pe
rioadă, pentru asigurarea con
dițiilor realizării în continua
re a sarcinilor de plan și a 
dezvoltării producției minelor 
noastre, s-au intensificat lu
crările miniere de investiții, 
acestea fiind realizate în pro
porție de 109,0 la sută. Planul 
total de investiții (regie și 

antrepriză) a fost îndeplinit 
în proporție de 101,7 la sută 
din care la construcții-montaj 
cu 108,0 la sută.

Realizările obținute de mi
nerii Văii Jiului în prima 
parte a anului constituie Che
zășia îndeplinirii cu silcces a 
sarcinilor de plan pe între

Prin Decretul nr. 622 din 
4 augjust 1966, al Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România au fost deco
rați cu Ordinul Muncii clasa 
Il-a următorii mineri:

Aninoasa; David E. M.
loan

E. M.
George

E. M.
Vasile

In baza aceluiași Decret 
fost decorați cu Ordinul Mun
cii clasa IlI-a următorii mi
neri, ingineri și tehnicieni:

E. M. Lonea: Brînduș A. 
Aurel, Policiuc St. Dionisie, 
Miclea T. Ioan III

M. Petrila: Simota M. 
Moldovan I. Iosif, 

E.
Dimitrie,
Laszlo I. Stefan, Tătar F. Pe
tru, Steiner F. Iosif, Stoica S. 
Emil, Cepălău I. Aurel

E.D.M.N.: Bartoș A. loan, 
Steț St. Petru

gul an și creează premizele 
realizării sarcinilor în anii ur
mători. Cincinalul 
fața colectivelor 
din Valea Jiului
deosebit de importantă : aceea 
de a asigura cu combustibil 
celelalte ramuri industriale, 
în plină dezvoltare, din țara 
noastră.

La nivelul anuiui 1970, se 
prevede ca producția de huilă

E. M.
V. loan, 
drea P.
Loghin, Costinaș Gh. Nicolae, 
Bud Gh. Gheorghe

E. M. Vulcan : Nicoară Gh. 
Alexandru, Borza P. Eugen, 
Mitre N. Mihai

E. M. Lupeni: Avram D. 
Vasile, GolicZa A. Dionisie, 
Papuc A. Stan, Nicolae N. 
Oprea

Preparația Lupeni: Dornic 
I. Alexandru, Cziller S. Carol 
Robert

E. M. Uricani: Timofte I. 
Spiridon, Mischie Al. Gheor
ghe, Colibaba E. Eugen

U.R.U.M.P.: Nicu D. Con
stantin, Bucinschi N. Constan
tin

C.C.V.J.: Mihuț M. Gheor
ghe, Rădulescu P. Gheorghe,

ÎNCEPUTUL
Diminețile, cînd sfiș'iatele liniști 
Adorm obosite în lanuri și iniști 
Pendulează-ntre cer și adine 
Schimbul unu și trei 
Lămpașe se-aprind și se sting 
In clipiri ca a ochilor mei.

LA ORT
Pe-oțel de mașini și pe mușchi de oțel 
Dansează difuze, informe, palide
Lumini strecurate prin pinza de neguri avide 
De somn, și trezite de oameni din el.

PERPETUUM CICLU
Pendulează din nou intre cer și adine 
Schimbul unu și doi
Lămpașe se-aprind; dar nu se mai sting — 
Luminează continuu in noi.

Alături de roadele bogate 
obținute de colectivele mine
lor, Ziua minerului este cin
stită cu succese de seamă și 
de către preparatorii, metalur- 
giștii și ceferiștii Văii Jiului. 
Strădaniile lor constituie » 
contribuție valoroasă la rezul
tatele minerilor din bazin în 
sporirea producției de cărbune.

Colectivul preparației de căr
buni din Petril-a întîmpi'nă cu 
realizări remarcabile Ziua mi
nerului. Pe luna trecută,' de e- 
xemplu, planul producției nete 
a preparatei a fost depășit cu 
2 435 tone de cărbune spălat. 
Totodată s-au dat peste planul 
lunar 404 tone brichete și 14 
tone 
cele 
iorat

rodnicie au muncit și co
lectivele preparațiilor Lupeni și 
Coroești care, și-au depășit, de 
asemenea, sarcinile de plan 
atît la spălarea cărbunelui cît 
și la recuperări. Datorită stră
daniei depuse de colectivele 
preparațiilor, pe combinat s-a 
obținut un succes demn de re
levat : sarcinile de plan' au 
fost îndeplinite și depășite la 
toate sortimentele. i 

Muncitorii de la U.R.U.M.P. 
au obținut în cinstea sărbăto
rii minerilor realizări remarca
bile. In primele 7 luni din acest 
an, colectivul uzinei și-a de
pășit planul producției globale 
cu 7,76 la sută, iar pe cel 
producției marfă cu 16,66 
sută. In același interval 
timp destoinicul colectiv al 
zinei a sporit productivitatea 
muncii cu 6,40 la sută, reali- 
zfnd la prețul de cost o eco
nomie de 1 164 000 Iei. Printre 
lucrările cele mai' importante 
cu care uzina a venit în spri
jinul minerilor se numără di
ferite instalații pentru puțurile 
cu schip și epurare a apelor 
de la preparații.
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(Uitnare din pag. l-a) D. Bru-

Biro D. Martin (Grupul școlar 
minier)
In temeiul aceluiași Decret 

eu fost distinși cu Medalia 
Muncii următorii tovarăși:

E. M. Lonea: Baciu I. loan, 
Enucă F. Gheorghe, Costines 
I. Dumitru, Farkas I. Ioan, Bo- 
can I. Gheorghe, Gherase S. 
Mlhai, Cărcălean N. Ioan, Mol
nar F. Traian, Hulcă N- Victor, 
Matei P. Rusu, Pop P. loan, 
Sălișteanu I. Ioan, Station S. 
Ioan, Cozma N. Gheorghe, Cu- 
zulov c. Gheorghe, Zăgan N. 
Uit, Popescu C. Ghlță, Răbulea 
I. Nicolae

E. M. Petrila: Manoilescu A. 
Nicolae, Dinescu I. Nicolae, 
Cimpu A. Gheorghe, GodO P. 
îhan, Oană P. Dumitru, Mur
ata G. Aurel, Roibu H. loan, 
Miclea G. Ioan, Ionită I. loan, 
Rotam G. Gheorghe, Nagy S. 
8igl*mund, Husan M. Iosif, Ba
cău T. Grigore, Graur I. Iile, 

V 
f" 1 ...................... —■  

G. Au- 
Boaghe

Tănase S. Ioan, Bura 
tus, Farkas P. Dionisie

E.D.M.N. î Armeana 
gust in, Balint E. loan,
I. Gheorghe, Căpraru I. Mihai, 
Dosa 1. Gheza, Mihai G. Du
mitru, Nicoară I. Gheorghe, 
Nistor D. loan, Pîrțac A. Gheor
ghe, Ghlulutan G. Dumitru, 
Gîrbovan A. Constantin, Pereș 

Petrovan 
Pavel 
Rădoi 
Iosif, 
Fulg a

Nicolae,

I.

A, 
Ga-

V.

G. Gheorghe, 
GyOry, Zsigmond P.

E. M. Aninoasa:
Andronic, David N. 
boș G. Alexandru, 
Dumitru, Rădoi A.
Dediu V. Pavel, Mann s. Ni
colae, Tănase S. Constantin, 
SchimilevSki F. Antoniu, Cră
ciun S. Traian, Pop A. Ioan, 
Vass G. Gherghely, Țăranu L 
loan, Pop G. Ioan, Mihai G, 
Bănică, Țipter T. Macarie, 
Coszta S. Mlhai, Soare S. loan, 
Târna? T. Dumitru, Pune* G. 
Iosif, Blag S. Vaslle, Hegyi D. 
Alexandru
fContluare in nr. uimitor)

CORUL MINERILOR DIN PETRILA, pe care 11 putem audia la radio 
azi la ora 9,30, la una din repetiții. Astăzi el va fi prezent la serbarea 
cimpenească a minerilor din localitate.

Astăzi minerii Văii Jiului, 
alături de întregul popor ro- 
mân, sărbătoresc Ziua mine
rului. De ziua lor alți 152 
mineri, tehnicieni șl ingineri 
din cel 2 500 de fruntași 
3 000 
cerea 
piept 
date 
în muncă.

Cîtă deosebire între viata lu
minoasă și fericită de azi a 
minerilor și aceea din vremu
rile de tristă amintire ale re
gimului burghezo-moșieresc. Pe 
drept cuvînt Valea Jiului era 
denumită ■ în acele vremuri 
„Valea plîngerii" și a mize
riei. Minerii și familiile lor lo
cuiau în case insalubre, iar fiii 
lor nu aVeau altă posibilitate, 
altă perspectivă decît 
groașe rîndurile celor 
tați.

Astăzi, minerii din 
noastră trăiesc o viață 
bucurîndu-se de o înaltă 
tuire.

In dorința lor fierbinte 
răspunde prin fapte cît 
semnificative grijii și prețuirii 
cu care sînt înconjurați, mi
nerii din Valea Jiului întîm- 
pină ziua de 23 August și Ziua 
minerului cu rezultate frumoase 
în îndeplinirea sarcinilor 
plan, a angajamentelor de 
trecere.

Realizările minerilor din 
zinul nostru carbonifer sînt pe 
măsura condițiilor de muncă și 
de viață create de partid și 
guvern. Modernizarea și me
canizarea exploatărilor carboni
fere existente, deschiderea noi
lor mine da la Paroșeni, Băr- 
băteni și Livezeni, grija deo
sebită ce se acordă protecției 
și tehnicii securității muncii •— 
toate acestea se împletesc în 
mod armonios cu condițiile de

Si 
de evidențiati în între- 
socialistă vor purta pe 
ordine și medalii acor- 
pentru merite deosebite

viatfi nou create. Numai în 
acest an, fondurile alocate pen

se 
lei.
se
in

tru mecanizarea minelor 
vor ridica la 208 000 000 
Pentru protecția și tehnica 
curltățli muncii s-au alocat
acest an fonduri ce depășesc 
20 000 000 lei, la care se mai

vire și alte obiective 
culturale menite să facă 
minerilor mai frumoasă, 
plină de bucurii.

In acest an, primul din
cincinal, localitățile Văii Jiului 
se vor îmbogăți și înfrumuseța 
prin construirea a 1 762 apar-

social- 
viața 

mai

noul

VIATA 
LUMINOASĂ

EXPOZIȚII

LUPENI

să în- 
exploa-

patria 
demnă 

pre-

de a
mai

de 
în

ba-

tre- 
asi- 
aju- 
loi.

an 
de 
ei 

ltr-

DE AZI
adaugă și chel-'
tuielile de in- DAVID GAVRILA
vestiții folosite președintele Consiliului local 
în acest scop, al sindicatelor Petroșani
expresie a gri- _______ ___
jii fată de sănă

tatea și viața minerilor.
In anii noștri pe harta Văii

Jiului 
neresc 
virane 
tîce și
Lupeni, Vulcan, Petrila și cele
lalte centre miniere din bazi
nul nostru 
ridicate 12
mlnd 12 000 de apartamente. La 
acestea se adaugă cele 5 850 de 
locuri în cămine pentru nefa- 
miliști, cluburi și cinematografe 
cu 4138 de locuri, spitale, un 
important număr de școli, com
plexe comerciale și de deser-

a apărut noul oraș mi- 
Uricaini. Pe terenurile 

și în locul căsuțelor pl- 
insalubre din Petroșani,

carbonlfer au fost 
cartiere noi însu-

a unei
16 săli 
și mai 
unități 

in 
Live-

tamente, 
școli cu 
de clasă 
multor
comerciale 
cartierul 

zeni din Petroșani, a două că
mine pentru muncitorii nefa- 
miliști însumînd 800 de locuri 
și alte lucrări. Cu intensitate 
sporită se desfășoară lucrările 
la complexul social de la mina 
Lonea care va cuprinde printre 
altele o baie cu 2 500 locuri, cel 
de la Dîlja cu o baie de 3 390 
de locuri și cel de la noua 
mină din Paroșeni.

In anii cincinalului, în Va
lea Jiului, se prevede un vo
lum de investiții social-cultu
rale de 660 milioane lei. Din 
această sumă este prevăzut să 
se construiască 7 936 de apar-

tamente în blocuri, o seamă de 
lucrări gospodărești-edilltare și 
social-culturale ce vor împodo
bi centrele miniere ale bazinu
lui nostru carbonifer asigurîn- 
du-le celor ce smulg bogățiile 
subsolului Văii Jiului condiții 
optime de viață, demne de 
epoca socialismului victorios.

Expresii ale grijii și atenției 
de care se bucură minerii din 
partea statului nostru sînt aju
toarele substanțiale de care ei 

, beneficiază în caz de incapa 
citate de muncă. In anul 
cut s-au plătit din fondul 
gurărilor sociale de stat 

. Loare însumînd 52 000 000
, Primele de .vechime date mine- 

iilor la sfîrșitul anului trecut 
se ridică la aproape 22 000 000 
lei, cîștigurile realizate le asi
gură minerilor un nivel de trai 
ridicat, condiții de viață cum 
nici n-au îndrăznit să viseze în 
trecut. /

In centrul grijii și atenției f 
nartidului și guvernului nostru 
a stat și stă odihna oamenilor 
muncii. Numărul minerilor ce 
și-au petrecut sau își vor pe
trece în acest an concediul de 
opihnă ori se vor trata în fru
moasele stațiuni balneoclima
terice de pe întinsul patriei 
noastre va trece de 2 800.’

In semn de adîncă recunoș
tință fată de partid, de ziua lor, 
minerii Văii Jiului își exprimă 
dragostea și atașamentul pro
fund față de partid, conducăto
rul înțelept al poporului ro
mân în măreața operă de desă- 
vîrșire a socialismului în pa
tria noastră, sînt hotărîți să nu 
precupețească nici un efort pen
tru a da viată sarcinilor ce le 
revin din Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român spre în
florirea șl prosperitatea Repu
blicii Socialiste România.

tradiția n-a
z Z

fotoamatorii

industriale,

pictură și 
în localul

por-

gra- 
clu-

Cursanții cercurilor de artă 
plastică și foto, care funcțio
nează în cadrul clubului sin
dicatelor din Lupeni, și care 
au desfășurat și în acest 
o activitate rodnică, intră 
azi în vacantă. Pînă ieri 
au trebuit să învețe și să
creze la expozițiile pe care le 
deschid în fiecare an în 
preajma Zilei minerului. Deci 
nici anul acesta 
fost infirmată.

Plasticienii și
din Lupeni se prezintă așadar 
la Ziua minerului cu două ex
poziții valoroase. îndrumată cu 
competență de instructorul 
Tellmann Iosif, tinerii artiști 
amatori iupeneni au lucrat cu 
sîrguintă, au pictat pe pînză, 
au creionat pe hîrtie sau au 
imortalizat pe peliculă aspecte 
diferite, semnificative pentru 
viata nouă a patriei, pentru 
sărbătoarea de azi. Expona
tele redau aspecte inedite din 
munca și viața minerilor, pei
saje, instantanee, construcții 
de locuințe și 
trete.

Expoziția de 
fică, deschisă
bului sindicatelor din localitate 
cuprinde 30 de lucrări semna
te de 13 autori. Dintre aceștia 
îl amintim pe Hegeduș Lazăr, 
Zamfir Constantin, Ianovetz 
Rudolf, Pîs Minerva, Csatai 
Emil, Mucea Mlhai. Sînt nume 
cunoscute, a căror rezonantă 
a trecut de mult hotarele re
giunii, dar care merită reamin
tite pentru munca lor entu 
ziastă, pentru dragostea lor 
de frumos. Această expoziție 
este a patra deschisă de plas
ticienii din Lupeni în locali
tate de la începutul anului.

Tot 
acest 
grafii, 
fața 
nesc
amatori semnează nu mai 
țin de 72 de exponate.

Atît picturile, lucrările 
fice, cît și fotografiile
realizate la un înalt nivel ar
tistic și tehnic, vădesc multă 
fantezie și sensibilitate — do 
vadă a pasiunii, talentului, 
pregătirii teoretice și prac
tice a plasticienilor și foto- 
amatorilor din Lupeni.

a patra expoziție din 
an este și cea de foto- 
care poate fi văzută în 

Sfatului popular orășe- 
Lupeni. Aici, 14 foto 

pu-

gra- 
sînt

D. GHEONEA
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s ărbătorile le-am cinstit 
întotdeauna cu succese.

De peste 21 de ani Ie cinstim 
așa. Astăzi a sărbătoare. Săr
bătoarea minerilor, a temerari
lor căutători de comori în 
adîncuri, o zl înscrisă de mi
nerii I.upeniului cu litere de 
foc în istoria patriei, în inimile 
oamenilor. Cu 37 de ani în ur
mă, ea a marcat cu sînge de 
miner, un moment important al 
luptei minerilor pentru drepta
te socială, pentru demnitate.

Așadar, în fiecare an minerii 
Văii Jiului își cinstesc Barba

ra toarea cu succese. Cel de anul 
acesta se înscrie pe linia suc
ceselor. majore în concordantă 
cu ritmul noii etape în istoria 
patriei — cincinalul 1966—1970.

Am refăcut itinerariul plusu
lui de 41 000 tone de cărbune 
dăruite patriei socialiste de mi
nerii Văii Jiului în primele 7 
luni ale cincinalului. Fiecare 
etapă a acestui itinerariu poartă 
amprenta entuziasmului și a dă
ruirii, a gîndlrii colective și 
a puterii de a învinge greută
țile, de a trece cu dîrzenie pes
te ele.

Perioada care a trecut poate 
fi socotită ca un preludiu de 
bun augur la viitoarele suc
cese, așa cum, de-a lungul ce
lor 277 de zile, care au trecut 
din acest an, succesul de as
tăzi a fost o garanție a celui 
de mîine.

Prima etapă — primele bu- 
V buituri ale exploziilor găurilor 

de mină, la început de an, au 
însemnat tone de cărbune în 
plus din primele zile ale anului. 
Notăm: startul inițial a fost 
luat cu „plusuri" mai în toate 
abatajele Văii. Ecoul dinamis
mului clocotitor a pus stăpî- 
nire din prima lună a anului pe 
universul subpămîntean al Văii 
Jiului,

Primele roade s-au consem

sparg tăcerea sumbră,Pași,
Sub ramurile-mpletite 
Spre 
Duc

a pădurii umbră 
drumuri tăinuite.

Si urcă-ncet cărarea. 
Ce dinspre mină vine,
Ortaci, spre
Ce în secret

adunarea 
se ține.

ia cuvîntul,Cînd Patrea
Nici frunza nu* mai mișcă. 
Se-oprește-n drum și vîntul, 
Căci vorbele lui mușcă.

$i umilinți amare 
Răzbat prin a lui giură; 
E-o lungă înșirare 
De nedreptăți și ură.

durerea 
blesteme

Dar nu supui 
Cu rugi și cu 
Aceasta li-i părerea 
Și nimeni nu se teme. 
De-acuma se cer fapte, 
Căci jugul greu apasă 
Pe țară, ca o noapte, 
Ca sărăcia-n casă.
Și tace Petrea. Mută, 
Privește adunarea,
Și simte cum se-avîntă 
in suflet deșteptarea.
Și-n ochii ei, revolta 
Se urcă-vie sevă. 
Ga un ecou, sub boltă 
Răspunsul sună : GREVĂ 1

Maria DINCA

ÎN LOC DE URARE
Infruntind labirintul întuneri

cului coborîți zilnic în adîncuri 
pentru a da celor de la „ziuă" 
lumină.

Vă angajați într-una din cele 
mai dîrze lupte pe care Omul 
a angajat-o cu natura.

Sfărîmați eu ciocanele de a- 
bataj tabuul măruntaielor pă- 
mîntului, dovedind că în aceas
tă luptă sînteți mal dîrji decît 
roca milenară.

De peste două decenii, în 
bezna adîncurilor, făuriți o 
nouă galaxie, la lumina căreia 

nat : pînă la sfîrțltul lunii Ia
nuarie au luat drumul cetăților 
siderurgice și ale luminii din 
țară aproape 2 000 tone cărbune 
peste plan. TOnele „piuă" au 
pornit la drum, dar pe frontul 
cărbunelui au rămas în conti
nuare combatanții cu dorința 
lor de a ridica mai sus ștache
ta succeselor în etapele urmă
toare. Ofensiva entuziasmului

ITINERARIUL 
CELOR 41000
continuă. Notăm la sfîrșitul lu
nii ianuarie: în abatajul lui pe
tre Constantin de la sectorul 
V Lupeni — oamenii își fac 
din tehnica nouă un prieten de 
nădejde. Cel mai mare frontal 
al Lupeniului a fost armat cu 
stîlpi moderni. Timpul de ar
mare a fost redus și timpul 
cîștigat a fost folc&it la creș
terea vitezei de avansare în 
frontul de cărbune. Ce indică 
cronica de întrecere mai de
parte 7 Pe februarie ștacheta 
a „urcat" la -j- 3 500 tone. în
cepe să capete greutate tot mai 
mare cuvîntul de onoare dat 
de mineri în cinstea aniversării 
partidului. Cu luna martie se 
încheie primul trimestru al ac
tivității, Se încheie cu un bi
lanț deosebit de rodnic î aproa
pe 22 de mii de tone în plus. 
Apropierea de marile sărbători 
de la 1 mai și 8 mai aduce 
un plus de entuziasm. Prima 
etapă a întrecerii e încheiată 
de minerii bazinului cu aproape 
25 de mii de tone de cărbune

I

flfrnwre din pag. l-a)

brută extrasă

din 
față

i de 
anul

din bazinul 
carbonifer Valea Jiului, să fie 
de 8,5 milioane tone, adică 
de 1,5 ori mai mare decît ni
velul de producție realizat în 
1965. Această importantă 
creștere de cărbune extras 
se va realiza prin sporirea 
capacităților de producție la 
minele existente și prin intra
rea în funcțiune a unor mine 
noi. Producția minelor noi va 
reprezenta aproape 20 la sută 
din cărbunele extras din în
tregul bazin în anul 1970, și 
aproximativ jumătate 
creșterea de producție 
de anul 1905.
Dintre minele noi, cea 
la Dîlja va atinge, în i 
1970, un nivel de producție 
de 750 000 tone, mina Paro- 
șeni va produce 600000 tone, 
iar la mina Bărbăteni se vor 
extrage în 1970 primele tone 
de cărbune. Mina Livezeni 
va ajunge să producă primele 
tone de cărbune în anul 1971. 
O însemnată creștere de pro
ducție se va obține și din 
minele existente.
Pentru realizarea sporului de 

capacitate prevăzut în anii 
cincinalului, se prevede reali 
zarea unui volum de investiții 
de aproape 3 miliarde lei, din 
care aproape jumătate numai 
pentru lucrări de construcții- 
rnontaj. Numai pentru inves
tițiile miniere fondurile prevă
zute depășesc un miliard lei.

au-

cresc florile bunăstării ți bel
șugului, florile universului so
cialist.

Avîntați-vă cu îndrăzneală la 
făurirea acestui univers, știind 
că drumul vă este luminat de 
un far puternic, aprins în 
gust

In
gust, 
turii, 
gă vă spune: NOROC BUN!

■2».
această dimineață de 
dînd o clipă de răgaz 
ascultați cum țara întrea-

au-
na-

Tiberiu KARPATIAN

peste plan. Se cuvine să ară
tăm aici nume de oameni și 
fapte care se înscriu pe linia 
continuu ascendentă a virtuții 
minierești. Notăm deci numele j 
brigăzilor lui Ghioancă Sabin, 
Petre Constantin, Blaga Mihai 
de la Lupeni, Bîrluț t Clement, 
Burdea Nicclae, Baciu Vasile 
de la Lonea, Pînzaru Alexan
dru, Sorescu Constantin de la

Uricani, Scredeanu Petre de la 
Dîlja, Bartha Dionișie de la 
EJJ.M.N., David Ioan, Schnei
der Francisc, Cristea Aurel de 
la Aninoasa, Codrea Victor, Tă- 
nase Ioan, Szabo Cornel, Cepă- 
lău Aurel, Alexa Constantin de 
la Petrila, Zaharia Constantin 
și Drob Gheorghe de la Vul
can. Lista numelor ar putea lua 
proporții căci cel buni sînt 
multi așa cum multe au fost 
tonele de cărbune scoase de ei 
la lumina zilei. Notăm la a- 
ceastă etapă telegrama trimisă 
de minerii Văii Jiului către 
conducerea partidului. Din cu
vintele ei străbate dragostea 
minerilcr Văii Jiului pentru 
conducătorul încercat al popo
rului nostru, dorința lor d« a 
se autodepăși. Barometrul pa
tentelor arată că angajamen
tele trebuie revizuite și îmbu
nătățite. Și telegraful a tran
smis în acele zile către con
ducerea partidului, o dată cu 
cuvintele de mulțumire, și o ci
fră impresionantă : 50 000 re-

In anii cincinalului, atît la mi
nele noi cît și le cele vechi, 
se vor realiza lucrări de mare 
complexitate căre vor servi, in 
unele cazuri, pînă ie etapa fi
nală de exploatare. In această 
perioadă, la minele Dîlja, Pa- 
roș-ani, Bărbăteni și, parțial, Li
vezeni se vor termina construc
țiile de suprafață. Pînă la sfâr
șitul anului 1967 se vor termi
na lucrările de concentrare a 
producției la minele Lonea to- 
tr-o singură incintă; la mina 
Aninoasa se va concentra încă 
din acest an extracția produc
ției la incinta nouă-sud, pre
văzută cu o instalație modernă 
de extracție ou schip.

Complexele industriale șl lu
crările de modernizare a incin
telor minelor vechi Lonea, Vul
can, Uricani și a celor noi — 
Dîlja, Paroșeni, Livezeni — 
vor oferi condiții îmbunătățite 
de deservire și de lucru, fi
ind dotate cu instalații moder
ne și organizate corespunzător 
nivelului tehnic actual.

Sarcini importante revin com
binatului nostru în ceea ce pri-

a 
in 

vește cercetarea științifică 
organizarea producției ți 
muncii pe baze științifice 
care scop se prevede dezvol
tarea sectorului de cercetări 
din cadrul combinatului, Prin 
planul cincinal s-au alocat fon
duri în valoare de 6,1 milioa
ne lei, din care 5,3 milioane 
lei pentru construcții de labo
ratoare, stații pilot și dotări 
pentru cercetări în industria 
minieră.

Privind introducerea tehnicii 
noi, sfîrșitul cincinalului va 
găsi Valea Jiului cu un nivel 
de mecanizare a încărcării în 
galerii de 36 la sută din volu
mul excavat la aceste lucrări, 
cu o producție extrasă din a- 
batajele frontale cu susținere 
metalică în proporție de 30 la 
sută din totalul producției ex
trase din abataje, și cu 4,5 la 
sută din producția totală tăiată 
și încărcată mecanic cu com
bine ți pluguri. In perioada 
cincinalului — productivitatea 
muncii va crește cu 16,7 la su
tă la activitatea industrială și 
cu 39,7 la siită la investiții. O 
treime din sporul producției

prezentând noul angajament în 
ton? de cărbune peste plan. An 
gajamenlul sporit înseamnă * 
nouă țintă către care tindea de 
acun. forțe mintii, a mașinilor 
a brațului miniaresc. Șl, după 
cinci '.xini din an notăm 
+ 33 690 de tone.

Am ajuns cu reconstituirea 
illnerarlulul la etapa finală, cea 
d« dinaintea sărbătorii mineri
lor. Suma tuturor etapelor în
seamnă 41 000 tone cărbune 
pește plan, o piramidă neagră 
și strălucitoare de comori smul
se în -plus din cotloanele adîn- 
curilor. Raportul dintre ținta 
propusă și această cifră a 
ajuns Intr-un fericit dezechi 
iibru. Pînă la cele 50 000 de 
tone ale angajamentului au mai 
rămas 9 000 și aproape 5 luni 
din an. Timpul și adîncul sînt 
niște învinși: triumfă oamenii 
Contribuția la succes a fost co
lectivă sub toate aspectele. Mi
neri, preparatori, metalurgist!, 
constructori de obiective indus
triale și-au pus la temelia pi
ramidei negre a depășirilor de 
pînă acum vigoarea brațelor șt 
ascuțimea minții, căldura ini
milor și tenacitatea voinței.

Care va fi bilanțul etapei ur
mătoare î Considerăm succesul 
obținut, drept un început ce se 
va continua în succesele vi
itoare. Ele nu vor întârzia să 
se arate. Premizele pentru un 
viitor apropiat au ajuns la Lo- 
nea, Uricani, Lupeni, aproape 
de punctul terminus. Cele ale 
viitorului mal îndepărtat se 
întrevăd cu garanții sigure la 
Paroțeni, Eărbăteni, Livezeni.

Am cinstit întotdeauna săr
bătorile cu succese. Și totdeau
na, cele de azi au fost garan 
ți* oelor de mîine.

Ion DUBEK 
Ion CIOCLEI

globale industriale urmează să 
se realizeze pe seama creșterii 
productivității muncii. Sarcina 
de reducere a prețului de cost 
la producția marfă comparabilă 
este de 7,5 la suită îh 1970 față 
de anul 1965, iar cheltuielile 
pentru 1 000 lei producție mar
fă vor fi reduse cu 4,9 la sută.

Indicatorii de plan ai combi
natului nostru în perioada cin
cinalului au un caracter realist 
și sdint corelați cu nevoile de 
dezvoltare a economiei na
ționale.

Pentru asigurarea realizării 
sarcinilor cane ne stau în față 
trebuie să ne concentrăm a- 
tenția asupra dării în funcțiu
ne la termenul planificat a noi
lor capacități de producție, 
creșterii gradului de folosire a 
capacităților existente și folosi
rii cît mai complete a utilaje
lor din dotare.

Sporul de producție se pre
vede a se obține o treime pe 
seama creșterii productivității 
muncii și două treimi pe cea 
a majorării numărului de sa
lari a ti. In anul 1970, efectivele 
vor spori față de anul 1965, 
cu cca. 5 000 salariați. Pentru 
crearea și îmbunătățirea con
dițiilor de locuit se prevede 
construirea și darea în folo
sință, pentru salariații combi
natului nostru, a unui număr 
însemnat de apartamente cu 
un grad de confort îmbunată • 
tit. In actualul cincinal se pre
vede dezvoltarea cartierului Li
vezeni — Petroșani, începerea 
încă din anul 1967 a construc
ției de locuințe In orașul Urî- 
cani și intensificarea ritmului 
de construcții în celelalte ora
șe ale bazinului nostru.

In perioada care urmează, 
colectivele de salarlați ale tu
turor unităților combinatului, 
sub conducerea ți îndrumarea 
organelor .și organizațiilor de 
partid, cu sprijinul organizați
ilor de masă și a forului tu
telar sînt pregătite și hotărîte 
să traducă în viață sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea 
ăl P.C.R., conștiente fiind că 
prin aceasta vor contribui la 
creșterea nivelului de tr-ai al 
celor ce muncesc din patria 
noastră

7 august

8,30 Ora exactă. Cum va fl 
vremea, 8,32 Pentru noi, fe
meile! 9,15 Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar; 10,30 
Emisiunea pentru sate; 12,00 în
chiderea emisiunii de diminea
ță; 18,00 Magazin duminical; 
19.00 Telejurnalul de seară; 
19,15 TV — ill — emisiune 
alcătuită Ia cererea telespecta
torilor,- 19,45 Documente de 
piatră: Mănăstirea Cozia 
film realizat de Studioul de te
leviziune; 20,00 Mari ansam
bluri : Doina Banatului din Ca
ransebeș; 20,40 Film: Costa 
Diva — producție a studiourilor 
italiene, 22,10 Telesport; 22,30 
‘telejurnalul de noapte; 22,40 
închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

8 august
PROGRAMUL I: 5,00 BULE

TIN DE ȘTIRI; 6,05 Program 
muzical de dimineață; 7,00 RA
DIOJURNAL; 7,15 Cîntă fanfara,
7.30 Pe clapele acordeonului*
7.45 Salut voios de pionier; 
8,00 SUMARUL ZIARULUI 
„SGlNTEIA", 8,06 Jocuri popu
lare; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Igiena alimentației va
ra,- 9,35 Muzică populară; 9,45 
Interpretul săptămînii; 10,C0 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
„Frumoasă ești patrie" — pro
gram de cîntece; 10,15 Melo
dii populare; 10,30 ROZA VlN- 
TURILOR; 10,55 Suita simfonică
.Zile de vacantă" de Lauren- 
ttu Profota, 11,20 AFIȘ RADIO
FONIC; 11,30 Să oînte tinere
țea" — muzică ușoară; ti,45 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare,- 12,00 BULETIN DE 
ȘT1RL 12,10 Muzică din ope
reta „Frumoasa Elena" de Of
fenbach; 12,30 Prelucrări co
rale de Gheorghe Dumitrescu;
12.45 Concertul în Re maior . 
pentru flaut și orchestră de 
Lugi Boccherini: Simfonia în 
Si bemol major de Joban Cris
tian Boch, 13,15 Muzică ușoa
ră; 13,30 Doine și jocuri popu
lare, 14,06 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Concertul melodiilor de 
estradă; 14,40 Arii din operete; | 
15,00 Interpreti de muzică popu
lară; 15,20 Anunțuri, reclame,
15.30 Caleidoscop muzical, 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Muzică ușoa 
ră; 16 46 Pe-un picior de plai: 
balada „Corbea", 17,00 Ștafeta 
melodiilor; 17,30 Jocuri popu
lare, 17.40 Piese instrumentale 
de compozitori români, 17,5;) 
Medalion muzical; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JU
RUL CIOBULUI; 1815 Muzică 
ușoară; 18,25 Melodii populare 
de virtuozitate, 18,40 RITMU
RILE CINCINALULUI; 19,00 
O melodie pe adresa dumnea
voastră, 19,30 Melodia zilei' 
19,35 Varietăți muzicale; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEAR A; 
20,20 Sport; 20,30 Concert ne 
melodii românești, 21,05 Ora 
veselă; 21,35 Emisiune de mu
zică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL Sport. Buletin meteoro
logic, 22,20 Jazz de ieri și de 
azi; 22,45 Odihnă cu muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

8 august
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Angelica, marchiza „îngerilor"; 
Republica: In fiecare zi, săr
bătoare, Stadion: Angelica, 
marchiza „îngerilor", PETRI
LA : Winetou seria a II-a, LO- 
NBA — Minerul: Expresul Pa- 
ris-Miinchen, LIVEZENI: A tre
cut o femeie, ANINOASA: 
Amintiri din copilărie; CRIVI- 
DIA: Golful Elena; VULCAN: 
Diavolul deșertului; PAROȘENI: 
Laleaua neagră, LUPENI — Cul
tural : Atentatul; Muncitoresc: 
Viscolul; BĂRBĂTENI: Cartie
rul veseliei, URICANI: Ultima 
vacanță.
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* SPANIA

care mi- 
democra- 
deschise 

unor ce- 
activitate

hmufll împotriva 
eimter tare militează 
gentil libertăți iemotiatiie

MADRID 6 (Agerpres). — Autori
tățile spaniole continuă persecuți
ile împotriva elementelor 
litează pentru libertăți 
tice. ba Madrid au fost 
vineri mai multe procese 
tățeni spanioli acuzați de
antifranchistă. Procurorul a cerut 
sentințe de la 3 (luni pînă la 2 ani 
închisoare pentru patru muncitori, 
acuzați de a fi distribuit manifeste 
in localitățile miniere din apropiere 
de Bilbao, chemînd muncitorii la o 
întrunire organizată cu ocazia zilei 
de 1 Mai.

Primirea delegației guvernamentale române 
de către președintele Republicii Coasta de Fildeș

ABIDJAN 6 (Agerpres). — In 
cursul dimineții de sîmbătă, dele
gația guvernamentală română care 
participă la festivitățile prilejuite 
de ce-a de-a șasea aniversare a in
dependenței Republicii Coasta de 
Fildeș, a fost primită de Hophouet 
Boigny, președintele Republicii 
Coasta de Fildeș. Cu acest prilej 
Mircea Ocheană, șeful 
guvernamentale române, 
smis mesajul adresat de 
tele Consiliului de Stat
blicii Socialiste România, 
Stoica președintelui Republicii Coas
ta de Fildeș, cu prilejul celei de-a 
șasea aniversări a independenței 
acestei țări. Președintele Boigny a 
mulțumit pentru mesaj și a tran-

smis totodată calde urări de pros
peritate poporului român.

Cu prilejul aniversării, au loc 
mari serbări populare în țară. Du
minică va avea loc o demonstrație

f

a populației și o parada militară, iar 
în cursul serii o mare recepție. La 
sărbătoarea națională a Republicii 
Coasta de Fildeș participă repre
zentanți din 60 de țări.

delegației 
a tran- 
președin- 
al Repu- 

Chivu

LONDRA 6 (Agerpres). — In Ca
mera Comunelor continuă dezbate
rile asupra proiectului guvernului 
britanic de a legifera măsurile pri
vind înghețarea salariilor și prețu
rilor. După cum relatează agenția 
Reuter, guvernul are de luptat îm
potriva unei rezistențe îndîrjite din 
partea sindicatelor și a reprezentan
ților aripei de stînga a propriului 
partid. Opoziția acestora din urmă

ati- 
pu-

—: Rezistentă îndîrjită 
în Camera Comunelorr

a fost îndeosebi subliniată de 
tudinea secretarului general al
ternicului sindicat al transporturilor, 
Frank Cousins, care a părăsit in
cinta Camerei Comunelor, în semn 
de protest. Intre timp, o comisie 
specială a Camerei Comunelor și-a 
încheiat studiul asupra legislației 
propuse de guvern. In cursul săp
tămânii care urmează, ea va fi su
pusă votului în Camera Comune
lor și în Camera Lorzilor.

N<GER,A Reacțiile suscitate 
de măsurile propuse
LAGOS 6 (Agerpres). — Măsurile 

propuse de către It. col. Gowon du
pă instaurarea sa la putere acum 
cinci zile suscită, menționează agen
ția France Presse, numeroase reac
ții în Nigeria. Șefii tradiționali 
emirii provinciilor din nord 
ieri prima lor întîlnire la 
Reuniuni asemănătoare se 
să se țină și în provinciile 
iar guvernatorul provinciei

și 
au avut 
Dahuna. 
așteaptă 
din vest, 

estice.

de noul regim
It. col. Ojuku, a lansat ieri un ape! 
conducătorilor provinciei pentru a 
se întîlni și a discuta măsurile pro
puse de Gowcn.

Șefii provinciilor din nord și 
Awclowo, președintele grupului 
„Acțiunea" s-au pronunțat pentru 
confederație, dar se pare că parti
dul dr. Okpara î'nclină pentru un 
sistem unificat.

6 (Agerpres). — Cinci 
apropiați ai fostului

Oginga 
de către 
pretextul 
a decla-

KENYA ; Arestarea unor colaboratori 
ai lui Oginga Odinga
NAIROBI 

colaboratori
vicepreședinte al Kenyei, 
Odinga, au fost arestați 
guvernul kenyan, sub 
„suprimării subversiunii",
rat joi fostul vicepreședinte în ca
drul unei conferințe de presă, 
spus că poliția 
cheziționat casa.

Toți cei cinci 
viști de frunte

kenyană i-a

deținuți sînt 
ai partidului

El a
per-

acti-
Uniu-

nea ponorului din Kenya, format 
sub conducerea lui Oginga Odin
ga în urma separării de partidul 
de guvernămînt a unei grupări care 
se opune politicii președintelui Jo- 
mo Kenyatta. Doi dintre aceștia sînt 
secretari generali ai unor uniuni 
sindicale, unul este secretarul parti
cular al lui Odinga, iar altul este 
liderul . Organizației de tineret a 
partidului condus de fostul vice
președinte kenyan.

Un comunicat al Frelimo
DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). 

Conducerea Frontului de Eliberare 
din Mozambic (Frelimo) a dat 
blicității la Dar Es Salaam 
comunicat în care se arată că 
trioții mozambicani în cursul

pu-
un

pa- 
lup-

telor, din ultimul timp, desfășurate 
împotriva trupelor colonialiste por
tugheze, au scos din luptă 
soldați portughezi, au distrus 
variat 20 de mașini militare 
capturat cantități importante 
me și materiale de luptă.

60 de 
sau a- 
și au 
de ar-

Pichete de partizani ai păcii 
în fața Casei Albe

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Pichete de partizani ai păcii s-au 
postat vineri noaptea și sîmbătă di
mineața în fațâ Casei Albe, în semn 
de 
de

protest împotriva războiului dus 
Statele Unite în Vietnam. Po-

trivit relatărilor corespondentului 
agenției UjP.I. din Washington, din 
pichete făceau parte reprezentanți 
ai unor organizații pacifiste 
„Liga de rezistență împotriva 
boiului" și altele.

ca 
răz-

Atacuri ale patriofilor 
în apropierea Saigonului 

și în delta Mekong ului
6 (Agerpres). — In ul- 
de ore, în apropierea 

ca și în delta fluviului 
fost semnalată o activi-

SAIGON 
târnele 24 
Saigonului, 
Mekong a
țațe intensă a patrioților sud-viet- 
naanezi, împotriva unităților gu
vernamentale și americane. După

cum menționează agenția France 
Presse, într-o singură noapte au 
fost înregistrate zece atacuri suc
cesive pe oare patrioții le-au de
clanșat asupra unor posturi 
tare întărite, reușind să le 
voace pierderi însemnate.

Protest cambodgian prezentat 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 6 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Cambod- 
giei pe lîngă Organizația Națiunilor 
Unite, Huot Sambath, a prezentat 
vineri președintelui Consiliului de 
Securitate textul declarației de pro
test a guvernului cambodgian îm-

mili-
pro-

potriva atacurilor amerlcano-sud- 
vietnameze la adresa Cambodgiei. 
In declarație se subliniază că în 
urma atacurilor din 31 iulie și 2 
august efectuate de forțele ameri- 
cano-saigoneze au fost ucise trei per
soane, iar alte nouă au fost rănite.

întrunirea Comitetului de pregătire 
a Conferinței privind Adenul

rare Națională al Arabiei de sud, 
reprezentanți ai Federației Sindi
cale Mondiale, ai Federației gene
rale a sindicatelor arabe, ai Fede
rației sindicatelor din R.A.U, și ai 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Bulgaria.

DAMASC 6 (Agerpres). — Sîm
bătă au început la Bludan (Siria) 
ședințele Comitetului de pregătire 
a conferinței de sprijinire a Ade- 
nului. La lucrările comitetului iau 
parte: secretarul general al Con
gresului sindicatelor din Aden, un 
reprezentant al Frontului de Elibe-

Apelul primului ministru Mulam ba
'KINSHASA 6 (Agerpres). — Pri

mul ministru congelez, generalul 
Mulamba, a adresat sîmbătă un 
apel radiodifuzat unităților arma
tei naționale congoleze staționate 
în regiunea Kisangani, cerîndu-le 
să reocupe imediat pozițiile pe cSre 
le-au abandonat, deoarece „nu

trebuie uitat că inamicul nostru 
comun înaintează". El a confirmat 
că se va reîntoarce la Kisangani 
peste cîteva zile pentru a conti
nua eforturile de restabilire a si
tuației după rebeliunea mercenari
lor albi și a jandarmilor katan- 
ghezi.
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• BANGKOK. Agenția P.A.P. 
anunță că reprezentantul co
mercial al R.P. Polone la Bang
kok a fost ucis cu focuri de 
armă de două persoane necu
noscute. Poliția tailandeză efec
tuează cercetări.

O BONN. Tribunalul din . 
Duesseldorf a condamnat doi 
foști comandanți SS — Horst- 
Guido Kuhn și Karl Jung, la 
șapte, și respectiv, la trei ani 
și jumătate închisoare. Aceștia 
au participat la asasinatele în 
masă comise de naziști pe te
ritoriul sovietic vremelnic ocu
pat de trupele naziste.

• SANAA. La Sanaa a fost 
dat publicității un comunicat 
al Ministerului apărării din 
Yemen, în care se protestează 
împotriva unui atac al trupelor 
britanice staționate în Federa
ția Arabiei de sud asupra sa
tului yemen.it Taaia. După cum 
se menționează în comunicat, 
după lupte care au durat apro- 
xamitav două ore unitățile ye- 
menite aii respins atacul tru
pelor engleze.

PE SCURT
• BELGRAD. Agenția Ta- 

niug anunță că îin noaptea și 
in dimineața zilei de 6 august, 
aparatele seismice din Tito
grad, capitala Muntenegrului, 
R.S.F. Iugoslavia, au înregis
trat 20 de cutremure, dintre 
care cel mai puternic a fost 
de gradul 7. Epicentrul s-a a- 
flat la 40 kilometri sud-vest 
de Titograd, în regiunea ora
șului Petrovaț. Agenția men
ționează că nu s-au înregistrat 
victime omenești, ci numai u- 
nele avarii la clădiri din Pe
trovaț.

• TOKIO. Pilotul unui a- 
vion olandez de cursă lungă, 
a sucombat în timp ce încer
ca să aterizeze pe aerodromul 
din Tokio. Se presupune 
decesul a survenit 
nei crize cardiace, 
țin de o secundă, 
cund a ridicat din 
pul pilotului mort, 
comenzile avionului 
după ce 
aterizeze 
un sfert

Pilotul
lungă, de pe linia Amsterdam- 
Manila, care transporta 64 de 
pasageri, era în vîrstă de 46 
de ani.

că 
în urma u ’ 
In mai 
pilotul 
scaun 

a preluat 
și a reușit, 

a luat înălțime, să 
în condiții normale, 
de oră mai tîrziu. 
avionului de cursă

pu-
se-

ccxr-

lacht atacat 
de cetacee uriașe VARIETĂȚI

Wilson și-a amînat
LONDRA 6 (Agerpres). — La Lon

dra s-a anunțat oficial că primul 
ministru britanic, Harold Wilson, 
și-a amînat călătoria pe care urma 
să o întreprindă în octombrie în 
India, pentru o dată ce va fi fixată 
ulterior. Potrivit cercurilor oficiale 
britanice, cauza acestei amînări o

călătoria in India

In timp ce naviga 
apele cuprinse între in
sulele Capri și Procida, 
iachtul italian „Aganus" 
a fost înconjurat de o 
specie de cetacee uriașă 
care, timp de trei ore nu 
i-au permis să înainteze. 
Cetaceele aveau o lun
gime de zece metri, greu
tatea 
1 000 
și, in 
jurul
sunete foarte puternice 
In cele din urmă după 
ce s-a cerut ajutorul că
pităniei portului, care a 
trimis mai miilte vase 
spre a elibera iachtul, ce
taceele s-au îndepărtat 
spre largul mării.

în Contrabandă 
cu materiale 
radioactive

de aproximativ 
kilograme fiecare 
timp ce înotau în 
iahtului, scoteau

constituie convocarea Parlamentu
lui englez propusă pentru 18 oc
tombrie. Inițial, Wilson intenționa 
să viziteze India în perioada din
tre sfârșitul conferinței partidului 
laburist și reluarea activității Par
lamentului britanic după vacanța de 
vară.
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Autoritățile braziliene 
au sechestrat pe aero
portul din Brasilia un a- 
vion bimotor imatriculai 
în S.U.A., ale cărui do
cumente de identitate nu 
sînt în regulă. Ancheta
torii au remarcat că pla
nul de zbor al aparatu
lui nu prevedea o escală 
la Brasilia și, în plus, 
numărul unuia din mo
toarele sale nu cores
punde fișei de identitate 
de bord. Autoritățile a- 
firmă că aparatul sus
pect efectuează contra
bandă cu materiale ra
dioactive.

In urmă cu cîteva luni, 
un bombardier cu patru 
motoare al forțelor ae
riene ale S.U.A. a fost

surprins efectuînd con
trabandă cu materiale 
radioactive între Brazilia 
și S.U.A. Un avion ase
mănător a fost seches
trat în statul Minas Ge
rais pentru același motiv.

ce va permite realizarea 
unei comunicații neîntre
rupte. cu localitățile si
tuate în apropierea ora
șului Harkov.

Val de frig 
în Brazilia
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Construcția metroului 
din Harkov

După cum anunță a- 
genția TASS a fost adop
tată hotărîrea ou privire 
la construirea unui me
trou în marele centru 
industrial al Ucrainei — 
Harkov. Un mare tra
seu, format din 13 stații, 
va lega principalele în
treprinderi industriale ale 
orașului. Construirea me
troului se va 
potrivit 
proiect 
Trenurile metroului 
avea legătură cu liniile 
feroviare suburbane ceea

desfășura 
unui original 

experimental, 
vor

Asupra unor regiuni 
întinse ale Braziliei, ca
re se află în prezent în 
plină iarnă, s-a abătut 
un puternic val de frig. 
Trei persoane au încetat 
din viață din cauza fri
gului Ia Curitiba, capi
tala statului Paraua. In 
mai multe localități din 
această regiune ca Santa 
Catarina și Rio Grande 
do Sul au fost înregis
trate temperaturi sub 
zero grade. La frontiera 
dintre Brazilia și Uru
guay ploile torențiale au 
provocat alunecări de 
terenuri și inundații ca
re au făcut impractica
bile căile de comuni
cație. t
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