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FU’TE LA ZI

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Televizoare
la
cluburi
. De curînd, spre marea bucurie a 
amatorilor de programe televizate
— .'și nu sînt puțini în Valea Jijilui
— la 6 cluburi ale sindicatelor și 
anume la Lonea, Petrila, Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni, Uricani, la Casa 
de cultură din Petroșani și sala de 
festivități a E.D'.M.N. au fost insta
late, prin grija Consiliului local al 
Uniunii? Generale al Sindicatelor, 
televizoare de tip „Național"

In acest fel, alături de cinema
tografe. biblioteci, formații artistice, 
certuri pentru foto, balet și artă 
plastică, oamenilor muncii din cen
trele miniere ale Văii Jiului li se 
oferă încă o posibilitate de a-și pe
trece in mod instructiv și plăcut 
timpul liber — vizionarea progra
melor micului ecran.

<Ă PETRILA

Se construiește .
■»

Constructorii petrileni au predat 
zilele trecute aheile unui nou bloc 
cu 56 apartamente. Este vorba de 
blocul E 9 care a fost, terminat cu 
o lună mai devreme.

In aceste zile constructorii din 
Petrila - muncesc cu însuflețire pen
tru a putea preda beneficaarului și 
cheile blocului A 4 cu 80 de apar
tamente pe care s-au angajat să-l 
termine 
Aici se 
dif de

. I 2, E
352 apartamente și care au termen 
de predare 31 decembrie 1966

Printre cei care au contribuit la 
predarea înainte de termen 
cului E 9 se află brigăzile 
«feri conduse de comuniștii 
lache Dumitru, Rădulescu
Covrig Dumitru, echipele de dul- 

z «jderi conduse de Geamănu Mihai 
și Gheorghe loan, cea de fierar- 
betoniști în frunte cu Oșvath loan 
precum și echipele de mozaicari 
conduse de Coacă Alexandru, Be- 
țivu Dumitru, Mătușa Nicolae și 
altele.

cu 15 zile mai devreme, 
mai- găsesc în diferite sta- 
coostrucție blocurile I 1, 

10, E 11 care vor totaliza

a blo- 
de zi- 
Posto- 
Marin,

GĂINĂ PETRU 
corespondent

Mina Vulcan. Un schimb dintr-o brigadă care de Ia începu
tul anului a cumulat un plus de 2 840 tone cărbune extrase peste 
plan — cea condusă de minerul Șerban Nicolae de la sectorul 
IV (al minei Vulcan.

SARCINILE CURENTE 
PE FUNDALUL 
CELOR DE PERSPECTIVA

• Formațiile artistice ale clu
bului sindicatelor din Lupani 
au prezentat în premieră 
bogat program artistic, 
gramul intitulat „Mîndre-s
tecele noastre" a fost prezen
tat publicului lupenean în sala 
Palatului cultural,, ieri seara 
la ora 19.

ODENSE 16 (Agerpres). - —■ D% 
la trimișii speciali: Ton Cfirje, Ni
colae , Pricea și Alexandru 'Qm- 
peanu : i

In continuarea vizitei oficiale 
pe t?are o întreprinde în Dape- 
marca,. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii. Socialiste 
România, Ioh Gheorglte Maurer, 
însoțit de ministrul^ âfiacerilort ex
terne Corneliu Mă-nescu, a sosit 
marți dimineața la Odense. (Oas
peții români au fost însoțiți ■ de 
Gunnar Seidenfaden, ămbasedcr, 
directorul general al Departamen
tului politic și juridic diniNttlM»- 
terul’ Afacerilor Externe al .Dane
marcei, Hans Moeller, ambasador, 
șeful protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, Henrik Georg 
Baron de Zytphten Adeler, ambasa
dorul Danemarcei la București, all* 
persoane oficiale daneze, precgfu 
și de' ambasadorul României ia Co
penhaga, Petru Mânu.

De la aeroportul B'eldringe,' oaspe
ții s-au îndreptat spre Șantierul 
naval din Lindoe. Ia intrare .etan 
arborate drapelele de stat român șî 
danez. Oaspeții români au' fost tîn- 
tîmpinați cu cordialitate de con
ducerea șantierului.

Premierul român, ministrul
cehilor externe și1 persoanele * ba- 
re-i însoțesc au fost informați - 
pra activității șantierului • di» rffin- 
doe, unul din cele mai-znaori- -din 
Europa. Apoi oaspeții au ■ vizit&t 
docurile șantierului, intecesindu-M 
de procesul tehnologic, de caracte- 
risticile instalațiilor și -ale nave
lor aflate în construcție. t-; •

In continuare a fost vizitii Com
plexul de locuințe aflat' în 'ajjro* 
pierea.șantierului naval’. ’ tțS’

La amiază, premiwffl- "roffiân'w. irt 
peÂĂ'fTielv -carc-l rîtHot0tb' *I»

r».

tradiție, 
minei Aninoasa a în
dată cu recenta plenară* 
comitetului de partid — 
cifrelor de, plan, pe anul 
sarcini- ____________

Continui nd o frumoasă 
colectivul 
ceput — o 
cu activul 
dezbaterea 
1967 și a
lor ce le revin din 
planul 
raportând 
de seamă 
indicatorii

“S untorteie
CUCII 

tații economice. . nljni
De la începutul a- }| Q P Id III
nului, planul de _
producție a fost în
deplinit și depășit, extrăgîndu-se în 
plus 1 CCG tone de cărbune. Sporul 
de producție a fost obținut exclusiv 
pe seama creșterii productivității 
muncii, randamentul planificat pe 
exploatare fiind depășit cu 1,3 la 
sută. Ea prețul de cost s-a realizat 
o economie de 0,88 lei pe tona de 
cărbune. Principala contribuție Ia 
obținerea acestor realizări a lost 
adusă de sectoarele III și IV.

In referatul prezentat în plenară

CÎND VORBA MERGE
M/NĂ-N MÎNĂ CU FAPTA

De 23 August, marea 
sărbătoare a poporului 
nostru ne mai despart 
doar cîteva zile. Sânt 
zile de muncă avânta
tă, de activitate crea
toare pe care oamenii 
muticii le închină ma
rii sărbători. In aceste 
zile fiecare colectiv se 
Străduiește să-și spo
rească realizările în 
producție, să obțină 
noi succese în întrece
rea socialistă.

...Țăcănitul mașinii de 
calculat s-a oprit. Si
tuația 
serviciul de planifica
re era 
arăta, 
a muncit de la înce
putul anului pînă în 
prezent, colectivul De
poului C.F.R. Petroșani. 
Cifrele erau conclu
dente. In cele șapte 
luni din acest an cefe
riștii depoului au în
scris izbînzi frumoase 
pe graficul întrecerii 
socialiste. Astfel, pla
nul de producție a fost 
îndeplinit în proporție 
de 107,3 la sută A-

întocmită de

încheiată. Ea 
fără greș, cum

ceastă depășire s-a rea
lizat pe seama Sporirii 
productivității muncii 
în intervalul de timp 
amintit cu 9,1 Ia sută.

Situația încheiată re
cent a dezvăluit și alte 
realizări importante ob
ținute de harnicul co
lectiv al depoului.

La începutul anului 
în curs, muncitorii a- 
ceștei unități s-au an
gajat să reducă consu
mul specific de com
bustibil convențional cu 
un procent și să rea
lizeze 250 000 lei eco
nomii la prețul de cost 
In urma activității a- 
sidue a întregului co
lectiv s-au economisit 
cu 2,4 la sută mai mult 
combustibil convențio
nal decît fusese plani
ficat, iar 
conomiilor 
prețul de 
cu 150 000 
mentul luat.

In dorința de a cu
noaște pe autorii aces
tor realizări am solici
tat pe tovarășul Martin 
Elemer, șeful depoului.

valoarea e- 
realizate la 

cost întrece 
lei angaja-

să ne vorbească des
pre ei.

Astfel am aflat că, 
dintre mecanicii trenu
rilor de marfă, cele 
mai bune realizări le-au 
obținut comuniștii O- 
prea Ioan II, Costea 
Emil și Mihuț Constan
tin. De la trenurile ,de 
călători s-au remarcat 
in mod deosebit comu
niștii Abrudean Ale
xandru, Urițescu Ro
mulus și alții.

Ca urmare a simțu
lui . gospodăresc de ca
re au dat dovadă me-_ 
canicii de locomotivă, 
pe întregul depou s-au 
economisit peste 4 000 
tone. combustibil con
vențional. Cu această 
cantitate de combusti
bil se pot remorca, pe 
distanța Petroșani—Si- 
meria și retur, 1 016 
trenuri de marfă. Iată 
realizările cu care în- 
tîmpină colectivul de
poului Petroșani ziua 
de 23 August, măreața 
sărbătoare a poporului 
nostru.

M. CHIORSANU

de tov. Ledrer Iosif, șeful exploata 
rii, precum și în Cuvîntul pârtiei- 
pentilor la dezbateri s-a rapiurșM 
cS aceste realizări nrrstnt pts Aiă 
sura. postbiliîăfflBr și a entuziasmu

lui cu care taun- 
cește colectivul mi- 

(flrrinil T nei Aninoasa. Evi-lainuiiui dent în, ultitn3 pe.
sectoarele 

H L U L îi I acestei exploatări
* IflCl au avQt învins

fll PE iJui anumite greu
tăți, - cauzate de 
condițiile de zăcă- 

mînt, dar o serie de neajunsuri în
tre care nefolosirea din plin a ca
pacității unor utilaje, îndeosebi a 
mașinilor de încărcat, calitatea ne
satisfăcătoare a lucrărilor de des
chideri și pregătiri, preocuparea in
suficientă a cadrelor tehnice pentru 
asigurarea ritmicității producției și 
pentru aprovizionarea corespunză
toare a abatajelor și altele au dus 
la rămîilerea sub plan a uhui pro
cent ridicat de brigăzi.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 
1967, a prevederilor ■ cincinalului, a 

■fost plină de învățăminte mai ales 
în ce privește grija ce trebuie a- 
cordată realizării planului la fiecare 
loc de muncă — condiție esen
țială pentru îndeplinirea Cu succes 
a sarcinilor care stau în fața între
gii exploatări. O sarcină de răspun
dere, care de altfel a fost înscrisă 
și în planul de măsuri adoptat de 
plenară, este studierea organizări! 
muncii, a metodelor folosite de cele 
mai bune brigăzi, și pe bâza con
cluziilor desprinse din acest stu
diu să fie ajutate în mod concret 
brigăzile care rămîn în urmă, Este 
o sarcină de răspundere pentru a 
cărei realizare conducerile sectoare
lor, maiștrii, cadrele tebnico-ingi- 

. . .. I

că aceste realizărj im stnt pe.Â

rioadă

(Continuare în pag. 3-a)

U,R.UjM.P. : Brigada
lui Popescu Constantin 
lucrează la confecționa
rea armăturilor metalice 
necesare exploatărilor 
noastre carbonifere.

Iată în clișeu pe șe
ful brigăzii (în mijloc), 
împreună cu muncitorii 
Ristea Petrii și Szabo. 
Ștefan, lucrînd la un 
nou lot de armături me
talice.

• Tot ieri, în sada ..centra- 
. lei electrice Vulcan maistrul 
' Kernacs Ioan a prezentat o 

interesantă expunere tehnică. 
Expunerea intitulată „De ce se 

un 
au-

I

t

uzează mașinile" a 
deosebit interes in 
ditoriului.

stîrnit 
rîridul

• Pentru joia, de 1 
re șe va ține miine 
mare a 
colectivul bibliotecii clubului, 
cu concursul recitatorilor ,ar
tistici, a pregătit. o seară lite
rară intitulată „Flori de Au
gust".

ca- 
sala 

clubului din •" Vulcan,

tineret 
! în

oaspeții municipalității'.din Otle'iA 
sc. In fata primăriei erau arborjkte 
drapelele de stat ale r
țări. - ;

Intîmpinînd pe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și pe ministrul 
afacerilor externe, primarul orașu
lui Odense, Holger Larsen»/”' ș!-« 
exprimat profunda satisfacție pen
tru vizita oaspeților români în ca
pitala Fioniei.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea caldă, cordială, premierul ro- 
mân a vorbit despre impresiile pe 
care le-au produs asupra sa fru
musețea acestei regiuni. și preocu
pările pentru dezvoltarea’ ei eco
nomică.

După o scurtă vizitare, a • clă-

(Continuare in pag. 4-a)
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VA DATE 
CARE ESTE STADIEI PREGĂTIRILOR ?

ÎN CURIND GONGUL INAUGURAL.
AVANPREMIERĂ

Mare: ofensivă care a In 
neput la Raroșeni aeum oîtiva 
«ni pentru croirea drumuri- 
lor spre straiele de cMibune, 
zăgăzuite aici în strinsoarea 
Bllangr$ a rocilor subterane, 
** apropie de o fază hotă- 
rîtoare.

In curînd, la Paroșem va 
bate gongul inaugural; pe ga 
Itria săpată în dealul din 
versantul nordic al acestei 
vechi și, în același timp, net 
așezări din Valea noastră, va 
ieși convoiul cu cărbunele 
sclipitori cărbunele va umple 
Misie enormă a silozului la 
»n semnal silozul tei va des
chide zăgazurile și-și va de* 
Mrta conținutul în vagoanele 
de cale ferată. Un șuer pre- 
iung »i garnitura va porni la 
drum. Va duee spre uzinele 
tăi ii cărbunele de la Paro- 
șeni, va lega, deci, de urii). 
Sul trup industrial al patriei 
mezinul Văii Jiului: min<- 
Pwoșeni, Aceasta va încunu
na strădaniile depuse ua-a 
’upguî ultimilor 3 ani de mi
nerii și constructorii noii ex
ploatări a bazinului, Ziua 
cmd va avea loc acest eve
niment se apropie vertiginos- 
Apropierea ei se resimte în 
suflu! muncii efervescente ce 
domină în aceste zile făuri
torii noii mine.

Care este stadiul pregătiri 
lor ? Sîntem în pas cu tim
pul? Am asigurat ca „gon
gul" să bată la data prevă
zută ?

Aceste întrebări le-am ă' 
dresat, într-o anchetă, făuri
torilor minei. Redăm mai jos 
răspunsurile șl elteva con 
clutll pe marginea lor.

MINERII SÎNT LA ZI
In prima linie a bătăliei 

pentru deschiderea noii mine 
s» afli — cum e firesc —- 
ntânprll, Ei croiesc drumurile 
sulilmlntene «pro straiele de 
clrbune, ei deschid abatajele 
de unde șa via extrage pro- 
duuir Paroseniului. Slnt ta 
until Bau o»! puțin aproape 
de țintiî

— Da I Sîntem aproape, ne 
asigură maistru minier Nelega 
loan. Ne-am angajat să por
nim primul abataj la 1 sep
tembrie. 31 ne ținem de cu- 
vtnt I Pregătirile ia orizontul 
700 pentru deschiderea abata
jului frontal din stratul 18 
-— primul abataj al Poroșeniu- 
M lung do 90 metri — sini 
gata. In prezent se axacu'ă 
suitorul dintre orizonturile 
8SJW0 da către brigada lui 
BgfMnoeM Vasile, suitor ce 
va-caiacurproducția abataje- 
1W aceatul bloc. Ritmul de 
săpare al lucrării este pronii 
t*tor. fta 1 septembrie lucra 
iH V» fi recepționată.

9 «Jll lucrare, ia fel de im
portantă, sa execută pentru 
pregătirea blocului il tot in 

Aici se va des 
chide un alt panou. Brigada

care execută lucrarea le
gătura cu galeria direcțio
nală de i9 orizontul 704 — u 
cea condusă de Aursulesoi 
Dumitru. Lucrarea se apropie 
de sffrșit.

No preocupă să asigurăm 
brigăzilor q aprovizionare op
timă, tot sprijinul necesar 
pentru a lucra din pliu șl 
a-și realiza sarcinile.

Totuși tin să amintesc și 
ejleva necazuri ce le avem.. 
Intimplnfim greutăți mai ales 
în privința transportului din 
cauza parcului de vagonete 
insuficient. Avem abia 100 de 
vagonpte. Dintre acestea mul- 
ța sînt defecte. Mina iiind în 
continuă extindere, avem ne
voie <je un parc mai mare de 
vagonete.

De asemenea, ducem lipsă 
de șine de cale ferată; în 
nrozent abia reușim cu 
scurte" șina recuperate de 

la alte lucrări. Și încă o pro
blemă de perspectivă : în cu
rînd au vom avea spațiu de 
haldare. Soluția ar fi termina
rea funieularulul nuri devre
me decît este programat.

La ce se angajează mine
rii, cei ce execută lucrările 
„cheie" ce vor condiționa 
pornirea primelor abataje ?

— Galeria ce o executăm 
pentru a realiza o legătură 
cu direcționala orizontului 700 
va fi gata lă 1 septembrie, 
Nici nu se discută — ne-a 
șpus brigadierul Aursulese1 
Dumitru. Dar să avem bur
ghie ascuțite... și tot ce ne 
mai trebuie.

Minerul Borblnceac Vaslle 
cu brigada sa, promite de 
asemenea, terminarea pînă la 
I septembrie a suitorului co
lector oare condiționează por
nirea primului frontal din 
stratul 18.

$i acum un dialog cu se- 
fraierul organizației de partid 
a tinerei mine, minorul Mo 
loc! Tudor:

— Brigada mea lucrează la 
circuitul de la orizontul 375 
care va face legătura eu pu
tui auxiliar el va servi la co
lectarea cărbunelui din aba
tajele din apropiere. E o lu
crare de perspectivă și ne 
străduim să fim tn pas cu pro 
gramul general de deschidere 
s minei. Le ordinea zilei slnt 
însă lucrările necesare pen 
tru pornirea primului abataj. 
Avem siguranța că nu vor în
tindă. Gole 20 000 de tone de 
cărbune —• producția prevă
zută pentru acest an — le 
vom extrage cu siguranță < 
Dor să fim ajutați I Brigăzile 
lucrează bine; să li se asi
gure Insă tot necesarul. In 
prezent avem greutăți din 
cauza defecțiunilor în spre 
vizionarea cu vagonete. Se 
fveec dificultăți șl tn apr o 
vizionarea cu materiale- A« 
ceasta se explică *i prin 
faptul ci supraveghetorul de
pozitului, Orleecu Sheorghe, 
nu-»l prea face datoria, vm- 
bl* nolti •• 00* poate tot. 
dor unde trebuie na e; ba. 

mai vine șl beat la servi
ciu.

Organizația de bază e preo
cupată de întărirea continuă 
p disciplinei — condiție prb 
mordială a realizărilor de 
viitor.

SEMNE DE ÎNTREBARE 
TOTUȘI EXISTĂ...

A fi sau a nu fi... va por
ni mina la termenul pe core 
și l-au prevăzut minerii, sau 
va îiitirjia ? întrebarea stă
ruie. Confruntat cu ea, ingi
nerul Grosu Aurelian, șeful 
sectorului minier Paroșpni, nu 
poete da un răspuns ferm-

— Ce să spun ? Cu partea 
minieră sîntem în ordine. A- 
bfltqju' va porni la 1 septem
brie. Npi ne am concentrai 
toate forțele. k. s

TînăruJ inginer no-a infor
mat, intr-adevăr — despre 
realizări meritorii ala deschi
zătorilor noii mine. Sectorul 
și-a realizat sarcinile anuale 
Ja planul valoric în primele 
7 lunii la lucrările miniere ™ 
adică la planul fizic — : mai 
sînt de recuperat 43 ml. Ră- 
minerea în urmă se va li
chida încă în luna august.,NI 
s-au cilat și cîțevti brigăzi ; 
cele conduse de Aursulesei 
Dumitru, Borbinceac Vașile 
Moloci Tudor, Karacsonyt Ru
dolf, Marton Dionisie, 'jrigăz- 
de frunte, care își aduc con
tribuția la dgrea în funcțiuni- 
in termenul prevăzut t li 
nerei exploatări.

— Atunci ce împiedică in
trarea la timp îll producție a. 
minei ?

— Problema care ne-o pu
nem, HOii minerii, este urmă
toarea l ce facem cu cărbu
nele scos din subteran î Mă 
refer la instalațiile de la su
prafață care, dacă nu vor fi 
terminate pînă Ja 1 septero 
brie, sîntem periclitați cv 
tiunapo-rtul cărbunelui. Avem 
nevoie, mai întâi, de instala 
țta de însilozare a căbune 
■Uî și de linia ferată spre a 
putea expedia preparat ie
cărbunele- Apoi. încă o pic 
hiemă i nu ni s-a pus incă ia 
dispoziție drumul de acces I» 
galeria de coastă, nu e ter 
minată nici incinta din 
galoriei, ©r, aprovizionarea 
optimă țu materiale a lucră 
rilor din subteran e aproape 
imposibilă fără aceste lu
crări, Solicităm, deci lotului 
T.C.M.M. să facă totul pen 
țru a ne preda cît mai cu 
rînd aceste obiective impe
rios necesare.

Am elteva cerințe și la a- 
dresa C.G.V.J. în privința mă
ririi porcului de vagonete, 
aprovizionării cu materials 
pentru calea ferată, iar pînă 
19 1 septembrie să fim dotat! 
cu un transportor blindat.

CE SPUN 
CONSTRUCTORII ?

Aftmat» cu întârzierea m- 
trării în producție a tawei 

vrem să o considerăm precoce. 
Are ca temei doar îngiijora 
roa minerilor. Dacă se va a- 
aevari sau nu — și w de aș
teptat să nu se adeverească 
— vor decide constructorii 
instalațiilor de la suprafața 
minei, cei acuzați pentru în
târzierea lucrărilor. Ce răspund 
eî r

ffln prim interlocutor : zida
rul Anofie Dumitru, șeful e- 
chipei care execută culbuțo- 
rul.

— Noi, ne spune șeful e 
chipei, vom termina lucrarea. 
Precum se vede lucrăm la 
lencuirea casei culbutoru-lgi.

De aceeași părere e și 
maistrul Ursache Ștefan, care 
conduce lucrarea. Atît casa 
culbutorului cît și casa pen
tru curăllt vagonete se află 
în faza finisajului.

— Lucrăm la ora actuală 
la montarea podului basculă 
de 100 tone, a pîlniilor di 
vărsare, la blindarea pîlniei 
silozului șj a pîlniei de cul- 
butare — ne informează șe 
Iul de brigadă Brîpduș Au
rică; acestea vor fi terminate 
plnă l-a t septembrie. Băieții, 
întreaga echipă, muncesc cu 
rîvnă. Am putea lucra și la 
stația de culbutoare. Dar. nu 
ni s-au pu$ Ja dispoziție uti
lajele ce urmează să fie 
iționlate aici. Am putea lu
cra și la montarea culoarului 
metalic ce va lega casa țul 
butorului de instalația de in 
șilozare, Insă, aici ne lovim 
de întârzierile șantierului „E- 
lectro-Banat", care are de 
deviat linia aeriană de 15 
kV, linie care trece tocma 
prin punctul unde urmează 
să ridicăm culoarul metalic

Buturuga mica • a*

Maistrul Manole Radu re 
clamă, de asemenea, întâr
zierea livrării ujior utilaje 
de către beneficiari și anu
me benzile transportoare, a 
Jmentatoarele pentru siloz 
?1 Instalația pentru casa cui- 
outoarelor. Maistrul are, de 
isemenea, cuvinte de reproș 
la adresa lotului „Electro-Ba- 
nal" care avea termen pen- 

îala țru devierea liniei de 15 kV 
la 15 iulie, lucrare pe care 
nu a făcut-o nici pînă acum. 

Nemulțumiri la adresa a- 
cestui șantier au și construe-

TERMENUL OB
In trimestrul IV minerii din Paroșeni au sarcina să livreze primele tone de 

cărbune .economiei naționale. Ei s-au angajat, și-și respectă cuvîntul, ca la 1 sep
tembrie să îqceapă exploatarea. Nefiind In pas cu ei, constructorii nu promit ter
minarea lucrărilor de suprafață decît în cursul lunii septembrie. Aceasta reclamă 
din partea lotului accelerarea ritmului de lucru, răspundere și mai sporită față de 
respectarea graficelor de execuție și, mai ales, la instalația de însilozare, linia le- 
rată și drumul de acces la galeria de coastă, lucrări ce condiționează intrarea în 
producție a minei.

Aceeași răspundere trebuie dovedită față de sarcinile ce ii revin Și de către 
lotul „Electro-Banat", Iar C.C.V.J. și E.DMN. au obligația șă sprijine efectiv sec
torul minier Faroșenl spre a fi la in&lțlmea răspunderilor care-i revin încă din pri
mul an al cincinalului.

.Anchetă realizată de
Ion PLBEK

torit Mniel ferate normale,
— Calea ferată normală în

tre mina Faroșeni — stația 
C.F.R. Vulcan ar putea fi 
terminată — ne spune mais
trul Rob Nicolae. O greuta
te mare întâmpinăm însă și 
noi din cauza „Electro-Bana- 
tului". Sîntem stânjeniți în 
executarea terasamentului din 
cauza unei linii aeriene care 
traversează în două puncte 
traseul căii ferate.

Iată deci o buturgă mică 
— lotul șantierului „Eleatra- 
Banat" — subantreprenorul 
T.C.M.M. — care prin ritmul 
de melc al lucrărilor stânje
nește în mod nepermiș des
fășurarea lucrărilor de con
strucții la acest important o 
bieetiv industrial.

— La podul peste Jiu pen
tru linia forată lucrările se 
apropie de sfîrșit. Urmează 
doar executarea suprastructu
rii podului — ne-a informa* 
maistrul Bajura loan. Terasa 
mentui liniei ferate e tortul- 
nat în proporția de 95 la 
mtă. Aici intervine însă c 
greutate care pune sub sem
nul întrebării terminarea trie 
jului C.F.N. din cauza alune
cărilor de teren din versan 
tu) Paroșeniului.

Așteptăm soluțiile specia
liștilor, ale proiectanțilpr, ne 
explică maistrul Stracovicl 
Carol. In orice caz, ne stră
duim Și noi, executăm dre
naje, facem eforturi pentru 
a opri alunecările. Dar e 
greu, ce face azi, mîine se 
-luce. Trebuie o soluție ra
dicală...

TOTUȘI, 
CUM RĂMÎNE ?

Din partea conducerii șan
tierului T.C.M.M. l-am soli
citat pe tov. Toseșcu Eml 
lian, inginer șef adjunct a! 
șantierului.

— Sîntem întârziat!, acesta 
e adevărul, recunoaște in
ginerul Tomescu. Am avut 
multe nețazuri Am dus lipsă 
de efective și de unele ma
teriale Am primit cu întâr
ziere și unele utilaje. Apoi, 
beneficiarul trebuie să exe
cute jumătate din umplutu 

rile pentru amplasarea căii

ferate industriale la galeria 
de coastă. Aceasta nu s-a 
făcut; o facem noî. Din cau
za aceasta au întârziat lucră
rile montare a liniei fera
te indus triale, Ne stânjenesc 
mult și liniile aeriene pe ca
re- „Electro-Hanat" întârzie 
să le devieze, apoi alunecă
rile de teren. De curind s-a 
deplasat la fața locului o co
misie de la IPROMIN. Sa spe
răm că, în sfîrșit, se va găsi 
o soluție pentru oprirea alu
necărilor. Nu ne ajută sufi
cient n|ci autobaza T,A. Pe
troșani. Nu ne asigură nu
mărul de mașini cerute 
contract, șoferii nu respectă 
programul de lucru al șan
tierului, multe m<Sini stnt 
defecte.

— Ceva despre lipsurile 
proprii... ?

— Da, am avut șl noi lip
suri. N-am asigurat întot
deauna o aprovizionare co
respunzătoare a punctelor de 
liicru, utilajelor nu le-am dat 
o întrebuințare optimă, tn 
prezent stau nefolosite 3 es
eu vatoa re. Aceasta pentru că 
S.U.T.-ul dovedește multă su
perficialitate față de întreți
nerea utilajelor. In ultimul 
timp lucrăm la multe puncte 
în 2 schimburi, am întărit a- 
«istența tehnică.

— Și, totuși, eind vor fi 
terminate obiectivele?

In septembrie, cate
goric !

Și acum o discuție cu be
neficiarii :

Utilajele sînt în cura de 
livrare, ne informează ing. 
Mustață Dumitru din direcția 
de investiții a C.C.V.J. Am 
livrat culbutorul și lanțul e- 
levator pentru instalația de* - . 
oulbutare,- pentru instalația 
de însilozare « fost livrat a- ' 
paratajul electric și în bună 
parte și transportorul cu ban
dă. Nu ne-au sosit Insă ali
mentatoarele, tabloul capsu
lat și 8 metri de bandă. In 
urma insistențelor, am primit 
însă asigurări că pînă la 
sfîrșitul lunii august vor veni 
și acestea.

— Ne-ar bucura mult (Ml 
dacă acuzația ce ni se aduce 
ar fi întemeiată, adică utila
jele să fie cauza pentru în
târzierile lotului T.C.M.M., 
ne spunea ing. Guțan Boris, 
din direcția de investiții. Or, 
lucrurile stau cu totul altfel. 
La instalația de însilozare e 
vorba încă de cîteva săptă- 
mîni pînă se vor termina lu
crările de construcție. In orice 
caz, vom face totul ca și ul
timele utilaje să le livrăm 
cît mai repede. Dar insistăm ; 
constructorii să intensifice 
ritmul lucrărilor.

LIGĂ!
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TREBUIE PREB4TITE DIN TIMP
Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 

plou ce revin E. M. Petțila în 
196? și 1968—1970, cadrele de con
ducere ate minei, mineri, maișni. 
ingineri, membri ai birourilor or
ganizațiilor de partid, ai comitete
lor ii.T.C. și de sindicat și-au a- 
firmat hdtfirîrea da a duce la în
deplinire noile sarcini ce revin 
colectivului minei. Deși bilanțul ac
tivității economice a minei pe ul
timele 7 luni nu este satisfăcător 
(se menține un minus de 1 594 tone 
de cărbune față de plănui anual 
la zi și un plafpn ridicat la prețul 
de cost), toți eei care au luat cți- 
vîntul au subliniat posibilitatea de 
pășirii acestui moment critic, în
deplinirii sarcinilor de plan pe a- 
nul 1966 și creării condițiilor pen 
tru realizarea noilor indicatori ip 
că din prima lună a anului vi
itor. Particlpantli la dezbatere au 
analizat posibilitățile reale ale ex
ploatării și pe baza experienței d< 
muncă acumulate pînă în prezent, 
au formulat o serie de propuneri 
concrete, menite să îmbunătățeas
că activitatea economică. Referin- 
du-se la posibilitatea reducerii pre
țului de cost al cărbunelui extras 
Suluțiu Mircea, contabilul șef al 
minei, a subliniat că prin micșo
rarea consumului de material lem- 
W, extinderea susținerii cu armă
turi/ metalice, reconditionaraa ele
mentelor deformate ale armăturilor 
metalice în vederea refolosirii lor 

z-și sporirea productivității muncii 
, cu 6 kg pe post — sarcina redu

cerii prețului de oost cu trei lei

pe tona de cărbune în awl viitor, 
este pe deplin realizabilă,

Mai multi dintre cei care au 
luat cuvtntuj — Cardo Arpad, Mol
dovan Mircea, Stoieulescu loan. 
Siliște Mihai — au subliniat nece
sitatea de a se acorda cea mai ma
re atenție pregătirii din timp a 
unor noi fronturi de lucru pentru 
asigurarea producției viitoare. In 
aceșt scop șe cer a fi urgentate 
livrările unor mașini de încărcat 
necesare extinderii mecanizării lu
crărilor la săparea galeriilor.

Pentru asigurarea liniei de front 
necesare, în planul de măsuri teh- 
nico-organjzatqrice adoptat s,a pre
văzut terminarea săpării galeriei 
direcționale din culcușul stratului 
3, executarea galeriilor direcționa
le dirt Stratul 6 — panourile A, B 
și D, punerea în explpatara a stra
tului 5 — blocul I și II vest.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Ghioapcă Victor, se
cretar a) Comitatului orășenesc Pe
troșani al P.C.R. El a subliniat că 
mina Petrila poate șă recupereze 
rămînerep în urmă. Pentru aceasta 
insă trebuie să se dea cea mai 
mare atenție organizării muncii și 
folosirii din plin a efectivelor de 
muncă existente. Organizațiile de 
baz| ale sectoarelor au fost che- 
mate să militeze pentru întărirea 
disciplinei muncii, să urmărească 
îndeaproape felul în care se vor 
îndeplini măsurile stabilite cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan.

V. STRĂUf

SARCINILE CURENTE
PE FUNDALUL CELOR DE PERSPECTIVA

(Urmare din pag. l-a)

horești trebuie să muncească cu 
teată răspunderea.

Realizarea volumului sporit de 
producție prevăzut pentru anul 1967, 
creșterea productivității muncii pe 
exploatare la 1,480 tone pe post 
impun o serie de măsuri. In primul 
rjnd ește necesară o preocupare co
lectivă permanentă pentru obține
rea unui înalt indice de folosire a 
utilajelor. Aceasta cere din partea 
colectivului părții mecanice grijă 
pentru întreținerea și repararea cali
tativă a utilajelor, iar din partea 
conducerilor sectoarelor miniere con
diții pentru folosirea lor continuă, 
pentru exploatarea rațională a aces- 

Ațor utilaje.
Sprijinirea operativă a brigăzilor 

’ răjnase în urmă, plasarea coreșpun- 
zmoare a abatajelor frontale pentru 
extragerea a cite două fîșij pe zi 
extinderea podirii cu plasă metalică, 
eșalonarea corespunzătoare a con 
cediilor. folosirea integrală a fon
dului de timp de lucru vor con- 
duco la realizarea și depășirea rit
mică a sarcinilor de plan.

Al e măsuri stabilite în cadrul 
dezbaterilor reflectă grija pentru 
calitatea producției. Astfel, s-a sta
bilit aplicarea pușcării selective în 
stratul 5 care prezintă intercalați 
mari de steril, iluminarea cores
punzătoare a punctelor de alegere 
a șistului, astfel ca această opera 
tie să poată fi făcută la nivelul ce
rințelor, controlul obligatoriu la 1 
la sută din vagonetele de căbune 
ale fiecărei brigăzi, realizarea rit- 

! mică, fără asalturi de sfîrsit de lu
nă, a planului de producție.

Pentu reducerea în continuare a 
prețului fie cost al producției s-a 
prevăzut întărirea preocupării pen
tru gospodărirea utilajelor, recondi- 
ționarea pe scară largă a elemente
lor metalice de susținere care pot 
fi folosite formîndu-se în acest 
scop a echipă specială, ez inderea 
susținerii metalice în stratele sub
țiri, raționalizarea rețelelor de aei 
comprima: și evacuarea apelor în 
vederea reducerii consumului de 
energie ele.

Propuneri valoroase au fost făcute 
de numeroși participant! la discuții. 

( Inginerul Burlec Cornel, șeful sec
ii torului IV, a cerut tipizarea elemen

telor metalice pentru susținerea ra
mificațiilor de galerii, precum și 
procurarea prin sistemul de apro
vizionare a scocurilor scurte pen
tru transportoarele folosite tot mai 
larg în abatajele cameră. Pînă în 
prezent aceste scocuri se confec
ționează în cadrul exploatării cu 
cheltuieli mari de muncă. Tehnicia
nul Cosma lean a cerut dotarea 
noului frontal care urmează să fie 
pus în exploatare ia sectorul I al 
minei Aninoasa, cu stîlpi hidraulici 
care permit obținerea unor randa
mente ridicate.

Concomitent cu aplicarea aceațor 
măsuri se impune o muncă mai 
susținută pentru creșterea răspun
derii muncitorilor, inginerilor șj teh
nicienilor pentru realizarea sarcini
lor da plan, pentru întărirea disci
plinei în producție. Bate încă ridicat 
numărul absentelor nemotivata și 
pentru remedierea acestei situații 
sindicatul, organizația B.T.G. tre
buie să desfășoare sub conduce
rea comitetului de partid — o mun
că stăruitoare. Sindicatul, organiza
ția de tineret, trebuie să șe preo
cupe concret de ridicarea calificării 
muncitorilor, îndeosebi a celor ți
neri, Cadrele tehnice trebuie atrase 
efectiv la organizarea științifică a 
nroducțiel.

Grija pentru realizarea zilnică, în 
nod ritmic, a sarcinilor de plan tre
buie împletită cu preocuparea con- 
>inuă, plină de răspundere pentru 
sarcinile de perspectivă menite să 
garanteze traducerea în viată a sar
cinilor pe care Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. le 
pune in fața colectivului minei, 
in perioada care urmează, la aceas
tă exploatare urmează să fie pus în 
exploatare noul complex de extrac
tiv Aninoasa — sud cere asigură 
creșterea capacității de extraeție a 
minei. Terminarea într-un timp 
scurt a lucrărilor legate de intrarea 
în funcție a acestui complex — a 
arătat tov. îng. Legrand Iosif, me
canic șef, constituie o sarcină de 
maro răspundere pentru colectivul 
exploatării. © deosebită atenție 
trebuie acordată execuției la timp 
și calității lucrărilor de investiții, 
deoarece numai astfel se aaigură 
condiții pentru creșterea continuă a 
volumului producției de cărbune 
corespunzător prevederilor planului 
cincinal.

DRUM PRIN DELTĂ
Din EJăfie, am plecat 

Cțl UUt9Cai9le Q-N-T- 
wourgînd o dlalanm ds 
140 km pînă în- orașul 
Tpfaeq, timp in care 
ghidul ne-a descris eu 
lux de amănunte istori
cul și schimbările legiu
nii Dobrogea. La Thlcea, 
cei mai bogat și ce) mai 
important pentru pisaiem 
al țării, vizităm și Mi - 
zeul Deltei Dunării.

La prînn ne îmbarcăm 
pe vasul „Independența" 
care fși ridică imediat 
ancora și ne poartă pe 
brațul Bulina și pe ca- 
naie/e navigabile. Pri
vim neasemuitele irupnii- 
seți ale Deltei Dunării, 
unică în Europa arin 
bogăția tiarei și faunei 
sale, prin priveliști de a 
irumusefe lermecătoare. 
Delta este numită pe 
drept cuvint un „parat 
de factprd cu lotul ine
dită, care păstrează, ele
mentară și primitivă, ne
egalata frumusețe g nq- 
•urii în taatd măre
ția ei.

După a ară de navi

gație «a brațul Suliței 
alungam la Maliuc, ca
pitala stufului cu Iru- 
moașele sale blocuri și 
ștqtiune experimentala 
pentrg ceraetărț fn do
meniul exploatării marii 
bogății a Deltei — stu
ful. intrăm apoi pe ca
nale navigabile pentru a

Note de
admira măreția (leitei.

Altfel ari decjt ieri 
țiiiiue decit azi. Delta 
Dunării, ou p suprafață 
de 430 000 hectiue este 
cuprinsă Intre bralele 
cpiiia, Bulina si - st. 
Gheo/ghp. AbfiflSld regi
une, întindere tainică de 
oslroqve și lunci for
mate prin depunerea, a- 
luviurillor, constituie în 
ultimii am o atracție 
irezistibilă pentru turiș
tii rornănl și străini.

O excursie pe drumm 
fără prai al DUnqrii, pe 
tainicele cqnale ale del
tei 1 Nimic mai frumos 
decit să aluneci pe firul

ION
GHICA

— 150 de ani 
de la naștere —

Primul profesor rămân de 
economie politică — Ion Ghi- 
ca — s-a născut Ia 16 august 
1816 in București. Studiile le-a 
făcut in țară și peste hotare 
(la Paris abține diploma de 
inginer de mine). A fost fon
dator al asociației secrete Fră
ția, a | lucrat ca redactor la 
Propășirea, s-a numărat prin
tre fruntașii revoluției hurghe- 
ao-democralice din Țara Re- 
măneasca. După urcarea pe 
tron q lui Cuza a fost numii 
prim-ministru. Pentru activita
tea științifică a fost ales mem
bru ai Academiei Rămâne. In 
1877 e numit director ql Tea
trului Național din București, 
iar în perioada 1881—1891 este 
ministru plenipotențiar la Lon
dra.

De-a lungul vieții sale 
(moare iți ISQl), Ghica n-a ur
mat cu consecvență o linie 
politică sănătoasă. Bl s-a im
pus mai ales prin activitatea 
sa științifică și literară. Lucră
rile șale științifice abordează 
domenii variate pa : lirică, bio
logie, istorie, economie politi
că etc. Cea mai Importantă 
lucrare științifică a sa este se
ria de Convorbiri economice 
care aparq fn trei volume în
tre 1865—1875, avînd o însem
nată valoare docuiwmlgră Și 
literară (atit prin numeroasele 
idei sănătoase, cît și prin felul 
In care au fost formulate și 
exprimate).

Literatura română a imbogă- 
țiho cu acea corespondentă 
cu Alecsandri. Scrisorile către 
bardul din Mircești au lași pu
blicate în revișța Convorbiri 
literare Inqepînd cu anul 1880. 
Dintre acestea, cele mai în
semnate șînt : Din vremea lui 
Caragea, Școala acum 50 de 
ani. Dascăli greci și dascăli 
români, Amintiri despre Gri- 
gore Alexandresou etc. In a- 
ceste scrisori, pe lîngă zugră
virea unor aspecte din socie
tatea timpului, evocă figuri de 
ginditori și luptători inointați 
ca Bălcescu. Aiexandrescu, Fi- 
lirnon, T. Diamant ș. a. Faptele 
prezentate în aceste scrisori 
sint luate din anumite docu
mente, povestite de alti, sau 
cunoscute de el însuși. Alături 
de narațiuni — procedeul de 
bază, de altfel — folosește 
portretul, realizat în JimitelQ 
esențialului.

Scrierile sale literare îl si
tuează alături de reprezentau- 
ții de seamă ai prozei memo
rialistice românești.

Prof MIRCBA MUNTEANU 
Vulcan

argintiu ai apei și sd ad
miri frumusețile inedite, 
tulburătoare ale deltei. 
Străbătînd delta, trăiești 
clipe de deosebită în
aintare. Peste tot Jn fa
ța ochilor apar un nu
măr infinit ae coridoare 
străluite de gene de 
ș>lul și păpuriș. lei. colo.

călătorie
la suprafața apei se 
ivesc luminișuri acoperi
te de gingași nuferi gal
beni și albi. Pe țărm 

Iri culori splen
dide trandafirii, crinul 
de baltă și săgeata ape
lor.

Peisajul floral deosebii 
•le bogat al acestor io- 
ciirj de basm este com- 
uletat de cele 8 QQQ de 
lecțare păduri cu arbori 

gigantici pe ale căror 
trunchiuri creșc nenumă
rate plante agățătoare.

Delta nu este numai a 
colecție botanică ci și 
un paradis al păsărilor. 
Prin ophiuri liniștite a-

par tainie, cu pfyzllfte 
lor litră și grallMM, 
oirdurl de lebede; dfe! 
cuibăresg coloniile de 
pelicani și cormorani, 
sllrel, cocori etc.

Peștele, principala bo
găție q deltei, numără 
peste 60 de specii. Toa
te satele de atei mint al
cătuite din pescari pe 
care iram iniîlnlt și noi 
cu năvodul în apă sau 
intoreîndu-se cu bărcile 
pline de pește.

Cele nouă ore petre
cute în deltă au trecut 
pe nesimțite. In drumul 
nostru ne intiihim cțl 
nenumărate vase de tu* 
riști romani și străini eu 
care ne salutăm prints- 
nește.

Excursia a culminat gu 
culesul rwteriler din iju* 
mpasa „cîțnpie" a del* 
tei; bineînțeles, de că
tre marinari...

Doriți să cunoqșițțl 
tainele deltei șl să i4- 
mirați farmecul' și poezia 
ei. Vizitați-o neapărat.

R. TbODORESQU

cinematografe
18 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
(□micron; Republica: Acțiunea
„Ximbru"; Stadion: Romulqs și Re
mus,- PETRILA : Lq porțile păipin 
tului; LONEA — MinerulA fost 
cîndva hoț; 7 Noiembrie: Runda 
6-a; LIVEZENI: De-aș fi... Harap

Alb; ANINOASA : Ia-noșik serjă 
I—II; CRIVIDIA : Nori albi,- VUL
CAN : Brățara de gradate; PARO- 
ȘENI : Ah, Eva,. LUPBNI —. Cultu
ral Inspectorul; Mupojțoresc ■. Ar
șița; BĂRBĂTENI : Beata,- URI- 
CANI: Logodnicele văduve.

I. C. O. PETROȘANI
Execută, pe bază de comandă,

AMENAJĂRI DE ZONE VERZI 
Ila întreprinderile ți instituțiile iiP 

tereșate din Valea Jiului, punând 
la dispoziția solicitaotilor și mate» 
rialul florie©!, contra cost prin 
virament.

Doritorii se pot adresa către I. C, O. PETRO
ȘANI sfr. Republicii nr. 31, telefon 681

6aleriile de Artă ale Fondului Plastic 
CRAIOVA

Angajează urgent
• RE M IZ I E R

pentru obținerea și preluarea de co* 
menzi de lucrări de artă plastică. 

Plata remizierului se face în raport cu valoarea 
comenzilor certe obținute și predate unității 
noastre, socotindu-se 1O°/0 asupra sumelor achi
tate de beneficiari ca drept de autor pentru 
lucrările comandate.

Informații detailate pot fi primita zilnic în
tre orele 11—13 de la Cenaclul Uniunii Artiștilor 
Plastici din Petroșani, sfr. Merii nr. 19.
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Ripostă hotărît, agresorilor PE SCURT
¥mTR iNmiATiPlHU
ita in Danemarca a președintelui 

Consiliului de Miniștri,
MuDheorghe Maurer premierul român

A-<•

Jdirii
«tont ^-an întreținut cu primarul 

membri ai Consiliului munici-
ț

■■-j-’îa ii premierului român, a 
‘T&lristniluU afacerilor externe și a 
^persoanelor - care-i însoțesc, primâ
nd HtAger Earsen a oferit un de- 
juala care au. participat ministrul 

nez ' al culturii, Hans Soelv- 
ttoej, precum și membri ai Consi- 

municipal.
jGasa. memorială „Hans Christian 
‘ ad »!>" a fost ultimul punct din 

programul vizitei Ia Odense. Oas- 
pteții români, însoțiți de ministrul 
dănez al'culturii și de celelalte per- 
•tene. oficiale daneze au ascultat 
.cu interes amplele explicații date 
dț» ditertorul muzeului, Niels 

■ >@xenvad, asupra vieții și creației 
nSarelui povestitor, născut la Oden- 
•p ’sȘii devenit cetățean de onoare 
a#' orașului.
'Premierul român s-a oprit în fa-

fi persoanele care-l însoțesc
(Urmare din pag. l-a)

municl dității, oaspeții ro-

create de pictorul 
în fața colecțiilor 

, de obiecte persd- 
evocă universul marelui M- 
edâțiitor originale în toate 
străine în care au fost 
operele lui Andersen. In

ța frescelor < 
Larsen Stevns, 
de manuscrise, 
nale ce 
terat, a 
limbile 
traduse 
cursul explicațiilor, directorul ca
sei memoriale a relevat că Ander
sen a fost primul scriitor danez 
care, în urma unei călătorii în 
România, a descris plaiurile româ
nești, după cum tot el a fost pri
mul scriitor danez larg cunoscut 
de cititorii români. De altfel, în- 
tr-una din sălile muzeului, oaspeți
lor le-a fost prezentată o vitrină 
în care sânt expuse lucrări . ale 
scriitorului traduse în limba ro
mână. La sfîrșitul vizitei oaspeții au 
semnat în cartea de onoare a mu
zeului.

Seara, președintele Consiliului de 
Miniștri Ion Gheorghe Maurer 
persoanele care . îl însoțesc i 
înapoiat la Copenhaga.

SAIGON 16 (Agerpres). — Agen
țiile • tk presă occidentale anunță 
că în cursul nopții trecute patrioții 
sud-viettiamezi au deschis un pu
ternic foc de mortiere împotriva 
Cartierului general al diviziei I de 
infanterie americană, aflat în loca
litatea Lai Khe — 50 de km nord 
de Săigon. Instalațiile și materia
lul Se război aflat în incinta Car
tierului general au suferit pagube 
importante. Ca de obicei, însă, co
mandamentul american nu a preci
zat amploarea pierderilor provoca
te de acest atac.

Intr-o informație transmisă de a-

genția de presă Eliberarea se a- 
rată că, în cursul luptelor care au 
avut loc în noaptea de 26 spre 27 
iulie, forțele patriotice din Viet
namul de sud au ucis 423 de mili
tari americani și au rănit alți 200 
Au fost, de asemenea, 
avariate 60 de tancuri 
blindate, 5 tunuri și 4

In cursul unei lupte
loc la 23 iulie, în apropiere de in
trarea sudică a Saigonului, forțele 
patriotice și;. partizanii sud-vietna- 
mezî au ucis 170 de militari ina
mici, dintre care 21 erau americani, 
■și au rănit alți 80.

distruse sau 
și mașini 

avioane.
care a avut

Declarația guvernului cambodgian

și
s-au

Vizita parlamentarilor 
români în U.R.S.S.
L<TBAKU 16. — Trimisul special A- 
fpres, Florea Țuiu, transmite: 

rți dimineața, delegația Marii 
iStounări Naționale a Republicii 
Sfeca&Mrt'e România condusă de

vicepreședinte al 
o vizită la Prezi-

i al R.S.S.
?Azerbaidjane. Adci oaspeții ro- 
^&3hi Mi' fost - întâmpinați de M. Is- 
Șșțiuforov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Azer- 
și--------------------------------------------

PREZENTE
‘ i ROMÂNEȘTI

•j TOKIO 16 (Agerpres). — A-
■' ^șoaiația de prietenie Japonia-

România a organizat o aduna- 
re prezidată de deputatul H. 
Kuroda, președintele asociației. 

'Membrii delegației asociației, 
‘ oare aii vizitat de curînd Re- 
1, publica Socialistă România la 

■ invitația I.R.R.C.S., și-au împăr
tășit impresiile culese in tim- 
pul vizitei, au vorbit despre 

■ rezultatele obținute de țara 
noastră în domeniile economic

"‘>șt politie și despre semnifica-
Jia zilei de 23 August pentru 
poporul român.

■ Au lost prezenți membri ai
^•‘Ambasadei Republicii Soc.ialis-

le România la Tokio.

PNOM PfiNH 16 (Agerpres). — 
Ca urinare a bombardamentelor e- 
fectuate la 2 august de către avia
ția americană asupra satului Thok 
Trach guvernul cambodgian a dat 
publicității p declarație în care â- 
rată, că „nu recunoaște . hărțile 
topografice americane care deli
mitează granițele dintre . Canrbod- 
gia șl-_ Vietnam". .

Calificînd situația actuală ca 
extrem de încordată din vina Sta-

telor Unite, se arată în declarație, 
guvernul cambodgian socotește că 
vizita lui Averell Harriman în Cam- 
bodgia prevăzută pentru luna sep
tembrie, este inoportună.

Agenția France Presse anunță că 
la 16 august Departamentul de Stat 
al S.U.A. a 
satul Thok
2 august de către avioane ameri
cane, se află sub jurisdicția gu
vernului regal cambodgian.

recunoscut oficial că 
Tracii, bombardat la

♦ TAȘKENT. Potrivit agen
ției TASS, marți dimineața la 
Tașkent au avut loc încă două 
cutremure — primul de gradul 
5—6, iar al doilea de gradul 
4. Cutremurele au fost însoțite 
de un puternic zgomot- subte
ran. La o o-ră s-â înregistrat 
încă un cutremur de gradai 2, 
al cărui epicentru se află, po
trivit datelor preliminare, în 
Afganistan.

♦ NEW YORK. In apropie
rea localității Marăthan, Flori
da, aproape 60 de balene au 
încercat să se sinucidă, arun- 
cîndu-se pe mal. Aproximativ 
40 de balene au fost salvate, 
fiind remorcate în largul mării. 
Oamenii de știință nu au reu
șit să explice pînă în prezent 
valurile de sinucidere care cu
prind periodic balenele.

> VARȘOVIA. Agenția 
P.A.P. anunță că la șantierul 
naval „Comuna din Paris" din 
Gdynia a fost lansată la apă 
motonava „Ksinnin" construită 
pentru R. P. Chineză. Agenția 
precizează că șantierele naya- 
le din Gdynia mai construiesc 
patru motonave pentru R, P. 
Chineză.

v
X

'Necula,
§fAN. a făcut
dini Sovietului Suprem

.1

baidjene și de numeroși deputați.
Apoi delegația a vizitat orașul 

Baku primind explicații despre Is
toricul acestui oraș, important cen
tru al industriei petroliere sovie
tice. In aceeași dimineață membrii 
delegației au făcut cunoștință, CU 
activitatea Institutului de cercetări 
științifice în domeniul fizioterapie! 
„S. M. Kirov”.

După-amiază, delegația a vizitat 
rafinăria de petrol „Vladimir Ilici" 
cu care prilej a avut loc un mi
ting. Au rostit cuvîntări inginerul 
șef al rafinăriei F. I. Zeinalov, și 
Gh. Necula, șeful delegației ro
mâne.

In timpul vizitei prin R.SB. Azer- 
baidjană, delegația Marii Adunări 
Naționale este însoțită de A Ami
rov și S.
C.C. al P.C. din 
de alte persoane

Kurbanov, secretari 
Azerbaidjan 

oficiale.

ai
Și

• j*.

■ ■ ■ ■ ■ -

Reducerea săptăwînii de lucru 
cu micșorarea corespunzătoare 
a salariilor

BONN 16 ■ (Agerpres). — Aproxi
mativ 34000 de-mineri din bazinul 
carbonifer al Ruhrului nu au putut 
coborî lupi la locul de muncă, în 
urma măsurilor adoptate de patronat 
de a reduce săptămîna de lucru cu 
micșorarea corespunzătoare a sala
riilor. Se știe că, în ultima vreme, 
administrația minelor din Ruhr a 
recurs în repetate rînduri la ase-

OTTAWA 16 (Agerpres). — La 
Ottawa au continuat întrevederile 
dintre ministrul apărării al R.F.G., 
von Hassel, care se află într-o vi-

Proiect de lege în sprijinul restaurării 
regimului prezidențial în Uruguay

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
Principalul partid guvernamental 
și cel mai mare partid de opoziție 
din Uruguay au depus în parlament 
un proiect de lege prevăzând restau
rarea regimului prezidențial în aceas
tă țară. După cum se știe, în ultimii 
14 ani Uruguayul a fost , condus de

>

compus din 
dintre aces- 

pre-

I

menea măsuri, menite să arunce pe 
sșama muncitorilor greul crizei din 
desfacerea cărbunelui.

Pgtrivit unei statistici comunicate 
de Sindicatul muncitorilor vest-ger- 
manidin industria minieră, din lu
na .-martie pînă în iunie . măsurile 
amintite au afectat 420 000 de mun
citori, pierderile suferite de aceștia 
totalizînd zeci de milioane

ami
de

unei
de mărci.

r

zită oficială în Canada, 
brii guvernului canadian, 
rațiile făcute corespondenților de 
presă, ministrul apărării vest-ger- 
man s-a pronunțat pentru consoli
darea N.A.T.O. și mărirea potenția
lului acestuia. Abordând problema 
transferării trupelor canadiene de 
pe teritoriul francez la bazele vest- 
germane, von Hassel ă ară lat că 
această chestiune a fost discuta
tă cu omologul 
că repartizarea 
teritoriul R.F.G. 
tărîfile viitoare

și mem- 
In decla-

alături de

HAGA. In apropiere de 
orașul Maastricht un incendiu 
a cuprins încăperea unde se 
află instalat centrul de teleco
municații subteran al N.A.T.O. 
După cum anunță ziarul „De 
Telegraaphwss" incendiul, care 
n-a putut fi stins decît după 
cîteva ore, a provocat impor
tante pagube.

+ ROMA. Potrivit unor date 
publicate de „Moneta e cre- 
difo", ziar editat de Banca Na
țională a Muncii din Italia, 
voliimul investițiilor capitalului 
american în Europa occidentală 
s-a ridicat la începutul 
lui în curs la cifra 
17 484 000 000 dolari.

♦ RABAT. In cursul
sărbători tradiționale a poporu
lui marocan „Ziua Mării", un 
vapor cu peste 100 de persoa
ne la bord, s-a scufundat luni 
seara în golful Agadir. Dintre 
pasageri au fost salvați dpar 
14, soarta celorlalți rămîrwnJ 
necunoscută.

+ MANILA. Prima sută de 
militari filipinezi — din Con
tingentul de 2 000 de oameni 
care vor fi trimiși să lupte în 
Vietnamul de sud
trupele americano-saigoneze — 
a părăsit astăzi Manila, în- 
dreptîndu-se spre Vietnamul 
de sud. Restul contingentului 
de' 2 000 de oameni urmează 
să ajungă în Vietnamul de 
sud la mijlocul Junii septem
brie.

+ KINSHASA. Ministerul 
minelor din Congo (Kinshasa) 
a făcut cunoscut recent că o 
companie canadiană va parti
cipa Ia exploatarea zăcăminte
lor de cupru și nichel, situate 
in estul țării.

> LAGOS. Noul regim mi
litar al Nigeriei, condus de lo- 
cotenent-colonelul Gowon, a 
prevenit populația că, în sco
pul apărării securității de stat, 
vor fi arestate și acționate în 
judecată toate persoanele care 
vor folosi ilegal uniforma mi
litară.

In declarația dată publicită
ții se subliniază că în ultima 
vreme numeroși civili din La
gos și din împrejurimile capi
talei au fost intimidați de o 
serie de impostori, îmbrăcati 
în uniforme militare, care au 
încercat sub toate formele să 
obțină bani și alte concesii' din 
partea lor.

dar
pe 

ho- 
ca-

un Consiliu prezidențial 
nouă persoane, fiecare 
tea exercitînd atribuțiile de 
ședințe al, statului timp de un an.
Cele două camere ale parlamentu
lui vor examina proiectul de lege 
în. decursul viitoarelor 14 zile. Da
că proiectul va fi adoptat de par
lament, așa cum este probabil, el va 
fi supus aprobării corpului electo
rali în cadrul alegerilor generale 
prevăzute pentru 27 noiembrie. Se 
menționează că unul dintre cei mai 
activi susținători ai regimului pre
zidențial este actualul șef al Con
siliului prezidențial, Alberto Heber 
Usher.

său canadian, 
acestor trupe 
va depinde de 
ale guvernului

nadian. Von Hassel, a. subliniatț că 
în . cursul întrevederilor cu minis
trul canadian al industriei, au fost 
analizate probleme privitoare 
standardizarea

: lor militare și 
telor pentru

.ment, precum 
dezvoltarea
al celor două țări.

definitivă a apariției
tidianului „New York Herald Tribune"

^ÎW YORK 16 (Agerpres). — 
tîgf'New York s-a anunțat oficial în- 
cirterea definitivă a apariției cu
noscutului cotidian „New York He
rald Tribune".- Acest ziar, care a 
apărut pentru prima oară în 1924, 
ptiu fuzionarea lui „New York He- 
raM". fondat în 1833 <li „New York 
Tribune" a fuzionat cu ziarele 

York Journal American" și 
„MȘbrld Telegram and the Sun", 
tVînd- o nouă societate — „World 

Jpujnal Tribune".
Ediția ; americană a ziarului nu a 

mai ărut din luna aprilie, cînd ti
pografii de la ziarele noii societăți 
„World Journal Tribune" au decla
rat/grevă în semn de protest îm- 
. rit peridoluluf de concediere a

unui număr de 2 000 de salariați, ca 
urmare a fuzionării. Greva a intrat 
marți în cea de-a 115-a zi. Această 
acțiune grevistă a depășit ca durată 
cea mai lungă grevă de pînă acum 
de la ziarele din New York, aceea 
de la sfîrșitul anului 1962 și înce
putul lui 1963 și care a durat 114 
zile. Observatorii politici consideră 
că încetarea apariției ziarului „New 
York Herald Tribune" va face ca 
greva 
Journal 
că încă

Ediția
care- apare Ta- Paris din anul 1887, 
nefiind afectată de fuzionarea edi
ției americane, va continua să 
apară.

va face
de la societatea „World 
Tribune" să se prelungeas- 
multă vreme.
europeană a acestui ziar,

la 
producției materiale- 
repartizarea contrac- 
producția de arma
și cele privitoare la

armamentului comun

Nava spațială americană 
„Lunar Orbiter" fotografiază Luna

NEW YORK 16 (Agerpres). — Du
pă ce s-a plâsat duminică pe o or
bită lunară, nava spațială americană 
„Lunar Orbiter’* urmează astăzi :sâ 
execute o nouă manevră, apropiindu- 
se de suprafața satelitului natural 
al Pămîntului, pentru a-1 fotografia. 
Primele fotografii vor.ajunge proba
bil pe Pămînt mâine. Mai întîi va

f fotografiată partea întunecată a 
Lunii, iar apoi „Lunar Orbiter" 
va schimba orbita apropiindu-se 
o distanță de aproximativ 45 km 
suprafața Lunii pentru a lua 176 
fotografii ale diverselor puncte, un
de ar putea aseleniza viitorii as- 
tronauți americani.

îȘi 
la
de
de PE SCURT
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