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45000 tone de cărbune peste plan

Anul XV Citiți în pagina IV-a:
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1 august • U Thant a fost invitat să asiste la semnarea Tratatului de la

1963 Moscova.
• Situația din Siria se menține încordata.

4 pag. 20 bani • Conferirea premiului ,.Atomul în serviciul păcii .

Colectivul minei Lupeni, 
în frunte cu comuniștii, 
continuă să obțină noi suc
cese în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 
23 August.

De la începutul anului și 
pînă în ziua de 27 iulie, 
colectivul minei Lupeni a

extras 45 000 tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

De subliniat este faptul 
că de la începutul anului, 
productivitatea muncii a 
fost mereu în creștere, ea 
ajungînd în ultimul timp la 
1,202 tone pe. post față de 
1,133 tone cît este planifi
cată.

La rezultatele obținute 
și-au adus contribuția co
lectivele sectoarelor III cu 
26 000 tone, I B cu 7800 tone 
și IV B cu 7000 tone cărbune. 
Pe baza creșterii producti
vității muncii, a introduce
rii tehnicii noi, acest harnic 
colectiv a realizat economii 
la prețul de cost în valoa
re de peste 1 500 000 lei.

Activitate rodnică ia mina Dîlja
ta Dîlja, minerii lucrează 

cu spor la deschiderea a- 
cestei noi exploatări carbo
nifere. In perioada 1—30 
iulie,
Gașpar Mihai, !
minic, Mateyuș
Cadar Grigore
Dionisie au
la lucrările

In
brigăzile conduse de 

Șofalvi Do- 
; Ludovic 

și Bartha 
depășit planul 

de deschideri

continuă 
muncii.
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Pe
mediu 

pe cel

cu 21 la sută. La baza 
cestor însemnate succese 
stat creșterea 
productivității
mină randamentul 
obținut depășește 
planificat cu 6 la sută. De 
asemenea, prin îmbunătăți
rea transportului s-a rezol
vat și aprovizionarea la

timp a fiecărui Ioc de mun
că. Tot în această perioadă, 
brigăzile de la mina Dîlja 
s-au remarcat prin inițiati
va de a executa bandajarea 
locurilor de muncă 
mătăți 
loc de 
asigură 
nomii
tiv 40 000—50 000

cu ju
de lemn rotund în 
dulapi. Acest lucru 
obținerea 

lunare de
unor eco- 
aproxima- 
lei.

Se împlinesc 3 
torului I de la 
mereu pe primul

lui

se 
acest 

colec- 
mun- 
mari.

de muncă, brigada 
dea cărbune.

tehnico-organizatorice 
aceea privind înzestra-

ani de cînd colectivul sec- 
mina Urioani se menține 
loc în întrecerea ce 

desfășoară în cadrul exploatării. La
succes și-a adus contribuția întregul 
tiv. In abatajele sectorului, minerii au 
cit cu hărnicie obținînd randamente 
Muncitorii auxiliari au aprovizionat din plin
abatajele cu materialele necesare, iar con
ducerea tehnică a sectorului a asigurat în 
permanență o asistență tehnică de înaltă 
calificare tuturor brigăzilor. Ce a constituit 
chezășia succeselor acestui colectiv ? La în
ceputul fiecărui an au fost întocmite planuri 
de măsuri tehnico-organizatorice concrete, 
în vederea bunei desfășurări a procesului 
de producție. Planurile nu au rămas doar pe 
hîrtie, ci au fost traduse în viață, îmbogățite 
pe parcurs cu noi obiective ținîndu-se seama 
de necesitățile ivite. Același lucru s-a făcut 
și la începutul acestui an.

Cum ritmicitatea producției este strîns le
gată de asigurarea permanentă de fronturi 
de lucru, în atenția conducerii sectorului a 
stat crearea din timp a 
taje de rezervă. Pentru 
s-au luat măsuri să se 
pășească ritmic sarcinile
de pregătiri. Utilitatea pregătirii de fronturi 
de lucru de rezervă s-a dovedit și de curînd. 
Din cauza emanațiilor mari de metan, munca 
în abatajul cameră 3/2 a fost sistată. Acest 
lucru ar fi dus la scăderea producției pe 
sector. Brigada lui Maxim Iacob a primit 
însă de îndată un alt Ioc de muncă gata pre
gătit pentru atacare. încă în prima . zi de la

unui număr de aba- 
asigurarea acestora 

îndeplinească și de- 
de plan la lucrările

schimbarea locului 
Maxim a început să

Printre măsurile 
luate se numără și
rea locurilor de muncă cu utilaje de înaltă 
productivitate. La o seamă de locuri de mun
că transportoarele T.P.-l ău fost înlocuite 
cu altele de tip S.K.R.-ll care' au-o capaci
tate mai mare de transport. De asemenea 
s-a pus accent pe iluminatul galeriilor cre- 
indu-se în acest fel condiții optime de muncă.

Realizarea de economii la materialul lem
nos este strîns legată de introducerea și ex
tinderea armării metalice precum și de evi
tarea presiunii prin mărirea vitezei de avan
sare. In acest scop în sector se folosește 
metoda de a exploata o singură aripă a a- 
batajelor cameră. Odată ajunși la hotar, 
minerii în retragere mai scot cîte o fîșie de 
cărbune de un metru, făcînd armarea cu 
lemnul recuperat din 
abataj. După terminarea 
lucrărilor pe o aripă 
începe exploatarea căr
bunelui din cealaltă a- 
ripă.

Muncind cu și mai 
multă însuflețire, apli- 
cînd în continuare și 
dezvoltînd experiența 
obținută, colectivul sec
torului I al minei Uri- 
cani e hotărît să obți
nă noi succese în în
tîmpinarea Zilei mineru
lui.
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Șutul luase sfirșit. Maistrul 
Brand Bernat de la sectorul IV. A 
al minei Lupeni se îndrepta spre 
casă. In minte ii stăruia ideia 
unei inovații pentru transportarea 
cărbunelui pe buncăre în timpul 
rearmării. Acasă, se apucă de lu
cru. Răshria cărți tehnice iar in
tr-un carnet se înșirau însemnări. 
Treptat, inovația prindea contur : 
un dispozitiv care permite trans
portarea producției de cărbune pe 
buncăr in timpul cind se lucrează

Doi inovatori

este șef de 
intr-un 

armat

i
i
i

i

Vlad Dumitru
brigadă și lucrează 
preabataj sub coperiș 
in fier, iar Coșmagiu Constan- ț

i
i 
ț
i
i 
i 
i 
i

tin este vagonetar in brigada 
lui Petre Constantin din sec
torul III — Lupeni. In luna 
Iulie, ambele brigăzi au extras 
la un loc 838 tone cărbune 
peste plan.

IN CLIȘEE: Minerul
Dumitru (sus) și vagonetarul i 
Coșmagtu Constantin (jos). j
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tovarășului Brand a fost

tovarășul Brand prim- 
miner Șimo Francisc de

să ușureze munca mi- < 
să obțină economii la ; 
cost. In urma unui stu- ; 
tovarășul Șimo Francisc 1 
3 inovații care au fost

să subliniem că datori-

la armarea acestuia. In sfîrșit, se ' 
prezintă cu ea la cabinetul tehnic. 
Nu la mult timp, după aceasta, < 
inovația 
aplicată.

■ Ca și 
maistrul
la sectorul III al minei Lupeni se ' 
frămintă să găsească noi inovații < 
prin care 
neriior și 
prețul de 
diu atent, 
a propus 
aplicate.

trebuie
tă Îndrumării comitetului de partid 
al exploatării miniere din Lupeni, 
mișcarea de inovații se dezvoltă 
Zi de zi.

La mina Lupeni există un nu
măr de 89 de inovatori care au 
prezentat în anul acesta la cabi
netul tehnic peste 80 de propuneri 
de inovații din care un număr de' 
46 inovații au fost aplicate. Eco
nomiile antecalculate se ridică la 
suma de 360 000 lei. Restul de 43 
inovații sînt in studiu și experi
mentare. Merită să fie scos In 
reliei faptul că in acest an numă
rul inovatorilor a sporit cu încă 
20 tovarăși.

R. BALȘAN 
corespondent

Sesiunea a XV-a a Sfatului popular al orașului Petroșani

Predarea în termen a obiectivelor 
sarcina centrală a constructorilor

Zilele trecute a avut loc sesiunea
XV-a a Sfatului popular orășe

nesc Petroșani care a analizat ac
tivitatea șantierelor de construcții 
social-cultural e din Valea Jiului și 
îndrumarea lor de către sfaturile 
popuiare. A- fost analizat felul cum 
s-au îndeplinit pe șantiere sarcini
le de plan pe primul semestru, 
precum și măsurile, ce trebuie luate 
în semestrul 11 în . scopul realizării 
integrale al 3 sarcinilor de plan 
fizic și valoric pe anul curent și 
asigurarea documentației de lucru 
în anul viitor. Dăm mai jos un 
rezumat al . lucrărilor . sesiunii.

In anii puterii populare, păienje
nișul schelelor de construcții a cu
prins toate, așezările miniere din 
Valea Jiului. In ultimii zece ani au 
fost construite sute de blocuri cu 
peste 7 000 apartamente, 70 sălj de 
clasă, cămine muncitorești cu peste 
4 000 de locuri, săli de spectacole 
și cinematografe cu peste 3 000 de 
locuri, importante lucrări , edilitar 2 
etc. Fondurile de investiții reparti-

a

Comunistul Popa Petru conduce 
o harnică brigadă de tîmplari în 
atelierul de confecționat mobilă 
al I.I.L. „6 August" Petroșani. 
Brigada se remarcă prin rezulta
tele obținute în întrecerea so
cialistă. IN CLIȘEU: Șeful bri
găzii discută cu tovarășii săi de 
muncă despre noile materiale pe 
care le utilizează la confecționa
rea mobilei.

zate de stat bazinului nostru carbo
nifer pentru lucrări social-culturale 
au crescut anul acesta cu 20 la 
sută față de anul trecut, ajungînd 
la 95 000 000 lei. Din această însem
nată sumă, în Valea Jiului se vor 
ridica 
lă cu 
tograf 
mice 
o fabrici
Livezeni etc. In afară de acestea, 
se vor mai executa lucrări edili
tare și gospodărești printre care 
4 950 m.l. rețele de apă, 4 378 m.l. 
rețele canal, 59 450 m.p. pavaje, 
asfaltări, 6 hectare spații verzi și 
multe alte asemenea lucrări meni
te că creeze condiții cît mai bune 
de trai oamenilor muncii.

Constructorii celor trei șantiere 
din Valea Jiului au depus în pri
mul semestru a. c. multe strădanii 
pentru a realiza marele volum de 
lucrări prevăzute în sarcinile de 
plan. Cu toate acestea, în primul se
mestru nu a fost realizat nici pla
nul fizic, nici cel valoric. Astfel 
din 606 apartamente planificate pe 
primul semestru, șantierele au pre
dat în folosință numai 395 aparta
mente — adică 65,1 la sută din plan. 
Planul valoric a fost realizat nu
mai în proporție de 76,3 la sută. 
O serioasă rămînere în urmă au 
Înregistrat lucrările gospodărești-e- 
dilitare, unde o seamă de obiecti
ve au rămas neterminate în cursul 
primelor șase luni din acest an.

1 418 apartamente noi, o școa- 
16 săli de clasă, un cinema- 
cu 5 00 locuri, centrale t ar

și magazine noi la Lupeni, 
de pioduse lactate la

(Continuare in pag. 3-a|
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întrecerea socialisto, mijloc de sporire a contribuției 
tinerilor la realizarea angajamentelor anuale

Muncă politică susținută 
în sprijinul producției

Fiecare tînăr

Zilele trecute a 
avut loc plenara 
lărgită a Comitetu
lui orășenesc UT M. 
Petroșani care 
analizat 
care se

3 
în

IOAN GHINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

organizațiile 
tineretului

neretului în pro
cesul de produc
ție, despre ’.etivita- 
tea politică a or
ganizațiilor U.T.M. 
pentru 

tinerilor la
felul

preocupă 
U.T.M. de mobilizarea 
la îndeplinirea sarcinilor de plan
și a angajamentelor luate pe asest 
an în munca patriotică. Plenara a 
scos în evidență că în acest an, 
ca urmare a îndrumării de către 
organizațiile de partid, s-a îmbu
nătățit activitatea organizațiilor 
U.T.M. pentru sporirea contribu
ției tineretului pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. S-a acordat 
mai multă atenție antrenării tine
retului în întrecerea socialistă pe 
bază de angajamente concrete. 
Numărul tinerilor cuprinși în în
trecere a crescut la peste 7000. 
In cele 159 cursuri de 
calificării profesionale 
prinși peste 5000 tineri, 
25 cercuri ale tinerilor 
activează 217 tineri. In
lui își desfășoară activitatea 203 
posturi utemiste de control care 
organizează periodic raiduri-anchetă 
în legătură cu îmbunătățirea cali
tății produselor, folosirea din plin 
a timpului de lucru, 
mașinilor și utilajelor.

Organizațiile U.T.M. 
mai mare preocupare
nerea în discuția utemiștilor, în 
dunările generale, a felului în ca
re se achită unii tineri de sarci
nile de producție. Asemenea dez
bateri pe marginea comportării ti
nerilor în producție au avut loc 
la minele Aninoasa, Lonea. Uri- 
cani, șantierul 9 construcții Petro
șani precum șj în alte unități.

Plenara a scos în evidență că, 
în ultimul timp, organizațiile 
U.T.M. au îmbunătățit colaborarea 
cu sindicatele în organizarea și 
mobilizarea tineretului la realiza
rea sarcinilor de plan. Numeroși 
participant! la plenară, între care 
tov. Mălăiescu loan și ing. Feieș L. 
de

ridicare a 
sînt cu

ts.- în cele 
inovatori 

Valea Jiu-

a capacității

manifestă o 
pentru pu- 

a-

la mina Petrila, Coroianu Ele-
de la S.R.E.V., loniță Constan-na

tin de la E. M. Lupeni, Dinulescu 
Viorica de pe șantierul de foraj 
Petroșani, Cenușă Petru, Burcin 
Gheorghe de la mina Lonea, Popa 
Petru de la I.I.L. „6 August", Răcaru 
Cristea de la U.R.U.M.P. și mulți 
alții au vorbit despre munca ti-

sporirea 
reali- 
a an

reieșit

în- 
an- 
co

și

partea unor
U.T.M. în îndrumarea 
de a aplica inițiativele 

în producție.
concluziilor reieșite din

contribuției
zarea sarcinilor de plan și 
gșjamentelor de întrecere.

Din discuțiile purtate a
că în unele organizații U.T.M. de 
la minele Vulcan, Lupeni și de 
pe șantierele de construcții există 
încă o slabă preocupare pentru 
antrenarea tuturor tinerilor în 
trecerea socialistă pe bază de 
gajamente concrete. Planurile 
mime ale comitetelor U.T.M.
comitetelor sindicatelor privind 
ridicarea calificării tineretului nu 
au prins viață încă peste tot. Sînt 
încă deficiențe din 
organizații 
tineretului 
\aloroase

Pe baza
plenară, comitetele și organizațiile 
U.T.M. au datoria de a lua măsuri 
pentru ca în cinstea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August nici 
un tînăr să nu rătnînă în afara 
întrecerii socialiste. In acest scop, 
în adunările generale ce urmează 
să se tină în această perioadă să 
se analizeze dacă fiecare tînăr cu
noaște sarcinile și angajamentele 
luate de colectivul în care mun
cește și care este contribuția lui 
la îndeplinirea acestora. Mai muJtă 
atenție trebuie acordată mobiliză
rii tineretului la consfătuirile de 
producție în cadrul cărora să vor
bească despre rezultatele obținute 
în întrecerea socialistă, să se ge
neralizeze experiența pozitivă. In 
scopul creșterii contribuției tine
retului la realizarea sarcinilor de 
plan, organizațiile U.T.M., tn cola
borare cu sindicatele, să analize
ze stadiul îndeplinirii planului de 
măsuri comune 
carea calificării
bilească 
ca în 
rile de 
înceapă

Folosind toate formele de care 
dispun organizațiile U.T.M. pentru 
mobilizarea tineretului la 
că rodnică în procesul de produc
ție, să sporim contribuția
!a îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August.

măsuri 
această 
ridicare
activitatea.

cu privire la ridi- 
tinerilor și să stâ
njenite să asigure 
lună toate cursu- 
a calificării să-și

o mun-

acestuia

la 425, dintre 
evidențiați în

U.T.M. și a or-

La mina Aninoasa, tinerii parti
cipă cu însuflețire la întrecerea 
socialistă. Dacă în trimestrul I al 
acestui an erau încadrați în între
cere 370 de tineri, în urma muncii 
politice continue desfășurată de or
ganizațiile U.T.M., numărul acestora 
a crescut în prezent 
care peste 250 sînt 
producție.

Atenția comitetului
ganizațiilor de tineret din sectoaie 
a fost îndreptată spre cunoașterea 
de către fiecare 'tînăr a sarcinilor 
de plan. Cînd s-au dezbătut cifrele 
de plan, în consfătuirile de produc
ție, în adunările generale, cît și 
în discuții individuale, li s- au ară
tat tinerilor ca sarcini le revin și 
cum pot lupta pentru realizarea 
lor. Asupra felului în care se rea
lizează sarcinile de plan și angaja
mentele luate în întrecere se ține 
O evidență permanentă prin grafi
cele de urmărire a întrecerii so
cialiste. Menținerea unei atmosfere 
de întrecere pasionantă se realizea
ză prin popularizarea continuă a 
rezultatelor obținute în producție. 
Tinerii evidențiați și metodele folo
site de ei în muncă, s-au populari
zat la gazetele de perete, în consfă- 

'a panourile 
■ posturilor 

adunările

tuirile de producție, ' 
de onoare, la gazetele 
utemiste de control, în 
generale și la stația de radioamplifi
care.

Adunările generale sînt o formă 
deosebit de eficace in mobilizarea 
tinerilor la întrecere. Periodic, aici 
se face analiza felului în care ti
nerii își îndeplinesc sarcinile de 
plan și angajamentele. In adunarea

©

Evidențiați în producție 1
In întrecerea socialistă desfășu

rată în cinstea zilei de 23 August, 
colectivul atelierului mecanic al 
I.I.L. „6 August" Petroșani, for
mat în întregime din tineri, desfă
șoară o muncă avîntată. Sub în
drumarea organizației U.T.M. și cu 
sprijinul efectiv al
Schmidt Martin, tinerii de 
depășesc cu regularitate 
mentele de întrecere. In 
întrecerii pe atelier se 
echipa de mecanici auto 
de Pop Simion, secretarul
zației U.T.M. Suceese frumoase au 
obținut și tinerii din echipa de 
lăcătuși condusă de tov. Dan loan, 
precum și strungarul Lase Viorel 
care și-au depășit luna trecută cu 
8—10 la sută sarcinile de produc
ție.

maistrului 
aici își 
angaja- 
fruntea 

situează 
condusă 
organi-

Pe trepte ale măiestriei profesionale
in fiecare dimineață, un tînăr 

, de statură potrivită, îmbrăcat în- 
tr-o salopetă albastră urcă grăbit 
pe drumul înclinat ce duc 3 spre 
atelierul mecanic al minei Petrila. 
După ce scoate sculele din dulap 
și le rînduiește cu grijă pe un 
suport, alege cîteva cuțite de 
strung, se îndreaptă cu ele spre 
polizor unde le ascute, dîndu-le 
forma dorită. Reîntors în fața mași
nii, tînărul se apucă bărbătește de 
lucru. Din cînd în cînd oprește 
Strungul, măsoară piesa cu șublerul 
apoi atent dirijează din nou cuți
tul în metalul rotund care se îtl- 
vîrtește cu viteză. Pe măsură ce a- 
£ele ceasornicului se îndepărtează 
tot mai mult de ora începerii lu
crului, alături de strung, se înalță 
tot mai sus un teanc de piese.

Tînărul Bartha Venczel se întrece 
CU ceilalți strungari din atelier 
pentru a da viață sarcinilor de 
producție și a angajamentelor. Deși 
este meseriaș tînăr, car a a părăsit 
abia cu doi ani în urmă băncile 
șțolii profesionale, Bartha Venczel 
s-a ridicat în scurt timp la nivelul 
acelor muncitori care mînuiesc de 
ani de zile strungul. Și acest lucru

lună cuvîntul dat. 
lui sînt și strungarul

ca Bartha Venczel să tot 
în atelier. El iși iubește me- 
colectivul din care face par
care l-a ajutat să se ridice

nu-i de mirare. Meseria de strungar 
l-a atras încă din prima zi de școa
lă. După terminarea școlii, cartea 
strungarului și alte cărți dî speciali
tate l-au ajutat să-și ridice pregă
tirea profesionala. Așa cum spuneau 
comuniștii Matei Mircea, secretarul 
organizației de partid din sector, 
Svoboda Tiberiu I și Șardi Iosif, 
tineri 
avem 
seria, 
te și
tot mai sus pe treptele măiestriei 
profesionale.

Nu-i lună în care tînărul Bartha 
Venczel să nu-și realizeze angaja
mentele de întrecere. Deși este tî
năr în meserie, el execută lucrări 
de bună calitate. Ți-e mai mare 
dragul să privești lucrările execu
tate de Bartha. El confecționează 

pracizie axe pentru ventilatoare 
mină, axe pentru trolii de 3 

P., cuplunguri pentru trolii de 
kW, diferite piese pentru pompe- 
de mină. In cadrul întrecerii so- 

este în

la
de
C.
12
le
cialiste utemistul Bartha
fruntea luptei pentru economii, fo
losește cu pricepere orele de lucru.

Dar Bartha Venczel nu-i singurul

tînăr din atelier care își respectă 
în fiecare
Asemenea
Grasuc Eugen, lăcătușii Bexa Ni
colae, Costea Ioan, Bereș Ștefan, 
Tincă Nicolae, Bordea Eftimie și alții 
care nu precupețesc nici un efort 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere, pentru repararea și 
întreținerea în bune condițiuni a 
utilajelor de mină.

In întrecerea socialistă acești ti
neri au crescut, s-au maturizat. 
Pentru meritele lor în procesul de 
producție, pentru munca de care 
au dat dovadă în activitatea de 
fiecare zi în sprijinirea activității 
minerilor acești tineri au fost pri
miți membri sau candidați de 
partid. Acum sarcinile le-au sporit, 
răspunderea a devenit și mai mare. 
Dar ei muncesc cu și mai mult 
elan. Lucrările executate de ei sînt 
întotdeauna de bună calitate. Nu 
vor să dezmintă încrederea care 
le-a fost acordată de comuniști. 
Cu ajutorul membrilor de partid, 
ei sînt hotărîti să muncească așa 
cum le-au arătat comuniștii atunci 
cînd i-au primit în rîndurile mem
brilor și condidaților de partid.

evidential
generală din luna trecută, de pildă, 
utenriștii din organizația de bază 
nr. 3 au analizat aportul tinerilor 
ia realizarea sarcinilor de plan 
ale sectorului. Cu acest prilej au 
fost popularizate rezultatele bune 
Obținute 
condusă

în producție de brigada 
de minerul Șchneider 

Francisc, brigadă în care lucrează 
mulți tineri. In aceeași adunare au 
fost criticați unii tineri ca Bîrdea 
Nicolae II, Pop Ștefan și alții pen
tru absențe nemotivate, nerespecta- 
rea orelor de muncă și alte abateri 
de la disciplina de producție. A- 
-tunări generale asemănătoare s-au 
ținut și la sectoarele I, IV VIII și 
altele.

Paralel cu popularizarea rezul
tatelor, organizațiile U.T.M. educă

în producție
și dezvoltă la tineri spiritul de în
trajutorare reciproce. Totodată., co
mitetul U.T.M. urmărește ca expe
riența și inițiativele bune sâ fie 
însușite și aplicate de masa largă 
de tineri. Bunăoară, inițiativa tine
rilor de la funicular, de a alege 
cel puțin cinci vagonete de șist 
în 24 de ore de la punctele de 
încărcare, o aplică in prevent-și ti
nerii din sectorul VI transport, 
precum și cei din sectoarele sub
terane.

Baze' ;-■• o eolaberar? 
organele sindicale, pe 
celor mai variate ic.me
ce, munca politică desfășurată 
comitetul U.T.M. în vederea mobili
zării tinerilor la întrecerea socia
listă va fi și mai rodnică.

strînsă cu 
folosirea 

și mijloa- 
de

In luna iulie a. c. colectivul minei Aninoasa a extras 1697 tone 
de cărbune peste plan. La acest succes o contribuție de seamă au 
adus-o și tinerii

IN CLIȘEU: 
de la mină (cel 
sul întrecerii.

mineri din sectoarele exploatării. 
Tov. Mircescu Nicolae, secretarul 
din stingă) discută cu un grup

------- ------©-

In întrecere
In sectorul X B de la mina Lu- 

jPeni lucrează peste 100 de tineri. 
Contribuția lor la realizarea sarci
nilor de plan își găsește expresia 

rin succesele pe care colectivul sec- 
i torului le obține în întrecerea so
cialistă. Minerii sectorului I B Lu- 
peni au extras de la începutul a- 
nuiui mai bine de 8 000 de tone 
de cărbune peste plan și 
zează un randament de 1,397 
de cărbune pe post, față de 
tone cît este planificat.

îndrumată de organizația 
partid, organizația U.T.M. din 
tor privește cu răspundere sarci
nile ce-i revin în antrenarea 
nerilor în întrecerea socialistă.

G mare importanță pentru 
trenarea tinerilor în întrecere

reali- 
tone 
1,366

de
sec-

ti-

f

an- 
o 

are cunoașterea de către fiecare 
brigadă de mineri, de către toți 
oamenii a sarcinilor ce stau în 
fata sectorului. Organizația U.T.M. 
sprijină efectiv comitetul secției 
sindicale în popularizarea sar
cinilor de plan, în mobilizarea 
muncitorilor la consfătuirile de 
producție ale grupelor sindicale, 
în stabilirea angajamentelor pe 
fiecare brigadă sau echipă. Ute- 
miștii Bălan Vasile, Vrînceanu 
Nelu, Voicici Felix, Szell Moise 
sînt doar cîțiva din tinerii care 
participă activ la consfătuirile de 
producție, fac propuneri pentru îm
bunătățirea procesului de produc
ție, pentru crearea de condiții op
time realizării angajamentelor de 
întrecere. Totodată, membrii birou
lui U.T.M. stau de vorbă cu ti
nerii despre sarcinile ce stau în 
fața brigăzilor în care lucrează, 
despre angajamentele de întrecere 
și căile lor de îndeplinire. împre
ună cu comitetul secției sindicale, 
organizația U.T.M. asigură ca toti 
tinerii să fie antrenați în întrece
rea socialistă, să cunoască concret 
ce au de făcut pentru realizarea 
angajamentelor brigăzilor lor.

Organizația U.T.M. urmărește și 
felul cum își îndeplinesc tinerii 
sarcinile. In adunările generale se 
discută cu regularitate despre rea
lizarea de către tineri a angaja-

comitetului U.T.M. 
de tineri despre rner-

întrecere, sarcinile ce 
legătură cu îmbunătă-

iofî tinerii
mentelor de 
le revin în
țirea calității producției, întărirea 
disciplinei în producție și ridica
rea calificării lor profesionale. In 
adunări sînt popularizați tinerii din 
brigăzile care sînt evidențiate în 
întrecerea socialistă. Și din aceș
tia sînt mulți în sector, Așa sînt 
utemiștii Asandi Gheorghe, Bo- 
deanu Teodor, Stefuriao Mihai, 
Matyas loan, Doșa Alexandru, 
Cincora Mircea, Oșan Silviu care 
lucrează în brigăzile conduse de 
Ciuciu Andrei, Băcanu Sava, Do- 
roftei Mihai, Koos Ladislau, Urzi
că Constantin și altele, brigăzi ce 
se evidențiază lună de lună în în
trecere prin depășirea sarcinilor 
de plan. Organizația U.T.M. ana
lizează. de asemenea, activitatea 
tinerilor din brigăzile care nu-și 
îndeplinesc angajamentele. De eu- 
rînd s-a discutat, de pildă, munca 
tinerilor Bălan Gheorghe și Go
gonea Constantin din brigada con
dusă de tov. Sălăjean Dănilă. Cu 
prilejul analizei au reieșit greută
țile pe care le-a întîmpinat bri
gada în realizarea angajamentului 
de întrecere, greutăți care au fost 
aduse la cunoștința biroului orga
nizației de partid. Totodată, în a- 
dunările U.T.M. sînt 
nerii indisciplinați, cei 
muncesc cu răspundere 
Uzarea angajamentelor 
re. Asemenea tineri
Grigore și Traian Grigore, puși de 
curînd în discuția adunării U.T.M.

Fără îndoială, organizația U.T.M. 
mai are multe posibilități pentru 
intensificarea participării 
din sector la realizarea 
de plan. Mai sînt tineri 
cunosc de la începutul 
angajamente în întrecere 
găzile în care lucrează, 
fac încă totul pentru a
la realizarea acestor angajamente. 
Rămîne ca printr-o muncă politic” 
susținută aceste neajunsuri să fie 
remediate, ea organizația U.T.M. 
să mobilizeze activ pe fiecare tî
năr la îndeplinirea sarcinilor ce-1 
revin în producție

criticați ti- 
care nu 

pentru rea- 
de întrece-

sînt Costaș

tinerilor 
sarcinilor 
care nu 
lunii ce 
au bri- 

Alții - cu 
contribui
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Predarea in termen a obiectivelor 
sarcina centrală a constructorilor

(Urmare din pag. l-a)

Toate acestea fac ca șantierelor 
de construcții din Valea Jiului să 
le rămină pentru semestrul II al a- 
nului, un volum considerabil de 
lucrări — circa două treimi din 
planul anual. Bunăoară, șantierului 
Lupeni, dat fiind că în primul se
mestru nu a predat decît 180 a- 
partamente din 581, pe semestrul 
II li rămîn să finiseze și predea un 
număr de 401 apartamente, o școa
lă cu 16 săli de clasă, un cinema
tograf cu 500 de locuri, două com
plexe comerciale și două centrale 
termice, in afară de lucrările afe
rente gospodărești-edilitare. Șantie
rul Vulcan, care nu a predat pînă 
acum nici un bloc, trebuie să pre
dea în semestrul II tot planul a- 
nual de 388 apartamente.

Sesiunea a XV-a a sfatului popu
lar orășenesc a analizat cu atenție 
și grijă această situație. Atît în ra
portul prezentat de tov. ing. Ni- 
coară Coriolan, vicepreședinte al 
sfatului și în coraportul prezentat 
Sie comisia permanentă de construc
ții și sistematizare a sfatului, au 
fost analizate cauzele acestei rămî- 
neri in urmă și s-au arătat căile 
pe care se poate lichida actuala 
situație. Totodată s-au arătat pe 
larg măsurile luate pentru crearea

Ridicarea misiunilor 
diplomatice 

de la Helsinki 
și București Ia rangul 

de ambasade
Republicii Populare 
guvernul Republicii 

dorința de a dezvolta 
existente

Guvernul 
Romine și 
Finlanda, în 
în viitor bunele relații,
între cele două țări, au hotărît de 
comun acord să ridice la rang de 
ambasade Legația R. P. Romîne din 
Helsinki și Legația Republicii Fin
landa din București.

de noi fronturi de lucru pentru a- 
nul 1964 și pentru următorii ani 
prin construirea a noi cartiere și 
blocuri de locuințe.

Participantii la discuții, printre 
care tov. Brașoveanu Victor, pre
ședintele Sfatului popular Lupeni, 
Orban Iosif — Petrila, ing. Haidău 
de la I.C.O. Petroșani, Scolnic 
Anton, secretarul comitetului de 
partid al orașului Vulcan, Ardelea- 
nu Victor șeful pr sparației Lupeni 
și alți deputați au arătat, în cuvîn- 
tul lor, diferite aspecte ale muncii 
pe șantiere, făcînd recomandări 
pentru îmbunătățirea activității 
de viitor. Din partea constructori
lor tov. ing. Beloiu Nicolae, șe
ful șantierului Lupeni, ing. Badea 
Victor șeful șantierului Petroșani. 
ing. Man Gavriiă, directorul I.P.I P 
Livezeni, ing. Șofer Gheorghe. di
rectorul T.R.C.H. s-au angajat să 
facă totul pentru ca pînă la înche
ierea anului sarcinile de plan să 
fie realizate.

Tovarășul Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, a analizat pe larg 
activitatea constructorilor și felul 
cum șantierele s-au achitat de sar
cinile avute. Vorbitorul a dat in
dicații prețioase constructorilor pen
tru îmbunătățirea continuă a acti
vității pe semestrul II.

In cuvîntul de încheiere, tovară
șul Momeu Samoilă, președintele 
Consiliului local al sindicatelor 
(președinte al prezidiului sesiunii a 
XV-a a sfatului popular) a arătat 
aportul pe care l-au adus construc
torii ia înnoirea Văii noastre și 
ce trebuie făcut ca pe viitor munca 
constructorilor să dea roade și mai 
frumoase.

înfăptuirea angajamentului luat 
de constructori ca pînă la sfîrșitul 
anului să realizeze integral sarci
nile de plan ce le revin trebuie să 
constituie o chestiune de onoare * 
pentru fiecare muncitor, pentru fie
care tehnician sau inginer de pe 
șantierele Văii Jiului.

Minunate sînt zilele vacanței pentru toți școlarii din patria noas- 
Elevul Gherman Mihai din clasa a V-a a Școlii medii din Vulcan 
un prieten apropiat — acordeonul. împreună își petrec zile feri- 
de vacantă.
IN CLIȘEU: Mihai zîmbește satisfăcut. E normal. A învățat o

.nouă melodie.

N O T Â

OoîDoOarii Ikkaniii’ui 
mai au do lucru

o așezare muitu 
de epoca de în-

tot aici, există două construct 
ruinate rămase încă de acunh 
ani. Pe acest teren, prin niye-

tră. 
are 
cite

-------- o---------
La recoltarea finului

La întovărășirea zootehnică din 
Coroiești — Vulcan se desfășoară 
cu succes recoltatul finului.

Primii care au început aici re
coltatul finului au fost întovără- 
șiții din brigada 
tovarășul Saucă 
brigăzii conduse 
ghe precum și 
găzi le urmează 
se întrec pentru 
și fără pierderi

cru din prima zi și prin exemplul 
personal a mobilizat și pe ceilalți 
întovărășiți la strîngerea finului.

Uricaniul este 
citorească demnă 
florire pe care o trăim. Gospoda
rii Uricaniului au făcut și anul a- 
cesta multe pentru amenajarea și 
înfrumusețarea continuă a locali-1 
tatii lor: au plantat pomi, au mă
rit numărul zonelor verzi și al j 
rondurilor de flori. Cu toate a- 
cestea, gospodarii Uricaniului mal 
au mult de lucru. Le-a scăpat, 
bunăoară, din vedere că la intrai! 
rea în cartierul de blocuri, între 
șosea și Jiu, există un teren, vi
ran pe care se aruncă gunoaie ști 
că, 
ții
10
lare, plantare de pomi și amena
jare de zone verzi s-ar putea crea 
un frumos scuar , verde unde, după 
orele de muncă în subteran; mi
nerii uricăneni s-ar putea odihni 
la umbra copacilor.

Fațada blocului magazin așteap
tă și ea mina gospodarilor cate 
s-o repare. Sau o altă problemă 
gospodărească nerezolvată: podul 
părăsit de peste Jiu de la intra
rea în cartierul de blocuri putre
zește degeaba de peste 10 ani de 
zile. Lemnăria lui ar putea fi de
montată și refolosită la coastruc- 
tia unui nou pod, într-un loc mal 
bun, de trecere permanentă.

Aceste probleme pot fi rezol
vate cu puțin interes din partea 
gospodarilor orașului Uricani.

ȘT. M.

ii 
Cu 
la

bri- ■ 
toții ! 
timp

finului.
deputata Hanuș 
un interes deo- 
desfășurare a

I-a, condusă de 
Nicolae. Membrii 
de Zgura Gheor- 
celelalte 

exemplul, 
recoltarea 
a

De remarcat că 
Florica dovedește 
sebit pentru buna 
recoltării finului. Ea a ieșit la lu-
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^()eutieu biruința vieții
un

o perforație stoma-

— Alo... 
exploatarea 
restieră de 
Muntele Mic 
om a făcut 
cală...

— Alo Bacăul î Viața unei ti
nere mame este în pericol) avem 
urgent nevoie de singe...

— Electricianul Marin 
în urma unui accident, 
ferit o fractură...

Sînt apeluri adresate 
sutelor de piloți, 
ceri, mecanici ai 
acestor oameni curajoși care, 
la bordul păsărilor argintii, vin 
în ajutorul oamenilor 
aerului.

Popa, 
a su-

zilnic 
, medici, fel- 

Aviasan-ului, 
curajoși

pe calea

☆
Iulie 1963. O zi 

care vîntul strînge 
8 nori capricioși. Un 

te poți aștepta oricînd să se în
senineze sau să plouă cu gă
leata.

La stația Aviasan a regiunii 
București a sunat alarma. Un 
om este în pericol. Un bărbat, 
Dumitru Ciobanu, în vîrstă de 
50 de ani, în urma unui 
dent, și-a fracturat coloana 
tebrală.

— Venim imediat I Și o 
receptorul lăsat în furca apara
tului, se declanșează un întreg 
mecanism, în care operativitatea 
este primul imperativ. 
Marcel Grigorescu ia 
cu stația meteorologică 
portului, mecanicii pun 
în funcție motoarele; . 
sanitar Pătrulescu ambalează tru
sa de prim-ajutor,- sora duce în 
avion targa, și într-un sfert de 
oră, se decolează.

Lupta cu secundele începută 
jos, pe pămînt, continuă în aer. 
Viața unui om este în mare pri
mejdie... Fiecare clipă cîștigată 
îi scurtează suferința, teama...

vară, în 
împrăștie

de
și 

timp în care

P U BL I CIT AT!

operație și este 
nevoie de sîn
ge și plasmă.

Pilotul și fel-
pregătirile de zbor, 
din nou. Din nou

8
8
8
8i
8
8
8
8
8
8
8

în lupta cu 
norii și des- 

uneori cu 
aterizaj.

C.F.R. Timișoara 
electromecanici

C.F.R. din stația 
c. însoțite de ur-

recrutează candidați pen-
S.C.B., electromecanici 

electrice de tracțiune, cu

Pe 
lunară de 300 lei. Dosarele can- 
regional C.T. 
septembrie a.

de absolvire a

ANUNȚ

NU ÎNCEPEȚI 
IU CRU L IN MINA 

DECH DUPĂ CE AȚI 

CONTROLAT 
existenta 

GAZE I0R DI HIHA 
CU L A /VA PA DE 

SIGURANȚĂ 
CM BENZINA ’

Direcția regională 
tru școlile tehnice de 
T.T.R. și electromecanici stații și rețele 
durata de 2 ani. dintre absolvenții școlilor medii de cultură ge
nerală cu și fără examen de maturitate, in virstă de 17—2.5 
ani. Școlile se deschid la 1 octombrie 1963 la București, iar 
admiterea se face pe baza mediilor obținute în ultima clasă la 
școala medie sau media examenului de maturitate. Pe durata 
școlii elevii vor primi o bursă 
didaților se depun la serviciul 
Timișoara, pînă în ziua de 21 
mătoarele acte :

1) Cerere de înscriere.
2) Diploma de maturitate sau certificatul 

școlii medii de cultură generală.
3) Certificatul medical cu rezultatul vizitei medicale, făcut 

la policlinica C.F.R. și rezultatul analizei singelui și a radiosco- 
piei pulmonare.

4) Autobiografia.
Informații se pot primi la telefoanele 49—50, 49—51 și in

terior 419, 342, 393.

cerul reîncep 
Se decolează 
la datorie 1

Deasupra spitalului, asistentul 
sanitar Pătrulescu parașutează 
sîngele de care depinde viața 
unui om, cu gestul firesc cu
care a parașutat de atîtea ori g 
sînge sau medicamente. 8

Este meseria acestor oameni 8 
să ajute, de unde și firescul și 8 
precizia mișcărilor lor. Este una o 
din meseriile care presupune în 8 
cel mai înalt grald dragoste 8 
pentru om, simțul răspunderii g 
față de viața omului. g

☆ g
Statul acordă asistență medi- 8 

cală Aviasan complet gratuită. 8 
Cele 18 stații răspîndite în 8 

întreaga țară au efectuat 22 000 8 
ore de zbor. Anul trecut au fost 8 
parașutate în Delta Dunării, în 
zone forestiere și alte regiuni 
greu accesibile, 11 000 kg. medi
camente. De la începutul anului 
acesta 
sînge 
pentru 
grupe

Este
grăitoare a grijii partidului 
statului nostru pentru sănătatea 
și viata oamenilor muncii, o ex
presie concretă a uriașei solida
rități umane.

Avionul, construit de iscusin
ța omului, aduce medicamente 
— rodul strădaniei și muncii o- 
mului; sîngele, donat voluntar 
de oameni; medicul, specialistul. 
Toate forțele omului sînt con
centrate în slujba omului, în g 
lupta împotriva morții, pentru 8 
biruința vieții. g

ELISA MADOLCIU 8
reporter la Agerpres 8

o

Salvarea lui depinde de opera
tivitatea Aviasan-ului.

Cerul este parțial acoperit și 
vîntul are o viteză mai mare de 
44 km. pe oră; nu sînt condiții 
de zbor prea bune. Comunistul 
Marcel Grigcrescu pilotează însă 
liniștit bimotorul. A ieșit victo
rios de multe ori 
rafalele vîntului, cu 
cărcările electrice, 
condițiile grele de

Zburînd cu vîntul în față, a- 
vionul ajunge într-o jumătate 
de oră la Spitalul din Roșiori 
de Vede. Aterizează scurt. A- 
sistentul sanitar improvizează cu 
ajutorul unei scînduri o targă 
rigidă pentru accidentat. Cîteva 
strîngeri de mină și pilotul de
colează din nou. Zborul decurge 
normal, dar pilotul este de astă 
dată mult mai atent Ia manevra
rea aparatelor. Duce un om su
ferind. Trebuie să-l ferească de 
orice șoc sau zdruncinătură.

Motoarele zumzăie liniștit. 
Curînd, în zare se desenează o 
linie vagă — Bucureștiul. Apoi 
prinde contur din ce în ce și 
în sfîrșit apare clar silueta Ca
sei Scînteii. Un viraj spre dreap
ta și aeroportul Otopeni își 
desfășd'ară pista largă de ateri
zare. Avionul coboară lin și, în 
momentul în care se oprește, 
brancardierii sînt deja pregă
tiți. Cu multă grijă, ei duc pa
cientul spre mașina „Salvării" 
care demarează cu viteză 
Spitalul nr. 9.

Pilotul se-ndreaptă spre 
mandament, și în timp ce-și 
dă actele de zbor, un nou 
fon și o nouă misiune : la
talul din Singureni se face o
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Pilotul 
legătură 
a aero- 
imediat 

asistentul

spre

co-
pre- 
lele- 
spi-

s-au parașutat 4 030 kg. 
și au fost transportate 
cazuri de urgență 

de medici.
o manifestare simplă
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Opinio publică mondială aprobă 
cu eăldupă Tratatul tripartit 

de la Moscova
HELSINKI 31 (Agerpres).
La Helsinki s-a anunțat oficial 

că guvernul Finlandei a examinat 
ia 30 iulie Tratatul eu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, parafat la Mos
cova la 25 iulie a. c. de reprezen
tanții Marii Britanii, U.R.S.S. și 
S.U.A. Guvernul Finlandei, se spu
ne în comunicat, a hotărît să in
formeze guvernele statelor s 
menționate că intenționează 
semneze tratatul de îndată ce 
putea fi semnat de alte state, 
afară de participanții inițiali, 
de asemenea, să prezinte apoi 
propunere corespunzătoare 
parlament.

un impuls rezolvării problemei 
zarmării generale.

Hotărîrea adoptată de cele 
mari puteri la Moscova, serie 
rul „Voice of Ethiopia" în 
colul intitulat „Etiopia salută
tatul de la Moscova", este un pas 
important pe calea spre slăbirea 
cursei înarmărilor.

de-

trei 
zia- 

arti- 
Tra-

Lucrările Consiliului de Securitate 
in problema portugheză

Securitate al

sus- 
să 

: va 
, în

Și, 
o 

în

PARIS 31 (Agerpres).
Șeicul Sabah Ahmed Jaber 

Sabah, ministrul afacerilor externe 
al Kuweitului, a declarat repre
zentanților presei că guvernul ță
rii sale „aprobă cu căldură Trata
tul parafat la Moscova între 
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie, 
cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară".

☆

ax

NICOSIA 31 (Agerpres).
Makarios, președintele Republicii 

Cipru, a declarat că Ciprul este 
gata să semneze Tratatul cu pri
vire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare realizat între 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia.

☆

(Agerpres)., 
Ministerului 
Etiopiei a 

sprijină

ADDIS ABEBA 31
a
al
care
de la Mosco- 

con-

Secfia de presă 
Afacerilor Externe 
făcut o declarație 
întru totul acordul
va. Guvernul Etiopiei este 
vins că Tratatul cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare parafat la Moscova va da

O

U Thant a fost invitat 
să asiste la semnarea 

Tratatului de la Moscova
NEW YORK 31 (Agerpres).
Secretariatul O.N.U. a anunțat 

că, în numele guvernelor lor, re
prezentanții permanenți ai Uniunii 
Sovietice, Marii Britanii și State
lor Unite au transmis secretaru
lui general al O.N.U. invitația de 
a asista la semnarea acordului cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a ac
ceptat invitația.

TOKIO 31 (Agerpres).
La 31 iulie, în urma unei șe

dințe a Cabinetului de miniștri al 
Japoniei, guvernul japonez a a- 
nunțat că a hotărît să adere la 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară 
parafat la Moscova de către Uniu
nea Sovietică, Statele Unite și 
Marea Britanie.

NEW YORK 31 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 31 iu

lie, Consiliul de
O.N.U. a adoptat cu 8 voturi pen
tru, 3 abțineri (S.U.A., Anglia, 
Franța) și nici un vot contra, o 
rezoluție prin care cere guvernu
lui portughez să 
îndată dreptul la 
și independență al 
teritoriile africane 
minis trează 
ție se cere 
de urgență 
zare, și în
oricăror acțiuni represive, precum 
și instituirea unei amnistii politi
ce totale. In rezoluție se cere „tu
turor statelor să înceteze imediat 
acordarea către guvernul portu-

recunoască de 
autodeterminare 
populațiilor din 
pe care le ad-

Portugalia. In rezolu- 
Portugaliei să aplice 

măsurile de 
primul rînd

decoloni- 
încetarea

ghez a oricărei asistențe care-i 
permite să continue represiunile 
împotriva populațiilor de pe teri
toriile pe care le administrează" 
și le cere, de asemenea, să ia mă
suri pentru a împiedica vînzarea 
și furnizarea de arme și materiale 
militare pentru trupele portughe
ze. Secretarul general al O.N.U. 
este invitat prin această rezoluție 
să dea tot ajutorul pe care îl con
sideră necesar pentru aplicarea 
rezoluției, cerîndu-i-se să raporte
ze în legătură cu aceasta în fața 
Consiliului de Securitate înainte 
de 31 octombrie 1963.

Agenția americană 
Press subliniază că în 
baterilor din Consiliul
tate reprezentanții țărilor africane 
au arătat că arme furnizate de 
Statele Unite și de alte puteri 
membre ale N.A.T.O. au fost folo
site de trupele portugheze în o- 
perațiile militare împotriva popu- 

I lației din coloniile africane.

Associated 
cursul dez- 
de Securi-

Situația din Siria se menține 
încordată

t

Intllnirea dintre președinții 
Indoneziei, Malayei 

si Filipinelor
MANILA 31 (Agerpres).
La 31 iulie, la Manila a .fost dat 

publicității un comunicat pentru, 
presă eu privire la prima întîlnire 
dintre președintele Indoneziei, Su
karno, primul ministru al Mala- 
yei, Abdul Rahman, și președintele 
Filipinelor, Macapagal.

In comunicat se subliniază că 
cei trei șefi de stat au aprobat' 
raportul prezentat de miniștrii de 
externe ai țărilor respective în care 
se cere secretarului general al 
O.N.U. să stabilească dacă popoa
rele din teritoriile din Borneo 
nord doresc sau nu să adere 
Federația malayeză.

Comunicatul menționează, de 
semen sa, că cei trei conducători
au reafirmat hotărîrea de a stabili 
o colaborare strînsă între țările 
lor.

Conferința de la Manila își con
tinuă lucrările.

de
la

a-.
și-v

de sud a remis acest ultimatum 
conducătorilor de la Damasc, după 
care el a fost arestat și întemni
țat. Alte știri publicat 2 
egipteană relatează că 
Louai el Atassi, fostul 
al „Consiliului Național,
damentului revoluției", demis acum 
cîteva zile, a fost împiedecat să 
părăsească Damascul.

de presa 
generalul 

președinte 
al coman-

CONFERIREA PREMIULUI 
„ATOMUL ÎN SERVICIUL PĂCII*
WASHINGTON 31 (Agerpres).
Pentru realizări remarcabile în 

domeniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice, academicianu
lui V. I. Vexler (U.R.S.S.) și sa
vantului american Edwin McMillan

din Damasc interzisa 
alte măsuri restric-

parte, presa din Cai-

DAMASC 31 (Agerpres).
Deși nu au mai fost semnalate 

ciocniri militare, din relatările a- 
gențiilor de presă reiese că situa
ția din Siria se menține încorda
tă. Postul de radio Damasc trans
mite numeroase comunicate oficiale 
în care sînt menționate arestări, 
procese și alte acțiuni represive.

■ Alte comunicate vorbesc despre 
menținerea restricțiilor de circulație, 
despre zone 
circulației și

'■ tive.
Pe de altă

ro publică numeroase știri despre 
situația nesigură din Siria. Astfel, 
presa egipteană relatează că ofițe
rii zonei de sud au adresat „Con
siliului Național al comandamentului 
revoluției" un ultimatum cuprinzînd 
patru condiții pe care conducătorii 
de la Damasc ar urma să le în
deplinească în termen de o săptă- 
mînă. Acești ofițeri cer revocarea1 
generalului Amin el Hafez, care, 
după cum se știe, cumulează prin
cipalele funcții ale regimului de la 
Damasc, eliberarea tuturor celor a- 
restați, darea în judecată a mem
brilor gărzilor basiste și punerea 
în aplicare a acordurilor de la Cai
ro cu privire la constituirea unei 
uniuni federale cu Egiptul. Presa e- 
gipteană afirmă că însuși coman
dantul forțelor armate ale regiunii

[ezDltate contiele

In întreaga Uniune Sovietica a fost înfăptuită 
trecerea la învătămîntul general obligatoriu 

de 8
MOSCOVA 31 (Agerpres).
In întreaga Uniune Sovietică a 

fost înfăptuită trecerea la învăță- 
mîntul general obligatoriu de 8 
ani. A sporit considerabil numărul 
elevilor din clasele IX—XI ale 
școlilor medii. In primul semestru 
al anului 1963, în școlile de cul
tură generală studiau peste 42 mi
lioane de elevi — cu trei milioa
ne mai mulți decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. In primă
vara acestui an au absolvit șco
lile de cultură generală și au ob
ținut diploma de maturitate circa

circa 400 000 dintre ab- 
școlilor medii au primit/ 
cunoștințe de cultură 

și pregătire profesională

am
900 000 de elevi, dintre care 440 000 
au absolvit cursurile școlilor pen
tru tineretul muncitoresc și sătesc. 
Totodată 
solvenții 
pe lîngă 
generală
de specialitate.

In total în Uniunea Sovietică 
sînt încadrați în diferite forme de 
învățămînt peste 61 000 000 de ce
tățeni, ceea ce înseamnă că fie
care al treilea sau al patrulea ce
tățean sovietic învață.

MOSCOVA 31 (Agerpres).
La inițiativa C.C. al P.C.US., a 

sosit la Moscova S. A. Dange, pre
ședintele Consiliului Național 
Partidului Comunist din India.

al

le-a fost conferit premiul „Atomul 
în serviciul păcii", instituit în 1955 
de o serie de organizații științi
fice americane.

In hotărîrea cu privire la con
ferirea premiilor se scoate în e- 
vidență rolul important al acestor 
savanți în dezvoltarea fizicii ma
rilor energii și în organizarea 
schimburilor științifice internațio
nale.

Medaliile de aur și premiul vor 
fi înmînate lui V. I. Vexler și E. 
MacMillan la Washington, la 24 
octombrie a. c. cu prilejul sărbă
toririi centenarului Academiei Na
ționale de Științe a S.U.A.
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Un tractor a traversat 
Canalul Mînecii

Mînecii

un pro- 
un mo-

BRUXELLES 31 (Agerpres).
La 30 ' '

Bruxelles 
nisterial 
erată în 
gențelor 
țăiile membre ale 
nism economic vest-european, pre
cum și între 
S.U.A.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, sesiunea s-a încheiat fără 
să se ajungă la vreun rezultat 
concret.

După cum se știe, în toată pe
rioada primei jumătăți a anului 
1963 nu s-a putut ajunge la nici 
un acord concret asupra vreunei 
probleme în afara celei privind 
mărirea taxelor vamale asupra im
portului de carne de pasăre din 
S.U.A. Cum era și firesc, acest a- 
cord a stîrnit încă de la început 
puternicele nemulțumiri ale expor
tatorilor americani.

Reluarea discuțiilor la actuala 
sesiune nu a făcut decît să acsen-

iulie a luat sfîrșit la 
sesiunea Consiliului mi- 

al Pieței comune 
special dezbaterii 

care se manifestă 
acestui

consa- 
diver- 
între 
orga-,

Piața comună și

tueze și mai mult divergențele 
dintre Piața comună și S.U.A.... In 
cercurile observatorilor americani 
prezenți la Bruxelles s-a lăsat să 
se înțeleagă, în seara zilei de 30 
iulie, că, în urma situației care 
s-a creat, S.U.A. se vor vedea 
nevoite să recurgă în scurt timp 
la unele măsuri de represalii îm
potriva exporturilor țărilor Pieței 
comune pe piața americană.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, nu s-a putut ajunge la 
nici un rezultat nici în ce privește 
cererea Parisului de a se trece 
fără întîrziere la aplicarea preve
derilor stabilite între membrii Pie
ței comune cu privire la 
rea produselor agrare și 
pierea prețurilor acestor

După cum se poate 
departe de a pune capăt
rivalități. Piața comună se dove
dește a fi tot mai mult un izvor 
de noi conflicte și disensiuni in- 
tercapitaliste.

LONDRA 31 (Agerpres).
Ziarul „Birmingham Post"

30 iulie anunță că Consiliul muni
cipal din Oxford a interzis desfă
șurarea unui miting al organizației 
fasciste „Mișcarea unionistă", con
dusă de O. Mosley, în fața pri
măriei orașului. .,

din

greș al Uniunii medicilor arabi, 
la care participă aproximativ 400 
de cadre medicale din nouă țări 
arabe. La congres sînt prezenți re
prezentanți din Algeria, R.A.U., 
Irak, Iordania, Maroc, Tunisia, 
Kuweit, Liban, Sudan.

LONDRA 31 (Agerpres).
La 30 iulie un tractor autopro

pulsat a traversat Canalul 
dinspre coasta Franței.

Acest tractor constituie 
totip pe care s-au instalat
tor ermetic închis și pneuri spe
ciale, folosite de 
lucrări în regiuni mlăștinoase.

In cursul traversării, o 
parte a tractorului se afla 
apă, iar tractoristul care îl 
ducea era cufundat în apă 
la gît și îmbrăcat într-un 
de scafandru.

Tractorul a parcurs cele 
între coastele Franței și 
în 7 ore și jumătate.

obicei pentru

mare 
sub 

con- 
pînă

costum

25 mile 
Angliei

P R O G R A M DE RADIO
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ri

desface- 
la apro- 
produse. 
constata, 
vechilor

BOGOTA 31 (Agerpres).
De 11 zile continuă greva mun

citorilor de la Societatea petro
lieră de stat „Etrrpresa Columbiana 
de Petroleos', 350 de petroliști de 
la extracție sînt în grevă. Mun
citorii cer reprimirea la lucru a 
conducătorilor sindicali concediați 
în mod ilegal de către adminis
trația societății. ----

PARIS 31 (Agerpres).
Peste 4 000 de muncitori de la 

Uzinele de mașini electronice de 
calcul „Bule" din regiunea pari
ziană au organizat recent un mi
ting în cadrul căruia au cerut ad
ministrației să înceteze concedierile.

ALGER 31 (Agerpres).
In capitala Algeriei își desfășoa

ră lucrările cel de-al II-lea con-

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară interpre
tată la diferite instrumente, 9,00 
Scene vesele din opere, 9,31 Me
lodii populare, 10,23 Muzică de 
estradă, 11,34 Dansuri din opere, 
12,00 Muzică populară din Olte
nia, 12,30 Muzică ușoară interpre
tată de formații voeale și instru
mentale, 14,00 Concertele prînz, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Soliști de mu
zică ușoară, 18,30 Lecția de limba 
engleză, 19,00 „Din creația com
pozitorului Mihail Jora", 20,15 
Cîntă corul Uzinelor „Victoria" 
Călan, 20,40 Muzică populară ce
rută de ascultători, 21,40 Arii din 
opere in interpretarea soliștilor 
noștri. PROGRAMUL II. 10,10 Me
lodii populare din țări socialiste, 
11,00 Arii din operete, 11,30 Mu
zică ușoară, 12,05 Concert inter
pretat de corul Radioteleviziunii, 
13,02 din folclorul popoarelor,

13,30 Limba noastră : Vorbește 
acad, pr'of. Al. Graur despre: 
„Formații expresive" (reluare), 
14,35 Muzică ușoară, 15,00 Actua
litatea în țările socialiste, 16,30 
Melodii populare, 17,00 Muzică de 
estradă, 18,30 Cintece și jocuri, 
19,00 Muzică populară, 19,30 Tea
tru la microfon: „Vreau să fiu 
nevasta ta". Adaptare radiofonică 
după comedia scriitorilor maghiari 
Czimacek, Semsey, Nadasi și Csa- 
nak, 21,15 Muzică de dans, 22,00 
Concert de muzică populară
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CINEMATOGRAFE
• 2 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 
Ultima bătălie; AL. SAHIA: Vîrsta 
dragostei; PETRILA : Raze pe ghea
ță; LIVEZENI: Pace noului venit» 
VULCAN : împotriva zeilor; CRI- 
VIDIA : Acord final.


