
<

Anu) XVI 
XXI Ni. 4586

Vineri
17 iulie

1964

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 bani

In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări
_________

Roade ale muncii 
însuflețite 

Din adîncuri...

randa- 
se ri- 
cu 14 
preve-

a

condusă

iulie 1964 a avut loc la 
de Miniștri al Republicii 
Romîne schimbul instru- 
de ratificare a Acordului

Joi 16
Consiliul 
Populare 
mentelor
între Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia privind realizarea și ex
ploatarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație-‘ Porțile de Fier, pe 
fluviul Dunărea, semnat, la 30 no
iembrie 1963, la Belgrad.

Schimbul a fost efectuat din 
partea romînă de . Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice și din partea iugoslavă de Fi
lip Bajkovici. secretar federal pen
tru industrie.

Tot cu această ocazie a avut loc 
și schimbul de note referitor la a- 
probarea de către organele compe
tente ale R. P. Romîne 
Iugoslavia a celorlalte 
privind realizarea și 
Sistemului hidroenergetic 
vigație Porțile de Fier.

Schimbul de note a fost efectpat 
din partea romînă de Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe și din partea iugoslavă 
de Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă.

și R.S.F. 
documente 

exploatarea 
și de na-

Și-au respectat cuvîntul de onoa
re... Iată o veste îmbucurătoare din 
munca minerilor din Lonea. In aba
tajele din adîncurile acestei exploa
tări s-a desfășurat din prima zi a 
anului o muncă plină de elan și 
perseverență. Realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, creșterea viteze 
lor de avansare, sporirea producti
vității muncii, iată principalele căi 
alese de minerii loneni în scopul 
înfăptuirii integrale ale angajamen
telor de întrecere în cinstea zilei 
23 August; depășirea sarcinilor 
plan cu 16000 tone de cărbune, 
colectivul exploatării a pășit
tr-adevăr cu perseverență pe căile 
alese: colectivul minei a depășit 
substanțial indicatorul prevăzut în 
privința creșterii vitezelor de avan
sare; pe primul semestru 
mental realizat pe exploatare 
dică la 1,254 tone pe post, 
kg pe post mai mare decît
derile planului. In privința ritmici
tății exploatarea a stat, de aseme
nea. bine. Iată căile care au cheză- 
șuit depășirea sarcinilor de plan pe 
primul semestru cu 15 502 tone căr
bune. In perioada 1 15 iulie între
cerea în adîncurile minei a conti
nuat cu spor: au fost extrase în a- 
ceastă perioadă, peste prevederile 
planului, 1225 tone de cărbune. Deci 
mina Lonea a înscris de la începu
tul anului pe graficul întrecerii o 
depășire de 16 727 tone de cărbune 
Este un succes de seamă al întregu
lui colectiv, un rod al muncii pline 
de avînt a minerilor, al măsurilor 
tehnico-organizatorice aplicate. Bri
găzile care au adus contribuția cea 
mai mare la acest succes sînt cele

Bugaru Gheorghe din sectorul III 
succes anga jamentele de întrecere, 

plus de plan 400 tone de cărbune, 
din. membrii brigăzii discutînd despre posibilitățile obținerii 
cese în sporirea producției și a productivității muncii.

Brigada 
noasa își îndeplinește 
cută, ea a extras în

de
cu

al minei' Ani- 
In lună tre-

Iată o parte 
unor noi suc-

conduse de minerii Danciu Moise. 
Policiuc Dionisie, Compodi loan, 
Petrie Simion, Baciu Ioan, Molnar 
Traian și altele.

...din inima munților...
I Ч -

întrecerea pentru realizarea anga- 
jamentelpr luate în cinstea zilei de 
23 August se desfășoară cu entu
ziasm și în exploatările forestiere; 
In primul semestru, planul pe în
treprinderea forestieră a fost depă
șit atît ia producția globală cît și

a fosi planificai.
pentru dezvoltarea siicee- 

pînă acum' continuă cu-en- 
Astfel. .în - perioada • 1.—15

( Pentru prima data in dimineața 
asta, soarele și-a risipit talazul de 
râie prin ochiurile ferestrelor și 
nu s-a mai izbit de parchetul gol. 
A găsit așternutul cald al patu
rilor abia părăsite și mirosul spe
cific de casă nouă. Pentru prima 
dată soarele nu s-a mai jucat sin
gur prin odăi.

S-au mai împlinit o sută de bu
curii. Cotidianul, obișnuitul, pre
văzutul, au fost în zilele acestea 

Prima sută de aparta
mente din cvartalul nou Livezeni 
a intrat în funcțiune. Cu 20 mai 
mult decît prevederile planului. 
Motiv de bucurie ? Sigur! Motiv 
de poezie ? Poate t

/ Pentru că tot ce săvîrșesc oa- 
< menii astăzi sînt versuri dintr-un 
\ poem grandios, un poem cum nu 
I s-a mai scris niciodată. Cele o 

ф> sută s-au născut sub soarele pa-

( depășite.

I

Ud al unui sfîrșit de toamnă, au 
' < ' f L ’ • ■ -

j oamenilor și roadele au fosi culese

vintele, cît de neputincioase
4 ’

f 
i

'? așezi
( alta,
}
f

<r
tL

crescut prin frigul aspru al iernii 
imprumutind căldură din căldura

) zilele acestea. Cit de reci sînt cu- 
’ în 

fața bucuriilor ce se împlinesc 
. sub ochii noștri dar a căror sem

nificație nu reușim 
dem 
care 
mai

? prin gesturile abia cunoscute ale 
așezării cărămizilor una peste 

, ori din mișcarea firezului 
sau a pensulei, a rindelei ori dia
mantului.

— Cînd vor veni locatarii, să gă
sească niște ziduri drepte — 
spus zidarul. Și să mă simtă 
reu prezent lingă ei.

? — Cînd vor veni locatarii<
r glinda — si-a spus mozaicarul — 
(________

să o pătrun- 
în toată intensitatea ei. Cei 
au lucrat aici au spus mult 
multe lucruri semnificative

și-a
me

să 
găsească mozaicurile lucind ca o-

sa-l intîmpine pla- 
intrarea in casă.
peni locatarii să-și

și lucrul meu 
cut încă de la

— Cînd vor 
poată plimba și desfăta ochii pe 
albul ivoriu al 
ca o oglindă — și-a spus tîmpla- 
rul — și a mai tras peste cerce- 
veaua ferestrei o 
așa dintr-un 
seriei sale.

Oamenilor, 
omenească e 
casei voastre 1

Constructorii — semenii voștri 
cu nume obișnuite sau de-a drep
tul bizare, care nu vor ramine în
scrise pe frontispiciul niciunei 
case — v-au făcut darul acestor 
o sută de bucurii. Și și-au’ văzut 
mai departe de treburile lor.

O privire retrospectivă iar 
înfățișa poate pe oamenii lui Ma
nea Vasile izbind 
copul în pămîntul 
ai lui Pădurescu 
Anghel, mînuind 
de bine la minus 
și la plus 25 grade. Pe fierarii 
Horvath mînuind cu mișcări 
bace cheia și îndoind fierul la di- ? 
mensiuni și lungimi dinainte sta
bilite sau pe caloriferiștii lui 
siu ori Andraș, pe sanitariștii 
Sachelarie și pe electricienii 
Dăianu asigurînd apa, lumina 
căldura caselor dumneavoastră: 
Pe zugravii lui Jenei Dionisie și 
Andreievici Alexandru dind cu
loare și haine de primire caselor 
dumneavoastră.

S-au aprins o sută de lumini 
noi, îhtr-o sută, de case noi pen
tru o sută de familii. Acesta e { 
deocamdată darul modest al con- \ 
structorilor de pe șantierul „Cvar- ) 
talul V Livezeni" — case noi — ) 
100. * 
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la producția marfă, iar indicele de 
utilizare a masei lemnoase s-a ridi
cat la 72,4 la sută, față tie 69,5 la 
sută cît

Munca 
selor -de 
tuziasm.
iulie sarcinile de plan la principa
lele sortimente au fost depășite în 
felul următor: cu 303 m c la buș
teni gater rășirioase, 77 m c bile 
.manele rășinoase; 125 m c lemn con
strucții fag. 188 m c lobde pentru 
distilare fag, 148 m c lemn celuloză 
fag, 22Q m c traverse de cale, ferată 
normală. 312 m c cherestea răși
noase și altele. Cele mai bune re
zultate in depășirea sarcinilor de 
plan le-au obținui colectivele sec
toarelor Cîmpu lui Neag și Lupeni.

...de la cariera de calcar
tîmplăriei lucind

gest
pensulă, numai ) 

obișnuit al me- <

voi cită căldură
c

știți
îngropată în zidurile

vîrtos cu tîrnă- 
înghețat sau pe 
Marin și Arșoi 
mistria tot așa 
25 grade C

i

Din cariera de calcar metalurgic 
din Banița au pornit ieri spre Hu
nedoara. Călan și Reșița ultimele 
tone de calcar metalurgic în con
tul angajamentului pe care și l-a a- 
sumat colectivul carierei în cadrul 
întrecerii socialiste ce se desfășoară 
în cinstea zilei de 23 August.

Rod al muncii pline de avînt a 
colectivului carierei, productivitatea 
muncii pe carieră a fost depășită cu 
3 la sută. Pe această' cale colecti
vul dc aici a reușit să livreze cen
trelor metalurgice 3400- tbne/de cal
car peste sarcinile de plan, respec- 
tîndu-și astfel angajamentul asu
mat în cinstea sărbătorii eliberării

La festivitate au fost de față 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreșe 
dinte al Consiliului de Miniștri, Du
mitru Simulescu, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, Victor 
Ionescu, miniștrii comerțului exte
rior, Nicolae Gheorghiu, Ion Mineu 
și Ion Lăzărescu, adjuncți ai minis
trului minelor și energiei electrice. 
Ion Craiu, adjunct al ministrului fi
nanțelor, funcționari 
Ministerul Afacerilor 
nisterul Minelor și 
trice, precum și 
sadei Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia la București.

Conform prevederilor, Acordul va 
intra în vigoare la data schimbului 
instrumentelor de ratificare. La a- 
ceiași dată vor intra 
celelalte documente.

superiori din
Externe, Mi-

Energiei Elec- 
membri ai Amba

în vigoare și

☆
In aceeași zit Filip 

creier federal pentru 
R.S.F. Iugoslavia, a fost primit de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gh. Gaston 
Marin,

Bajkovici, se- 
industrie al

(Agerpres)

Să fie extins 
învățămîntul de partid 
cu caracter economic

Sarcinile tot mai mari și mai 
complexe pe care le ridică desăvîr- 
șirea construcției socialiste, cer 

din în-
economice 

Aceste sarcini impun ex-

co-
иlurii^uior, camelor se. bază 
treprinderi cunoștințe 
meinice.
tinderea învățământului de partid cil 
caracter economic, cuprinderea unui 
număr ât mai mate.yde cursanți în 
diferitele forme de studiere a proble
melor economice-.

In anul de învățămînt 1963-1964, 
în cele 36 cercuri de studiere a e- 
conomiei politice. 38 cercuri de eco
nomie concretă și la universitatea se
rală de partid au fost încadrați pes
te 1 700 membri și candidați 
partid, precum .și alți oameni ai mun
cii cu funcții de răspundere în eco
nomie.

Studiind în mod organizat econo
mia politică, economia concretă, po
litica economică a partidului nostru, 
cursanții au avut posibilitatea să în
țeleagă mai bine sarcinile ce le stau 
Tn față și să militeze pentru înfăp
tuirea lor.

Cercuri de economie concretă ca 
cele de la Depoul C.F.R. Petroșani, 
din sectorul III al E. M. Petrila, sec
torul I A de la E. M. Lupeni, de la 
Г.С.Т. Paroșeni și altele au adus o 
contribuție însemnată la soluționarea v 
anumitor probleme de producție. In 
aceste cercuri s-au făcut propuneri 
-valoroase, a căror aplicare a dus la 
îmbunătățirea activității economice în 
sectoarele respective de activitate. 
Rezultatele bune care s-au obți
nut în unele cercuri de economie 
concretă se datoresc faptului că ele 
au fost conduse de propagandiști

te-

de

Spitalul unificat Petroșani dispune de instalații și aparate din cele mai 
moderne. Recent spitalul' a fost înzestrat cu un electrocardiograf. IN CLI
ȘEU : Dr. Schelker Eric mîritiind acest aparat modern.
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corespunzători, au avut o tematică 
bine orientată, strîns legată de pro
blemele economice ale unităților res
pective.

Ceea ce s-a făcut în anul de în
vățămînt care s-a încheiat este încă 
puțin față de cerințe. De aceea, or
ganele și organizațiile de partid, 
muncind pentru pregătirea viitorului 
an de învățămînt, trebuie să dea 
cea mai mare atenție dezvoltării în- 
vățămîntnluî de partid cu caracter 
economic, îmbunătățirii continue a 
desfășurării sale și creșterii efica
cității, înlăturării unor lipsuri care 
s-au manifestat.

Organizarea învățământului de par
tid cu caracter economic ridică cî- 
teva probleme importante de care 
trebuie să se țină seama.

Printre acestea trebuie menționate; 
fixarea formelor de învățămînt, se
lecționarea propagandiștilor, recruta
rea cursanților, întocmirea tematicii 
cercurilor de economie concretă.

Ținînd seama de faptul că în Va
lea Jiului, datorită specificului său, 
există un mare număr de muncitori 
industriali, tehnicieni, economiști, in
gineri se cere ca numărul cercurilor 
de studiere a economiei politice și e- 
conomiei concrete să crească simți
tor.

După cum se știe, în cercurile de 
economie concretă sînt cuprinse ca
drele de bază din întreprinderi. In 
aceste Cercuri studiază ingineri, teh
nicieni, maiștri, șefi de echipe și 
brigăzi, muncitori fruntași în produc
ție și care au cunoștințe economice 
corespunzătoare și contribuie la re- 

. zolvarea celor mai importante pro
bleme pe care le ridică procesul de 
producție.

Anul trecut au existat deficiențe 
serioase în organizarea cercurilor de 
economie concfetă. In unele locuri 
au fost reerutați cursanți slab pre
gătiți care nu cunoșteau noțiunile 
elementare de economie politică și 
astfel nici n-au putut să-și aducă a- 
portul în lumina învățăturii mar- 
xist-leniniste și a politicii partidului 
nostru. Ia înțelegerea problemelor ri
dicate de activitatea economică. Așa 
se exolică slaba eficacitate a unor 
cercuri de economie concretă de la 
E. M. Lonea. din orașul Vulcan și 
altele.

Intrucît unii cursanți au cerut în
cadrarea în cercuri de economie con
cretă considerînd că aici nu trebuie 
studiat material bibliografic, este ne
cesar să fie amintit că aceste cer
curi fac parte din învățămîntul de 
partid, deci se studiază material bi-

P. UNGUR

(Continuare în pag. 3-a)
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Industria regiunii in plină
Bogata și frumoasa Oltenie s-..- 

atunăra in trecut printre cele mai 
înapoiate regiuni ale țării. Locul ei 
era acela de a produce cit mai mul
te cereale pentru marii moșieri care 
aveau aici latifundii pe mii de hec
tare. Și totuși, ținutul unde se pro
duceau cele mai mari cantități de 
griu și porumb se număra printre 
acelea unde sălășluiau sărăcia și mi
zeria.

Despre dezvoltarea economico-in- 
dustrială nici că se putea Vorbi. 
In anul 1938 existau doar 6 între
prinderi cu peste 200 muncitori, iar 
întreaga putere instalată a între
prinderilor era de numai 12 447 Kw. 
Procesul de producție Se baza în
deosebi pe munca manuală, ceea ce 
accentua și mal mult exploatarea 
muncitorilor.

In anii puterii populare, Oltenia, 
ca și celelalte regiuni ale țării a 
cunoscut o dezvoltare fără prece
dent. In perioada 1951-1963, de 
pildă, ritmul mediu de creștere a- 
nuală a producției industriale este 
de aproape 16 la sută. Producția 
globală industrială realizată numai 
în anul trecut a fost de peste 17 
ori mai mare decît cea obținută în 
anul 1938 și sînt perspective ca la 
sfîrșîtul anului, aceasta să fie de pes
te 20 ori mai mare. Ca urmare a 
politicii partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării și de re 
partizare rațională a forțelor de pro
ducție, de - dezvoltare armonioasă din 
punct de vedere social-cultural a tu
turor regiunilor țării, pe harta re
giunii au apărut întreprinderi noi. 
ramuri industriale noi.

Pentru lichidarea înapoierii econo- 
mice-industriale, statul a alocat re
giunii investiții tot mai mari, pon
derea lor sporind de la 6.1 la sute 
în perioada 1956-1959 la 8,6 la sută

CONSTANTIN BAtiAI.AU
secretar al comitatului regional 

Oltenia al P.M.R.

in anul 1’963, Oltenia »ituindu-se 
printre primele regiuni ale Urii i.i 
această privința.

tucă din primii ani de economie 
planificată, o mare parte din inves
tițiile destinate industriei au fost re
partizate pentru dezvoltarea Uzine
lor „Electroputere" - una din cele 
mai mari realizări ale regimuiui 
nostru in domeniul producției de 
utilaj electrotehnic. .An de an uzi
nele s-au dezvoltat, au fost dotate 
cu utilaje moderne, iar produsele de 
alei și-au cîștigat un binemeritat re
nume nu numai în țară ci și peste 
hotare.

In anii puterii populare, o marc 
dezvoltare au cunoscut Uzinele me
canice din Tr. Severin, profilate pen
tru producția navală și de vagoane 
și Uzina constructoare de mașini a- 
gricole „7 Noiembrie" din Craiova.

In urma descoperirii unor impor
tante rezerve de țiței, și-a făcut a 
parlțla o nouă ramură industrială 
— petrolul. Executarea unui mare 
volum de lucrări de exploatare și 
valorificate a țițeiului a făcut ca în 
perioada 1953-1962, aproximativ ju
mătate din investițiile destinate in
dustriei regiunii să revină ramurii 
de extracție a țițeiului.

Rezervele mari de cărbune din re
giunea Oltenia erau cunoscute de 
mult timp, totuși. în trecut nu s-a 
întreprins nimic pentru exploatarea 
zăcămintelor de ligmt deoarece a- 
ceasta ar I! necesitat un mare vo
lum de investiții, fără a aduce pro
fituri imediate. In ultimii ani. în a- 
fară de bazinul Rovinarl. pus în ex

Pe foste domenii regale
Sînt două decenii de cînd la in

trarea în Segarcea puteau fi văzute 
2eei de bordeie în care locuiau cei 
ее trudeau din zori și pînă-n noapte 
pe moșie flămînzi și goi, măcinați 
de boii. Crunta exploatare a oame
nilor de prin partea locului era 
prezentată de către administrația 
domeniului drept... ajutor pentru ță
rani.

Astăzi, cine merge la Segarcea 
nu mai găsește nici urmă de bordee.

Fața Segarcei nu mai seamănă 
nici pe departe cu sătucul de odi
nioară din marginea moșiei dome
niului. In anii de după eliberare în 
Segarcea a fost construită o școală 
medie cu 16 clase, o școală de 8 
ani, trei blocuri cu cîte opt aparta
mente și altele. Șoseaua care trece 
prin centrul comunei a fost asfalta
tă. Străzile sînt luminate cu lămpi 
fluorescente. A fost amenajat 'un 
spital cu circa 100 de paturi. Tot în 
anii regimului democrat-popular a 
fost construit un mare și frumos 
lăcaș de cultură, dotat cu cinema
tograf.

Gîte nu afli astăzi la Segarcea ? 
Intrînd în birourile directorului gos
podăriei, inginerului agronom Con
stantin Biță, observi înrămate nu
meroase diplome și alte distincții 
este nu pot să nu rețină atenția. 
Gospodăria a fost distinsă cu Ordi

nul muncii clasa 1. Pentru calita
tea produselor cu care a participat 
la diferite concursuri naționale și 
internaționale i-au fost acordate pes
te 20 de diplome, medalii de aur, 
argint și bronz.

Gospodăria poate fi asemuită cu o 
adevărată uzină agricolă. Producția 
medie de grîu depășește anual 2 500 
kg la hectar, iar cea de lapte mai 
mult de 3 000 litri pe fiecare vacă 
furajată. La sfîrșitul anului trecut, 
valoarea producției globale a gos
podăriei a fost de 27 638 000 lei, iar 
beneficiile pe ultimii șase ani depă
șesc cu mult 25 milioane. La G.A.S. 
Segarcea, a cărei faimă a depășit 

• de mult granițele țării, oamenii mun
cesc și trăiesc civilizat. Ei au la dis
poziție cinci cantine moderne, unde 
iau masa pînă la 1 000 de persoa
ne; două grupuri sociale pentru 
200 persoane; baie publică; aparta
mente construite de stat și nume
roase case individuale. Alte apar
tamente sînt în curs de construcție. 
Foștii truditori de odinioară de pe 
moșia coroanei locuiesc în case spa
țioase, iluminate electric, au apara
te de radio, mobilă nouă. Ei pot fi 
văzuți cu regularitate în sala de 
spectacole a gospodăriei, sau vizio- 
nînd programe la televizor; citind 
cărți.

A. FRIGIOIU

dezvoltare
plealttre, au devenit tot mai cunos
cute exploatările miniere de la Hu- 
răști, Letirda și Ploștina, unde se 
construiește și noul oraș minier „Mo- 
(rui“.

Lingă Craiova se construiește o 
marc centrala electrică de termofl- 
care, care în final va avea o capa
citate de 700-800 MW, adică de a- 
proape două ori mai mult decit în
treaga putere instalată a Rominîei 
din anul 1938.

Pe lingă alte bogății, regiunea Ol
tenia are întinse suprafețe cu pă
duri. De aceea valorificarea superi
oară a masei lemnoase constituie o 
preocupare de seamă în regiune. A 
fost construit și dat în folosință un 
modern complex de industrializare a 
lemnului ia Tg. Jiu cu fabrici de 
placaj, cherestea, parchete, mobilă 
curbată, plăci aglomerate din lemn. 
La Ir. Severin este în curs de Con
strucție uîi aii complex de indus
trializare a lemnului.

In regiunea Oltenia, ca și în în
treaga țară, se desiășoară un vast 
program de construcții. In vederea a- 
sigurării șantierelor cu materialele ne
cesare au luat ființă unități noi ale 
industriei materialelor de construc
ții. In prezent se construiește o în
treprindere modernă de prefabricate 
din beton la Craiova, iar lîrtgî Ttn 
Jiu se află in construcție o fabrică 
de ciment care va avea o capacitate 
de producție de circa 2 milioane to
ne ne an. Procesul uscat de fabricare 
a cimentului va permite obținerea ce- i 
iui mai redus preț de cost ta acesl 
produs.

Toate acestea au făcut ca în Ol
tenia în trecut una din cele mai 
înapoiate regiuni, să se realizeze 
acum 13,8 la sută din cantitatea de 
țiței a țării, 95.5 la sută din produc
ția transformatoarelor de forță. în
treaga producție de locomotive Die
sel electrice; 35 la sută din cea de 
vagoane de marfă și altele. O mare 
dezvoltare au cunoscui și alte ra
muri ale economiei cum ar fi indus
tria ușoară, alimentară, construcțiile 
de locuințe, electrificarea, comerțul 
și altele.

Victoria socialismului în țara noas
tră face ca și oamenii muncii din 
Oltenia, uniți prin hărnicia și iscu
sința lor. să cunoască un nivel de 
trai material și cultural tot mai 
înalt De aceea ei luptă cu și mai 
multă abnegație pentru dezvoltarea 
întregii noastre economii naționale. i
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înflorirea învățămîntului, artei șl culturii
In amil 1938, în 

regiune nu erau decît 
8 cinematografe și a- 
cestea numai în me
diul urban. Anul tre
cut, numărul lor a 
ajuns la 435 unități, 
din care cea mai 
mare parte în mediul 
rural, iar numărul 
Spectatorilor se ridică 
la peete 10 000 000. 
Anul acesta se pre
vede înființarea a 
încă 85 de noi uni
tăți cinematografice 
sătești.

înflorirea învățâ- 
mîntuiui, artei și cul
turii este oglindită de 
sporirea construcțiilor 
în acest domeniu. 
Numai anul trecut au 
fost date în folosin
ță peste 300 săli, 
alte 300 iirmlnd • 
primi elevii în cursul 
anului acesta.

Ca urmare a «oti- 
dițiilor create de re
gimul de democrație 
populară, în fiecare 
an mii și mii de oa
meni ai muncii din

regiune își petrec 
concediile în stațiunile 
balneo-climațerice. In 
anul 1962, numai 
prin sindicate, aproa
pe 11 000 de oameni 
ai muncii au mers 
în diverse stațiuni 
pentru odihnă și tra
tamente. Anul acesta 
se prevede ca numă
rul biletelor pentru 
odihnă și tratamente 
distribuite prin sindi
cate să ajungă la 
peste 15000.

Uriașul craiovean
Răsărite în mijlocul cîmpiei 

ia poarta Craiovei, înaltele 
Ioane argintii — carte de vizită 
binecunoscută a petrochimiei — a- 
nunlă prezența marelui complex in
dustrial petrochimic din Oltenia. 
Aici, străbătînd mii și mii de me
tri de-a lungul conductelor, su
puse unor presiuni uriașe, în com
plicatele procese tehnologice ale 
celor 14 fabrici ale combinatului, 
materiile prime vor cunoaște mira
culoase metamorfoze Valorificarea 
superioară, tradusă în limbajul Ca
racteristic matematicii, înseamnă 
anual 100 000 tone uree, 35 005 
lone acetilenă, 20 000 tone butanol, 
20 000-25 000 tone acid 
20 000 tone acetal de Vinii, 
tone acefal de polivirtll etc.

Producția 
mice ce se 
zintă 32 ia 
bilit pentru
cel de-al 111-lea Congres al parti
dului nostru.

Petrochimia de mîine a Olteniei 
își înalță temeliile astfzi. Cons-

de 
co-

acetic,
10000

chl- 
repre-

de îngrășăminte 
va realiza aici 

sută din necesarul sta- 
economia națională la

BrazL 
Iordan, 
Nițescu, 
lalovoî.
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truclorii de aici, oameni cu vechi 
state la Onești. Săvinești, 
Roztlov și alții ca Gheorghe 
Ion Tănăsescu, Vasile 
llie Cuconu. Gheorghe
Gheorghe Mltroi, Alexandrina Mas- 
can, Vasile Fekete au montai pî
nă în prezent mai mult de 15 000 
tone utilaje și instalații, 250 000 
m conducte de diverse tipuri etc., 
pregătind pentru rodajul tehnolo
gic, care va începe în curînd, nu
meroase obiective industriale cum 
sînt: fabricile de oxigen, amoniac, 
acid azotic și azotat de amoniu. 
Construcția acestor obiective a 
dicat uneori probleme tehnice 
mare 
aici, 
risi 
firea
Zoivat. Priceperea, curajul abne
gația, sînt cheia tuturor succese
lor. Și astfel uriașul de la porțile 
Craiovei căruia îi dau viață harni
cii constructori își înalță semeț 
fruntea către soare.

GHEORGHE FfcORE\

ri
de 
de 

pă-
importanță, dar oamenii 

care mîine, poimiine vor 
șantierul, ducînd cu ei amin- 
utior mari prefaceri, le-au Ce

CIFRE Șl FAPTE
Nici cînd în ora

șele și satele regiu
nii nu s-au construit 
atîtea locuințe cîte 
s-au realizat în ulti
mii ani. Dacă, în 
1959, în orașe au 
fost date- în folosin
ță 183 apartamente, 
în amil trecut s-a a- 
juns la 1360. iar în 
1964 se prevede să 
se clădească 2 545 
apartamente. De ase
menea, în primii 4 
ani ai șesenalului, 
din fondurile proprii 
ale populației de la 
orașe și sate, e-au 
construit circa 37 900 
locuințe noî.

☆
Dezvoltarea econo

mică și social-cultu- 
rală a regiunii este 
ilustrată și de creș
terea ritmului de in

vestiții. Dacă în 1959 
acestea au fost de a- 
proape 1216 000 000 
lei, anul acesta au 
ajuns la circa 
3 100000 000 lei.

☆
Datorită construirii 

de centrale electrice, 
a rețelelor de înaltă 
tensiune, lumina elec
trică a pătruns pînă 
în cele mai îndepăr
tate sate. fn anul 
1938 erau, electrifica
te doar 29 de sate. 
Acum, numărul lor a 
ajuns la peste 400 
Anul acesta se pre
vede să mai fie elec
trificate încă 80 de 
sate.

☆
Anul trecut venitu

rile realizate de co

ITINERAR DE
Acum, in. zilele de la începutul 

verii, în câmpia Olteniei ce se în
tinde de la picioarele Paringului și 
piuă jos, unde curg cenușii apele 
Dunării, lanurile de griu bat la 
piept; secara se măsoară cu cel ce. 
se pregătește să o secere. Porum
bul crește din pămlntul saturai de 
ape și in rădăcinile sfeclei de zahăr 
a început să se condenseze dulcea
ța Grădinile sînt încărcate de rod. 
Și in marea aceasta vegetală a Ol
teniei care anunță atita belșug, co
lectivistul se simte stăpln și puter
nic, măsoară patului cu privirile și 
își zice că-i mic.

Am pornit din Craiova pe eșarfa 
de asfalt care coboară departe in 
portul Bechetului, la margine de
(ară. Pretutindeni se văd oameni
teșiți în timp să taie buruienile, in
dreapta și in stingă drumului se
înșiră cîte șase rînduri de pomi 
fructiferi așezați în această simetrie, 
ca urmare a unei frumoase iniția
tive luate de oameni gospodari cu 
cîțiva ani în urmă. Cireșii și caișii, 
merii și perii eu început să rodeas
că. La Rofiște, la Dobrești. la Sado
va, în cîmpia ce se înclină spre Du
năre se conturează orezăriile ca 
niște imense oglinzi, stabilind o 
geometrie perfectă in vegetația lu

xuriantă a meleagurilor dintre dea
luri și ape.

Și mai departe, la Piscul Sado- 
vei, apicultorii care ascultă sfaturile 
lui Marcovicl Alexandru, cel ce se 
îndeletnicește cu albinăritul din anii 
copilăriei, au început stupăritul pas
toral. A nins cu flori în coroanele 
pădurilor de salcimi și albinele a- 
lunecă printre petale să găsească 
dulceața. La Ogrin, la Ocolna, la 
Dăbuleni și de-a lungul digului de 
la Bechet, peste 2000 de colonii de 
albine adună mierea din timpuri, in 
vreme ce apicultorii veghează cu 
pricepere lingă urdinișuri.

Pe clinurile Ogrinului, colectiviș
tii au pornit cu vermorelele să apere 
vide de dăunători. Boabele strugu
rilor au inceput să se rotunjească 
și la crama unde muncește, de atîția 
ani oenologul Stratan se fac insă 
de pe acum pregătiri pentru oinifi- 
cație. Roșioara, parmecul, berbece- 
lul, feteasca, plantate pe o suprafa
ță de peste 200 ha, vor umple și in 
acest an budanele imense de beton 
căptușite cu sticlă. Rodul viilor se 
arată a fi bogat. La poalele dealu
rilor, departe, spre cimpie, tarlalele 
de porumb irigat au căpătat contur 
in marea vegetație. Au căzut ploi 
din belșug în această primăvară bu
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lectiviști au crescut 
de la 80 456 340 lai, 
cit erau în 1959, la 
aproape 800 000 000 
lei. datorită muncii 
entuziaste a colecti
viștilor și ajutorului 
primit din partea 
statului.

☆
O deosebită dezvol

tare a cunoscut și 
comerțul. In orașe și 
sate au fost con
struite și amenajate 
magazine moderne, 
care în permanență 
sînt aprovizionate cu 
iot felul de mărfuri. 
Datorită dezvoltării 
industriei bunurilor 
de consum, creșterii 
veniturilor populației, 
numai anul trecut 
s-au vîndut mărfuri 
în valoare de peste 
3 miliarde lei.

VARĂ
nă, dar mecanizatorii au așezat ta* 
tuși moto pompele, au întins conduc
tele pentru că, de va fi nevoie, peste 
Oară aspersoarete să aducă la co
mandă ploaie artificială.

De la Bechet ne îndreptăm spre 
Gighera, comună așezată lingă bi
nefacerea bălților** și a pădurilor. 
Saivanele, grajdurile electrificate, 
castelul de apă, aleele de pomi fruc
tiferi conturează pe dealurile Gighe- 
rei prezența unei adevărate uzine a 
agriculturii. Dar în zilele acestea, 
cele peste 3 800 de oi sînt ascunse 
in hățișurile zăvoaielor și ostroave- 
lor cu iarbă grasă din împărăția 
bălților dunărene; vacile își leagănă 
ugerele pline prin pădurile umbroa
se din Copalnița. Bărcile alunecă în 
inserare spre „gard", unde colecti
viștii au scufundat „sacul" în adine. 
Somnii, știucile și crapii, simțind 
retragerea apelor, aleargă spre Du
năre și rămin prizonieri în plase. 
Bărcile ii poartă spre ghețăriile 
cherhanalei. Și tot în înserare, din 
pădurile umbroase, căruțele aduc 
spre colectivă bidoanele cu lapte. 
Tălăngile picură clinchet peste tim
pii, anunțirtd parcă un an de 
belșug

LUCIAN ZATT1
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ia primul seme»irut la Peiroșani s-au wadut

Cărți in valoare
Tot mai mulți sînt cititorii și Cei 

care-șl întocmesc bibliotecile perso
nale. De exemplu, numai în orașul 
Petroșani, pe primul semestru al a- 
cesiui an, prin intermediul „Libră
riei noastre" au fost difuzate cărți 
în valoare de peste 820 000 lei. In 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut, valoarea cărților di
fuzate în perioada la care ne refe
rim a crescut cu 18,7 la, sută.

de 820000 lei
De menționat faptul Că la răsptn- 

direa și popularizarea cărții în rltidu- 
rile oamenilor muncii din Petroșani, 
o contribuție de seamă au adus-o ce
le 31 de standuri de cărți cu vîn- 
zare existente în întreprinderile și in
stituțiile orașului.

C. IOAN 
corespondent

Dialog la bibliotecă
Era aproape ora de închidere. 

Ultimii oameni se grăbeau să-și ia 
cărțile și să se îndrepte spre casă. 
Bibliotecara avusese o zi grea. Tre
buia să termine inventarul început 
cu cîteva zile mai înainte. Dar oa-

tnult timp. Cele două prietene mai 
Vechi au aVut multe să-și poves
tească.

Gînd am ajuns la bibliotecă to
varășa Negraru Lucica, biblioteca
ra clubului din Aninoasa de abia se

tnenll, neaveriizați, veneau mereu 
pentru a împrumuta cărți. Nu-i pu
tea lăsa să plece cu mina goala. 
Așa că s-a hotărit ca paralel cu . in
ventarul să dis
tribuie și cărți.
Tocmai cînd cre
dea că nu mai
Vine nimeni, pe 
ușă își făcu apa
riția o fată înal
tă, subțirică, cu 
o față zîmbitoare.

— Mi se pare 
Nu-i nimica. Vin

c-am întîrziat. 
după-masâ.

despărțise de prietena ei. Eta amuzată 
că la început nu-și cunoscuse prietena.

Ce să-i faci. S-a schimbat 
foarte mult. Și ocupată cum am fost 

nici nu m-am ui
tat bine la fața ei. 
Noroc că nu s-a 
supărat. Vreți să 
scrieți ceva la 
ziar ? Scrieți și 
despre ea. Este e- 
levă la Școala pe
dagogică de 6 ani 
de învățători din 

Deva. Acum e în vacanță. învață 
bine. Mi-ău spUS părinții ei. Erau

Înainte d
in toate școlile din Lu

peni, ău loc în aceste zile 
pregătiri intense în vederea 
deschiderii noului an șco
lar. Conducerile școlilor 
s-au îngrijit din timp de 
mtocrniren devizelor pentru 
executarea lucrărilor de 
reparații și zugrăveli, de 
Comandarea mobilierului și 
materialului didactic nece
sar, a manualelor școlare 
etc. Pentru executarea lu
crărilor de reparații și 
Zugrăveli la cele 5 școli 
de 8 ani. școala medie și 
grădinițe. Comitetul execu 
tiv al Sfatului popular a! 
orașului Lupeni a alocat 
din buget suma de 124 00G 
lei.

Imediat după terminarea 
cursurilor, conducerea uni
tății IL L. Lupeni a re
partizat Ia fiecare școală 
echipe de zidari și zugravi

* termen
pentru св lucrările să fie 
terminate la timp. Рійі în 
prezent,' au fost terminate 
lucrările de reparații la 
școlile de 8 ani nr. 3. nr. 
3, nr. 1 și localurile de 
grădinițe. De menționat 
'faptul că accite lucrări au 
fost efectuate cu mult îna
intea termenului prevăzut 
în deviz. La realizarea lor, 
un aport deosebit l-au adus 
echipele de zugravi Condu
se de tovarășii Paul Ghc- 
ofghe și Rizescu Ștefan. Un 
mare sprijin au primit șco
lile din Lupeni pentru ter
minarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor de re
parații și zugrăvire din 
partea minei, preparațieî șl 
întreprinderii Viscoza

EMIL TETILEANU 
director adjunct.

Școala generală de 8 ani 
nr 3 Lupeni

— Aș, deloc. Mai am cîteva mi
nute. Așa că nu vâ neliniștiți. Nu-i 
prima dată cînd stau peste orele de

tare bucuroși. Și acum știu ce vă 
mai interesează. Cite volume avem 
în bibliotecă, cîți cititori, cite cărți

Energeticieni
Nu de mult. comitetul 

sindicatului de la termo
centrala Paroșerti a orga 
nizat pentru muncitorii e 
vidențiați în producție 
excursie de 3 zile pri' 
O.N.T. pe următorul traseu : 
Cluj — Oradea — Arad 
— Timișoara — Lugoj -- 
Oțelul Roșu — Hațeg 
Petroșani. Cu aces1 prilej 
»-a vizitat Grădina Bota
nică din Cluj, Băile 9 Mai

în excursie
Victoria, uzinele Oțelul 

Roșu, numeroase obiective 
industriale și de interes tu
ristic etc. Printre cei 39 
părtfcipatlți la excursie s-au 
numărat Negreanu losif 
tehnician telecomunicații. 
Crainic Petru, maistru, 
Doicii Vasile, lăcătuș, Itu 
loan, cazangiu și Maier 
Ібап, tractorist.

NICOARÂ GHFOPGHE 
corespondent Gu tractorul pe Valea Polafiștei.

program. Poftiți 
rite. Spuneți-mi 
fișă aveți ?

*• — Știi, eu...
— Aha, am

Nu-i nimica, îl
— Degeaba,
— ???
— Cum, nici acum 

noști ?
— Stai, stai. Nu cumva
-— Bud Elisabeta ai vrut
— Ei na. Asta-i bună. Știi că nu 

te-am mai recunoscut. Vai ce mult 
te-ai 
plet.
Venit

alegeți cărțile do- 
însă ce număr de

înțeles, 
caut în 
tot nu-1

L-ați uitat, 
alfabetar. 
găsești.

nu ?

nostru 
Pînă în 
7300 de

nu mă eu-

ești...
să zici ?

schimbai. Те-ai maturizat com- 
Și eu care credeam că mi-a 
o cititoare nouă.
Păi așa și este. Anul acesta

încă n-am fișă la bibliotecă. De abia 
am venit în vacanță. Așa că fi bună 
și încondeiază-mă.

—- Uite imediat, Pînă tu îți alegi 
cărțile eu îți completez fișa... Ei, 
cum merge cu școala ? La anul te 
event învățătoare ?

r-L- Abia aștept și eu să termin. 
Știi, sînt nerăbdătoare să intru în 
învățămînL Aș vrea insă ceva cărți, 
eum să-ți spun... Se apropie exa
menul de stat șl n-ar strica să în
cep cu pregătirea încă de pe acum. 
Uite, mi-ar trebui dacă ai, cele două 
volume de economie politică ?

— Am.
—- Și Filozofia marxistă ?
— Și.

I— Așa. ce să mai iau ?
— Eu zic și Bazele eticii mar

xiste. Știi e vorba despre educația 
etică pe care o faceți voi elevilor 
ia școală.

— Bun.
Discuția

citite, cei mai buni cititori,
— Exact,
— In biblioteca clubului 

sînt peste 18 000 volume, 
prezent au fost citite peste
cărți de către cei 1149 cititori. Adi
că nu, 1150 de cititori. Știți, ultima 
fișă este cea care am făcut-o acum, 
a lui Bud Elisabeta și 
1150.

— Și cititori fruntași.
— Cam greu.
— Nu aveți ?
— Avem foarte multi 

pe care să-i dau. Nu aș 
supere nici unul.

— Totuși cîțiva.
— Bine. Atunci scrieți : frații Stan 

Niculina și Valentin, amîndoi elevi 
la Școala medie din . Vulcan,
nerii Bornetnisa loan și Pantea 
Gheorghe. muncitorul TacaCi Mihăi. 
inginera Babelea Viorica. Ultima a 
intrat de curînd în concediu și a 
luat o sumedenie de cărți. Dar des
pre asta să nu scrieți. Cînd scrieți 
însă să nu uitați nici pe Bud Eli
sabeta. E o fată de-a 
Aninoasa și ne mîndritn

I-ăm promis eS n-o 
m-am ținut de cuvînt.
lucru insă trebuie specificat 
•unei de cînd я avut toc dialogul la 
bibliotecă, în fișa 1150 au apărut 
și alte cărți noi, iar numărul fișe
lor a mai crescut. Angajamentul de 
a face aproape 1500 de cititori pînă 
la sfîrșitnl trimestrului III se pare 
să va fi înde
plinit.
C. COTOȘPAN

poartă nr.

și nu știu 
vrea să *e

mi-

noastră din 
cu
să

Un

ea.
flit. Și 
singur
De a-

Dămi-o și pe asta 
la bibliotecă a durat încă

Prin muncă patriotică

mina Vul- 
de munci- 

vîrstnici, 
exploatării

Zilele trecute, din ini
țiativa comitetului de partid 
și U.T M de la 
cari, peste 120 
tori, tineri și 
din sectoarele
au participat la o reușită 
acțiune de muncă patrio
tică. Gu acest prilej ei 
au colectat din subteran 
și de la suprafață 35 000 
kg. fier vechi, au stivuit 
25 mc de blocuri prefa
bricate. au depozitat lîngă 
separație aproximativ 15

tone de lemn și piatră, 
iar lingă remiza P.G.I. de 
curînd amenajata, partici
pants la acțiunea patrio
tică au nivelat un teren 
cu o suprafață de 
degradat do ape. 
lele trecute, tinerii 
ganizatiils U.T.M 
III. IV. V și IX 
menajat în spatele 
lui din localitate, 

ren pentru toile tie 
și seri distractive 
liber.

Să fie extins învăță mîntul de partid 
cu caracter

(Urmare din pag. l-a)

bliografic, se expun lecții, referate, se 
țin seminarii.

Un rol de seamă în asigurarea bu
nei desfășurări a activității cercuri
lor îl au propagandiștii. Anul trecut 
au existat deficiențe și în această 
problemă. La E. M. Petrila, în ora
șul Vulcan au fost selecționați unii 
propagandiști care nu aveau pregă
tirea corespunzătoare pentru a con
duce un cerc de economie concretă. 
Este necesar ca conducerea acestor 
cercuri, ținînd seama de importanța 
problemelor care se dezbat, să fie 
încredințată celor mai pregătite ca
dre de ingineri, economiști, tehnicieni 
cit înaltă calificare, cu temeinice Cu
noștințe ideologice.

Cercurile de economie concreta 
funcționează pe baza unui program 
care cuprinde temele ce vor fi 
dezbătute. Alegerea judicioasă a te
melor are o mare importanță pentru 
conținutul și eficacitatea tavfițămîntu- 
lui. Temele să fie strîns legate de 
cerințele concrete ale procesului de 
producție, să urmărească rezolvarea 
unor probleme de care depinde bu
na activitate economică.

Pentru a stabili cele mai potrivite 
teme, să se formeze colective din 
secretarii organizațiilor de partid, 
conducători de unități economice, in
gineri. propagandiști, tovarăși din 
conducerea organizațiilor de masă ca-

economic
re să stabilească problemele cele mai 
indicate Să fie dezbătute în cercuri
le de economie concretă.

O atenție mai mare să se dea pro
blemelor legate de introducerea teh
nicii noi, organizarea muncii, a creș
terii rentabilității întreprinderilor etc. 
De asemenea, unele probleme vaste 
cum stat: productivitatea muncii, 
prețul de cost să formeze , obiectul 
dezbaterilor mai multor ședințe de 
cerc, discutîndu-se de fiecare dată o 
anumită latliră a problemei.

Pentru ca învățămîntul de partid 
să corespundă cerințelor puse de 
dezvoltarea bazei tehnice materiali* a 
socialismului, să ajute cursanții la 
înțelegerea politicii economice a 
partidului, la mobilizarea lor la în
deplinirea sarcinilor de plan, este 
necesar să fie luate toate măsurile 
pentru a extinde numărul cercurilor 
cu caracter economic, de a cuprinde 
în sfera îiivățărnîntului economic 
număr cit mai mare de membri 
candidați de partid, de oameni 
muncii.

Exploatarea 
miniere i/uîcan

Organizează în ziua de 27 
Iulie 1964 la sediul exploatării 
un concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de :

— maiștri
— maiștri
Informații 

pot primi la 
că și salarii

minieri
electromecanici

suplimentare se 
serviciul de muo- 
al exploatării.

un
și 
ai

f

ț
T.A.P.L. Petroșani

Invita publicul consumator să 
petreacă o după-amiazâ și o 
seară plăcută într-un cadru pi
toresc ia grădina Gambrinus, 
care este deschisă în fiecare zi 
pină Ia orele 24. Se servesc in 
permanență diferite preparate la 
grătar și un sortiment bogat 
de băuturi. •

NICI UN
Unitatea nr. 2 a LP.P F. 

„Jiul" a înregistrat un suc 
ces remarcabil. A încheiat 
trimestrul 11 al anului cu
rent fără să producă nici 
o șarjă de pîine rebutată 
Frămîntătorii, modelatoarele

REBUT
.și cocător.ii, într-un 
toți angajații fabricii 
pline Lupeni, Sînt hotărîți 
ca la acest succes să adau
ge altele, care să le aducă
titlul și drapelul de evi
denția# în întreeere. , mină.

clubu- 
un te- 
tineret 
în aer

CUVTnt, 
de

Uricani i In drum spre

Sumarul
8,06 Melodii popu- 
corul Radiotelevi-

PROGRAMUL 
presei centrale, 
lare, 8.60 Cîntă . .
ziunii, 9,10 Muzică ușoară, 9,40 De' 
la fluier la marile ansambluri. 10,28 
Potpuriuri și
11.30 Muzică
14.10 Melodii populare din țări so
cialiste, 15,30 Actualitatea literară în 
ziarele și revistele noastre, 17,30 
Emisiune muzicală de la Moscova. 
18.05 Muzică ușoară interpretată de 
Sonia Crucerii și Alin Noreanu,
18.30 Almanah științific, 18,55 Mu
zică de dans pentru toate vîrstele.
20.10 Melodii populare cerute de 
ascultători, 20,40 „Noutăți.,, noutăți" 
— emisiune de muzică ușoara, 21.30 
Romanțe, 22,30 Muzicii de dans. 
PROGRAMUL II. 8,36 Uverturi la 
operete, 9.03 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 9,30 Roza vînturiior 
(reluarea emisiunii din 15 iulie), 
10,00 Dansuri de estradă. 10,30 Mu
zică din opere, 12,00 Pentru fiecare 
cîte-o melodie — muzica ușoară.
12.30 Lecția de limba engleză.

fantezii de estradă, 
ușoară romînească,

Ciclul II (reluarea emisiunii din i7 
iulie), 13,34 Soliști și orchestre de 
muzică populară, 14,00 Pagini alese 
din muzică ușoară, 15,05 Cîntece 
și jocuri populare din Muntenia, 
16,00 Soliști și formații roniîneștî 
de muzică iișoară, 17,10 Muzică 
populară cerută de ascultători, 18,25 
Selecțiuni din operete, 19,05 Muzică 
de dans, 19,30 Caoodopere ale llte- 

..Doamna Bo- 
Prezentare de 
cintăreți de o- 

de dans, 22,00

tătarii universale 
vary*1 de Flaubert.
H. Zaiis, 20.00 Mari 
peră. 21,10 Muzică 
Canțonete.

/4 inii. ,
PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE. 

Cei trei mușchetari; REPUBLICA: 
Cei trei mușchetari; LONEA : Germa ■ 
nie, steluțele tale: PAROȘENI : Po 
vestea upiei nopți stranii; BAPPx- 
TENi : Orașul proștilor.



4 STEASUL ROȘU

Din U. R S- Ș-
Мйіа „Duialc-Tau"

ARMA ATA 16 (Agerpres).
In ultima lună s-a terminat în 

Kazahstan construirea a două ’ mari 
obiective: mina „Dulak-Tau“, care 
are o capacitate de 800 000 tone de 
fosforiți pe an, și secția de îngră
șăminte de potasiu de la Ust-Ka
menogorsk.

Recent, au fost date în exploatare 
o fabrică pe lîngă Combinatul chi
mic din Karatau și secțiile de acid 
sulfuric ale Uzinei de plumb de la 
Gimkent iar altele se află în 
construcție.

In prezent, se desfășoară pregă
tirile pentru construirea combinatu
lui chimic de la Pavlodar, in acest 
an Kazahstanul produce 77 tipuri 
de produse chimice.

Descoperirea unui 
important zăcămînt 

de minereu de cupru 
și niche*

KRASNOIARSK 16 (Agerpres).
La Talnah, în peninsula Taimîr, a 

fost descoperit recent un important 
zăcămînt de minereuri de reț’-- și 
nichel, care va servi ea bază de 
materie primă pentru Combinatul 
minier-metalurgic de la Norilsk. In 
anii următori Combinatul de la 
Norilsk își va spori considerabil 
producția de metale neferoase.

. In prezent, la Talnah este în curs 
de construcție o mare mină în ju
rul căreia s-au înălțat deja clădiri 
de locuințe cu patru etaje, cămine 
și un club. Tot aici funcționează 
o fabrică de beton. Intre Norilsk și 
Talnah au fost construite linii elec
trice de înaltă tensiune și o șosea. 
Noua mină va începe să furnizeze 
minereu în cursul anului viitor.

CIPRU: NOI INCIDENTE
NICOSIA 16 (Agerpres).
Miercuri, pentru a 3-a zi conse

cutiv, în regiunea din jurul castelu
lui fortificat Saint Hilarion s-au 
produs incidente între ciprioții turci 
și greci.

Un purtător de cuvînt al forțelor 
O.N.U. din insulă a declarat că e- 
lemente armate ale ciprioților greci 
au înaintat cu aproximativ 800 
metri spre fortăreața Saint Hilarion,

Aprobarea proiectului celei mai înalte clădiri 
din Londra

LON DRA 16 ( Agerpres).
Ministrul Lucrărilor publice și 

construcțiilor, Geoffrey Rippon, a 
aprobat proiectul construcției celei 
mai înalte clădiri din Marea Bri- 
tanie. Este vorba de o clădire din 
centrul Londrei, care va avea o

Goldwater a fost desemnat 
drept candidat prezidențial

SAN FRANCISCO 16 (Agerpres). 
Senatorul Barry Goldwater din 

Arizona a fost desemnat miercuri 
seara candidat prezidențial la con
gresul național al partidului. El a 
Obținut 883 de voturi față de 214 
voturi întrunite de rivalul său, gu
vernatorul William Scranton, din 
Pennsylvania.

Goldwater, a cărui desemnare era 
prevăzută, reprezintă aripa conser
vatoare a partidului. Scranton, re- 
prezentînd elementele moderate din 
partidul republican, și-a început 
campania prea tîrziu pentru a mai 
putea răsturna tendința spre Gold
water manifestată în rîndurile parti- 
cipanților la congres. îndată după 
închiderea scrutinului. Scranton s-a 
urcat la tribună declarînd, că va 
sprijini pe candidații republicani de
semnați de congres și a făcut un 
apel la unitatea partidului. Scran
ton a ' propus apoi într-o moțiune ca 
desemnarea lui Goldwater să fie u- 
nanimă. Conform regulamentului, 
fiecare delegație, care nu a votat 
în unanimitate pentru Goldwater, a 
fost chemată să-și modifice votul ei 
anterior. In cele din urmă, in ciuda 
refuzului cîțorva delegații din sta
tele Delaware și New York, de a 
reveni asupra votului lor, moțiunea 

ocupînd poziții întărite în fața a- 
cestuia. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că în această regiune s-a 
produs în curbul ultimelor zile o în
răutățire considerabilă a situației.

Agenția France Presse informea
ză că ciprioții turci din satul Tem- 
blos au ridicat la rîndul lor noi 
fortificații și au procedat la reîntă- 
rirea trupelor lor. 

înălțime de 177 m. Turnul clădirii 
va cuprinde instalațiile de transmi
sie pentru 40 canale de televiziune, 
instalații telefonice și de radiodifu
ziune, precum și un restaurant tur
nant.

a fost adoptată în unanimitate, prin 
ridicare de mîini.

Desemnarea lui Goldwater a fost 
imediat urmată de o manifestație 
antisegregaționistă în jurul lui „Cow 
Palace" unde are loc congresul și 
la care au participat tineri albi și 
negri.

Congresul, care își termină astăzi 
lucrările, mai trebuie în prealabil 
să desemneze un candidai la vice- 
președinție. William Miller, repre
zentant în Congresul S.U.A. din 
partea statului New York, a fost 
ales pentru acest post de senatorul 
Goldwater care îl va recomanda 
congresului.

Unul din primele ecouri la de
semnarea senatorului Goldwater pro-, 
vine din partea lui John Bailey, 
președintele comitetului național al 
partidului democrat, care a decla
rat că partidul republican „a tre

cut în mîinile unei minorități". O- 
biectivul candidatului desemnat este 
de a diviza mai curînd decît de a 
uni țara și filozofia sa a fost des
crisă de membrii propriului său 
partid ca o amenințare la adresa 
păcii și a progresului Statelor U- 
nite.

Experiențe nucleare subterane 
britanice în Nevada

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Comisia pentru energia atomică 

a S.U.A. a anunțat miercuri că la 
poligonul din Nevada vor fi efec
tuate experiențe nucleare subterane 
cu o instalație nucleară britanică. 
Aceste experiențe sînt întreprinse în 
baza acordului încheiat între Marea 
Britanie și S.U.A. în anul 1958.

încheierea conferinței Commonwealthului

Ședința plenară a Consiliului 
economic și social al O.N.U.

GENEVA 16 (Agerpres).
Consiliul economic și social al 

O.N.U. întrunit într-o ședință ple
nară la Geneva a adoptat miercuri 
seara în unanimitate rapoartele ce
lor patru comisii economice regio
nale.

Consiliul economic și social a a- 
mînat examinarea unui proiect de

Lupte violente între trupele 
armatei centrale congoleze și forțele răsculate

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres).
Agenția UPI anunță că, în seara 

zilei de 15 iulie, la 25 mile sud de 
orașul Alberthville, capitala Katan- 
găi de nord, au avut loc lupte vio
lente între trupele armatei centrale 
congoleze și forțele răsculate. Pen
tru a înăbuși forțele răsculate, la 
efectivul de 15 000 al forțelor ar
mate congoleze se mai adaugă încă 
2 000 de foști jandarmi din Katan

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BEIRUT. Consiliul de Miniștri al 

Libanului. întrunit într-o ședință 
prezidată de Fuad Chehab, a hotă- 
rît să convoace între 22 iulie și 8 
august o sesiune parlamentară pen
tru a adopta un amendament la 
constituția țării care să permită re
înnoirea mandatului la președinție 
al lui Chehab.

MOSCOVA. Dr. Subandrio, prim- 
locțiitor al primului ministru și mi
nistrul afacerilor externe al Indone
ziei. a părăsit Moscova la 16 iulie, 
plecînd spre Paris.

LONDRA. La Londra au început 
tratativele între șeicul Bin Sulman 
al Khalifah al Bahereinului și lor
dul Carrington, ministru adjunct de 
externe al Marii Britanii. Agenția 
Reuter relatează că tratativele se 
referă, în special, la probleme pri
vind regiunea Golfului Persic și 
Orientului Mijlociu.

CIUDAD DE MEXICO. Ministrul 
afacerilor externe al Mexicului, 
Gorostiza. a declarat că Mexicul se 
va opune aplicării de sancțiuni Cu

rezoluție prezentat în comun de de
legațiile Argentinei. Chile, Ecuado
rului, Indiei. Irakului, Iugoslaviei și 
Senegalului care recomandă comi
siilor economice regionale să studie
ze temeinic recomandările conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare și să colaboreze activ 
în vederea aplicării lor.

ga. In provincia Kivu au avut loc 
consfătuiri ale comandanților forțe
lor răsculate la care, potrivit surse
lor militare, a participat Gaston 
Soumialot, conducătorul acțiunilor 
armate ale forțelor răsculate. Pos
tul de radio Leopoldville relatează 
că în apropiere de localitatea Kindu 
au avut loc lupte în cursul cărora 
trupele armatei centrale au suferii 
pierderi grele.

bei dacă o asemenea hotărîre va fl 
luată la reuniunea Organizației Sta
telor Americane, care va avea loc 
săptămîna viitoare. In cadrul unei 
conferințe de presă, Gorostiza a spus 
că el nu va participa la reuniunea 
O.S.A.

WASHINGTON. Asociația interna
țională pentru dezvoltare din S.U.A. 
a acordat Turciei un credit în va
loare de 24 milioane de dolari pen
tru construirea a două centrale e- 
lectrice. Una dintre aceste centrale, 
cu o putere instalată de 50 000 kW, 
va fi construită în apropiere de 
Mersin, iar alta, cu o putere de 
100 000 kW. pe rîul Kadincik. Ele 
vor alimenta regiunile Cukurova și 
Hatai unde se află și cel mai mare 
port al Turciei la Mediterană — 
Iskanderun.

TEHERAN, La 16 iulie ministrul 
agriculturii din Iran, Rialii Esmail, 
a ordonat eliberarea din funcție a 
90 la sută din colaboratorii depar
tamentului agriculturii al Kurdista- 
nului acuzați de delapidare a bunu
rilor statului.

Inundații catastrofale în Brazilia
RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres).
Puternice inundații provocate de 

ploi torențiale s-au produs miercuri 
în statele din nord-estul Braziliei. 
Aproximativ 100 000 de locuitori din 
statul Paraiba au rămas fără adă
post. Știri provenite din Joao Pes- 
soa, capitala acestui stat, anunță

Acțiuni represive împotriva țăranilor 
și a forțelor progresiste în Columbia

ВѲООТА 16 (Agerpres).
In regiunea Marquetalia din Co

lumbia forțe armate au executat 
niște țărani care nu au vrut să pă
răsească pămînturile ce le-au apar
ținut în trecut și de pe care moșie
rii, cu ajutorul armatei încearcă să-i 
alunge.

Intr-o altă localitate, situată în 
departamentul Guajiro țăranii au 
opus rezistență trupelor guverna
mentale.

Populația din regiunea Marqueta
lia a adresat opiniei publice din ța
ră, precum și O.N.U. apelul de a 
sprijini lupta țăranilor, cerînd pre
ședintelui Columbiei și ministrului 
de război încetarea operațiunilor 
militare din această regiune.

După cum reiese din știrile par
venite de la Bogota, nu numai în 
Marquetalia ci în întreaga Colum- 
bie autoritățile au dezlănțuit re
presiuni atît împotriva țăranilor c.ît 

că alte 23 de localități din nord- 
estul Braziliei sînt amenințate de 
inundații. Căile de acces spre aces
te localități au fost întrerupte, iar 
localitățile au fost izolate de restul 
țării. Elicoptere militare patrulează 
regiunile inundate și aprovizionea
ză cu alimente populația sinistrată.

și a forțelor progresiste din țară. 
Au loc arestări și percheziții. Recent 
au fost arestate încă 45 de persoane.

In urma valului de protest stîr- 
nit de aceste acțiuni ale autorități
lor, comandamentul armatei a in
terzis presei să mai publice infor
mații asupra operațiunilor militare 
organizate împotriva țăranilor co- 
lumbieni.

Rezolvarea definitivă 
a disputei de frontieră 
dintre Algeria și Maroc

CAIRO 16 (Agerpres).
Agenția MEN relatează, că dis

puta de frontieră dintre Algeria și 
Maroc a fost rezolvată definitiv, în 
cadrul subcomitetului Consiliului 
Miniștrilor afacerilor externe ai Or
ganizației unității africane.

La Londra au luat sfîrșit lucră
rile Conferinței primilor miniștri din 
țările membre ale Commonwealthu
lui. Dificultăți neașteptate de ultim 
minut, relatează agenția France 
Presse. au împiedicat pe primii mi
niștri ai Commonwealthului să a- 
dopte mai repede textul comunica
tului final al conferinței. Aceste di
ficultăți s-au referit îndeosebi la 
problema cipriotă, cît și la proble
ma Rhodesiei de sud.

In ce privește problema Rhode 
siei de sud, în comunicat se arată 
că primii miniștri ai Commonwe
althului se pronunță pentru consti
tuirea în această țară a unui gu
vern reprezentînd majoritatea popu
lației. Comunicatul subliniază că 
primii miniștri ai țărilor Common
wealthului au căzut de acord ca, 
în cazul cînd primul ministru al 
Rhodesiei de sud, Ian Smith, va 
proceda în mod unilateral la decla
rarea independenței acestui terito
riu, ei să rupă relațiile diplomatice 
eu guvernul de la Salisbury.

In același timp, se precizează că 
primul ministru britanic, Douglas- 
Home. distanțîndu-se de aceste po
ziții, „s-a angajat doar să ia în 
considerație opiniile colegilor lui", 
subliniind că guvernul sud-rhode- 
sian va continua să conducă trebu
rile interne ale acestei țări și că in
dependența acestui teritoriu nu poa
te fi hofărîtă decît de Parlamentul 
britanic. Agenția France Presse 
subliniază că aceste precizări aduse 

comunicatului, „apar mult mai con
ciliante față de actualul guvern de 
la Salisbury decît față de africani".

Referindu-se la situația din Repu
blica Sud-Africană, comunicatul 
condamnă în mod sever politica de 
apartheid promovată de guvernul 
rasist sud-african, menționînd că 
numeroși șefi de guverne din țările 
Commonwealthului și-au exprimat 
opinia că, pe lîngă sancțiunile eco
nomice întreprinse împotriva R.S.A., 
este necesar un embargo strict al 
exporturilor de arme către guvernul 
din Pretoria.

Primii miniștrii își exprimă, de 
asemenea, regretul față de faptul că 
Portugalia nu a recunoscut încă 
principiul autodeterminării pentru 
populația coloniilor pe care le de
ține în Africa.

In pasajul privitor ia Guyana 
britanică, se menționează că nume
roși delegați și-au exprimat dorința 
de realizare a unei reconcilieri de 
natură să accelereze obținerea in
dependenței acestui teritoriu.

O relativă unanimitate a fost rea
lizată în ce privește problema ci
priotă. Șefii guvernelor își exprimă 
dezaprobarea față de recurgerea la 
forță, sprijină acțiunea de pace a 
O.N.U. și cer părților interesate să 
se abțină de ia orice acțiuni mili
tare și politice de natură să com
plice sarcina O.N.U.

In ce privește problema Malaye- 
ziei, un scurt paragraf consemnea- 

ț ză sprijinul față de această țară, 

iar în ce privește diferendul indo- 
pakistanez referitor la Kașmir se 
precizează că Commonwealthul nu 
poate să se erijeze într-un arbitru 
al conflictelor internaționale.

Comunicatul subliniază că a mai 
fost discutată și problema situației 
din Asia de sud-est, față de care 
primii miniștri se declară dispuși 
să susțină „orice măsură capabilă 
să restabilească pacea în această 
regiune".
' Comunicatul face o analiză a e- 

conomiei mondiale, subliniindu-se 
necesitatea intensificării schimburilor 
comerciale și reducerii decalajului 
dintre țările dezjfoltate și cele în 
curs de dezvoltare. Comunicatul a- 
nunță, în această ordine de idei, 
crearea unei „fundații a Common
wealthului" destinată ajutorării ță
rilor membre și crearea unui secre
tariat menit a facilita schimburile 
de informații.

Comentînd încheierea conferinței 
celor 18 prim-miniștri ai țărilor 
Commonwealthului, agenția France 
Presse subliniază că participanții la 
această conferință „s-au despărțit 
miercuri seara, după opt zile de 
deliberări, fără a da un răspuns 
unanim principalelor probleme care 
au figurat pe ordinea de zi". Agen
ția consideră că primul ministru 
britanic Alec Douglas Home, a ob
ținut „o relativă victorie evitînd cri
za care părea inevitabilă în legă
tură cu problema Rhodesiei de sud“«
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