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Acesta este angajamentul 
lor de la Uricani luat în 
celei de-a XX-a aniversări ; 
rării. Angajamentul a fost 
nit în cursul zilei de ieri, 
lej de îndreptățită mîndrie 
harnicul colectiv de aici, 
demn pentru a obține noi 
semnate succese în bătălia 
mai mult cărbune. Succesele obți
nute de minerii de la Uricani sînt 
cunoscute nu numai în regiunea 
noastră ci pe întreg cuprinsul pa 
trieî. Ele se datoresc măsurilor 
luate pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă, pentru sporirea con
tinuă a vitezelor de avansare și a-

aplicării ex- 
metodelor a- 
abatajele ca- 
s-au obținut 

, pe luna și o

productivității muncii, 
perienței înaintate și 
vansate. In medie, în 
meră ale Urieaniului 
avansări de 120—13C r
productivitate de 8-9 tone de căr
bune pe post. Iar randamentul pe 
exploatare a atins 1,5 tone pe post. 
La aCeste realizări remarcabițe 
și-au adus din plin contribuția mi
nerii din sectoarele I și II și, în
deosebi, cei din brigăzile conduse 
de Teodorescu Stancu, Mischie 
Gheorghe, Pop Gavrilă, Rudic Con
stantin, Sorescu Constantin, Pînza- 
ru Alexandru, Bora Grigore și Ca
zan Stelian.

Angajamentele 
devin fapte

Minerii de la Lonea au obținut
în acest an însemnate succese în 
producție. Ei și-au îndeplinit- și de
pășit lună de lună sarcinile de plan. 
Pe baza succeselor obțimite, a con
dițiilor create, colectivul acestei ex
ploatări și-a reînnoit angajamentele, 
obligîndu-se ca pînă la sfîrșitul anu
lui să extragă peste plan 22 000 to
ne de cărbune din care 16 000 tone 
pînă la 23 August, 
luat în cinstea -celei 
versări a eliberării 
deja îndeplinit și
de la Lonea au dat peste plan de la 
începutul anului 17 300 tone de căr
bune, cele mai bune rezultate fiind 
obținute de sectoarele I, II, IV și 
V.’

Angajamentul 
de-a ХХ-я ani- 
patriei a fost 

depășit. Minerii

Minerii de la Vulcan pe loc de frunte

Mecanicul principal Munteann Ilie, din secția cazane, este unul din
tre cei mai buni muncitori de la termocentrala Paroșeni.

Clișeul îl înfățișează în timp ce urmărește parametrii cu care funcțio
nează cazanul, care sînt indicați de aparatele de pe tablou.

Obiective industriale 
in preajma recepției

In aceste zile, premergătoare ma- 
r'' sărbători a poporului nostru, în 
-abatajele minei Vulcan se desfășoară 
o însuflețită întrecere, se muncește 
cu sîrg pentru îndeplinirea . și de
pășirea sarcinilor de plan, pentru 
sporirea producției și a productivi
tății muncii. In fiecare schimb și 
abataj. în fiecare sector, minerii, maiș
trii și tehnicienii folosesc din plin 
condițiile create pentru a, extrage cît 
mai mult cărbune peste plan. însufle
țirea. domnește peste tot. Ea se sim
te și în activitatea; sectoarelor auxi
liare care șe 
cît m.ai mult 
cestor eforturi 
menea, o serie 
ganizatorice
bunul mers al producției. Transpor
tul în abataje și galerii a fost mult

străduiesc' să sprijine 
efortul minerilor. A- 
li se alătură, de ase- 
de măsuri tehnico-or- 

eficiente care asigură

îmbunătățit, utilajele sînt mai bine 
întreținute, aprovizionarea cu mate
riale și goale se face la timp și în 
cantități necesare. Toate acestea au 
dus la rezultate remarcabile. Minerii 
de la Vulcan au extras în perioada 
1 18 iulie mai bine de 3 300 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic pes
te sarcinile de plan. Această depă
șire. îi situează în prezent îu fruntea 
întrecerii pe bazin. De aici se re
marcă în mod deosebit colectivele 
sectoarelor I. III și IV7, care au ob
ținut depășiri între 1 300 și 1 800 to
ne de cărbune. Iar cele mai frflfftoa- 
se realizări au fost obținute de bri
găzile de mineri conduse de Gagv 
Ioan,Săbău Dumitru, Bălău Petru. 
Bordea Emanoil, Karacsonyi Rudolf. 
Rusu Gheorghe, Bdyte Pavel și alții.

Citiți în pag. а IV-a

• La a 20-a aniversare a eli
berării Poloniei. •

• împotriva măsurilor de izo
lare economică și politică a 
Cubei.

• Vizita primului ministru al 
Greciei în Anglia.

• Goldwater și-a început cam
pania prezidențială.

Insfalafii moderne 
pentru săparea pufurilor

Necesitatea scurtării duratei de 
deschidere a zăcămintelor de căr
buni a atras după sine obligativita
tea măririi vitezei de săpare a lu
crărilor miniere. Cum puțurile intră 
în categoria lucrărilor miniere im
portante în deschiderea zăcămintelor 
de cărbuni, mărirea vitezei de să
pare a puțurilor a devenit o pro

blemă ce trebuia rezolvată. In acest 
scop, după numeroase studii, U.P.D. 
a întocmit proiectul
de săpare care permite 
concomitentă a săpării 
puțului.

Pe parcurs, instalația 
bunătățită : 

stafației. specialiștii din cadru! . 
I.CrM-M! au ardus unele îmbținătă-’ 
țiri în funcționarea', ușilor de sigu

ranță ale puțului, a rostogolului de

unei instalații 
executarea 

și betonării

golire a sterilului în vagonete și a 
schîpului cu care se ridică agrega
tele folosite la prepararea betonului. 
Instalația respectivă poate fi refo- 
losită.

Avantajele ce le oferă noua insta
lație sînt economia de materiale, 
reducerea efortului fizic și mărirea 
vitezei de săpare care se ridică la 
50 m pe lună și chiar mai mult.

...O asemenea instalație modernă, 
a construit și montat colectivul 
I.C.M.M. la puțul 2 est Petrila — 

instalație care deja funcționează, fi
ind recepționată parțial — urmînd 
ca în cinstea lui 23 August să fie 
dată complet în folosință.

a fost îm- 
: cu ocazia încercării in- 
specialiștii din

к

Colectivul aeeforului IV A Lupeni

Printre brigăzile fruntașe de la sectorul ! al minei Aninoasa, se nu
mără și cea a lui Roman Petru care luna trecută șî--a depășit planul cu 
13 la sută.

IN CLIȘEU : Minerii din schiin bul condus de Ene Vasile discută 
planul de lucru. înainte de intrarea în șut.

Față în față cu optimismul
greutăți 
oamenii 

astfel de 
perseve-

Maistrul Vlaicu loan 
de la sectorul VIII al 
minei Lupeni a fost a- 
nunțat de către lăcă
tușul de serviciu că 
ia halda de steril nr. 
3, din cablul de trac
țiune al funicularului 
s-au rupt cîteva fire. 
Se cerea o interven
ție urgentă. Exista pe-

ricolul de a se rupe 
cablul de tracțiune. 
După ce cupele au 
fost adunate lâ gara 
de întoarcere, funicu- 
larul a fost oprit. 
S-a format la repe
zeală o echipă de in
tervenție. Lăcătușii 
Hîrjete Mihai. Gabor

Glieorghe și Gruceru 
Nicolae s-au deplasat 
în scurt timp de la 
gara de încărcare la 
locill avariei.
două ore de
încordată avaria
prevenită și f unicul arul 
a început să funcțio
neze din nou.

După 
muncă 
a fost

Apar uneori în muncă 
deosebite, perioade cînd 
sînt puși la , încercări. In 
perioade se verifică tăria, 
rența și destoinicia colectivului.

Prin 
ficări a 
lectivul 
Lupeni. 
ploatăriî sînt de acord cu 
că dintre tovte sectoarele minei, la 
IV A se muncește cel mai greu, 
sînt de învins cele mai mari greu
tăți. Nenumărate falii, fracturi ale 
coperișului și culcușului, intercalați! 
sterile lenticulare afectează stratul 
5 din blocul V. Presiunea și meta
nul dau oamenilor de furcă la tot 
pasul. Și tocmai aici sînt plasate 
abatajele frontale — locuri de mun- 

să rezulte cea 
producția sec- 
abatajele din 
cu mari greu- 

pe o 
distanță de peste un kilometru. Sec
torul IV A își desfășoară activita- 

între cinci orizonturi ; trebuie 
întreținute multe galerii, sui- 
planuri înclinate. Toate acestea 
de fapt principalele cauze pen- 
care, după șase luni, minusul 

la producție se cifrează la sute de 
tone de cărbune.

Și cu toate acestea, oamenii de 
aici nu sînt descurajați. Ba dimpo
trivă. Incepînd de la șeful de sec
tor pînă ia oamenii care lucrează 
în regie, iniregul colectiv s-a călit 
in lupta cu aceste greutăți și acum 
este gata pentru înfăptuiri mai lău
dabile. Mai 
oamenii de 
timiști. Cu 
tatea lunii 
ducție s-a ridicat, lă peste 1000 tbne 
de cărbune, ei sînt convinși cu toții - 
că p?nă la sfîrșitul lunii Vor extrage 
peste' plan 500 tone de cărbune.

; Pare într-adevăr curios. Dar acest • 
angajament are la bază faptul că 

în cursul lupii iulie, vor reintra în 
exploatare abatajele, 10 C și IІ A * 
din stratul 3. Sînt pe terminate pre-

astfel de încercări și veri- 
trecut în ultimele luni co- 

sectorului IV A de la mina 
Cadre din conducerea ex- 

părerea

abatajele frontale — 
că de unde trebuie 
niai mare parte din 
torului. Rambleu! la 
stratul 3 se asigură 
tăți deoarece se transportă

ales în ultimul timp - 
aici au devenit mai 'op- 
toaie că pînă la ■ jumă- 
iunie minusul de pro-

gătirile pentru 
re cu- întreaga 
lui frontal 4/1

Aceasta este 
acestea sînt baza 

Dar mai 
important: 
nădejde ai 

doar cîțiva

intrarea în exploata- 
capacitate a abataju- 
est din stratul 5.
situația abatajelor, 

posibilitățile
materială pentru viitor, 
este ceva deosebit* de 
oamenii destoinici și de 
sectorului. Să • amintim
dintre ei. (Șeful sectorului își plim
bă privirea pe împărțirea afișată în 
curtea exploatării. Nu se poate ho
tărî. Despre, foarte mulți are de spus 
numai cuvinte de laudă). Pînă la 
urmă am reținut „pentru ziar" nu
mele minerilor Leczfalvi Mihai. Kal
man Arpad, Popescu Ioan, Cristian 
Pompei, Kacso Ioan, Socaci Mihai,

minei. Astfel, odată cu e- 
lucrărilor în subteran, la 
a început înălțarea gru- 

construcții : casa ventila-

Sfafia de ventilatoare 
Petrila

Asigurarea unui aeraj cît mai bim 
în subteran constituie o preocupare 
permanentă a conducerii exploatării 
miniere Petrila. In acest scop, au 
fost luate măsuri pentru construi
rea unei puternice stații de ventila
re la puțul est care să îmbunătă
țească simțitor aerajul în aripa res
pectivă a 
fectuarea 
suprafață 
pului de
toarelor. a mașinilor etc. Multe stră
danii a depus pentru executarea a- 
cestor instalații colectivul șantieru
lui I.C.M.M. Petrila. Și munca lui 
a fost încununată de roade — ‘ stația 
de ventilatoare se înalță mîndră, 
gafa pentru funcționare. Ea cuprin
de ventilatoare axiale cu debit re

glabil — între 23 m c și 93 m c aer 
pe secundă, motoare sincrone, avînd 
1000 de ture pe minut și tot apara- 

tajul electric și de comandă pentru» 
o bună funcționare a ventilației.

...Colectivul șantierului I.C.M.M. 
Petrila a terminat de curînd aceas
tă lucrare, prezentînd-o pentru re
cepție definitivă și punerea în func

țiune în folosul minerilor petrileni I(Continuare în pag. 2-a)

FRANC1SC VETRO

f Pe șantierul; Lupeni, ; constructorii» execută un însemnat volum de fini
saje exterioare, li . 1 • în clișeu pe zidarul Kineses Andrei lucrînd la 
placarea' fațadei blocului В 5 cu • cărămizi ceramice.

I ■»
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POPICEÎntreceri de nata-ție și demonstrație 
de polo la Lupeni

Ștrandul Preparatorul din Lupeni, 
recent amenajat, a găzduit dumb 
■ieS un concurs de natație, la ca
id au luat parte 20 de tineri din 
localitate.

ba seniori, la proba de 100 tu 
Hber, cel mai bun s-a dovedit tî- 
nărul Elan Moldovan de la Visco- 
за Lupeni care a parcurs 100 
metri realizînd timpul de 1’24”. Pe 
locurile II și III s-au clasat Mi
hai Tudor și Florea Victor. La 
juniori, din cei 12 concurenți, pe 
primele trei locuri s-au clasat în 
ordine: Daczo Adalbert, Greavu 
Simion și Ardeleanu Victor III.

Cupa eferită de organizatorii con
cursului, a fost atribuită iui Dan 

Ія barajul pentru categoria C
Egalitate după două meciuri

Moldovan car? a dovedit cea mai 
bună comportare.

Regretabil este faptul că deși 
consiliul asociației sportive Prepara
torul, a invitat toate asociațiile 
sportive și în mod deosebit pe Jiul 
Petrila Și Energia Paroșeni pose
soare de bazine, ele n-au înțeles 
să trimită nici un sportiv la acest 
concurs.

După terminarea întrecerilor de 
natație, a urmat un meci demons
trativ de polo.

Merită scos în evidență efortul 
depus de conducerea preparației Lu
peni pentru reamenajarca bazinului 
cît șl a cabinelor

Reurmntanîii Văii Jiului 
tanninl moiioali

Recent, în orașul Alba lulia. s-a 
desfășurat etapa regională a cam
pionatului republican individual de. 
popice masculin și feminin.

Atît la fete cît și la băieți, titlul 
de campioni regionali a revenit re
prezentanților Văii Jiului prin Loy 
Susana la femei cu 323 p. d. și 
Torok Aurei la băieți cu 798 p. d.

Deși rezultatul obținut de Torok 
Aurel este șub posibilitățile sale, el 
a devenit campion regional pentru 
a doua oară consecutiv.

Spartachiada 
republicană la handbal

In cadrul spartachiadei republi
cane, duminică, în orașul Hațeg, 
s-a desfășurat etapa interraionalâ 
la ramura handbal în 7 băieți și 
fete.

Peisajul, de o sălbăticie rară împletit cu frumosul, atrage spre 
masivul Retezat numeroși iubitori ai naturii. Drumul forestier ce trece 
pe Ungă cabana Gura Zlafa (în clișeu) duce pînă hăt departe spre stră
funduri de munte. Deci ia drum cu mașina, motocicleta ori cu... auto- 
pasul.

Fată în față eu optimismul
Deși insuficientă pentru calificare, 

zestrea de un gol cu care fotbaliștii 
aninoseni s-au deplasat Ia Anina, 
s-a dovedit hotărîtoare pentru a fi 
necesar un al treilea joc spre a de
semna echipa ce urmează ca în 
viitorul campionat să joace în ca
tegoria C. încă în prima repriză. 
Minerul Anina a egalat, astfel că, 
după 135 de minute de joc. scorul 
era 1 — 1. La reluare tînăru) Broas
că îl înlocuiește pe Penu. Bine ser
vit de Ciurdărescu, el înscrie, ast
fel că în cele două meciuri anino- 
senii conduc cu 2—1. Teama de a 
rata, chiar pe teren propriu califi
carea, dă aripi jucătorilor de la A- 
niaa. Pînă la sfîrȘit ei reușesc să 
remonteze handicapul și. după cele 
două meciuri de baraj rezultatul e 
2—2. Deci, pentru desemnarea echi-

Intîmplări pescărești
Pescuitul cu undița este un sport 

bogat în surprize. Ilia Perkov îl 
practică cu mai multă sau mai pu
țină îndemînare. In timp ce pes
cuia în apropiere de Primosten (Iu
goslavia), undița lui s-a încurcat 
într-un tufiș, de unde pescarul a 
scos, spre marea lui uimire, un 
superb iepure care se agățase de 
cîriigul undiței.

Cu fafa spre viitorul fotbalului 
din Valea Jiului

Valea Jiului are o veche tradiție 
în fotbal. Pînă acum cîțiva ani 
Jiul s-a numărat printre echipele cu 
cele mai vechi state de serviciu în 
prima categorie a țării. Victoriile 

obținute de-a lungul multor campio
nate, precum și în meciurile inter
naționale au ridicat mult prestigiul 
echipei. Apoi, alături de Jiul, a în
ceput să se afirme tot mai mult re
prezentativa minerilor din Lupeni. 
Ca o încununare a muncii depuse, 
în anul 1959, echipa Minerul Lu
peni a promovat în prima categorie 
a țării. A fost pentru prima oară 
în istoria fotbalului, cînd două e- 
chipe din Valea Jiului activau în 
același timp în categoria A.

Alături de cele două protagonis
te. fotbalul din Valea Jiului a fost 
și este reprezentat cu cinste și în 
campionatul regional. La fiecare e- 
diție, Minerul Aninoasa și Minerul 
Vulcan, au luptat pentru cucerirea 
titlului de campioană a regiunii, in 
acest an, titlul a revenit echipei 

din Aninoasa. Rezultate meritorii 
au obținut în campionatul regional 
și Parîngul Lonea, Jiul 11 Petrila 
precum și noua promovată Știința 
Petroșani.

Care e secretul acestor succese ? 
La drept vorbind nu există nici un 
secret. Experiența a dovedit că a- 
colo unde există preocupare pentru 

pei învingătoare e necesar al trei
lea joc pe teren neutru. Dacă în
treaga echipă a minerilor din A- 
ninoasa, va lupta cu aceeași ardoa
re, victoria nu-i poate scăpa. Noi 
îl urăm succes și cale liberă spre 
categoria C.

In tabăra de pionieri din Petrila. sportul e un prieten nedespărțit al 
elevilor. La șah, cei doi ..protagoniști " luptă cu ardoare pentru victorie. 
Tare dîrză trebuie să fie disputa de este urmărită de așa mulți spec
tatori.

descoperirea, creșterea, și promova
rea tinerelor talente și rezultatele 
sînt îmbucurătoare. Elocvent în a- 
cest sens este faptul că în perioada 
de ascensiune, echipa Jiul a fost 
mereu împrospătată cu jucători cres
cuți în Valea Jiului. Cine dintre 
noi nu-și amintește cu plăcere de 
Crîsnic, Farkaș 1. Farkaș II, De- 
leanu, Cricovan, Vasiu, Gabor și 
mulți alți jucători de bază ai echi
pei care au învățat alfabetul fotba
lului la Petroșani, Lonea ori Ani
noasa, ca apoi să fie promovați cu 
curaj în categoria A

Semnificativ este și exemplul e- 
chipei Minerul Lupeni. In anul 
cînd a promovat în categoria A, în 
echipa Minerul Lupeni jucau Miha- 
lache. Kiss, Szoke, Mihaly, Cotroa- 
ză, Moldovan. Groza. Onea și Crăi- 
niceanu, toți tineri crescuți la Lu
peni sau în alte asociații din Va
lea Jiului.

Grija ce se acorda tinerelor cadre 
este oglindită și de faptul că ade
seori în deschidere se întîlneau e- 
chipe de pitici.

Amețiți probabil de succese sau 
poate în dorința de a obține rezul
tate imediate, conducătorii asocia
țiilor Jiut Petrila și Minerul Lupeni, 
au început să neglijeze munca de 
creștere a cadrelor locale de fotba
liști, apreciind că e mult mai ușor

Comportîndu-se sub așteptări echi
pa Utilajul a părăsit terenul în
vinsă cu scorul de 14-10. La fete, 
echipa din Vulcan a obținut victo
ria cu 5-3 și deci dreptul de a 
participa la etapa a lil a regională.

să aduci jucători gata formați. E 
drept că au fost jucători ca : Pa- 
raschiva, Panait, Frank, Nicoară, 
Mariinovici, Cazan, Staudt care au 
pus suflet în apărarea culorilor e- 
chipelor unde au jucat.

înlocuirea masivă a jucătorilor 
localnici cu alții de „import” a 
dus la scăderea potențialului de 
luptă al echipei Jiul Petrila cît #i 
al celei din Lupeni. Și inevitabilul 
s-a produs. Echipa Jiul a retrogra
dat din categoria A. Un an frai tîr- 
ziu i-a urmat și Minerul Lupeni. E- 
șecurile se pare că i-au trezit la rea
litate pe unii tovarăși. La Lupeni 
s-au făcut deja unele încercări, ce-i 
drepi sporadice și timide, de a pro
mova tinerele talente, Aruncuteanu. 
Ambruș și Soptăreanu sînt doar 
cîțiva dintre ei. întrebuințați doar 
în caz de forță majoră ei nu au a- 
vut posibilitatea să se afirme. Lip
suri sînt fără îndoială multe. Ră
dăcina tor constă în felul defectuos 
de a munci cu copiii. Aproape că 
nu există teren viran unde. împăr- 
țiți în echipe, puștii să nu joace 
fotbal. Antrenorii au misiunea de a-i 
privi cu ochi de cunoscători și pe 
cei mai talentați să-i invite la an
trenamentele piticilor.

In procesul de instruire a viitoa
relor cadre de fotbaliști, antrenorii

(Urmare din pag. l-a)

al ajutorilor mineri Lenghel Iosif, 
Mihoci Dumitru, Pop Laurențiu. 
Mihăîasa Vaier, al vagonetarilor 
Sipoș Andrei, Kovacs Zoltan, Pîr- 
nău Alexandru și al meseriașilor 
Gros loan. Belea Augustin. Iancu 
Ghiță, Gligor loan, Paiușek Petru. 
Am notat numele unor tehnicieni 
pricepuți și cu inițiativă cum este 
Kiss Martin. Cioica Nicolae. Brand’ 
Bernat. Șeful sectorului, Szuszer 
Andrei, inginer tînăr dar cu expe
riență și priceput este ajutat în 
munca sa de inginerul Martinescu 
Anton, proaspăt absolvent al Insti
tutului de mine, care în timpul scurt 
de cînd a fost repartizat la acest 

sector a făcut dovada unor calități 
de bun organizator. Sînt mem 
care prezintă garanția că în viitor 
sectorul lor nu se va mai număra 
printre cele ctt rezultate slabe.

Dar. mai ales avînd în vedere 
greutățile amintite, este necesar ca 

sectorul IV A să primească mai 
mult ajutor din partea conducerii 
exploatării îndeosebi în asigurarea 
cu cadre calificate. In prezent acest 
colectiv are trei maiștri lipsă. In 
ioc de 15 electricieni sînt numai 9. 
La fel și numărul mecanicilor este 
mai mic decît necesarul. Un efectiv 
redus de meseriași trebuie să asigu
re funcționarea utilajului răspîndit 

trebuie însă ajutați în mod substan
țial, punîndu-se la dispoziția pitici
lor echipament corespunzător șl 
baze sportive. Un prim pas în creș
terea viitoarelor cadre de fotbaliști 
a fost deja făcut. Din inițiativa sub
comisiei colegiului regional de an
trenori s-a preconizat organizarea 
primei ediții a campionatului oră
șenesc. de fotbal pentru copii. Este 
o măsură ce trebuie sprijinită de 
toate asociațiile din Valea Jiului și 
privită cu multă seriozitate de că
tre antrenori.

Asociațiile sportive au datoria să 
procure din timp echipamentul ne- 
сезаг, să pună la dispoziția antre
norilor bazele sportive pentru ca a- 
ceștia să poată trece neîntîrziat la 
depistarea și selecționarea elemen
telor talentate precum și la un pro
ces metodic de instruire. In faza 
competiționaiă. ele trebuie să asigu
re echipelor transportul și întreți
nerea în deplasare. In perioada pre- 
competițională antrenorii vor trebui 
să organizeze meciuri de verificare 
pentru a se putea opri asupra for
mației.

Desfășurînd o muncă susținută 
și riguros planificată, să privim 
munca de creștere a tinerilor fot
baliști ca pe unul din factorii de 

bază în dezvoltarea de viitor a 
sportului cu batonul rotund din Va
lea Jiului.

LAZAR VAS1LE 
președintele subcomisiei regionale 

de antrenori 

pe cinci orizonturi, la peste 12 lo
curi de muncă, printre care 54 de 

transportoare. Numeroasele defec
țiuni nu pot fi remediate promM,, și 
producția are de suferit.

— Să vii la noi peste o lună și 
vei putea scrie despre rezultate bu
ne, mi-au spus oamenii de la IV A.

Intr-adevăr. Peste o lună va fi 
dat în exploatare abatajul 5/2 din 
stratul 5. Cărbunele va curge de 

aici șuvoi. Sarcina sectorului va pu
tea fi îndeplinită și depășită. Colec
tivul de la IV A se va putea nu
măra iar printre cele evidențiate. 
Dorința fierbinte a celor care mun
cesc la sectorul IV A este de a 
munci mai bine, mai cu spor pentru 
a întîmpina așa cum se cuvine ma
rea sărbătoare de Ia 23 August.

PR06RAM DE RADIO
22 iulie

PROGRAMUL 1. 8.00 Sumarul
presei centrale, 9,00 Muzică din c- 
perete, 10,03 Teatru la microfor. 
„Prețioasele ridicole'. Comedie de 
Moliere, 12,15 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul 11 (reluare din 21 iu
lie), 12,30 Muzică populară, 14.30
Roza vînturilor, 16,10 Arii ou cor 
din opere, 16,45 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II, 17,00 .Muzică de es
tradă interpretată de soliști și or
chestre, 17,00 Lucrări de seamă ale 
noii noastre literaturi : „Ziariștii” de 
AL Mirodan, 18,30 Program muzi

cal pentru fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialist^. 19,00 Muzică 
de dans, 19,35 Melodii populare 
cerute de ascultători, 21,15 La mi
crofon : Satira și Umorul (reluare),
22.15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 9,03 Melodii populare, 9,30 Mu
zică ușoară interpretată de mici 
formații, 10,30 De toate pentru toți 
(reluare), 11,15 Emisiune literară: 
Pagini din literatura poloneză, 11,30 
Muzică populară, 12,00 Din albumul 
melodiilor de muzică ușoară, 14,30 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
15,30 Duete și dansuri din operete,
16.15 Lecția de limba engleză. Ci- 
ciul I, 16,30 Muzică populară din 
Muntenia, 17,10 „Partidul ne condu
ce" — emisiune de Cîntece, 18.30 
Lectură dramatizată din povestirea: 
„Zile de luptă” de Aurei Mihale, 
19,43 „Am îndrăgit o melodie” — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,15 Școala și viata, 20,35 
Cîntece și jocuri populare, 21.10 
Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
22 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cauze drepte; REPUBLICA : Ana
conda; PETRILA: Strict secret; 
LONEA : Păpușile rid; LIVEZENI: 
Pe urmele bandei; VULCAN : Călă
torie în balon; PAROȘENI ; Îndră
gostitul; LUPENI: Un suris în pli
nă vară: BARBATEN1 : Voi fi ma
mă; URICANI : Generalul
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Fluvii electroenergeticeDimensiunile chimiei
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Dezvoltarea economiei regiunii 
Bacău este o ilustrare grăitoare a 
politicii juste și consecvente a par
tidului și statului de industrializare 
socialistă, de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării. Existența unor mari 
resurse naturale a determinat o creș
tere multilaterală și complexă a 
economiei regiunii Bacău. Dar. din
tre toate ramurile, ascendența ver
tiginoasă a chimiei pe meleagurile 
Bacăului este cea mai impresionan
tă. Marile cetăți ale chimiei care 
au apărut pe harta regiunii în anii 
de democrație populară au făcut ca 
această industrie să crească între 
anii 1950 și 1963 de 68.9 ori, re- 
veriindu-i 15,9 la sută din ansam
blul producției regiunii. Cît de im
portantă este dezvoltarea industriei 
chimice în regiunea Bacău pentru 
întreaga economie națională reiese 
și din faptul că ea reprezintă acum, 
în producția globală industrială ? 
republicii. 11,2 la sută.

Șirul de uzine și fabrki ce se 
întind pe o distanță de mai bine 
de 7 km leagă azi fostele sate 

și Borzești, îri- 
puternic centru

atins și 
parame- 
proiecț. 
chimic

- ioasc Onești 
tr-un oraș modern, 
industrial.

La Borzești s-au 
mocentrală de mare 
ansamblu de fabrici care 
marele combinat chimic, 
uzine și fabrici continuă 
năria și Combinatul de 
sintetic și de produse petrochimice 
de la Onești.

Cu ajutorul căldurii și electrici
tății produse de centrala termoelec
trică Borzești, sarea trimisă prin 
soleduct de la Tg. Ocna, sub for- 

*mă de soluție, este descompusă ,i 
„obligată". prin diferite reacții și 
procese chimice, să se transforme 
în clor, sodă caustică, acid clorhi 
dric, ч Jiversc insecticide ondfW"- 
nate, destinate combaterii dăunători
lor din agricultură, 
bina! se 
peste 60 
portanță 
lă.

întreg

construit o ter- 
capacitate și un 

formează 
Șirul de 
cu rafi- 
cauciuc

In acest com- 
vor realiza în acest an 
de produse de mare im- 
pentru economia naționa-

procesul de producție es
te automatizat, operatorii fiind cei

CIFRE ȘI FAPTE
— in anul 1963 s-au vindut popii 

lației din regiune mai multe pro
duse industriale de folosință înde
lungată față de 1962 după cum ur 
niează : frigidere cu 65 la sută, ma
șini de spălat rufe cu 28 Ia sută, 
aspiratoare de praf cu 20 la su
tă, televizoare cu 73 la sută, cea
suri cu 17 la sută, 70 autoturisme.

— Prin comerțul de stat s-au vîn- 
dut populației de la orașe și sate 
în anul 1963 mărfuri în valoare de 
peste 3 miliarde lei.

care supraveghează și dirijează de 
la pupitrele de comandă fenomenele 
din interiorul instalațiilor.

Majoritatea secțiilor și-a 
depășit înainte de termen 
trii funcționali prevăzuți în

Capacitatea Combinatului
Borzești, în privința producției de 
clor și sodă, se dublează anul 
acesta prin intrarea în funcțiune a 
noii instalații de electroliză cu ca- 
tozi de mercur. Acest procedeu, 
spre deosebire de principiul celu
lelor cu diagramă, reclamă o înal
tă tehnicitate și un grad superior 
de automatizare.

La începutul acestui an, fabrici
le de mase plastice 
Iași, Buzău și din 
din țară, au primit 

1 in nou sortiment : 
vinii (P.C.V.). Noul 
realizat printr-un procedeu original, 
romînesc. de obținere a acetilenei 
direct din gaz metan, cu ajutorul 
arcului electric.

Pînă acum s-au produs din 
P.C.V. numeroase covoare, conducte, 
haine impermeabile, articole de uz 
casnic, înlocuîndu-se cu succes fie
rul, pielea, lîna, porțelanul, sticla, 
materiale de construcție etc.

Mat la nord, la Piatra Neamț - 
centru cunoscut încă din secolul al 
XV-lea ca o mică așezare de tă
ietori de lemne, care mai tîrziu a 
luat o oarecare dezvoltare indus
trială. mai ales prin prelucrarea 
lemnului, fabricarea celulozei și hîr- 
iiei, s-a dezvoltat în anii democra
ției populare ca o altă cetate a 
chimiei. Prin construirea Combina
tului de îngrășăminte, cu azot și a 
Uzinei de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești, s-a creat aici un al 
doilea grup industrial de mare im
portanță economică

Și aici cooperarea intre unități
le industriale este caracteristica de 
bază a organizării grupului indus
trial, chezășia unei eficiente eco
nomice ridicate In exploatarea lor.

Astfel, Piatra Neamț, unul dintre 
cele mai pitorești orașe din Mol
dova. așezat între munții Pietricica, 
Cozla și Cernegura, s-a transfor
mat într-un puternic centru indus
trial. De asemenea, el va deveni 
în anii viitori un important centru 
turistic al regiunii.

Experiența acumulată, succesele de 
seamă obținute în construirea și 
darea în funcțiune' a noilor obiec
tive. dezvoltarea unor noi ramuri ale 
industriei chimice, pe baza celor 
mai perfecționate tehnologii, creează 
premisele unui avînt continuu, 
tr-un ritm susținut, al acestei 
muri esențiale pentru economia 
țională.

din București, 
alte localități 
de la Borzești 

JbLdorura tie 
produs este

în-
ra-
na-

— Cetățenii regiunii Bacău au 
cumpărat în 1963 mobilă în valoa
re de 18 milioane Iei, 4 000 apara
te de radio și 
șini de cusut, 
motorete etc.

televizoare, 914 ma-
4 706 biciclete, 360

1 —- Numărul
radioficare și televiziune a ajuns în
prezent la 127 000 — față de 8 400 
cît erau în 1950.

abonaților Ia radio,

— Pentru acțiuni în sprijinul o- 
crotirii sănătății s-au alocat 
1963 cu 59 milioane lei mai 
față de anul 1959, iar în 1964 
durile destinate acestui scop spo
resc cu peste 40 la sută.

puți nă pline și

în 
mult 
fon-

— Intre anii 1960-1964 au bene
ficiat de bilete de odihnă și tra
tamente 
proape

în stațiunile balneare a- 
90 000 oameni ai muncii.

1 •— In
truit în perioada 1951-1963 peste
16 800 de apartamente.

regiunea Bacău s-au cons-

Statisticile arate că în 
anul 1963 regiunii Bacău 
îi reveneau 21,5 procente 
din 
de 
termică a țării. Aceast i 
ilustrează impetuoasa dez
voltare а industriei elec- 
troenergetice a regiunii 
în anii de după elibera
re, mai ales dacă ținem 
seama ele faptul că în 1938 
puterea instalată în cen
trale era de 34,4 MW.

Hidrocentrala ..V. I. Le
nin" de la Bicaz și ter
mocentralele de la Bor
zești și Comănești, mari 
furnizoare de energie e- 
lectrică. sînt capabile nu 
numai să acopere necesi
tățile mereu 
regiunii, dar 
ze 
ale 
Iui 
tă 
ale 
503,1 
2,2 miliarde 
reprezintă de 
mult decît producția 
energie electrică a 
gii țări în anul 
Totodată. termocentralele 
furnizează și însemnate

întreaga producție 
energie electrică și 

a țării.

cantități de energie ter
mică. Astfel, centrala de 
la Borzești asigură abu
rul și apa caldă necesare 
complexului petrochimic 
Onești-Borzești, precum și 
pentru termoficarea orașu
lui 
din 
ză, 
gie
industrializare a lemnului 
și cartierul nou construit 
în oraș.

După terminarea lucră
rilor de la BiCaz a 
ceput construcția altor 
hidrocentrale. în
Stejarii, a căror putere 

peste 240 MW. 
acesta.

le vor fi

Onești. Termocentrala 
Comănești alimentea- 

de asemenea, cu ener- 
termică Combinatul de

aval

în-
12 
de 
va

sporite ale 
șî să livre- 

altor regiuni 
sfîrșitul anu-

energie
țării. La
1963. puterea instaln- 

în unitățile energetice, 
regiunii

MW,
s-a ridicat la 
producîndu-șe 

Kwh, ceea ce 
două ori mai 

de 
între- 
1938.

apelor 
smul- 

milioa- 
vor

însuma 
In felul 
R Iștf iței 
se anual încă 918
ne Kwh, cate se 
adăuga celor 450 d» mi
lioane produse de hidro
centrala ..V. 1. Lenin" 
Ritmul intens în care se 
desfășoară 
noile 
mis 
tea •
l și
tre în funcțiune, 
ca alte cîteVa să încea
pă să producă încă din 
acest an.

lucrările la 
hidrocentrale a per- 

ca trei dintre aces- 
- Pîngărați. Roznov 
Roznov II să și in- 

urmînd

• Greutatea specifică a regiunii Bacău în pro* 
ducția globală а țării a crescut în anul 1963 la 6,2 
ia sută, lață de 6,4 la sută în 1950, ocuptnd loaal 
V pe țară.

• Producția globală a industriei regiunii a cres
cut în 1963, fată de 1959, cu 82 la sută. Pe cap de 
locuitor, ea este cu 5 la sută mei mere față de ni
velul mediu pe țară.

• In perioada 1951—1963 volumul total al in
vestițiilor repartizate regiunii a fost de 24,8 mili* 
arde lei, reprezentând 10 la sută din totalul inv«- 
tițiile alocate în aceeași perioadă pe întreaga țară.

• Industria petrolieră a devenit una din ramu
rile de bază ale economiei regiunii. In anul precedent 
s-a realizat aci 13 la șută din totalul 
de țiței a țării.

producției

extras 5-a 
două rafi-

• Sectorul de prelucrare a țițeiului 
dezvoltat prin intrarea în funcțiune a 
nării moderne, la Onești și Dărmănești. realizîn- 
du-se astfel valorificarea superioară a țițeiului și 
chimizarea produselor petrolifere.

■

Pe zi ce trece. Bacăul se trans formă într-un oraș modern, o ade
vărată capitală a unei regiuni care se industrializează rapid. Noile 
blocuri de locuințe schimbă fața orașului, dîndu-i monumentalitate.

buit să învețe. Pătrunderea cărții 
in mediile muncitorești și țărănești 
devenea astfel problematică.

Filmul circula pe o rețea restrîn- 
să la orașe și rămînea „marea mi
nune necunoscută" pentru țăranii 
care formau majoritatea populației.

Presiunea morală a unor aseme
nea realități l-au determinat pe Ba- 
cooia să exclame ironie: Prin asta
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In noul oraș Onești
Ce era Oneștiul odinioară ? O comună ceva mai 

măre, un fel de tîrg cu vreo 3 000 locuitori a cărui 
„faimă" o constituiau doar cele aproape 30 de cîrciurtii, 
o moară ridicată cu vreo 100 de ani în urmă, o fabrică 
de cherestea utilată rudimentar, 4 școli primare, 6 în
vățători și cam atît.

In anii noștri, alături de cetatea petrochimiei a luat 
ființă și s-a dezvoltat, într-un ritm demn de epoca noas
tră socialistă, orașul Onești, unul dintre cele mai noi 
și frumoase localități ale patriei.

Intr-o poziție pitorească. înconjurat de 4 rîuri — 
Trotușul, Tazlăul. Cașinul și Oituzul — cu magistralele 
sale largi, aieile și spatiile verzi, cu ansamblurile arhi
tectonice ce se îmbină
Oneștiul capătă tot mai 
list. Pînă în prezent au 
curi de diferite tipuri și

Pe măsura dezvoltării 
importante obiective social-culturale. Pînă în prezent 
au fost date în folosință 8 școli elementare și medii cu 
88 săli de clasă, un complex școlar profesional cu 9 
săli de clasă, avînd cantină și cămin, un cinematograf 

cu ecran lat, 3 librării etc.
Ca rezultat al creșterii nivelului 

de trai al oamenilor muncii, volu
mul de mărfuri distribuite populației 
în anul 1963 a fost cu 14 la sută 
mai mare decît în anul anterior.

In spațiile de interes social-cul- 
tural funcționează o filială O.N.T. 
Carpați. care a primit în cursul a- 
nului 1963 peste 100 000 de vizitatori 
din țară și de peste hotare, o agen
ție de voiaj C.F.R. și altele.

Spațiile verzi completează frumu
sețea orașului și asigură populației 
condiții optime de recreare și p- 
dihnă. Pentru micii locuitori s-au 
amenajat. în incinta fiecărui cvar
tal. spatii de joacă.

Oneștiul participă la întrecerea ce 
se desfășoară pentru o cît mai bună 
gospodărire și înfrumusețare 
șelor. aspirind în această 
la un loc de frunte.

In etapa următoare, în 
vor construi noi și importante 
biective social-culturale.

Toate acestea fac ca Oneștiul 
fie cu adevărat demn de epoca so
cialistă. o mîndrie a celor care l-au 
construit, care locuiesc sau vvr lo
cul în el.

armonios cu peisajul natural, 
mult conturul unui oraș socia- 
fost construite aici 230 de blo- 
mărimi.
orașului au fost construite și

a ora* 
direcție

oraș se
o-

să

M. PAULWC

Circulă In graiul întinerii, în mod 
curent și dezinvolt. termenii de re- 
lon și îngrășăminte, cauciuc sinte
tic și polistiren, ciment și energie 
electrică.

Colectivizarea agriculturii i-a îm
brăcat mai bine pe țărani, li hră
nește cu pline, zahăr, carne.

Fiecare cifră are rezonanțe, co
loanele lor alcătuind poemul mare
lui progres al Republicii.

DOUA DECENII DE І І МІѴІ

Vechile județe care alcătuiesc în 
prezent regiunea Bacău se bucurau 
cîndva de aceeași faimă tristă care 
stigmatizase Rotmnia burghezo-mo- 
șierească drept stat „eminamente 
agrar".

O brumă de industrie la izvoarele 
unor mari bogății, o agricultură în
țepenită la orînduirile cu prinți și 
moșieri, producind 
multă pelagră.

Pe o asemenea 
bază, invăfamin- 
tul și cultura 
s-au dezvoltai ane
voios și neîndestulător. Administra
ția venală și profitoare a partide
lor burgheze n-a luat niciodată în 
serios setea de cultură a unei popu
lații harnice. Așa se face că de pe 
meleagurile care au dat un Alecsan- 
dri și un lean Bart, uh Creangă și 
un Bacovia, tegimul nostru a moș
tenit 360000 de analfabeți la o popu
lație de 780000 locuitori.

Anul celei mai înalte „prosperi
tăți" burghezo-ntoșierești înregistra 
in rețeaua școlară 88 000 de elevi, 
adică puțin mai mult de jumătatea 
numărului copiilor care ar fi tre-

. eșii celebră-n Orient, Q țară tristă, 
plină de humor...

Așa a tost.
Două decenii de lumină au ani

hilat tarele unei înapoieri de mat 
bine de un secol.

Insurecția victorioasă de la * 23 
August 1944 a inaugurat o revolu
ție fără seamăn în istoria patriei 
noastre. Regiunea Bacău s-a trans
format într-o puternică regiune in- 
dustrial-agrară a țării. Școlarii în
vață geografia după noile obiecti
ve industriale: Qnești Bicaz. Ro
man, Săvineștl.

In școlile regiunii noastre învață 
peste 200000 de elevi. Bacăul, îna
poiat acum peste două decenii, a 
devenit centru universitar:

La sate s-au instalat 301 
tografe — baza de plecare 
care in anul 1963 au fost 
late de 26CC000 spectatori.

in prezent, din 3 locuitori di re
giunii, unui este cititor permanent 
al bibliotecii.

orașe, 18 cercuri literare dez- 
tradiția creației artistice la 

rîcneau «ei mai de seamă îna

Două teatre de stat, un teatru de 
păpuși, o filarmonică, două orches
tre populare, 100000 artiști ama
tori, pun in contact pe muncitori și 
țărani cu marile creații ele spiritu
lui uman.

Se editează 7 ziare și anual nu
meroase culegeri de literaturi, fol
clor și muzică băcăuană.

Nivelul inalt de cultură este 
mărturisit apoi de aspectul modem 

al orașelor noas
tre, de arhitectura 
industrială și ru
rală. de pasiunea 

muncii din regiu-

cinema- 
zero — 
frecven-

La 
voltă 
care 

iritași.

cu care oamenii 
nea Bacău se dăruiesc marii cauze 
a desăvirșirii socialismului.

In numai două decenii-lumină, 
oamenii din acest colț ai Moldovei, 
unde altădată nu se mtîmpla nimic, 
au devenit eroii propriei lor opere.

l-a înaripat spre marea chemare 
un neîntrecut făurar de suflete cu
tezătoare : Partidul Muncitoresc Po
rniri.

RADU GIRNECI 
secretar al Comitetului regional 
Bacău pentru cultură și artă
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Uinta ргішвіиі ministru 
al Gretiei In Molia

fc©NDRA 2Ѳ (Agerpres).
Primul ministru al Greciei,. Pa- 

pandreu, își începe vizita oficială la 
Londra. Potrivit agenției France 
Presse, vizita lui Papandreu în An
glia va da loc la o explicație între 
guvernele grec și britanic cu privire 
la problema cipriotă. Conducătorii 
britanici sînt îngrijorați de atitudi
nea guvernului din Atena în proble
ma cipriotă pe care o apreciază a- 
desea ca „intransigentă1’. Ei se tem 
de posibilitatea unui conflict des
chis între greci șî turci. Primul mi
nistru britanic, Douglas-Home și 
ministrul de externe, Richard Butler, 
vor încerca să convingă pe condu
cătorii greci să reia fără întîrziere 
dialogul cu Ankara, „singurul mij
loc, după părerea lor, de a se ajun
ge la o soluție în problema Cipru
lui", precum și să exercite o influ
ență' „moderatoare" asupra guvernu
lui cipriot.

Conferința la nivel înalt 
între Turcia, Pakistan și Iran

ISTANBUL 20 (Agerpres).
La 20 iulie a început la Istan

bul o conferință la nivel înalt între 
Turcia. Pakistan și Iran. La această 
conferință participă șahul Iranului, 
președintele Turciei și președintele 
Pakistanului. Mai iau parte primul 
ministru iranian, Hassan-Ali Man- 
sut, și primul ministru turc, Ismet 
lnonu, precum și miniștrii de exter
ne ai celor trei țări. La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute a avut loc ia Ankara 
o consfătuire, la care au participat 
ministrul economiei al Iranului, mi
nistrul de finanțe al Pakistanului șî 
ministrul de finanțe al Turciei, cu 

scopul de a pregăti conferința la 
nivel înalt la care vor fi discutate 
posibilitățile dezvoltării cooperării e- 
conomice, tehnice și culturale mai 
strînse între cele trei țări.

Situația din Guyana Britanică
GEORGETOWN 20 (Agerpres).
Din Georgetown se anunță că tru

pele britanice continuă să patruleze 
neîntrerupt pe străzile a numeroase 
localități din Guyana Britanică. A- 
gențiile de presă relatează că în 
capitală se menține liniștea. Cu 
toate acestea, în localitatea Mahai- 
cony, situată la aproximativ 51 km 
de Georgetown, o bandă înarmată 
s-a dedat la noi provocări. Huliga
nii au intrat în locuința unui fermier 

și au omorit patru persoane. Potri
vit agenției Associated Press, poli
ția n-a putut depista pe nici unul 
dintre provocatori.

Primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Cheddi Jagan a adresat un 
nou apel chemînd populația la men
ținerea ordinei în interesul salvării 
țării. Jagan a cerut partidelor de o-

Mare miting la Londra
LONDRA 20 (Agerpres).
In parcul londonez Hyde Park a 

avut loc un mare miting convocat 
de Comitetul organizațiilor din ță
rile Africii, Asiei și regiunea Mării 
Caraibilor, în legătură cu eveni
mentele din Guyana Britanică.

Luînd cuvîntul la miting, Patricia 
Benn, soția locțiitorului primului 
ministru al Guyanei Britanice, Benn, 
aruncat în închisoare de guvernato
rul britanic, а condamnat actele de 
violență împotriva forțelor democra
tice din această țară.

Un alt vorbitor, Chandi Singh, 
ministrul muncii, ocrotirii sănătății

împotriva masurilor de izolare 
economică și politică a Cubei

CIUDAD DE MEXICO 20 (A- 
gerpres).

^Conducerea Confederației oamenilor 
muncii din Mexic a organizat un 
mare miting. Participanții au cerut 

Organizației Statelor Americane, ai 
cărei miniștri de externe se întru
nesc la 21 iulie, să nu adopte măsuri 
agresive împotriva Cubei. Ei au 

sprijinit poziția guvernului mexican, 
care a hotărît să adopte o poziție

încordare în Rhodesia de sud
SALISBURY 20 (Agerpres).
Poliția sud-rhodesiană a interve

nit cu brutalitate împotriva unui 
grup de băștinași care au Organizat 
duminică o demonstrație cerînd în

cetarea represiunilor întreprinse de 
guvernul Smith împotriva organiza
țiilor africane. Un african a fost 
ucis, iar numeroși alții răniți. Per
soane necunoscute au aruncat o 
bombă pe fereastra unui hotel în 
care se aflau grupuri de africani

Lupte înverșunate în Angola
LUANDA 20 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat oficial al 

Partidului african al independenței 
din Guineea Portugheză și insulele 
Capului Verde, în cursul săptămînii 
trecute au avut Joc lupte înverșunate 
între forțele armate portugheze și 
unități ale mișcării de eliberare na-

Călduri și furtuni 
excesive

BRUXELLES 20 (Agerpres).
In ultimele zile asupra Belgiei 

s-a abătut o căldură excesivă (la 
umbră a fost înregistrată o tempe
ratură de peste 35 grade). 'îmbăta 
temperatura aerului a scăzut brusc, 
iar în unele regiuni ale țării au în
ceput să cadă ploi torențiale însoțite 
de furtuni. Viteza vîntului a atins pe 
alocuri peste 115 km pe oră. Uraga
nul a provocat mari daune materiale 
îndeosebi la Bruxelles, unde nume
roase case au fost deteriorate.

poziție „să meargă pe calea recon
cilierii pentru restabilirea situației 
din țară". El a informat totodată 
că la tratativele cu liderii opoziției, 
Forbes Burnham și Peter Daguiar, 
au fost înregistrate progrese.

Tot la Georgetown a fost dată 
publicității declarația Partidului 
popular progresist semnată de se
cretarul general al acestui partid. 
Janett Jagan, în legătură cu atenta
tul șăvîrșit vineri împotriva sediu
lui partidului și a oficiului comercial 
Gimpex. In această declarație se 
spune: „nici explozia bombelor, nici 
asasinatele sălbatice nu vor opri 
partidul nostru să militeze pentru 
îndeplinirea scopului său — rezol
varea pașnică a problemelor ce stau 
în fața Guyanei Britanice".

și construcțiilor de locuințe din 
Guyana Britanică, a declarat că 
toate acțiunile de violență urmă
resc să amine acordarea indepen
denței poporului din Guyana Bri
tanică.

După încheierea mitingului a avut 
loc o demonstrație pe străzile din 
centrul orașului. Demonstranții au 
transmis reprezentanților Ministeru
lui pentru Relațiile cu Common- 
wealth-ul o moțiune în care cer gu
vernului britanic să intervină pen
tru a pune capăt tulburărilor și acte
lor de violență din Guyana Brita
nică. 

realistă, pronunțîndu-se împotriva 
oricăror măsuri de izolare economi
că si politică a Cubei.

Mișcarea <IA eliberare națională 
din Mexic a dat publicității o decla
rație, în care arată că intențiile de 
a izola Cuba din punct de vedere 
economie și politic, constituie o do
vadă că monopolurile pun la cale 
un vast complot menit să înlăture 

guvernul revoluționar cuban.

ostili guvernului. Patru africani și 
uri alb au fost răniți.

In după-amiaza aceleiași zile gru
puri de africani au răsturnat o ma
șină a poliției care efectua razii în 
cartierele orașului Salisbury. Mași
na a fost incendiată.

In orașul Bulawayo poliția a o 
perat numeroase arestări în rîndu- 
rile populației băștinașe. Orașul este 
în permanență sub supravegherea 
patrulelor polițienești.

țională. In regiunea Valley forțele 
de eliberare națională au prins tru
pele portugheze într-o ambuscadă 
provocîndu-le mari pierderi. Un nu
măr de 14 soldați portughezi au fost 
uciși și răniți și au fost capturate 
cantități însemnate de muniții, pre
cum și documente importante. In 
comunicat se arată că un mare nu
măr de refugiați angolezi s-au îna
poiat în locurile lor natale, unde 
s-au încadrat în unitățile orțelor 
de eliberare națională.

congo : Perspectivele unei concilieri 
cu forțele răsculate apar foarte nebuloase

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres).
După călătoria făcută în Katanga 

de nord, ministrul de interne al gu
vernului congolez, Munongo, s-a 
înapoiat duminică după-amiază la 
Leopoldville, însoțit de colonelul 
Bobozo, comandantul grupului 4 al 
armatei centrale, care operează îm
potriva răsculaților din Katanga. In 
cursul misiunii sale dificile de a 
lua contact cu șefii forțelor răscu
late, ministrul de interne Munongo 
nu a putut realiza nimic din cele 
propuse. Potrivit unei declarații fă- 

"cute Ia sosirea la Leopoldville, colo
nelul Bobozo a spus că ministrul nu 
a putut să ia contact cu autoritățile 
din orașul Albertville, deoarece „ae
roportul a fost impracticabil". între
bat despre evenimentele care au 
dus la cucerirea orașului Baudoin-

ÎN CÎTEVA R ÎN DURI
TEHERAN. Ploile torențiale care 

s-au abătui asupra regiunii locuite 
de triburile Mamassani (Iranul de 
sud) au provocat pierderi conside
rabile Presa iraniană relatează că 
datorită calamităților naturale, șapte 
oameni au pierit, iar peste 2 500 au 
rămas fără adăpost. Grindina a ucis 
peste 5 000 de vite aflate la pășunat.

DAMASC. Uniunea sindicatelor 
muncitorilor din Siria și-a anunțat 
retragerea din Confederația interna
țională a sindicatelor libere (CISL). 
preeizînd într-o declarație pentru 
presă că „aderarea la CISL a fost 
hotărîtă de vechea conducere a or
ganizației, împotriva voinței mișcă
rii sindicale siriene".

TOKIO. La Tokio și-a început lu
crările cel de-al 26-lea Congres or
dinar al Consiliului General al Sin
dicatelor Japoneze (SOHIO), care 
reunește în rîndurile sale 4 400 000 
de muncitori și funcționari. In cele 
cinci zile, cit vor dura lucrările, 
congresul va discuta bilanțul luptei 
duse de oamenii muncii japonezi în

La a 20-a aniversare
a eliberării Poloniei

VARȘOVIA 20 (Agerpres).
Angajamentele luate de oamenii 

muncii din Polonia în cinstea celei 
de-a 20-a aniversări a Republicii au 
fost îndeplinite la termen, iar multe 
dintre ele au fost depășite. Astfel, a 
fost terminată prima parte a combi
natului de prelucrare a petrolului 
din Plock, iar la 18 iulie a fost dat 
în exploatare cel de-al cipcilea bloc 
al centralei electrice „Turow".

In perioada dintre 1 și 10 iulie 
numărul colectivelor de muncitori 
fruntașe a sporit cu 3 300, ajungînd 
la aproape 44 000.

VARȘOVIA 20 (Agerpres).
La 19 iulie în voevodatul Opole, 

în fața monumentului înălțat în 
cinstea răsculaților din Silezia, a 
avut loc un miting cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a eliberării Po

Qoldwater și-a început 
campania prezidențială

NEW YORK 20 (Agerpres).
Senatorul Barry Goldwater, can 

didatul în alegerile prezidențiale al 
partidului republican, și-a început 
campania electorală sub semnul di
vergențelor stîrnite de ultimele sale 
declarații, considerate ca fiind o în
curajare directă a extremismului.

Intr-иг; interviu televizat, fostui 
președinte, Eisenhower, deși a afir
mat că va sprijini campania lui 
Goldwater, a criticat declarațiile a- 
cestuia. Eisenhower a recunoscut că 
poziția sa de neutralitate între as
piranții la desemnarea prezidențială 

— Goldwater și Scranton — „nu a 
fost rodnică". El a mai declarat că 

ville de către forțele răsculate și 
despre perspectivele acțiunilor de 
pacificare a țării, ministrul de inter
ne Munongo a refuzat să dea vreun 
răspuns. Imediat după sosire, Mu
nongo și colonelul Bobozo au fost 
convocat i într-o ședință, unde au 
prezentat președintelui Consiliului de 
Miniștri, Chombe, un raport secret.

Perspectivele unei concilieri cu 
forțele răsculate din Katanga de 
nord apar foarte nebuloase, mai 
ales în urma unei declarații a lide
rului Comitetului național de elibe
rare din estul Congoului, Soumialot, 
care a spus că va continua să se 
opună guvernului ceritral.

Soumialot a declarat că actualul 
guvern nu este legal, deoarece, îna
inte de formarea lui. principalii li
deri politici congolezi aflați în exil 
nu au fost consultați.

cursul anului trecut, va adopta pro
gramul de acțiuni pe anul viitor șl 
va alege noua conducere.

BUENOS AIRES. Din Buenos 
Aires- se anunță că în urma unui 
accident de circulație care s-a pro
dus duminică în apropiere de loca
litatea Penhold (statul Alberta) au 
fost omorîte 32 de persoane, iar alte 
zece grav rănite. Organele de circu
lație argentiniene au declarat că un 
autobuz, care făcea cursa Penhold- 
Buenos Aires, s-a ciocnit cu un au
toturism, după care a luat foc.

COPENHAGA. Filiala daneză a 
Ligii Internaționale a femeilor de 
luptă pentru pace și libertate a adre
sat primului ministru al Danemar
cei, Otto Krag, un mesaj, în care se 
spune: „Considerăm necesar ca gu 
vernul danez să-și confirme oficial 
hotărîrea de a nu participa la for
țele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. și, folosindu-și drepturile 
în cadrul acestei organizații, să 
împiedice crearea acestor forțe care 
reprezintă, de fapt, o acțiune de 

loniei la care au participat 120 000 
de persoane.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
mareșalul M. Spyhalski, membru al 
Biroului politic al C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 20 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 20-a ani

versări a R. P. Polone, în saloanele 
muzeului „Leon Wyczulkowski" din 
orașul Bydgoscz s-a deschis o ex
poziție de pictură. La expoziție sînt 
prezentate 140 de tablouri ale celor 
mai cunoscuți pictori din Polonia, 
făcînd parte din generația veche cît 
și din tînăra generație.

In localitatea Grudziadz a avut 
loc în aceeași zi vernisajul expozi
ției de pictură denumită „Arta re
giunii Bydgoscz 1945—1964". La ex
poziție sînt prezentate peste 270 de 
lucrări — tablouri, grafică, sculpturi 
etc.

problemele de politică- externă vor 
forma temele principale ale campa
niei electorale.

Agenția France Presse relatează 
că Nelson Rockefeller, guvernatorul 
statului New York, care își luase ia 
congresul republican angajamentul 
de „a se consacra restabilirii armo
niei" în sînul partidului republican, 
a luat conducerea „unei adevărate 
revolte a moderaților împotriva con
servatorilor cărora congresul de la 
San Francisco Ie-a permis să pună 
mîna pe controlul partidului".

Pe de altă parte, retragerea can
didaturii prezidențiale a luî George 
Wallace, guvernatorul segregaționist 
din statul Alabama, este considera
tă ca fiind de natură să întărească 
șansele lui Goldwater. Deși Wallace, 
care este democrat, a refuzat să 
facă o precizare în această ches
tiune, Roy Harris, care a condus 
campania electorală a lui Wallace, 
a declarat că în statul Georgia va 

fi creată o nouă mișcare „Democra
ții pentru Goldwater".

Ku Klux Klan-ul împotriva 
legii drepturilor civile

NEW YORK 20 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că ia St. Augustine, statul Florida, 
unde recent au avut loc demonstra
ții antirasiste, circa 200 de membri 
ai organizației Ku Klux Klan-ului 
au ținut o reuniune la care a fost 
arsă o copie a legii drepturilor ci
vile. Participanții la reuniune pur
tau măștile șî glugile acestei orga
nizații teroriste. Un participant la 
reuniune a declarat că legea dreptu
rilor civile este... un complot co
munist.

răspîndire a armei atomice, atît de 
periculoase pentru pace".

PEKIN. In China s-a încheiat 
strîngerea recoltei de grîu. Recolte 
bune au fost strînse în cea mai mare 
parte a provinciilor situate de-a lun
gul Fluviului Galben și fluviului 
lanțî. Recolte spetite au fost obți
nute în provinciile Șandun, Șansi și 
Hubei și în împrejurimea orașului 
Pekin.

CARACAS. Deținuta Olivia Оііѵѳ, 
cunoscută pentru lupta sa în rîndu
rile partizanilor din Venezuela, și 
care a fost condamnată la închisoa
re, a fost eliberată duminică de că
tre un grup de partizani. Olivia 
Olivo fusese transferată dintr-o în
chisoare din Caracas la un spital 
pentru tratament.

PARIS. Pe Sena, în apropiere de 
Rouen, a fost inaugurat un nou pod 
care poartă numele lui Jean Jaures.

Podul are trei deschideri, una de 
70 metri, iar celelalte două de site 
50 metri șî are înălțimea de 16 me
tri. Podul Jean Jaures se întinde pe 
o lungime de 180 metri și unește o- 
rașul Elbeuf cu suburbia sa Saint 
Aubain Ies Elbeuf.
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