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г Delegafta guvernamentală 
a R.P. Romîne 

a plecat in Franța

<S=Sx<S^
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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Luni dimineața a părăsit Capilar, 
. îndreptîndu-se spre Paris, delegația 

guvernamentală romînă, condusă. <fe 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, însoțit de 
Consiliului 
Bîrlădeanu, 
lor externe, 
la invitația 
face o vizită în Franța. Împreună 
cu delegația a plecat un grup de 
consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil Bod-

Sosirea delegafiei 
la Paris

vicepreședintele 
de Miniștri, Alexandra 
și de ministrul afaceri- 
Corneliu Mănescu, care 
guvernului francez va

romîne

f

năraș, Petre Borilă, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, de Gheorghe 
Gaston Marin și Gogu Radulescu, 
vicepreședinți ai. Consiliului de Mi
niștri, de membri ai Consiliului de 
stat și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jean-Francois Noi- 
ville, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Franței în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres).

guvernamental e

obligă1
Scăpat de încleștarea munților printre care șer

puiește spumegînd, la Uricani Jiul se domolește, de
vine mai liniștit; pare să se odihnească. Rîul trece 
aici pragul cărbunelui. Apoi, după ce străbate Uri- 
caniul își continuă drumul spre Lupenî, din nou plin 
de vioiciune, sprinten. Apele lui cristaline spumegă 
din nou. De acum, Jiul nu mai e singur, are un to
varăș de drum — tot un rîu, cu care-și continuă 
drumul spre defileu — rîul negru de cărbune care 
își are primul izvor aici, la Uricani. In aceste zile 
însorite de iulie. Jiul e parcă mai sprinten. Apele 
lui limpezi împrumută culoarea cerului de azur 
Dar, de ar avea grai, Jiul ar trăda poate adevăra
tul secret al vioiciunii sale: ar putea spune că a- 
cum cîteva zile peste podul de fier ce-1 traversează, ♦ 
vagoanele de cale ferată au transportat cea de-a 
20-a mie tonă de cărbune extrasă de la începutul

tonă în contul angajamentului asumat de colecti
vul exploatării în cinstea marii sărbători a eliberă
rii. Evenimentul confirma încă odată adevărul ce 
șe spune despre minerii din Uricani — sînf oameni 
de cuvînt. Prin cele 20 000 tone .de cărbune extrase 
peste plan, angajamentul de întrecere reînnoit în 
cinstea zilei eliberării puvîntul de onoare al co
lectivului — a devenit realitate.

Succesul cucerit de minerii uricănenl vorbește și 
despre întrecerea entuziastă ce a cuprins 
cară vie întregul colectiv; din prima zi

- - I.

ca o fla- 
a anului. 
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Dintre muncitorii de ia atelierul mecanic al minei Ani
noasa, strungarul Gros Petru, evidențiat în - întrecerea 
socialistă, este unul dintre meseriașii harnici și cu o 
bună ..calificare.. .

Clasamentul hărniciei
In luna iulie, pe baza rezultatelor obținute pînă în 

dimineața zilei de 23 iulie. în întrecerea socialista ce 
șe desfășoară în cadrul Combinatului carbonifer Valea 

1 Jiului, pe primele locuri se situează:

*

Exploatarea 
minieră

Fată de 
plan

Față de 
angajament

. Vulcan 107,4 la sută 105 la sută
Lonea 106,4 Ia sută 105 la sută:
Uricani 104,3 la sută 101 la suta

Dintre sectoare, primele locuri sînt ocupate de î
Sectorul V Lonea 120 la sută 119 la sută
Sectorul I Vulcan 116 la sută 114 la sută
Sectorul ІІ Lupeni 114 la sută 111 Ia sută
Sectorul III Vulcan 113 la sută 111 la sută
Sectorul I Lonea 112 la sută 111 la sută
Sectorul IV Vulcan 112 la sută 110 la sută
Sectorul IV Lonea 109 la sută 108 la sută
Sectorul I Aninoasa 106 la sută 104 la sută

Înainte de termen
veli, vopsitorii, montarea 
parchetului și executarea 
diferitelor instalații sani
tare. Lucrările sînt avan
sate, iar constructorii • a- 
cestui lot luptă ca să re
ducă termenul de execuție 
pentru a preda noul bloc 
chiar maî repede;

In ritm susținut

32 apartamente avînd 
1018 mp suprafață loca- 
tivă — iată ce vor pri-j 
mi de 23 August mineri: 
din Aninoasa prin darea 
în folosință de către cons
tructori a blocului A 2.

In prezent, brigăzile de 
constructori execută fini
sajele interioare: zugră-

Construcția noului complex comercial Brața-Lupeni, șe 
apropie de sfîrșit. Pocsvailer Gheorghe,' Hprvat Andrei 
și alții, cu echipele ,lor .execută.’zidăria. ultimitor pereți 
despărțitori și tencuiesc. interioarele noilor. magazine, iar 
mozaicarii,, tîmplarii șî. instalatorii fac deja finisajele gru
pului de magazine.

Vitrinele mari, luminoase, interioarele zugrăvite cu 
gust, mozaicul lucios — toate dau un aspeet^d sebit de 

frumos noilor magazine care vor fi 
terminate în cinstea aniversării eli
berării. Pînă atunci, ele se află în 
plin finisaj, ritmul ' lucrului sporind 
pe zi ce trece.

In locul vechi lor colonii mizere șî insalubre se înălță mîndru orașul renăscut — Vulcan

PARIS 27. Trimisul special Agei- 
pres, Mircea Moarcăș, transmite.

Delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne condusa 
de Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, însoțit 
de vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu și 
de ministrul afacerilor externe. Cor
nelia Mănescu, care între 27’iulie și 3 
august face o vizită în Franța la 
invitația guvernului francez, a sosit 
luni la amiază la Paris, cu un 
avion special.

La sosire, pe aeroportul Orly, dea
supra căruia sînt arborate drapelele 
de stat ale R. P. Romîne și Fran
ței, delegația guvernamentală romî- 
nă a fost ■ întîmpinată de Louis Joxe 
prinr-ministru interimar, în timpul 
lipsei din Franța â primului minis
tru Georges Pompidou. Michel На- 
bib-Deloncle, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Pier
re Siraud, șeful protocolului, Jean 
Louis Pons, ambasadorul extraordi
nar și ptenipotențiar al Franței la 
București, precum și de înalți fun
cționari ■ ai președinției Consiliului. 
'de Mitiiștîi și ai Ministerului1 Aface- • 
rilor Externe al Franței. La sosirea 
delegației, pe aeroport se aflau pre- 
zenți dr. Victor Dimitriu, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
1?.’ P. Pnmîne la Paris, și membrii 
ambasadei

La coborirea din avion, președinte
le Consiliului de”Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheor'ghe Maurer este 
întîmpinat de - Louis Joxe, prim-mî- 
niștru interimar al Franței; Primul 
ministru interimar al Franței pre
zintă președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne oficialită
țile franceze venite în întîmpinăre. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al R; P. Romîne prezintă oficiali
tăților franceze pe membrii delega
ției guvernamentale romîne.'

In fața drapelului Republicii Fran
ceze. președintele Consiliului de Mi
niștri, al R. P. Romîne, Ion Gheor- 

. ghe Maurer. împreună cu primul 
ministru interimar al Franței. Louis 
Joxe, se opresc și salută drapelul. 
Comandantul gărzii de onoare, ali
niată pe aeroport cu acest prilej,

prezintă raportul. Se intonează im
nul de stat al R. P. Romîne și 
Marsseilleza, imnul de stat al Fran
ței.
; Ion Gheorghe Maurer împreună cu 
Louis Joxe trec în revistă garda 
de onoare.

Oaspeții romîni sînt conduși în 
■salonul de onoare al aeroportului 
Orly.

Primul ministru interimar al Franței. 
Louis Joxe. adresează înalților oas
peți romîni un cuvînt de bun ve
nit.

Domnule Președinte, .
Sînt fericit să vă salut în nume

le guvernului Republicii în momen
tul sosirii dv, în Franța. Ne expri
măm satisfacția să 
ris, ca răspuns la 
tră, pe președintele 
Miniștri al Romînîei 
personalități Care îl 
primul rînd domnul
cepreședinte al Consiliului, și dom
nul Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Călătoria pe care o veți face, 
domnule președinte, reînnoiește; du
pă' multe vicisitudini,' adinei trans
formări si o lungă întrerupere, o 
veche tradiție — aceea a prieteniei 
franco-romîne.

Afinități evidente unesc, într-ade- 
văr, cele două popoare — afinități 
întreținute la izvoarele aceleiași cul
turi șî întărite de legăturile ce 
stabilit încă de la începuturile 
tutui dv

Guvernul francez dorește ca
acum să 
să se re- 
tradițiile 
relațiile.

primim la Pa- 
invitația noas- 
Consiliului de 
și pe celelalte 
însoțesc șî în 
Bîrlădeanu, vî-

s^au 
sta-

con-
tactcle ce se not stabili 
permită națiunilor noastre 
găsească, să reînnoiască 
lnr comune, să-șî dezvolte 
Sîntem convinși că convorbirile ce
se vor desfășura între delegația dv. 
și a noastră vor contribui în mod 
folositor la acest rezultat. Aceasta 
este, domnule președinte, dorința pe 

8 care o formulez întîmpinîndu-vă, 
și urîndu-vă cel mai călduros bun- 
venit.

Răspunde Ion Gheorghe Maurer,

(Continuare în pag. 4-a)

CONCURS PROFESIONAL
-una din zilele tre

cute, • grupuri numeroase 
de oameni se îndreptau 
spre arena sportivă din 
Lonea. Aici urma să se 
desfășoare faza orășeneas
că (raională) a concursu
lui profesional între for
mațiile voluntare de pază 
contra incendiilor din 
te localitățile oralului 
troșani. Concursul a 
organizat în cinstea 
de ■ 13 septembrie,
pompierilor din R.P.R.

După scurt timp, repre
zentanții celor 7 formații 
voluntare din Petrila. Lu
penî, Vulcan, lscroni. U- 
ricani, Aninoasa și Banița 
s-au prezentat la startul 
primei probe din concurs : 
pista 
viteză, 
dîrză.
clasa! ___ . . .. . ____
(Petrila) care a parcurs 
pista țn 55 de 
15 Secunde 
decît prevede

străduitPetrilenii ș-au
să obțină un loc de frun
te și la proba 
P.C.I. de 3x50

înainte cu 6 se-

toa-
Pe- 
fost 
zilei 
Ziua

de îndemînare și
După o întrecere 

pe primul loc s-a 
Țînărul Preda Rusa

secunde cil ■ 
maî puțin 
baremul.

ștafetă 
m însă 

formația din Lupeni le-a 
luat-o
cunde, petrilenii trebuind 
să se mulțumească cu lo
cul 11.

Dar 
nu s-a 
pă cea 
din concurs : luarea 
pozitivului la utilajul P.C.I. 
din dotare. Deși pronosti
curile indicau drept. în
vingători pe pompierii din 
Lupenî sau Aninoasa, pî
nă la urmă tot pompierii 
petrileni, prin Aribășoiu 
Matei, Preda Rusu, Ne
goi Dumitru. Gălățan Ioan 
Mirci Dumitru. Grunț Pe
tri:, Bulîșcă ' Ștefan și 
Deron Dezideriu au reușit 
să se claseze pe primul 
loc fiind urmați de forma
țiile din Lupeni și Ann.oa 
sa.

bătălia secundelor 
terminat decît du
de-a treia probă 

dis-

Vestea că formația vo
luntară P.C.I. din Petrila 

■ s-a clasat prima în cadrul 
concursului profesional a 
fost primită cu ropote de 
aplauze de către cei pre- 
zenfi în tribune. Era răs
plata bine meritată a stră
daniei, Jaotărîrîî și voinței 
pompierilor voluntari din 
Petrila care au dovedit ca 
sînt cei mai buni.

In încheierea 
lui, tovarășul 
Vasile, secretar 
tetului executiv
lui popular al orașului Pe
troșani a felicitat toate 
formațiile participante pen
tru rezultatele obținute în 
concurs, și pentru bună 
pregătire de care au dat 
dovadă, iar 
Petrila i-a 
de fruntașă 
organizat.

coticursu-
Bardocz 

al Comî- 
al Sfatu-

formației din 
înmînat cupa 
în concursul

Cpt. MIHAI GEMIGA 
din inspecția S.P.I.



Faza regională 
a Spartacbiadei 

republicane
Io zilele de 25 și 26 iulie, în ora

șele Deva și Hunedoara, ș-a desfă
șurat etapa a Ш-а, regională, a Spar- 
tachiadei republicane.

La Deva, peste 650 de sportivi 
s-au întrecut la ramurile: baschet, 
haltere, gimnastică, volei, lupte, ci
clism și tenis de masă, iar la Hu
nedoara s-au întrecut cele mai bune 
echipe de handbal băieți și fete, 
atleți și boxeri.

Valea Jiului a participat cu peste 
140 sportivi, luîiid startul, exceptînd 
la volei fete, ia toate ramurile spor
tive.

Pe stadionul din Deva, dintre cei 
40 de participenfi la haltere, cei 
mai buni s-au dovedit reprezentan
ții Văii Jiului care prin cele pairu 
titluri de campioni regionali au cu
cerit și locui I pe echipe. Cei patru 
șpprtîvl care ne-au adus această 
■cinste sînt: Virag Mihai și Bucu- 
reșteanu Ioan de la Jiul Petrila, 
Cioroboiu Radu și Moldovan Aritel. 
de la Minerul Lupeni.

întrecerile de lupte libere și cla
sice au avut loc pe scena teatrului 
de vară din Deva Peste 50 de spor
tivi s-au întrecut la lupte libere și 
tot atîția la clasice. Sportivii noștri 
au cucerit trei locuri I din care două 
la libere și unul la clasice. Bine 
s-au comportat și ceilalți partici
pant ai Văii Jiului care au ocupat 
în marea lor majoritate locurile II 
0 III.

Printre celelalte rezultate obținute, 
de sportivii noștri cităm îndeosebi 
cele de la tenis de masă băieți, gim
nastică și handbal fete.

ІМЗТМІЗГЩВЕ

Victorii pc toaiâ linia
E zi de repaus. In ha

la плате a striegurilor ș-a 
așternut liniște deplină. 
După ce au mușcat toată 
săptămîna cu nesaț din 
carnea dură a metalului, 
cuțitele strungurilor au in
trat într-un scurt „conce
diu de odihnă". Cuptoare
le secției turnătorie nu 
mai emană nici ele căldu
ra ce transformă metalul 
solid într-o masă iritau 
desețntă, și fluidă. Peste 
tot s-a așternut liniștea.

Gei ce mînuiesc ma
șinile aveau zi liberă, dar 
și... emoții. Fotbahștii uzi
nei întilneau in finala 
Spartachiadei republicane 

pe aceia din sectorul VIU 
al. minei Petrila. Cine va 
ieși învingător va obține 
titlul de campion al spar
tachiadei pe Valea Jiului

Nici în tabăra adversă 
situația nu se prezenta alt
fel. Răbufnițurile explozi
ilor nu mai răpeau din 
strat munți întregi de căr
bune, iar craterele, mași
nile de încărcat, perfora
toarele și pichamerele și-au 
încetat și ele activitatea. 
Și aici domneau emoții.

Finala a început. Pe 
teren, 22 de jucători se 
întreceau din răsputeri 
pentru obținerea victoriei 
Galeriile celor două e- 
chipe și-au susținut favo- 
riții. Apărările ambelor e- 
chipe au fost la înălțime

LOS ANGELEȘ 27 (A 
gerpres).

Cea de-a 6-a ediție a 
întîinirîi de atletism din-

Niei una n-â lăsat sa i 
se zguduie plasa porții. 
Cete 90 de minute au 
trecut fără ca nici unu 
din echipe sa poată îns
crie golul victoriei. Deci 
prelungiri.

Ambele echipe aveau în
să o condiție fizică demnă 
de invidiat. Au dobîndit-o 
băieții prin munca în mi
nă și ateliere și seriozi
tatea antrenamentelor. To
tuși. nici după 120 de 
minute de luptă epuizan
tă. nici una din echipe 
n-a reușit să înscrie. Tre
buia totuși desemnat un 
învingător. Ambele echipe 
au căzut de acord să se 
tragă cite cinci lovituri 
de la 11 metri Au în
vins cu. 4-3 fotbaliștii din 
sectorul VIII al minei 
Petrila.

învinșii i-au felicitat pe 
învingători. La drept vor
bind și faptul că au ajuns 
în finală era o victorie. 
Apoi prietenia legată cu 
acest prilej. între făurito
rii de utilaje și cei ce te 
folosesc, este și ea o vic
torie colectivă. Incepînd 
cu ziua următoare, fotba
liștii și suporterii au por
nit cu toții la dobtndirea 
de noi succese pe calea în
deplinirii angajamentelor de 
întrecere. Deci spre noi 
victorii pe toată linia...

D. CRIȘAN

tre echipele S.CJ.A. și 
U.R.S.S. s-a încheiat du
minică seara pe. stadionul 
„Coliseum" -din Los Ange
les cu victoria echipei

ÎN excursie
Sîmbătă, 45 de energe ticieni de la T. C. Paroșeni au plecat 

în excursie la hidrocentrala de la Bicaz. Uriașul baraj, marea 
artificială au produs asupra lor o deosebită impresie. Aici, gi
ganticul construit de om se ia la întrecere cu cei produși de 
natură. Excursia energetici enilor ia colegii Iot de la Bicaz a fost 
frumoasă și instructivă.

★
In aceeași zi, 49 de salariați de la Uzina de reparat 

utilaj minier Petroșani au plecat în excursie avînd ca itinerar 
Tîrgu-Jiu, Tumu-Severin, Orșova etc.

In perioada scursă din acest an prin O.N.T. Carpați filiala 
Petroșani, au fost organiza te 74 excursii la care au participat 
2350 de oameni ai muncii din Valea Jiului.

U.R.S.S. la feminin (69-48) 
și a formației americane 
ia masculin (139-97). Sco
rul general al meciului a 
fost de 187-156 în favoa
rea gazdelor- In cele două 
zile de întreceri, la care 
au asistat aproximativ 
140 000 de spectatori, s-au 
stabilit două noi recorduri 
mondiale, trei recorduri 
americane și două recor
duri sovietice (prăjină și 
greutate). Unui din marii 
protagoniști âî meciului a 
fost atletul negru Henry 
Garr, învingător la 100 
m și 200 m și cu ștafeta 
S.U.A. la 4 x 400 m.

Se pregătește o nouă operație. Sora Roșu Sofica de 
la Spitalul unificat din Petroșani sterilizează instrumen
tele și materialele necesare. Pentru aceasta este folosită 
o instalație modernă.

In sprijinul ofelarilor
In primele șase luni 

ale acestui an, întreprin
derea de colectare a 
metalelor din orașul Pe
troșani a expediat oțelă- 
riilor patriei cantitatea de 
4 395 tone de fier vechi, 
cu 235 tone mai mult 
decît prevederile sarcini
lor de plan.

Tot în această perioadă 
au mai fost colectate 349 
tone fontă și 140 tone 
metale neferoase.

O însemnată contribuție 
la dobtndirea acestor re
zultate au adus-o tinerii 
din organizațiile U.T.M. de 
la exploatările miniere Pe- ' 
trila, Lonea și Lupeni, 
precum și tinerii de la 
preparațiile din Petrila și 
Lupeni. Numai în cursul 
lunii iunie tinerii au co
lectat și predat 135 tone 
fier vechi.

fte ermelt tnaierieleior 

pMicete

„Problemă 
greu de rezolvat"

Sub acest titlu a apărut in ziarul 
„Steagul roșu" nr. 4545 un artie^l 
în care secția de gospodărie a sfa
tului popular din Petroșani a fost 
criticată ca nu ia măsuri pentru 
plombarea unor drumuri și piețe 
din localitate. In legătură cu aceas
ta ni se comunică: „împreună cu 
secția 5 drumuri și poduri Deva, 
secția de gospodărie a sfatului popu
lar Petroșani a luat măsuri de re
parare provizorie а drumurilor a- 
«lintite. In cursul anului 1965 aces
te drumuri, conform unui proiect de 
execuție a Direcției de drumuri și 
poduri Timișoara vor fi complet 
reamenajate".

Ua râspuns 
fa doi peri

In urnia unui articol critic apărut 
în ziarul „Steagul roșu" în care mai 
multi corespondenți din localitățile 
Văii Jiului semnalau că pentru unele 
sorturi de legume și fructe magazi
nele O.L.F. din Lonea, Petroșani, 
Lupeni etc. au prețuri diferite, Ofi
ciul de aprovizionare și desfacere 
de legume și fructe din Petroșani 
ne răspunde : „Reducerile de preț la 
unele mărfuri care și-au pierdut as
pectul lor comercial sau nu mai co
respund calității se face de eîte un 
împuternicit al întreprinderii. Mai 
sînt cazuri cînd gestionarii magazi
nelor O.L.F. fac ei înșiși reduceri 
de prețuri pe baza motivului arătsc.

Acestea însă nu aduc consumato
rilor nici un fel de prejudicii. Cura 
în articol nu s-a pus însă problema 
diferențelor de preț la mărfurile pu
țin aspectuoase sau de o calitate 
mai slabă ci la mărfurile a căror ca
litate nu este cu nimic diminuată, 
acest răspuns în doi peri nu mulțu
mește de loc.

Spectacol 
de muzică populară

Recent, orchestra de 
muzică populară „Taraful 
Gorjului" a Ansamblului 
de stat „Nicolae Bălcescu" 
din Craiova, a prezentat 
pe scena Teatrului de 
stat din Petroșani un reu
șit spectacol de muzică 
populară intitulat „Cîntec 
și veselie".

Melodiile interpretate cu 
sensibilitate și căldură de 
Ileana Constantinescu, Fe
licia lonulescu, Ilie Mu-

țiu, Gigj Bouleanu și so
liștii instrumentiști Ionel 
Bălan, Gheorghe Suchici, 
Verginica Surcel și alții 
s-au bucurat de un deo
sebit succes. La reușita 
spectacolului și-a adus 
contribuția și popularul 
comic Vasile Tomazian ca
re a imprimat programu
lui multă vioiciune.

G. 1OAN
. corespondent

BE LA CUVÎIT LA FAPTĂ
(Urmare din pag. l-<

Astfel, lupta pentru realizarea anga
jamentului a devenit un teren larg 
de afirmare a inițiativei și a spiri
tului creator al întregului colectiv.

Una din inițiativele îmbrățișate 
cu căldură la Uricani este aceea de 
a realiza avansarea de eîte două 
cîmpuri pe schimb și aripă de aba
taj. Brigada care a aplicat prima 
oară această inițiativă, reușind să 
atingă pe această cale.cele mai mari 
randamente și depășiri de plan a 
fost cea condusă de minerul Maltei 
Stan. De un timp, și aceasta s-a în- 
tîmpiat după ce a pornit întrecerea 
în cinstea marii sărbători, brigada 
lui Maftei а avut în abataj oaspeți 
zi de zi. Minerii din celelalte aba
taje veneau să învețe din experien
ța ortacilor lui Maftei în organiza
rea lucrului, în aplicarea inițiativei 
înaintate. Cele învățate și măsurile 
aplicate de conducerea sectorului I 
pentru crearea unor condiții optime 
de lucru și-au dovedit eficiența. Toa
te brigăzile din stratul 17—18. prin
tre care cele conduse de Pînzaru A- 
lexandru, Năsălean Miron, Bora 
Grigore precum și cele conduse de 
Pop Gavrilă. Rudic Constantin, Ca
zan Ștelian din sectorul II aplică cu 
succes inițiativa, realizînd viteze de 
avansare de cîte 110—120 m 1 pe

lună și ranchmatii* de сйе 8-10 
tone cărbune pe post, cu cîte 1—1,5 
tone/post mai mare decît sarcina 
prevăzută. Asemănător s-a întîmplat 
și cu inițiativa de a extrage o fîșie 
frontală în abatajele în retragere 
cu lemn recuperat. Inițiativa a fost 
aplicată cu succes in brigada mine
rului Teodorescu Stancu, care a a- 
tins pe această cale o productivitate 
cu 100 kg/post mai mare decît îna
inte de aplicarea inițiativei. Însușind 
experiența acestei brigăzi în prezent 
toate brigăzile din stratele subțiri 
aplică inițiativa, lată cum ..secre
tul" succeselor brigăzilor fruntașe 
a fost transmis de la om la om, 
devenind un bun de preț al tuturor. 
Care este rodul amplificării expe
rienței înaintate ? Sînt edificatoare 
în acest sens cîteva cifre: față de 
viteza de avansare de 82 m I pre
văzută in planul tehnic, pe primul 
semestru s-a atins pe Jună o viteză 
medie de avansare în abataje de 97 
m I. iată drumul care a asigurat 
minerilor uricăneni să dețină titlul 
de maeștri ai celor mai mari randa
mente. Și, într-adevăr, randamentul 
de 1,500 tone pe post realizat la U- 
ricani e cel mai mare pe bazin.

La baza succeselor colectivului 
exploatării mai stau și alte preocu
pări. in primul rfnd, realizarea rit
mică a sarcinilor de ріая prin asi

gurarea de la începutul fiecărei luni 
a unor condiții tehnico-materiale și 
organizatorice optime fiecărei bri
găzi. Și apoi ordinea și disciplina, 
o înaltă conștiință profesională din 
partea fiecărei brigăzi, a fiecărui 
muncitor față de soarta înfăptuirii 
sarcinilor și a angajamentelor de 
întrecere, lată explicația unei reali
zări de mare însemnătate a colecti
vului : ia mina Uricani nu există 
brigăzi sub plan.

Am enumerat cîteva din realiză
rile acestui harnic colectiv. De rea
lizările lor minerii uricăneni sînt 
mîndri, iar din experiența lor îm
părtășesc cu dragă inimă. Pe mi
nerii uricăneni îi preocupă în pre
zent alte ginduri : dorința de a a- 
dăuga la realizările de pînă acum 
altele noi, cît mai mari. Realizarea 
angajamentului de 20 000 tone căr
bune a coincis la Uricani cu un alt 
eveniment demn de colectivul de 
aici : majorarea angajamentului în 
cinstea lui 23 August cu încă 2 000 
tone de cărbune. Realizarea noului 
obiectiv a devenit o cauză a între
gului colectiv. La nivelul conduce
rii exploatării s-au elaborat noi mă
suri, unele s-au și aplicat, pentru 
asigurarea liniei necesare de front, 
crearea fronturilor de rezervă, intro
ducerea de noi utilaje moderne de 
mare productivitate. întreținerea căi

lor de acces, redresarea activității 
sectorului II care în ultimul timp a 
avut stagnări.

In abatajele minei se dă o bătălie 
entuziastă și perseverentă pentru 
cucerirea de noi izbînzi în sporirea 
producției și productivității. Ca do
vadă, în ultimele zile ia cele 20 000 
tone extrase peste plan s-au mai a- 
dăugat încă 800 tone.

Cu mult avînt se desfășoară mun
ca în aceste zile în cadrul brigăzi
lor care pregătesc noile fronturi de 
cărbune, viitoare cîmpuri de bătălie 
spre noi izbînzi, în sporirea produc
ției și a productivității. Dintre a- 
cestea cele mai mari realizări in 
creșterea vitezelor de înaintare în 
scopul executării în timpul cel mai 
scurt a lucrărilor de pregătire a 
noilor abataje de mare capacitate ie 
obțin brigăzile conduse de minerii 
Crișan loan. Maxim lacob, Tokeș 
Ștefan, Florescu Constantin. Ritmul 
intens cu care se muncește in aces
te brigăzi va asigura intrarea la 
timp in funcțiune a noilor fronturi 
de cărbune.

Succesele de pînă acum obligă mi
nerii uricăneni la noi înfăptuiri.' Gîn- 
durile lor prind aripi. Munca tor 
plină de hărnicie, perseverenta de 
care dau dovadă pentru descoperi
rea de noi rezerve interne prezintă 
garanția unor noi izbînzi în ascen
siunea neîntreruptă pe care o ur
mează acest colectiv spre înfăptuiri 
tot mai mari pe frontul cărbunelui

PR06RAM DE RADIO
29 iulie

PROGRAMUL I. 7,06 „Pe litoral" 
— muzică ușoară romîneas.că, 8,00 
Sumarul presei centrale, 8,06 Melo
dii populare, 9,Q3 Scene cu cor din 
operete, 10,03 Teatru la microfon: 
„Marele fluviu își adună apele". 
Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă,
12.15 Lecția de limba franceză. Ciclul 
11 (reluarea emisiunii din 28 iulie), 
13,00 Arii și duete din opere, 14,30 
Roza vînturilor, 16,45 Lecția de lim
ba rusă. Ciclul II, 17,00 Melodii li
rice, 17,30 Lucrări de seamă ale noii 
noastre literaturi: romanul „Șoseaua 
nordului" de Eugen Barbu, 18,05 
Muzică ușoară interpretată de liinca 
Cerbacev, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași și evidențiați în în
trecerea socialistă, 19,00 Muzică dt 
dans, 19,35 Melodii populare, 20,40 
Muzică ușoară, 21,30 Pagini din o- 
pere, 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 9,03 Melodii populare,
10.30 De toate pentru toți (reluare),
1.1.30 Cîntece și jocuri populare,
12.30 Interpreți ai muzicii de ope
retă, 13,40 Muzică ușoară de Elly 
Roman, 14,00 Pagini din opere,
14.30 Muzică populară din Oltenia.
15.30 Muzică din operete romînești,
16.15 Lecția de limba engleză. Ci
clul I. 16,30 Din muzica popoarelor.
18.30 Lectură dramatizată din schițe 
ale scriitorilor noștri. 19,45 „Am 
îndrăgit o melodie" emisiune de mu
zică ușoară romînească, 20,15 Școala 
șl viața, 21,10 Muzică de dans

CINEMATOGRAFE
29 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Șeherezada; REPUBLICA: Nu se 
poate fără dragoste; PETRILA: Va
lea vuiturilor; LONEA: Cavalerul 
Pardaillan; LIVEZENI; Generalul; 
VULCAN: Cartouche; PAROȘENI: 
Adorabile și mincinoase; LUPENI: 
Vară și fum; BARBATENI: Concer
tul mult Visat; URICANI: E permis 
să calci pe iarbă.
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industria
ramura

rafinează. Dar
țițeiul

cu Ga
la Rîfov, se 
eliberarea patriei, 
a fost jefuit fără scrupule

ing. G. RĂGHITAN, 

secretar al Comitetului regional 
Ploiești al P.M.R.

petrolieră și chimieă 
cu pondere in regiune

• Regiunea Ploiești ocupă pri
mul loc in economia nafioâolă 
în producția de energie electri
că, in 1963 s-a realizat o pro
ducție de 2,23 ori mai mare decît 
întreaga producție a Rominiei 
la 1938. Singură, termocentrala 
de la Brazi a produs în 
tracul mai mult decît a 
consumul total al întregii 
mînii burghezo-mosierești 
1938.

• Uzinele constructoare 
mașini din regiune produc 
prezent înir-un irimestiu cît 
întregul an 1950.

anul
fost 
Ro- 

in

de 
în 
în
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petroliști 
mai mult 
lor, au 
muritori 
perioada 
mondial, 
abando-

De peste 100 de 
ani se extrage 
țiței din adîncuri- 
le Văii Prahovei 

și tot de pe atunci, 
începînd 
zăria de 
pînă la 
roinînesc
de trusturile străine și de exploa
tatorii autohtoni. Mai mult de 90 
la sută din capitalul investit in 
industria petrolieră a regiunii era 
controlat de aceste trusturi, iar în 
1929-1931 peste 15 000 de 
din Valea Prahovei, adică 
de jumătate din numărul 
fost concediați, devenind 
de foame. înainte și în 
celui de-ai doilea război 
numeroase sonde au fost
natc, iar capacitatea de prelucrare 
a rafinăriilor a fost redusă cu 85 
la sută. Anii puterii populare au 
adus o adevărată renaștere a indus
triei petroliere, care realizează în 
prezent aproape 40 la sută din pro
ducția globală a regiunii. Ea a fost 
orientată spre valorificarea activită
ții geologice și exploatarea rațio
nală a zăcămintelor, adincirea și 
perfecționarea proceselor tehnologice 
de prelucrare și combinare a aces
tora în scopul creșterii randamen
telor și a valorii produselor.

Activitatea de cercetare geologică 
se concretizează în sporirea rezer
velor de țiței. Pe harta regiunii au 
răsărit noi păduri de sonde, iar 
cele abandonate au fost reactivate. 
S-au aplicat metode modeme de 
foraj-extracție, aceasta și ca ur
mare a înzestrării schelelor cu uti
laje moderne 
tate fabricate 
în uzinele din 
ile de foraj 
Mai"

.ajuns 
foraj 
nă in 
lună în 1963. A fost extins forajul 
cu turbina la mai mult de jumătate 
din volumul metrilor săpați, iar la 
Boldești s-a aplicat pentru prima 
dată în țară forajul cu electrobu- 
rul. In extracția de țiței s-au a- 
plicat metode de recuperare secun
dară și combaterea viiturilor de ni
sip, au fost înlocuite în mare par
te pompele vechi de extracție și s-a 
folosit întregul complex de măsuri 
tehnologice de extracție, tratare și 
transportul țițeiului spre rafinării. 
In același timp au fost construite 
noi instalații de prelucrare a țițe
iului, s-au modernizat cele
te. In felul acesta a sporit simțitor 
capacitatea de prelucrare a rafinări
ilor.

Înzestrate cu instalații moderne, 
rafinăriile de petrol și-au modifi
cat schema tehnologică de prelucra-

I e, ceea ce a duș la 
îmbunătățirea ca
lității produselor, 
la fabricarea de 
materii prime pen
tru petrochimie, la

sporirea în 1963 a valorii produse
lor fabricate dintr-o tonă de țiței 
cu 47 la sută față de 1959. Tot
odată s-a îmbunătățit calitatea pro
duselor petroliere. Cifra octanică 
medie la benzine a crescut de la 
58.7 octani în I960 la 72.4 octani 
în 1963 iar uleiurile industriale re
zistă de două ori mai mult decît ■ 
cele vechi. Gama de produse pe
troliere a crescut în perioada 1950- 
1963 cu încă 45, printre care se nu
mără și noul tip de ulei pentru trac
tor cu o durată de schimbare în 
motor de 300 ore în Ioc de 120 cit 
aveau vechile uleiuri, realizîndu-se 
pe această cale economii anuale de 
30 de milioane lei. .

In plină dezvoltare se găsește in
dustria chimică a regiunii Au fost 
construite noi fabrici și uzine chi
mice ca cele de la Buzău, pentru 
mase plastice, Ploiești pentru fa
bricarea detergenților etc., iar cele 
existente s-au dezvoltat mult. Prin 
intrarea 
procese 
ca de 
Valea 
produce 
ori mai 
Uzinele
rești, producția 
este de 
același 
cație o 
chimice.

In regiune funcționează 
te de cercetări și proiectări, printre 
care: I.6.F.E, (Institutul de cerce
tări foraj extracție) din Cîmpina, 
I P.i.P. (Institutul de Proiectări in
stalații petroliere) și l.P.F.E. (Ins
titutul de proiectări foraj-extracțiî), 
grupuri școlare de petrol-chimie la 
Ploiești, Cîmpina și Tîrgoviște, care 

ч pregătesc mai mult de 90 Ia sută 
din numărul petroliștilor și chimiș- 
tiior din țară.

In întîmpinarea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, son
dorii, rafinorii și chimiștii din re
giune, în semn de recunoștință pen
tru partid care i-a condus la ase
menea înfăptuiri, și-au realizat încă 
din primul semestru majoritatea an
gajamentelor luate, iar prin reduce
rea prețului de cost au obținut e- 
conomiii 
peste 30

Aceste 
ranție a
men și la toți indicatorii a planu
lui de producție pe anul în curs.

Pagină realizată de redacția 
ziarului „Flamura Prahovei" în 
colaborare cu corespondentul în 
regiunea Ploiești ai Agenției ro- 
mîne de presă „Agerpres".
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Numărul 
înregistrat în 
teu cazuri de

Vedere a

oamenilor muncii trimiși prin sindicate la cură și odihnă a 
numai 4 ani 113 000, iar ajutoarele bănești acordate pen- 
boală și alte nevoi s-au ridicat la 156 479 000 lei.
uneia din multele case de odihnă: „Postăvarul" din Sinaia.

Instalația
In prezent, în cele 
uzine

de mare productivi- 
îns țară Și îndeosebi 
regiune. Cu instalați- 
purtind emblema .,1 
de exemplu, s-aPloiești,

la o creștere a vitezelor de 
de la 328 metri/graiiîc/lu- 

1951, la 779,2 metri/granic'

existed-

în funcțiune a noi secții cu 
tehnologice moderne, Fabri- 
îngrășăminte chimice din 
Călugărească, de exemplu, 
in prezent de peste 20 de 
mult dec it în 1950, iar la 

chimice „Victoria" din Flo- 
de anvelope auto 
mai mare față de 

fost pusă
17 ori

ап. A
gamă variată de

în fabri- 
produse

4 institu-

constructoare 
petrolier ale 
dintre care 

mare și шо- 
Uzina „1

5 
de utilaj 
regiunii, 
cea mai 
dernă este „
Mai" Ploiești, se pro
duc de 4,7 ori mai 
multe Instalații de fo
raj — extracție, pentru 
rafinării și chimice 
decît în I960, iar uti
lajele lor sînt expor-

de foraj 3 D. H.-200 
tate în peste 30 de 
țări.

Instalația de foraj 
3 DH-200, una dintre 
cele mai recente rea
lizări 
Mai" 
săpării 
ței și
cimi mai mari de 5 000 
metri. Realizările ei 
au atins cele mai mari 

performanțe cunoscute

ale uzinei „1 
este destinată 
sondelor de ți- 
gaze cu adîn-

cele 
cu 
fa- 
pe-

pînă acum în țară la 
noi, întrecînd pe 
ale altor state 
veche tradiție în 
bricarea - utilajului 
trolier.,

Pentru înaltele ei ca
lități tehnice, după 
cum s-a mai anunțat, 
instalația a primit di
ploma și medalia de 
aur la tîrgul interna
țional de la Leipzig.
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suplimentare în valoare de 
de milioane lei.
rezultate constituie o ga- 
îndeplinirii înainte de ter-

Dezvoltarea viticulturii
urmare a politicii de cointere- 
materială a viticultorilor, în 

progrese în-

Ga 
sare 
ultimii ani s-au făcut 
semnate pe linia dezvoltării viticul
turii.

Anul acesta suprafața pepiniere
lor viticole în regiunea Prahova a 
depășit aproape de zece ori supra
fața din anul 1944, iar plantațiile de 
port-altoî s-au mării de peste trei 
ori. Volumul de vițe altoite este în 
prezent de 29 600000 buc. față de 
3WOOOO bue. în 1961.

In perioada 1961 — 1963 s-au plan
tat peste 2 800 ha vii și s-au comple
tat un mare procent din golurile e- 
xistente în vii. Paralel cu dezvolta
rea podgoriilor vechi au apărut în 
regiune altele noi, îndeosebi pe dea
lurile raionului Rîmnicu Sărat.

Cu acestea, patrimoniul viticol al 
regiunii ocupă în prezent aproape 
30 000 ha, iar pînă îa sfîrșitul anu
lui 1975 se prevede a se planta încă 
27000 ha.
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DUPĂ ANI
Ploiești. O regiune ce se întinde 

de pe culmile înalte ale Carpaților 
pînă în inima Bărăganului și de pe 
dealurile Dîmboviței superioare pînă 
la porțile Moldovei. In conturul ei 
sînt cuprinse o parte din frumuse
țile sălbatice ale Carpaților pe ale 
căror culmi înalte și văi ădînci ză
pada mai dăinuie și în iulie, o parte 
din dealurile Subcarpatice cu mîndre 
podgorii și livezi de pomi fructiferi 
și o margine de Bărăgan pe care 
rodesc holde bogate. Pășuni alpine

pă- 
atî- 
Dar 
sînt

• Institutul Petrochim din 
Ploiești a pus la punct în ulti
mii ani o serie de procese teh

nologice pentru obținerea unor 
aditivi pentru uleiuri care aduc 
economii anuale de circa 50 mi
lioane lei.

• Fabrica de geamuri din 
Scăieni, cea mai mare unitate de 
acest fel din tară, și-a sporit în 
1963 de 6 ori producția de geam • 
tras, pe care-1 exportă în 
țări din lume.

• In 1963, față 
dustria textilă a realizat o pro
ducție mai mare de 4,2 ori la 
țesături și de 7,3 ori la confecții.

• In același timp, industria 
alimentară a înregistrat o creș
tere de 2,5 ori mai mare.

• Valoarea produselor desti
nate exportului. reprezintă în 
prezent peste 28 la sută din 
producția marfă industrială a 
regiunii. Mai mult de 2000 de
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1
articQle se exportă în 40 de țări J 
din lume. I4 

pentru protec-.î
î
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mai 5,5 la sută cît era prevăzut J 
în bugetul pe anul 1935. 4

• Numărul unităților corner- î
ciale a crescut față de 1950 cu J 
2278. ;

• Mortalitatea a scăzut în j
1963 la 7,3 la șută față de 16/ J 
la sută cît era în 1938. •

• Cheltuielile [
ția muncii în întreprinderi s-au 
ridicat în 1963 la 47 335 800 lei, 
față de 33 715 000 în I960.

• Sumele alocate la capitolul 
sănătate și asistență socială re
prezintă acum 30 la sută din 
totalul cheltuielilor față de nu-

secții noi la Uzinele metalurgice 
din Sinaia și alte obiective pentru 
care au fost investite fonduri de 
circa 2 miliarde lei. Paralel se dez
voltă producția bunurilor de con
sum, unitățile de deservire a popu
lației.

Datorită creșterii productivității 
muncii și a fondurilor sociale de 
consum, veniturile ’ reale ale munci
torilor au crescut la finele anului 
1963 cu 25,2 la sută față de 1959, 
iar volumul mărfurilor desfăcute 
populației prin comerțul de stat și 
cooperatist din regiune a sporit în 
aceeași perioadă cu 1,6 miliarde lei. 
O mare amploare a luat construcția 
de locuințe. Astfel, pe harta regiu
nii au apărut noi orașe și centre 
petroliere moSerne. cum șînt Băicoi, 
Moreni, orașul minerilor de la Fili- 
pești de Pădure șl altele. In ultimii 
doi ani au fost date în folosință 
peste 4 000 de apartamente, 443 săli 
de clasă, numeroase cinematografe 
și alte construcții soclai-culturale.

Tabloul regiunii noastre făurit în 
cei 20 de ani de la eliberare n-ar fi 
complet dacă nu am aminti și înfăp
tuirile din agricultură.

Zeci de sate au primit denumirea 
de ..Sate noi", fiind îmbogățite în 
această perioadă cu circa 16 5Q0 
case. In ultimul timp au fost elec
trificate 7Ș- de localități rurale, au-

și păduri, vii și pomi fructiferi, 
mînt roditor de cîmpie sînt tot 
fea bogății ale regiunii Ploiești, 
și adîncurile acestor meleaguri 
tot atît de bogate. De la Dîmbovița
și pînă la Buzău, de la poalele Car
paților și pină în inima cimpiei, 
sonde eu turle semețe scot din a- 
dîncuri țițeiul, una dintre cele mai 
de seamă bogății ale regiunii și ță
rii. Nu lipsesc nici cărbunele, sarea, 
chihlimbarul și piatra bună pentru 
construcții.

Distrusă aproape în întregime și 
secătuită în timpul războiului, in
dustria regiunii Ploiești a renăscut 
și se dezvoltă în ritm rapid în anii 
noștri. Volumul investițiilor alocate 
în perioada 1951—1963 a fost de 
21,8 miliarde lei, din care s-au con
struit 29 de întreprinderi. 33 de sec
ții noi. Ca urmare, volumul produc
ției globale a industriei a crescut 
de 4,3 ori față de 1950, regiunea o- 
cupînd locul III în economia repu
blicană, realizînd . 11,5 
producția țării.

In cei 20 de ani de 
în regiune au fost date
re Uzinele chimice de la Ploiești și 
Buzău, .termocentralele de la Doi- 
cești și Brazi și Hidrocentrala de la 
Moroeni. care . singură produce ener
gie electrică suficientă pentru în
tregul consum ai regiunii: s-au - mărul lor ajungînd acum la peste 
dezvoltat Uzinele metalurgice de la 
Ploiești, Cîmpina. Tîrgoviște și Si
naia și s-a construit Blocul de ulei 
de.la Teleajen și numeroase alte in
stalații de prelucrare a țițeiului etc.

Anul acesta se construiesc; o fa
brică de polietilenă la Brazi, o fa-

400 de apartamente. In acest car- 
vor mai îi gata încă 700 de apar-

Noul cartier „Ploieștî-Nord“ s-a îmbogățit în acest an cu aproape 
tier s-au mutat pînă acum circa 2 000 de familii, iar pînă la sfîrșitul anului 
tamente.

Pe baza proiectului aprobat, în noul cartier apărut pe harta orașului 
Is sfîrșitul șesenalului a 83 de bloc, uri cu 5 658 apartamente împreună cil dotările social-culturale.

Locuințe noi au fost date în folosință și în orașele Cîmpina, Moreni, Buzău, Tîrgoviște, Sinaia. Din 
anul 1960 și pînă acum, mai mult de 5 000 familii de petroliști, meialurgiști, mineri și alți oameni ai muncii din 
■regiune s-au mutat în apartamente noi confortabile.

TÎV /"T rQTTI ♦ rlir<

Ploiești, se prevede realizarea pînă

ia

la 
în

sută din

eliberare, 
exploata-

500.
Aceasta este, sumar prezentată, 

regiunea Ploiești. Frumoasă, bogată 
și în plină înflorire economică ca 
toate regiunile patriei noastre dragi.
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Sosirea delegației guvernamentale 
romine la Paris

(Urmare din pag. l-a)
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine.

Domnule Președinte.
Domnilor miniștri.
Doamnelor și domnilor,
Permiteți-mi ca, în numele Dele

gației guvernamentale romîne, să vă 
exprim viile noastre mulțumiri 
pentru primirea călduroasă ce ti: 
se face.

Permiteți-mi apoi să-mi exprim 
satisfacția de a putea să vă adresez 
aceste cîteva cuvinte chiar în mo
mentul în care delegația noastră a 
sosit pe solul francez, în apropierea 
gloriosului oraș Paris care, de-a 
lungul secolelor, și-a cucerit titlul 
de noblețe în civilizația mondială.

Este intr-adevăr o excelentă oca
zie pentru a adresa guvernului și 
poporului francez un salut călduros 
și urările de prosperitate și de 
pace ce i le trimite guvernul și 
poporui romin.

Am venit în țara dumneavoastră 
însuflețiți de spiritul prieteniei tra
diționale dintre cele două popoare 
ale noastre și s’ntem încredințați 
că această vizită, care s-a con
cretizat prin acordul guvernelor 
noastre, va contribui să strîngă și 
mai mult bunele relații care există 
îiltre țările noastre.

Dorința guvernelor noastre de a 
promova și dezvolta relațiile noastre 
constituie o premisă pentru avîntui 
colaborării franco-romîne.

Așteptăm cu interes întrevederile 
și vizitele care ne vor permite să 
procedăm la un schimb de păreri 
cu eminentele personalități ale gu
vernului dumneavoastră.

Le așteptăm cu fermă convingere 
că, pentru stabilirea unui climat de 
pace și de securitate internațională, 
contactele directe între oameni de 
stat și cunoașterea reciprocă a țări
lor aparținînd unor sisteme social 
economice diferite, constituie. în 
cadrul politicii de coexistență paș
nică, factori esențiali.

Guvernul romîn este încredințat 
că toate țările, mari sau mici, tre
buie să-și aducă contribuția la o- 
pera de colaborare și de pace în 
lume. Și ne exprimăm speranța că, 
fa capătul acestei vizite care începe 
acum, vom putea realiza progrese 
certe în ce privește dezvoltarea re
lațiilor dintre țările și dintre popoa
rele noastre.

Vă mulțumesc !
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru interi
mar al Franței, Louix Joxe, își 
string mîinile.

In câteva rânduri
ANKARA. — Agenția Anatolia a 

făcut cunoscut că ministrul de in
terne al guvernului turc, pregătește 
o listă pentru expulzarea a 500 de cetă

țeni de origină greacă. Numărul gre
cilor expulzați din Turcia piuă in 
momentul de față se ridică la 1017.

TOKIO. — Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii al Japoniei a a- 
nunțat că anul trecut 1 360 000 de 
persoane au părăsit regiunile rurale 
ale țării în căutare de lucru, ceea 
ce a făcut ca populația rurală a ță
rii să se reducă cu peste 2 la sută. 
Peste jumătate din cei care au pă
răsit aceste regiuni o formează ti
neri în vîrstă pînă la 19 ani.

KUALA LUMPUR. — Ministerul 
Sănătății din Malayezia a făcut cu
noscut că epidemia de holeră con
tinuă să se răspindească în țară. 
Pînă sîmbătă, numărul persoanelor 
care au decedat din cauza bolii s-a 
ridicat la 91, iar al celor contaminate 
de boală sau suspectate a fi purtă
tori de microbi, se cifrează la 947.

KUALA LUMPUR. — Filipinele 
au întreprins o nouă încercare de 
reluare a convorbirilor tripartite, în 
vederea reglementării diferendelor 
dintre Indonezia și Federația' Mala-

După festivitatea primirii, membrii 
delegației iau loc in mașinile ofi
ciale, împreună cu reprezentanții gu
vernului francez. Convoiul de ma
șini însoțit de o escortă de moto- 
cicliști se îndreaptă spre Piața Con
cordiei, la hotelul Crillor, reședin
ța delegației guvernamentale romîne.

*
PARIS 27 — Trimisul special A- 

gerpres, Mircea Moarcăș transmite:
Luni la amiază ministrul afaceri

lor externe al Franței, Couve de 
Murville, a oferit un dejun intim 
la Quai d'Orsav.în cinstea delega
ției guvernamentale romîne.

Au participat Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale care însoțesc 
delegația romînă.

Din partea franceză au partici
pat Louis Joxe, prim-mînistru in
terimar al Franței, Habib Deloncle, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe, și alte persoane oficiale.

La plecarea de la Quai d’Orsay, 
la cererea ziariștilor,- Ion Gheorghe 
Maurer a făcut următoarea declara
ție :

„Am satisfacția de a vă putea in
forma că prima noastră luare de 
contact cu personalitățile oficiale 
franceze, care ne-au onorat cu 
acest dejun intim, s-a desfășurat 
sub bune auspicii. Această întîlnire 
a fost pe cit de utilă, pe atît de 
agreabilă, și primtîl schimb de ve
deri, străbătut de cordialitate și 
de bunăvoință reciprocă, rie pare 
a fi promițător".

☆
PARIS 27 Trimisul special Ager- 

pres, Mircea Moarcăș transmite:
In cursul după amiezii, la Minis

terul de Finanțe al Franței a avut 
loc o întrevedere între, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Bîrlădeanu și 
ministrul de finanțe al Franței, Va
lery Gișcard d’Estaing. La între
vedere au participat consilieri și 
experți din cele două părți.

După întrevedere, Alexandru Bîr
lădeanu a declarat ziariștilor urmă
toarele : „întrevederea pe care am 
avut-o cu ministrul de finanțe, dl. 
Giscard d’Estaing, îmi pare a fi fost 
utilă și destul de amănunțită. Acest 
schimb de vederi ușurează cred, 
înțelegerea reciprocă a probleme
lor și punctelor de vedere și contri
buie astfel la precizarea și folosirea 
posibilităților existente pentru dezvol
tarea relațiilor economice reciproc 
avantajoase între Romînia și Fran
ța".

yeză. Consulul filipinez la Kuala 
Lumpur, Juan Dionisio, a înmînat 
luni o notă Ministerului de Externe 
Malayezian, în care se propune o 
nouă conferință la nivel ministerial 
între cele trei țări. Miniștrii ar urma 

să continue convorbirile începute lu
na trecută la Tokio de către șefii ce
lor trei state.

CARACAS. — Autoritățile vene- 
zueliene au anunțat că fostul căpi
tan de marina Manuel Ponte Rodri- 
geuz, care a condus in urmă cu doi 
ani răscoala antiguvernamentală din 
Puerto Cobello, a încetat din viață 
în închisoare. Potrivit comunicatu
lui oficial decesul ar fi survenit „in 
urma unui atac de cord“.

SANTO DOMINGO. — Donald 
Reid Cabral, unul din membrii trium
viratului aflat la putere în Republica 
Dominicană, a declarat că țara sa 
este dispusă să restabilească rela
țiile 'diplomatice cu Haiti. El a sub- i 
liniat că astfei ar putea fi soluțio
nate o serie de probleme divergente 
existente în relațiile dintre cele două 
țări.

ROM/i. — In Italia a luai ființă i 
Sindicatul medicilor italieni, afiliat 
la - Confederația - Generală d Muncii

Congresul femeilor africane
MONROVIA 27 (Agerpres).
in capitala Liberiei s-a deschis 

luni cel de-al doilea Congres al 
Federației femeilor din întreaga 
Africă. Pe ordinea de zi a con
gresului figurează o serie de pro
bleme privind rolul femeilor în 
construirea Africii noi independen 
te.

Federația femeilor din întreaga 
Africă a fost creată în iulie 1962 
la Dar-Es-Salaam. In cadrul Fede-

Guyana Britanic*; Muncitorii de pe planfafii 
și-au reluat lucrul

GEORGETOWN 27 (Agerpres).
Muncitorii de pe plantațiile de 

trestie de zahăr din Guyana Brita
nică s-au înapoiat luni la lucru, pu 
nînd astfel capăt grevei revendica
tive, care a durat timp de cinci luni 
și jumătate. Agenția Reuter relatea
ză că Asociația producătorilor de 
trestie de • zahăr a acceptat unele ce
reri ale muncitorilor, dar a refuzat 
să ia în considerație recunoașterea 
Uniunii muncitorilor agricoli din 
Guyana. Ca urmare a acestui fapt, 
președintele adjunct al' uniunii, Mac-

Angtto- Lipsă acută de locuințe
LONDRA 27 (Agerpres).
fnlr-ur, răspuns la o interpelai - 

in Camera Comunelor, ministru! 
englez pentru problemele locuințe
lor. Joseph Keith, a declarat că 
dintre orașele Angliei, Liverpool-ul

RĂSCOALĂ A DETIMJTILOR POLITICI
PEfttWIENI

LIMA 27 (Agerpres).
Peste 700 de deținuți politici pe- 

ruvieni din închisoarea situată în 
orașul Cuzco s-au răsculat în cursul 
zilei de duminică după ce autori-

Miting în Salvador
SAN SALVADOR 26 (Agerpres).
In orașul San ' Salvador a avut 

loc un miting de masă convocat din 
inițiativa organizațiilor studențești 
din Salvador. Particîpanții la miting 
și-au exprimat solidaritatea cu revo
luția cubană și au dezaprobat re
zoluția anticubană adoptată de către 
Conferința ministerială a O.S.A.

din Italia. Noul sindicat a dat pu
blicității un manifest în care arată 
că își propune drept sarcină să lupte 
pentru apărarea drepturilor sociale 
ale medicilor.

CIUDAD DE MEXICO. - La 
Ciudad de ' Mexico s-au desfășurat 
lucrările celui de-al 4-lea congres 
latino-american, consacrat industriei 
metalurgice. La congres au fost dez
bătute probleme ca finanțarea pro
ducției de oțel în țările Americii La
tine, exploatarea zăcămintelor de mi
nereu de fier și altele.

ROMA. — Noul guvern de cen- 
tru-stlnga condus de Aldo Moro se 
va prezenta joi în fața Senatului, și 
Camerei Deputaților. După discur
sul președintelui de Consiliu, vor 
începe discuțiile asupra programului 
noului guvern in aceeași zi, pentru 
a se termina la sfirșitul săptămînii. 
Președintele Consiliului va expune 
miercuri miniștrilor săi liniile mari 
ale declarației pe care o va face în 
parlament.

LA PAZ. — Confederația univer 
sitară din Bolivia a dat publicității 
o declarație în care arată că O.S.A. 
nu este capabila să rezolve proble
mele țărilor latino-ameficane. Confe
derația universitară din Bolivia se 
pronunță în apărarea principiilor 
autodeterminării ':și‘-,neamestecul ui. 

rației s-au înființat cinci comitete 
care coordonează activitatea organi
zațiilor de femei din țările afri
cane în diferite domenii; dreptu
rile femeilor și copiilor, probleme 
sociale și ocrotirea sănătății, pre
gătirea economică, artă și cultură 
și eliberarea Africii. Federația fe
meilor din întreaga Africă a ade
rat la Organizația Unității Afri
cane care reunește toate statele in
dependente din Africa.

cie Hamid, a subliniat într-un mesaj 
adresat muncitorilor că deși din mo
tive de tactică s-a hotărît încetarea 
grevei, Uniunea muncitorilor agri
coli va continua lupta pentru drep
tate.

Ministrul Muncii, Rânji Char- 
disingh, a informat în același timp 
că a fost creată o comisie, cu apro
barea primului ministru Jagan, care 
va încerca realizarea unei reglemen
tări a conflictului dintre muncitori 
și proprietarii plantațiilor.

deține întîietatea în privința co
cioabelor și locuințelor insalubre, 
fiind Urmat de Manchester și Shef
field. El a declarat că în întreaga 
Anglie 50 000 de persoane nu au 
la ora actuală unde locui.

tățiie nu le-au permis să aniver
seze ziua de 26 iulie, ziua insu
recției naționale a poporului Cu
ban. Poliția a deschis focul îm
potriva răsculaților. o persoană fiind 
ucisă și zece rănite. De asemenea, 
polițiștii au aruncat grenade cu 
gaze lacrimogene în încercarea de 
a sili pe răsculați să reintre în 
celulele lor.

Unanimitatea nu a fost obținută
Timp de cinci zile miniștrii aface

rilor externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane s-an 
întrunit la Washington în cadrul li
nei conferințe convocată cu scopul 
adoptării unor noi „sancțiuni" împo
triva Cubei. La 
sfîrșitul celei de-a 
cincea zi de dezba
teri, sîmbătă sea
ra s-a anunțat ofi
cial că a fost a- 
probat un proiect de rezoluție pre
zentat de Costa Rica, Columbia și 
Panama prin care se stipulează ea 
țările lafino-americane să nu mai 
mențină relații diplomatice cu Cuba 
precum și să fie instaurat un em
bargo ecdiomic și comercial față de 
această țară.

La încheierea lucrărilor, comenta
torii agențiilor occidentale de presă 
au remarcat faptul, ca unul din prin 
cipalele țeluri ale conferinței, afirma
rea unei poziții comune a tuturor sta
telor membre ale O.S.A. față de Cu
ba, nu a fost atins. Subliniind că 
în ciuda eforturilor întreprinse atît 
în ședințele plenare cît și în cele se
crete pentru a se realiza cel puțin 
abținerea de la vot a delegatii'or 
Mexicului Uruguavului, Chile și Br- 
liviei. dacă nu un vot afirmativ, co
respondentul din Washington al a- 
genției Reuter subliniază că votul 
împotriva rezoluțiilor al celor pa
tru țări pune sub semnul întrebării 
eficacitatea acestora ..Faptul că 
trei din cele oatru țări care s-au 
opus sancțiunilor reprezintă majori
tatea comerțului latino-american cu 
Cuba scrie agenția — este nu
mai unul din factorii de bază care

Comentariul zilei

II ani le la na|l lailiarea 
caialalni le Soez

CAIRO 27 (Agerpres).
La o conferință de presă organi

zată cu prilejul celei de-a 8-a ani
versări a naționalizării Canalului de 
Suez, Mahud Yunes, șeful Direcției 
Canalului de Suez, a declarat că 
în această perioadă au fost efectua- 
ie lucrări importante pentru moder
nizarea canalului și îmbunătățirea 
navigației. In acest scop, guvernul 
R.A.U. a cheltuit 90 milioane lire e- 
giptene, adică de 4,5 ori mai mult 
decît a cheltuit fosta administrație 
a canalului în 87 de ani. Veniturile 
provenite din administrarea canalu
lui în opt ani au fost de 400 milioa
ne lire egiptene față de un milion 
lire anual cît primea Egiptul pînă 
ia naționalizare.

Declarația lui K. Nkrumah
ACCRA 27 (Agerpres).
Președintele Republicii Ghana, 

Kwame Nkrumah, s-a înapoiat la 
Accra, venind de la Cairo, unde a 
participat la Conferința șefilor de 
state și guverne ai țărilor africane. 
In declarația făcută la sosire, pre
ședintele Nkrumah a subliniat că 
popoarele africane trebuie să conti
nue lupta pentru eliberarea deplină 
a continentului lor. Conferința de 
la Cairo, a arătat el. a contribuit 
la consolidarea bazelor unității afri
cane.

Președintele R. Malgașe 
va vizita S.U.A.

NEW YORK 27 (Agerpres).
Philibert Tsiranana, președintele 

Republicii Malgașe, a sosit în Sta
tele Unite într-o vizită de două zile. 
El va avea întrevederi cu preșe
dintele S.U.A., Lyndon Johnson, în 
cursul cărora, potrivit agenției As
sociated Presse, va cere o contri
buție mai mare din partea State
lor Unite la realizarea planurilor de - 
dezvoltare economică a țării sale.

ridică problema eficacității acțiunii 
O.S.A.". Pentru agenția United 
Press Internațional, votul contra al 
celor patru state în problema „san
cțiunilor" reprezintă o acțiune „ca
re ar putea duce la o ruptură în 

sînul O.S.A. pri
vind problema cu
bană". Agenția se 
referă la cuvin
tele ambasadoru
lui Mexicului pe 

lîngă Organizația Statelor Ameri
cane. Vicente Sanchez Gavito. ca
re a declarat că nu crede în în
vinuirile aduse guvernului cuban. 
precum și la declarațiile ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Chile. Julio Philippi, care a spus 
că țara sa se "opune sancțiunilor 
„întrucît consideră că acestea nu 
sînt în concordanță cu prevederile 
Tratatului de apărare mutuală de 
la Rio de Janeiro".

Luni dimineața ziarul ..New 
York Times" a scris că ..emisfera 
americană continuă să rămînă di
vizată în problema cubană" si re
zultatul votului poate fi considerat 
..ca dezamăgitor".

Astfel, se poate spune că rezul
tatele conferinței O.S.A nu au în
trunit decît parțial așteptările. A- 
cest lucru a fost scos în evidentă 
de observatorii din Washington ca
re au arătat că o poziție comună 
a tuturor statelor membre ale 
O S.A. nu a putut fi obținută într- 
un moment cînd țările latino-a- 
mericane au nevoie mai mult ca 
oricînd de unanimitate.

I. ANDREESCU
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