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In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări
a eliberării patriei

Un nou buchet de blocuri
încă din săptămîna trecută în 

noul cvartal aflat în lucru pe fos 
ta arenă sportivă din Vulcan a în
ceput construcția celui de-al doilea 
Ыос prin procedeul cofrajului gli
sant. In prezent, la primul bloc 
construit prin această metodă — 
blocul D 10 se montează planșeele 
prefabricate cu ajutorul unei pu
ternice macarale. Avînd un număr 
mare de etaje — 8 și parter — 
acest bloc va fi deservit de 4 as
censoare. 2 în funcțiune și 2 de 
rezervă.

Acum, cofrajul glisant — o ins
talație completă, în greutate de 
peste 100 tone prevăzută cu siste
me hidraulice de ridicare, ghidare 
și reglare — se înalță treptat, fă- 
cînd să apară sub platforma sa 
etaj după etaj blocul D 12, în a- 
propiere de celălalt. Muncitorii de 
aici au dobîndit experiență în fo
losirea cofrajului glisant și sînt ho- 
tărîți să execute noul obiectiv într-un 
timp mult mai scurt, in acest scop, 
din timp, au fost aduse în jurul 
fundației noului bloc cantitățile ne
cesare de armături pentru betoane,

peste 
cifră 
folo- 
cum 
реп-

Peisajul industrial al Clujului 
se află într-o continuă trans
formare. Zece întreprinderi noi, 
ridicate din temelii în anii pu
terii populare, alături de cele 
vechi, reconstruite, au făcut să 
crească producția industrială a 
orașului de zeci de ori, în nu
mai două decenii.

Din acest peisaj, mereu îmbo
gății al Clujului, face parte și 
Fabrica de medicamente „Tera
pia", întreprindere modernă, do
tată cu utilaje de înaltă tehni
citate, care asigură o producție 
de calitate superioară.

Dacă acum 17—18 ani, Fa- 
’ brica „Terapia" producea doar 

cîteva medicamente neînsemnate, 
astăzi se realizează aici 
160 de produse. Este o 
care peste 2—3 ani va fi 
sită pentru comparații, așa 
120 este în prezent folosită
tru confruntările cu gama medi
camentelor din anul 1961. Chiar 
pînă la sfîrșitul acestui an ur
mează să intre în producție 
încă 14 noi medicamente.

Medicii și instituțiile sanita
re din întreaga tară, în acțiu
nea lor pentru apărarea sănă
tății populației, găsesc printre 
medicamentele produse la ..Te
rapia". aliați foarte puternici.

Asemenea celorlalte întreprin
deri din orașul Cluj, Fabrica de 
medicamente „Terapia" este în
tr-o continuă dezvoltare. In ul
timii ani au intrat în funcțiune 
noi secții, iar cele vechi au fost 
dotate cu utilaje productive de 
înaltă tehnicitate. Nu de mult, 
a intrat în producție o secție 
de oxigen cu o capacitate de 50 
m c/oră și secția universală, 
unde se lucrează 
In 1962 a intrat 
seefia de sinteză 
mai modernă din 

sinteza fină, 
în funcțiune 
nouă — cea 
fabrică. Aici,

prefabricate pentru montarea planșe- 
elor și alte materiale.

Ritmul rapid al construcției cu 
ajutorul cofrajului glisant se vede 
și din faptul că deși glisarea celui 
de-al doilea bloc a început abia 
de curînd, se toarnă fundațiile la 
încă două blocuri care vor fi exe
cutate prin această metodă.

Bătrîna așezare minieră întinerej 
te astfel prin noi și noi buchete 
de blocuri care vor da Vulcanului 
zilelor noastre un aspect nou, tine
resc. modern.

Din adîncurile minei Vulcan un -nou convoi de vagonete a pornit 
spre ziuă cu rodul muncii minerilor.

Inițiative : Primii din cvartalul IV
Ideea a existat mai de mult. Lo

catarii de la scara I. blocul 38, din 
cvartalul IV al cartierului Livezeni, 
hotărîseră cu, cîtva timp în urmă ca 
împreună să amenajeze în fața blo
cului ronduri de flori. Au văzut oa
menii că peste tot se fac pregătiri 
intense pentru a întîmpina mărea 
sărbătoare din August cu spațiile din 
jurul blocurilor frumos amenajate

Zilele trecute, oamenii de la blo
cul 38 au trecut la fapte. In fruntea 
acțiunii s-a aflat muncitorul coope
rator Herlo Teodor. Le-a venit în a- 
jutor și președintele comitetului de 
cetățeni din cartier. Herlo împreună 
cu minerul Fălop Tamaș. au adus 
de pe deal glii, pentru a completa 
spațiul verde. Mecanicul Boier Ioan 
a săpat terenul, Bușoi Maria și Var- 
var Oprița au plantat apoi mușcate, 
petunii. Responsabilul scării, medi
cul-Radu Ionel a mobilizat alți io-

ftMeițiait ii întrecere
Zilele trecute, cu prilejul unei 

consfătuiri de producție, din Între
prinderea forestieră Petroșani, colec
tivele de muncă ale sectoarelor 
Cîmpu lui Neag și Lonea. au primit 
drapelul de sector evidențiat în în
trecerea socialistă pentru realizările 
obținute în semestrul I.

Descriind în cadrul consfătuirii 
metodele de muncă ce au dus la 
depășirea planului de producție pe 
semestrul I cu 4,5 și, respectiv, cu 
3,9 la sută, șefii de brigadă și tehni
cienii din cele două sectoare eviden
țiate s-au angajat să dubleze pînă 
la data de 23 August rezultatele 
obținute.

catari la munca de înfrumusețare. 
Și . iată că au apărut două ronduri 
cu flori. Iarba fragedă, de un verde 
intens este udată în fiecare zi. Tre
cătorii admiră fapta celor de la blo
cul 38. Văd că este o treabă, de buni 
gospodari, de oameni harnici, cu 
inițiativă. Și faptul că zugrăvesc 
casa scării, schimbă draperiile, se 
pregătesc să așeze ghivece cu flori 
pe toată scara dovedește că locata
rii doresc ca scara, blocul lor să fie 
cel mai bine îngrijit.

Sînt primii din cvartalul IV al 
cartierului Livezeni care au amena
jat ronduri de flori. în fața blocului. 
Dar, s-ar putea ca în zilele urmă- 

■ toare să le urmeze pilda și alți ve
cini...

'FR. VETRO

FĂURIT ÎN ANII NO$TR1

S-au întîlnit doi fruntași ai minei Aninoasa, doi brigadieri de frunte 
— Cristea Aurel (dreapta) și David Ioan.

Pregătirea noului an de Invătămlnt — 
In atenția comitetului de partid

Ultima plenară a comitetului de 
partid de la exploatarea minieră 
Petrila. care a avut loc recent, a 
analizat desfășurarea învățămîntului 
de partid pe anul 1963-1964, mă
surile ce trebuie luate pentru orga
nizarea noului an de învățămînt.

Din referatul prezentat in plenară 
a reieșit că anul de învățămînt s-a 
încheiat cu rezultate bune. Cei pes
te 1 200 membri și candidați de 
partid, tovarăși din activul U.T.M. 
cit și din activul fără de partid 
încadrați în cercuri și, cursuri au 
muncit. stăruitor pentru ridicarea ni
velului lor politic și ideologic. Un 
fapt pozitiv este și acela că față 
de aitut precedent1 frecvența >â cres
cut, ajungînd pe comitet’ pînă lâ 90 
la sută, iar la unele cercuri 98-99 
la sută.

Ca rezultat ai creșterii eficacității 
și îmbunătățirii conținutului înva- 
țămîntului de partid, s-au obținut 
rezultate&umOase în producție. Ast
fel. pe primul semestru al acestui 
an, planul a fost îndeplinit în pro
porție-de 100,4' la sută,; realizîndu-se 
în același timp economii la prețul 
de cost în valoare de 161 000 lei. 
In mod ritmic și-a realizat lună de 
lună sarcinile de plan colectivul 
sectorului III, care în cursul aces
tui an a dat peste plan cca. 6 000 
tone cărbune. Lunar și-âu realizat 
sarcinile de plan sectorul I, secto
rul V rambleu, sectoarele VII trans

port, VIII' electro-mecanic." Rezultate 
bune a obținut și colectivul sectoru
lui XI investiții, care în primul se
mestru al acestui an a îndeplinit 
sarcinile de plan în proporție de 
107 la sută la săpări și 105 la su
tă la betonări precum și o economie 
la prețul de cost de 1 449 000, lei, 
aceasta datorită și aplicării în via
ță a propunerilor făcute la cercul 
de economie : concretă de către 
cursanți.-

Astfel, cursanții Tătaru Petru și 
Lupii Glieorghe au propus ca 
în locul scîndtjrii pentru cofraje la 

betonare să fie introduse cofraje de 
tablă care se pot refolosi de mai 
multe ori, propunere care acum se 
aplică la toate locurile de muncă. 
La fel s-a aplicat în viață propune
rea făcută de tov. Solomon Dumi- 
trache și Niedermaier Ludovic ca 
la lucrările de pregătire în săpare, 
care se betonează, armarea: provizo
rie să fie făcută în fier care să- 
poate răpi și refolosi la altă lucrare,.

Propuneri pentru îmbunătățirea' 
procesului de producție au făcut și 
cursanții din celelalte cercuri de 
economie concretă'. Tov. Biro Io-, 
sif de la atelierul mecanic a propus, 
confecționarea , unui ■ termocuplu 
pentru măsurarea , temperaturii > ae
rului comprimat de la compresoare, 
precum și unele modificări la com
presorul de 100 mc, ceea ce a dus 
ia prelungirea duratei lui de func-. 
ționare. Aceste propuneri se aplică 
dînd rezultate bune. .

Ca rezultat ăl . eficacității . învăță- 
mintului de partid, a crescut nivelul 
politic al membrilor și candidațikir 
de partid. De- asemenea, s-au înre
gistrat progrese in creșterea și edu
carea tovarășilor din activul fără 
de partid, fapt reflectat de numărul 
mare de tovarăși care au solicitat 
să fie primiți în partid. Astfel, de 
la începutul anului de învățămînt, ■ 
anul 1963-64 și pînă la închiderea! 
sa, au fost primiți' în partid liTji 
membri și 87 candidați din rîndull 
celor mai destoinici muncitori, așa 
cum sînt tov. Toma Cornel și Mangj 
Nicolae din sectorul investiții, Gliș- 
că Vasile din sectorul IV, Stan Ni
colae din sectorul I, Ciurea loan 
din sectorul VII de transport și al
ții.

Un alt fapt grăitor care reflectă 
ridicarea conștiinței socialiste este 
și acela că .415 tovarăși din exploa
tarea noastră, majoritatea cursant! 
ai învățămîntului de partid, sînt' 
purtători ai insignei de fruntaș în 
întrecerea socialistă.

In cursul anului de învățămînt 
IOAN RAR PEN' 

activist de partid

(Continuare în pag. 3-a)

v. SOFRONIE 
corespondent Agerpres 
pentru regiunea Cluj

(Continuare în pag. 3*a) Printre cele 11 cartiere noi apărute pe harta Văii Jiului în anii puterii populare se numără și cartierul Braîa din Lupeni, cu zeci de 
blocuri moderne și apartamente con fortabile, ce au luat locul vechii colo nii insalubre.
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8 cate importantă de reducere a prețului de cost

H. Micșorarea consumurilor 
specifice de energie

La evaluarea factorilor care in
fluențează variația consumului spe
cific de energie de la un an la ce- 
iăialt se ține seama de faptul că 
consumul de energie de la exploa
tările miniere are două componente 
principale: componenta constantă
față de producția de cărbune, care 
există indiferent dacă se face ex
tracție sau nu (ventilatoarele prin
cipale și secundare, o parte din 
pompele, principale, din compresoa- 
re etc.) și care reprezintă 40-46 la 
sută din- consumul total de energic 
(adică consumul de energie al unei 
zile nelucrătoare) și componenta va
riabilă, proporțională cu producția 
de cărbune (mașini de abataj, uti
laje de transport orizontal și ver
tical, rambleu). Trebuie remarcat 
aici că în general introduce
rea de mașini și mecanisme noi cu 
consum de energie mărit duce la 
0 creștere a productivității și a pro
ducției însă are un efect mic asu
pra creșterii consumului specific.

Există și factori care dau consu
mului specific un caracter de întîrn- 
plare : apariția focurilor de mină ca
re sporesc mult volumul rambleti- 
lui hidraulic; infiltrațiile mari de 
apă din lucrări vechi și din preci
pitații atmosferice; perioada de frig 
îndelungat face să scadă brusc pre
siunea în rețelele de aer și apare 
necesitatea punerii în funcție a com- 
presoarelor de rezervă; degajări mari 
de metan la deschideri care impun 
utilizarea cu precădere a energiei 
pneumatice; nivelul tensiunilor din 
sistem, are de asemenea, b mare in
fluență asupra consumului specific. 
La tensiuni mari ațît consumul de 
mers în gol este ridicat cît 
terea reactivă consumată.

Creșterea de la an la an 
•tunului specific de energie
eă la o exploatare se datorește, în 
special, înrăutățirii condițiilor de ex
ploatare din cauza creșterii adînci- 
mii și întinderii minei, precum și 
degajărilor mai mari de gaze cu 
eît se merge mai în adîncime (creș
te puterea la ventilație, evacuare a 
apelor, transportul orizontal și ver
tical). Practic se calculează pute
rea necesară în plus la acționarea 
utilajelor respective și energia 
sumată de acestea.

Scăderea consumului specific 
datorește: creșterii producției
cărbune. Componenta constantă a 
consumului va avea o pdndere mai 
mică pe tona de produs; măsurilor 
tehnico-organizatorice (M.T.O.) de
reducere aplicate de către exploată-

și pu-

a con- 
electri-

rile miniere pentru raționalizarea 
consumului de energie electrică.

Măsurile tehnico-organizatorice se 
stabilesc, de regulă, de către servi
ciile energetice ale exploatărilor pe 
baza studierii condițiilor existente, a 
literaturii de specialitate, a colaboră
rii cu personalul tehnic din unitate 
și a indicațiilor organelor de control 
energetic. Planul de măguri tehnico- 
organizatorice trasează sarcini atît 
personalului energetic cît și celui de 
exploatare în scopul economisirii tu
turor formelor de energie. In acest 
sens energeticul șef trebuie să co
laboreze eu toate sectoarele (de pro
ducție, investiții, transport etc ) ale 
exploatării.

Analizînd planurile M.T.O. întoc
mite de unele unități se constată că, 
în. general, ele cuprind aceleași mă
suri ca și în anii precedenți (elimi
narea suflărilor, oprirea compresoa- 
relor între schimburi, înlocuirea mo
toarelor etc..) și care deci nu mai pot 
duce la scăderea consumului specific 
ci sînt necesare pentru menținerea 
lui la nivelul anilor precedenți.

Intrucîț factorii numiți negativi, 
care duc la creșterea consumului 
specific de energie nu încetează să 
acționeze, se pune problema găsirii 
de noi surse interne pentru economi
sirea energiei electrice. Se pare că 
acestea există la unitățile noastre 
miniere și vom aminti citeva din 
cele care ar putea avea efecte eco
nomice importante :

— Normarea consumului specific 
de aer comprimat pe sectoare de 
producție și includerea lui în pre
țul de cost. Această măsură organi
zatorică ar avea efecte economice 
importante deoarece întreg persona
lul de sector ar fi interesat în 
pistarea . și eliminarea rapidă a 
ilarilor. în eliminarea aerisirii 
conducta de aer, în reducerea la
niinum a consumatorilor pneuma
tici. Trebuie să arătăm că, în majo
ritatea. cazurilor, lipsa aparatelor de 
măsură și a sectorizării rețelelor de 
aer comprimat împiedică rezolvarea 
momentană a problemei. Sînt cazuri 
în care nici energia electrică nu 
este normată și urmărită cu aparate 
de măsură pe sectoare, deși acest 
lucru e mai ușor de realizat.

— Micșorarea influenței tempera
turii scăzute asupra scăderii presiu
ni prin rețelele de aer comprimat 
(prin izolarea termică a conductelor 
aflate în exterior, în atmosferă s-au 
alte proce.dee) nefiind necesară pu
nerea în funcție a noi unități de 
compresoare în perioada de iarnă.

N1COLAE 
HINDOREANU 

inginer principal 
energetic 
C.C.V.J.

Utilaje noi perna minofi
In perioada care a trecut din a- 

cest an, exploatările miniere și u- 
zinele de preparare din Valea Jiu
lui au fost dotate cu diferite ma
șini și utilaje în valoare de peste 
73 509 000 Iei. Printre principalele 
mașini 
sul de 
numără 
tate la
Coroești in valoare de peste 5 mi
lioane lei.

și utilaje intrate în proce 
producție in anul acesta se 
și complexul de utilaje mon- 
noua uzină de preparare din

con-

se, 
de

de
se
rt in 
mi-

Pentru protecția
Grija statului pentru îmbunătăți

rea continuă a condițiilor de muncă 
și securitate ale minerilor este re
flectată si prin creșterea continuă a 
sumelor 
rea 
ției 
ma
cheltuită pentru îmbunătățirea pro
tecției muncii suma de 11 423 300 lei. 
cu un milion de lei mai mult decit

muncii în mine

alocate pentru îmbunăt&ți- 
tehnicii securității și a protec 
muncii. Astfel, numai în pri- 
jumătate a acestui an a fost

s-a consumat in aceeași 
anului trecut.

Din această sumă au 
tuite pentru procurarea 
ment de protecție 
pentru echipament 
lei.

Pentru tehnica 
pentru executarea
prevenire a accidentelor de muncă 
a fost cheltuită suma de aproape 
un milion de lei.

perioadt a

fost chel- 
de echipa- 

2 252 000 lei, iar 
de uzură I 163 000

securității, adică 
unor lucrări de

Cum ne preocupăm de întărirea rolului
maiștrilor

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului privitoare la ridicarea ro
lului maiștrilor în producție, con
ducerea minei Aninoasa a întreprins 
și continuă să 
menite a 
iizări 
linie, 
tentă 
ridica 
nală a maiștrilor și a crește sfera 
preocupărilor lor 
credințindu-li-se 
sită o exigență 
ta, în paralel cu 
de conducere de 
dîțiile tehnico-materiale 
se urmărește creșterea autorității a- 
cestora în 
subordine.

Problema 
producție a 
noastră 
plenară 
această 
rie de 
pul ui 
ceea 
sului 
și a 
nele 
mineri erau preluate faptic de către 
corpul ingineresc din cadrul sectoa
relor de producție. Pe de altă parte 
s-a constatat că mulți dintre maiștri 
nu sînt în măsură să rezolve cu 
competență sarcini legate de atribu
tele lor pe linie tehnică și economi
că, pe de o parte, din lipsa unor 
temeinice cunoștințe profesionale, 
iar pe de altă parte, din cauza ne- 
antrenării lor la rezolvarea comple
xelor probleme ce stau în fața sec
toarelor. De cele mai multe ori ro
lul maistrului se reduce la simple 
operații de control și supraveghere, 
fără ca aceasta să aibă o privire de 
ansamblu asupra situației revirului 
pe care-1 conduce. Pe baza dezba
terilor s-au adoptat măsuri concrete 
în vederea remedierii stării de lu
cruri existente. Astfel a luat ființă 
un curs tehnico-economic în care au 
fost cuprinși toți maiștrii și tehni
cienii mineri (în număr de 52). Du
rata cursului de 6 luni a fost folo
sită spre a le transmite acestora.

în procesul de

întreprindă acțiuni 
asigura obținerea unor rea- 
mai însemnate pe această 
general, orientarea exis- 

mina Aninoasa constă în a 
continuu pregătirea profesio-

capac-
cu-
cu
a-i 
de

a

profesionale. ln- 
sarcini care nece- 
profesională spori- 
străduința eadrelor 
a le asigura con- 

necesare,

fața muncitorilor din

activității maiștrilor în 
fost discutată la mina 

încă în anul 1963, într-o 
a comitetului de partid. Cu 
ocazie s-au. constatat o se- 

deficiențe în activitatea c.or-
mediti tehnic. îndeosebi în 

ce privește conducerea proce- 
iehnologic la nivelul revirelor 
secțiilor. S-a constatat că u- 

atribuțiuni ce revin maiștrilor

pe lîngă o serie de lecții cu 
ter tehnic de reîmprospătare 
noștințelor și o serie de lecții 
caracter economic cu scopul de 
familiariza cu noțiunile de bază
care au nevoie. Conducerea exploa
tării a emis instrucțiuni sectoarelor 
pentru a da tot concursul acțiunii 
de ridicare a pregătirii maiștrilor. 
După terminarea cursului s-a trecut 
la instruirea practică a maiștrilor, 
cu care prilej, pe baza cunoștințelor 
asimilate de fiecare, a fost posibilă 
transmiterea către aceștia a o serie 
de atribuțiuni. S-a statornicit prac
tica de a nu se mai transmite diapo- 
zițiuni la locurile de muncă fără cu
noștința maiștrilor. La elaborarea 
normelor sînt consultați cu regula
ritate maiștrii. In comisiile tarifare 
de încadrare ca și cu ocazia apli

cării sistemului premial, cuvîntul 
maiștrilor a devenit hotăritor. Se 
poate afirma deci că afectînd mais
trului toate atributele legate de lo
cul de muncă, începînd cu proble
mele de producție și terminînd cu 
cele ale condițiilor social-materiale 
ale muncitorilor în subordine, s-au 
creat premise certe pentru a întări 
pe zi ce trece rolul și autoritatea 
acestora în procesul de producție.

In anul 1964 am organizat, de a- 
semenea, un lectorat tehnic cu sco
pul de a continua îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale maiștri
lor. Acest lectorat are în program 
expuneri pe teme din mineritul Văii 
Jiului și mondial, spre a-i familia
riza pe cursanți cu problemele me
reu mai noi, mai complexe. In toată 
această perioadă conducerea exploa
tării a fost îndrumată de comitetul 
de partid și a primit un sprijin sub
stanțial din partea comisiei econo
mice a comitetului sindicatului.

Totuși la mina noastră mai sînt 
greutăți pe care le-am întîmpinat și 
continuăm să le întîmpinăm. Este 
vorba în primul rînd de existența 
în cadrul minei a două categorii de 
maiștri — unii cu multă experiență 
practică, mai în vîrstă și care nu au

producție
urmat școala de maiștri și alții, ti
neri cu multă putere de muncă, bine 
pregătiți profesionai-teorețic, însă 
fără experiența necesară. Ori este 
știut că cerințele și sarcinile care le 
avem în față cer pe lîngă pregătirea 
profesională necesară și o experien
ță practică bogată. Este deci de la 
sine înțeles că nu poate avea loc o 
înlocuire automată a celor cu expe
riență îndelungată, fără a risca ivi
rea unor greutăți în procesul de pro
ducție. Pentru a înlătura acest nea
juns, considerăm că, nu ar fi lipsită' s 
de interes studierea posibilităților 
de a introduce o perioadă de sta- 
giatură de 1 an de zile a tinerelor 
cadre de maiștri, timp în care să se 
familiarizeze cu sarcinile ce revin 
funcției de maistru și numai după 
aceea să-și preia atribuțiile funcției. 
Prin aceasta s-ar asigura o prelua
re treptată a funcției de maistru în 
toată complexitatea ei, eliminîndu-se 
neajunsurile pe care le crează mun
ca directă a noilor, cadre, imediat, 
după terminarea școlii.

Mai sînt cazuri cînd unii maiștri 
preferă a se concentra în mod ex
clusiv asupra realizării producției 
planificate fără a ține 
sarcinile economice ale
muncă, îndeosebi realizarea randa
mentului și a prețului de cost pla
nificat. Este neîndoielnic faptul că 
dacă asemenea probleme ar consti
tui o preocupare a tuturor maiștri
lor, soluționarea lor pe ansamblul 
exploatării ar fi mult mai ușoară.

Pornind de la ideea că în produc
ție maistrul este 
mai apropiat de 
ducție, că prin el 
treaga muncă de 
drumare etc., la

. continuă să se desfășoare o activi
tate intensă sub toate formele pen
tru a valorifica cît mai deplin ma
rele potențial productiv care poate 
rezulta din activizarea integrală a 
corpului mediu tehnic..

DAN COCOTA
inginer șef E. Al. Aninoasa

seama de 
locului de

tehnicianul cel 
procesul de pro

se canalizează în- 
conducere și în- 
mina Aninoasa

A'

Printre obiectivele însemnate prevăzute a fi construite 
în cadrul complexului „Puțul sud-Aninoasa“ se numără 
și două funiculare. IN CLIȘEE: (stingă) Pe dealul 
Curmătura a fost ridicat pilonul de cap de la linia de 
golire a funicuiarului de șist; (dreapta) Se transportă 
tronsoanele pilonilor noului funicular, care va duce căr
bunele aninosean la preparația Coroești.

Colțiel celor certați cu N.T.S,

FAPTE DE
In scopul asigurării securității ge

nerale și personale a fiecărui lu
crător din subteran, normele de 
tehnica securității stabilesc obliga
ții pentru fiecare om care coboară 
în mină. Despre necesitatea respec
tării acestor reguli să nu mai vor
bim. E un lucru cunoscut ca -și 
urmările pe care le poate avea ne- 
respectarea lor. Se cunosc bine și 
totuși... Mai sînt oameni care „uită" 
de aceste reguli, fie cît de elemen
tare, săvîrșînd abateri grave 
prevederile N.T.S.

Acest lucru s-a întîmplat 
trecute și cu vagonetarul
Ioan, din sectorul III al minei Vul
can. In această zi omul a fost pus 
pe fapte „mari", dorind să se re
marce neapărat în fața ortacilor lui 
prin „acte de vitejie". Și iată cum 
a procedat. Mai întîi, pentru a avea 
„curaj" pentru asemenea acte, s-a 
dus și a tras cîteva țuici... Și fi
indcă oamenii într-o asemenea stare 
nu sînt admiși în mină — de 
aceasta n-a uitat — a știut omul 
să se descurce pentru a nu fi ob-

de la

zilele
Roșu

„VITEJIE"
servat. Nu s-ă prezentat nici la 
poiltaj, nici la lămpărie. A „tu 
lit-O“ în mină. A ajuns la locul de 
muncă. Aici ce să facă altceva — 
ceva mai bun flici nu era în stare 
să facă — și-a căutat un culcuș 
și s-a pus pe somn. Așa a fost gă
sit și de maistrul miner cînd aces
ta a făcut controlul locului de 
muncă. Cum e și firesc maistrul l-a 
luat în răspăr, învinovățindu-1 pen
tru actul de indisciplină comis, pen
tru abateri de la N.T.S. Dar cine 
credeți eă a fost mai revoltat în 
cadrul acestei discuții ? Chiar vi
novatul — Roșu loan. A făcut omul 
un tărăboi de au răsunat galeriile, 
înjurînd și 
tru miner.

Cazul lui 
discuție. In

amenințindu-1 pe mais-

Roșu loan, e încă în 
sectorul unde lucrează 

se pune întrebarea : un om cu ase
menea abateri și lipsă de răspunde
re față de cele mai elementare nor
me ale tehnicii securității și disci
plinei în muncă poate fi tolerat în 
mijlocul colectivului ? E o întrebare 
firească.

I. D.

4^



trebuie
эа fîouiui 
grăbită!

Dezvoltarea creșterii animalelor 
la nivelul sarcinilor trasate de 
partid este hotărîtă in foarte mare 
măsură de felul cum $e asigură ba
za furajeră. Un rol însemnat îl joa
că furajele fibroase și suculente. Ast
fel, fînul și nutrețul însilozat pot 
alcătui împreună pînă la 80 la sută 
din rația vacilor de lapte și a altor 
categorii de animale.

Avînd în vedere că in condițiile 
Văii Jiului fînul reprezintă nutrețul 
de bază în hrana animalelor, este 
necesar să fie luate , măsuri pentru 
recoltarea la timp și fără pierderi 
a fînețelor. Recoltînd mai de timpu
riu fînețele, pe lîngă că se îmbună
tățește calitatea finului, de cele mai 
multe ori se obține și o producție 
mai mare la hectar ; aceasta se ex
plică prin faptul că pe fînețele co- 
aite mai timpuriu iarba se refece 
într-un timp mai scurt.

Pentru a obține însă un fîn de ca
litate, pe lîngă cositul la timp este 
nevoie ea și uscarea, strînsul, trans
portul, depozitarea și păstrarea a- 
cestuia să fie făcute în mod cores
punzător. Se știe că fînul plouat își 
pierde culoarea, devine prăfos și are 
o valoare nutritivă mai scăzută. Se 
impune să folosim metode care. să 
permită uscarea finului într-un timp 
mai scurt. Astfel uscarea pe orice 
fel de suporți — gard din sîrmă sau 
lemn, pari, colibe — este recoman
dată. In cazul că uscarea se face pe 
suporți și nu pe pămînt așa cum se 
obișnuiește la noi, pierderile la sub
stanțele nutritive se reduc la 20 ia 
sută față de 40 la sută cînd uscarea 
se face pe timp favorabil și 70 la 
sută cînd se face pe timp ploios. 
Foarte importante sînt transportul și 
așezarea finului în căpițe sau șire. 
Se recomandă ca aceste lucrări să 
se facă în special seara și dimineața.

Ținînd cont de cele arătate mal 
sus, în cadrul localităților din Va
lea Jiului unde suprafața fînețelor 
reprezintă 60 la sută din suprafața 
agricolă' a orașului regional Petro
șani, comitetele executive ale sfatu
rilor populare, comandamentele de 
creștere a animalelor trebuie «ă-șî 
îndrepte toată atenția spre recolta
rea la timp și în totalitate a finului 
de pe aceste terenuri, lucru ce nu 
în suficientă măsură a fost în aten
ția acestor organe.

In slabă măsură ș-au executat a- 
ceste lucrări în cadrul localităților 
Bănița, Petrila, Lupeni, Uricani și 
Cîmpu lui Neag. Nu în suficientă 
măsură au fost îndrumați țăranii 
individuali pentru recoltarea la timp 
a loturilor lor personale. De ase
menea, nu a existat o preocupare 
satisfăcătoare pentru buna adminis
trare a loturilor zootehnice în spe- 

160 DE MEDICAMENTE
(Urmare din pag. l-a)

unde întregul proces tehnologic este 
mecanizat și automatizat, se prepa
ra la început un singur produs, hi- 
drazida — cel mai util medicament 
în tratarea tuberculozei. Acum, sec
ția produce 16 sortimente de medi
camente. Trecerea de la fabricarea 
unor medicamente la altui se face 
în mod automat, într-un timp foarte 
scurt. Acest lucru se făcea înainte

Pregătirea miei за le lotiiw — li Mii mtelilii le will
(Urmare din pag. l*a)

care a trecut, o contribuție de sea
mă la desfășurarea activității cercu
rilor și cursurilor au adus-o pro
pagandiștii Constantinescu loan, Do- 
nin Francisc, Radu Vasile, Нале 
Vasile și alții.

Cu toate rezultatele bune obținu
te, lucrările plenarei au scos în evi
dență și unele lipsuri care s-au ma
nifestat în desfășurarea învățămîn- 
tului de partid. In organizațiile de 
bază nr. I, 2 și 5 frecvența a lăsat 
de dorit iar unii propagandiști. în
tre care Strună Constantin, Bota 
loan, Mibuț Victor, Simota Dimi- 
trie au avut multe absențe de la 
seminariile de instruire de la Ca
binetul- de partid. Unii curșanți, care 
nu au participat cu regularitate la 
învățămînt. nu muncesc în produc
ție așa cum ar trebui și printre aceștia 
se numără Bănuțu Fierea, Mîndea- 

cial în cadrul sfatului popular bu- 
peni.

Se remarcă activitatea pozitivă ce 
se depune la sfatul popular lscroni 
unde comitetul executiv, pe lîngă 
faptul că s-a preocupat de recolta
rea loturilor zootehnice, s-a îngrijit 
și de îndrumarea cetățenilor în re
coltarea loturilor personale.

in unele localități, deoarece tere
nurile au fost pășunate pînă tîrziu 
primăvara, producția de fîn nu va a- 
sigura necesarul de furaje animale
lor. Pentru acoperirea deficitului de 
fîn, în special pentru asigurarea 
unui stoc de rezervă de furaje acolo 
unde este cazul, se impune strînge- 
rea de frunzare din esențe de mes
teacăn, frasin, salcie, salcîm — esen
țe lemnoase care se găsesc atît pe 
finețe cît și în cadrul sectorului fo
restier. Este absolut necesar ca a- 
ceste frunzare să se facă din timp, 
cînd frunza are o valoare nutritivă 
mai ridicată; mai tîrziu se lignifi- 
că, conținînd un procent mare de 
celuloză fără valoare nutritivă.

Pînă la 27 iulie pe întreg orașul 
regional Petroșani s-a recoltat circa 
60 la sută din suprafața fînețelor, 
suprafețe mai întinse recoltîndu-se 
la lscroni și Vulcan.

In concluzie, comandamentele de 
creștere a animalelor, comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare tre
buie să impulsioneze efectuarea a- 
cestor lucrări tn timpul stabilit; să 
urmărească îndeaproape recoltarea 
finului în cei mai scurt timp, depo
zitarea lui în bune condițiuni. In a- 
cest fel se asigură hrana pentru a- 
nimale și se crează condiții ca în 
timpul iernii să se obțină producții 
mari de lapte.

ing. ELENA ZEȚA 
președinte al Consiliului agricol 

>1 orașului Petroșani

Nu ne-am făcut decît datoria 
de pionieri

In ziua de 23 iulie, pionierii Bur- 
lec Băloi Peirică și Tamaș Doru de 
la Școala generală de 8 ani din Is- 
croni au observat că la o distanță 
de cea. 2—3 km. în pădurea din 
partea de miazăzi a comunei lscroni, 
se înalță spre albastrul cerului un 
nor gros de fum.

— Incendiu — și-au zis cei doi 
pionieri.

Pentru a fi mai siguri, au alergat 
la fața locului. De ei s-a atașat și 
pionierul Rădoi A. Ghewghe aflat 
în drumul lor.

Ajunși la fața locului au văzut 
că intr-adevăr pădurea s-a aprins și 

anevoios, într-un timp lung; tre
buiau spălate toate instalațiile — 
imunizate acțiunile compușilor chi
mici folosiți anterior etc.

Prin continua sporire a capacită
ții de producție și utilizarea unor 
mașini de mare productivitate, fa
brica „Terapia" din Cluj dă astăzi 
țării aproape de 3 ori mai multe 
medicamente decît în primul an al 
șesenalului și de 17 orî mai multe 
decît înainte de naționalizare.

nu Grigore, Filip Augustin, Buza 
Constantin, Seftiuc Remus.

Plenara a stabilit măsurile ce 
trebuie luate în vederea pregătirii 
și deschiderii în condițiuni bune, a 
noului an de învățămînt de partid. 
Propagandiștii au fost și confirmați 
în adunările generale ale organiza 
țiilor de bază. Din cei peste 40 de 
propagandiști, marea lor majoritate 
au studii medii și superioare și o 
bogată experiență în producție ceea 
ce constituie o premisă pentru des
fășurarea învățămîntului la un ni
vel ridicat.

In vederea încadrării cursanțiior 
în cercuri și cursuri, în Organizațiile 
de bază s-au format colective care 
să discute cu membrii și candida 
ții de partid în scopul cunoașterii 
nivelului lor de pregătire, a prefe
rinței asupra formei de învățămînt 
pe care vor șă o urmeze. Pentru noul 
an va spori numărul cercurilor de

Preeirfimti prin regiunea 
vecină

...Noaptea începuse să se destrame 
alungată de ivirea zorilor. Spre A- 
ninoasa alergau grăbite mașinile ce 
duceau la șut minerii din schimbul 
I. In centrul comunei, animația spe
cifică la intrarea și ieșirea din șut 
era de astă dată mult mai mare. A- 
lături de minerii îmbrăcați de șut, 
așteptau nerăbdători alți vreo 290 
la număr echipați de drumeție. Erau 
cei mai înflăcărați suporteri ai echi
pei de fotbal și excursioniști pasio
nați. Plecau ia Turttu Severin cu e- 
chipa și totodată doreau să viziteze 
acest vechi oraș dunărean. In scurtă 
vreme, 8 mașini s-au umplut cu ex
cursioniști.

Drumul șerpuitor de pe defileul 
Jiului a fost parcurs cu viteză mai 
redusă. Și totuși nu puteai să cu
prinzi îndeajuns frumusețile се-ți ră
săreau in cale la fiecare pas. Joș, 
in aibia-i de stîncă și pietriș. Jiul a- 
lerga grăbit dornic parcă să ves
tească mai degrabă despre succesele 
obținute de mineri în străfunduri de 
munte. Alături, dăltuit în stîncă, dru
mul de fier cu zeci de tunele și via
ducte se întrece în măreție cu seme- 
ția stîncilor.

Abia scăpate din strînsoarea de
fileului, drumul de fier, șoseaua și 
bătrînul Jiu se simt mai - în largul 
lor. Aici se face parcă trecerea de 
la munte la șes. Sîntem în frumosul 

orășel Sadu, E orașul unde locuiesc 
constructorii mult apreciatelor fri
gidere „Eram". De aici încolo e nu
mai cîmpie întreruptă unde și unde 
de cîte un delușor ori sate cu bo
gate gospodării colective. Combinele 
frumos aliniate din curțile gospodă
riilor dovedesc că recolta de grîu, 
orz și secară se află deja în hamba
re. Tîrgul Jiu. orașul lui Tudor, Brîn- 
cuși și al Ecaterinei Teodoroiu te 
îniimpină acum cu nou-i peisaj in
dustrial, cu siluetele elegante ale 

din moment in moment focul putea 
să ia proporții. Pe loc și-au dat 
seama că singuri nu-1 vor putea 
Stinge. Fără să stea pe gînduri au 
coborît în sat și au anunțat orga
nele locale ale puterii de stat și 
formația voluntară de pompieri In 
scurt timp oamenii au fost mobili
zați și împreună cu pompierii, pio
nierii au pornit la stingerea incen
diului.

In timpul lucrului s-au comportat 
ca adevărați pionieri. Cu mîinile. cu 
greblele și sapele au tras frunza 
uscată izolînd-o de foc pariicipînd 
astfel la localizarea și stingerea in
cendiului.

La sfirșitul acțiunii cei trei pio
nieri au fost felicitați de către or
ganele sfatului popular local, de că
tre pompieri. Mulțumiți, cu zîmbeiul 
pe buze, la sfîrșit ei au spus:

— Nu ne-am făcut decît datoria 
de pionieri.

Cuvinte simple, modeste. Ei au/ 
dovedit însă că sînt cu adevărat pi»» s 
nieri, că poarta cu cinste cravata 
roșie.

CORNEA DUMITRU 
directorul Școlii generale de 8 ani 

lscroni

economie concretă, fapt care vi 
contribui la creșterea eficacității 
muncii de propagandă. A fost sta
bilit numărul de propagandiști care 
vor urma cursurile de perfecționare 
cu scoatere din producție, iar res
tul de propagandiști vor fi instruiți 
pe lîngă Cabinetul de partid Pe
troșani fără scoatere din producție.

Din cadrul exploatării noastre un 
număr de 27 ingineri, conducători 
de sectoare, tovarăși din conducerile 
organizațiilor de masă vor urma 
cursurile Universității serale de 3 
ani de pe lîngă Comitetul orășenesc 
de partid Petroșani.

.Măsurile luate vor asigura pregă
tirea în condițiuni bune a noului 
an de învățămînt de partid, fapt 
care arată grija comitetului de partid 
al acestei exploatări pentru îmbună
tățirea muncii de educare marxist- 
leninistă a membrilor și candidafilor 
de partid, pentru ridicarea continui 
a calității muncii de propagandă. 

noilor blocuri de locuit, La Fiilași, 
Strehaia, peste toi noul te îniimpină 
tn toată măreția lui. Pe panta de la 
Balota, peisajul de șes se îmbină cu 
cel de munte. Un șir lung- de va
goane de marfă urcă panta, trase 
de două locomotive Diesel. Departe 
in zare se vede bătrîna Dunăre. Pe 
„Valurile Dunării" imortalizate în 
nemuritorul vals al compozitorului 
Ivanovici plutesc agale vase fluviale. 
Unele din ele ancorează in portul 
Turnu Severin. Și Sici, noul și 
vechiul stau față în față. Vechea 
cetate a Severinului, construită de 
romani pare un pigmeu în compa
rație cu noile construcții. Materialele 
de construcții aflate peste tot dove
desc ей se lucrează în ritm intens. 
Aici se construiește un mare combi
nat de prelucrare și industrializare 

a lemnului și alte obiective econo
mice. Deși echipa lor favorită a fost 
invinsă. cei 200 de excursioniști își 
vor aminti mnltă vreme despre cele 
văzute. Numeroși excursioniști și-au 
exprimat dorința de a porni din nou 
în drumeție prin regiunea vecină. 
Multe sînt de văzut pe itinerariul 
Filiași, Craiova, Dunăre. Capitâia 
Olteniei a devenit doar în anii noș
tri unul din marile orașe industriale 
ale țării.

D. CR1ȘAN

IN CLIȘEU: Coloana fără sfîrșit, 
creație a sculptorului C. Brîncuși, 
din Tîrgu-Jiu.

PROGRAMUL I. -7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,30 Muzică populară din diferite 
regiuni ale țării, 9,30 Muzică din 
operete, 10,15 Emisiune literară ia 
cererea ascultătorilor, 11,00 Muzică 
de estradă. 12,15 Lecția de limba 
engleză. Ciclul 1 (reluarea emisiunii 
din 29 iulie), 13,10 Muzică populară 
cerută de ascultători, 14,10 Muzică 
ușoară de Gelu Solomonescu, 14.30 
Prietena noastră cartea, 17,00 Duete 
din operete. 17,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul f, 18,00 Seară pen
tru tineret, 20.10 Cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare cerute de 
ascultători. 20,30 Antologie poetică: 
Maria Banuș. Prezentare de Dumi
tru Micu. 21,10 Muzică de dans. 
21,45 Părinți și copii, 22,15 Мигісй 
de dans. PROGRAMUL II 9.30 
Vreau să știu. 10,00 Melodii popu
lare 11,15 Lecția de limba rusă. Ci
clul П (reluarea emisiunii din 29 
iulie), 14,05 Cîntâ corul de copii a) 
Radioteleviziunii. 14.30 Muzică ușoa
ră romînească, 15.05 Soliști de mu
zică populară, 15,30 Pagini vesele 
din operete, 16,^0 „Miț dicționar de

in Editura politică
era apenutt

JGN BUGHERU
IGOR ȘERBU

Colocviu cu studenția
192 pag., 5,76 lei

Cartea reliefează profilul studen- я 
tu lui de tip nou al patriei noastre 
socialiste, crescut și educat de 
partid.

Autorii prezintă fapte sugestive 
privind atitudinea studenților față 
de studiu, pregătirea multilaterali a 
viitorilor intelectuali și educația lor 
morală, comunistă, legătura strînsă 
a procesului de invătâmînt cu prac
tica construcției socialiste. In lucra
re este arătat rolul organizației 
U.T.M. și al asociațiilor studenților 
în munca de educație comuniști a 
viitorilor specialiști.

Răcind o comparație cu ceea ce 
oferea tinerei generații regimul bur- 
ghezo-moșieresc, cartea reflecți de 
asemenea condițiile minunate create 
de partid pentru viața și munca stu
denților.

MICHELE PANTALEONE

Mafia fi politica
248 pag., 6,50 lei

Cârtea pune în lumină, de pe po
ziții democratice, pe baza unui bo
gat material faptic, substratul social 
și implicațiile politice ale fenome
nului criminal al mafiei de la ori
ginile lui pînă astăzi.

Autorul, M. Pantaleone, cunoscut 
exponent al mișcării democratice si
ciliene, redă efortul suținut pe care 
îl depun forțele progresiste din Ita
lia pentru demascarea, combaterea 
și eliminarea mafiei din viața social- 
politică a Italiei. Materialul, intere
sant, de o Incontestabilă valoare 
documentară, este prezentat de Mi
chele Paptaleone într-un stil simplu, 
curgător, care face accesibilă lec
tura lucrării unui public larg.

ȘCOALA MEDIE 
PETROȘANI

Aduce Ia cunoștință celor in
teresați că au început inicrie- 
rHe pentru examenele de admi
tere in clasa a VllI-a seral și 
tară frecvență.

Informații suplimentare la se
cretariatul școlii medii din Pe
troșani. x

30 iulie
profesii" de Victor Vîntu, 17,19 In
terpret! de odinioară ai muzieii 
populare, 18,00 Fragmente din opera 
„Aida" de Verdi, 19,05 Muzică popu
lară din Transilvania, 19,30 Muzică 
ușoară, 20,00 Cu microfonul în mij
locul artiștilor amatori, 20,29 Seară 
de operetă Țmontaj muzical-literar), 
21,00 Din muzica populară a țărilor 
balcanice, 21,30 Muzică de dans, 
22,30 Album de operetă.

30 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Șeherrrzada; REPUBLICA: Nu se 
poate fără dragoste; PETRILA : Va
lea Vulturilor;; LONE A : Cavalerul 
Pardaillan; L1VEZENI: Generalul; 
ANINOASA : Viața sportivă; VUL
CAN. : Cartouche; LUPENI: Vară 
și fum; URICANI; E permis să 
calci pe iarbă.



Vizita delegației 
guvernamentale romîne 

m Franța
PARIS 28, Trimisul special Ager- 

pces, M. Moarcăș transmite:
Mărfi, la ora 11, ora Parisului, 

președintele Franței, Charles de 
ваоКе, a primit la palatul Elysse 
pe președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheor- 
ghe Maurer.

ba plecare, la solicitarea ziariști
lor, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne a făcut ur
mătoarea declarație:

Băni o mare prețuire atenției pe 
care președintele Republicii France
ze, Excelența sa Charles de Gaulle, 
oe-a dovedit-o onorîndu-ne în tim
pul șederii noastre în Franța cu o 
întrevedere pe care o considerăm 
rodnică.

Am avut plăcerea să transmit pre
ședintelui de Gaulle, eminentă per
sonalitate a epocii noastre, salutul 
cordial al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej. care

PARIS 28. Trimisul special Ager- 
pres, Mircea Moarcăș transmite:

Marți dimineața vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Alexandru Bîrlădeanu, însoțit 
de dr. Victor Dimitriu. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne la Paris, de consilieri și ex- 
perți a avut o întrevedere cu Gaston 
Palewski, ministru de stat. însărci
nat cu cercetarea științifică și cu 
probleme atomice și spațiale ale 
Franței. La sfîrșitul întrevederii, A- 
lexandru Bîrlădeanu a declarat :

In timpul întrevederii pe care am 
avut-o cu domnul Gaston Palewski, 
ministru de stat, au fost abordate 
probleme privind cooperarea tehnică

★
PARIS 28. Trimisul special Ager- 

pres, Mircea Moarcăș. transmite:
Marți la amiază membrii delega

ției guvernamentale romîne, în frunte 
cu președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, însoțiți 
de ambasadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu, și amba
sadorul Franței la București, Jean 
Louis Pons, precum și de consilieri 
ai delegației, au participat Ia un 
dejun oferit de Rene Navarre, pre
ședintele și director general al Insti
tutului francez al petrolului.

La sosirea la institut, oaspeții ro- 
mîrii au fost întîmpinați de Rene 
Navarre, Jean Claude Balaceanu, di
rector, și de numeroși specia
liști ai institutului.

In timpul dejunului, domnul Rene 
Navărre, care anul acesta ne-a vi
zitat țara în fruntea unei delegații 
de specialiști francezi în domeniul 
industriei petrolului, a declarat în
tre altele : Vă găsiți de puțin timp 
pe pămîntul Franței, însă primirea 
călduroasă făcută peste tot delega
ției romîne își găsește explicația în 
legăturile tradiționale de prietenie 
dintre Franța și Romînia, în legătu
rile culturale și de colaborare teh- 
nico-știînțifică.
■ Răspunzînd gazdei, Alexandru 
Bîrlădeanu. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a spus printre 
altele :

Ingăduiți-mi să vă mulțumesc 
pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o 
să vizităm institutul dv. Am fost 
foarte mișcați de frumoasele cuvinte 
de prietenie pe care le-ați pronun
țat, domnule director, la adresa Ro- 
mîniei și de urările cordiale pe ca
re le-ați exprimat față de noi.

Ridic paharul meu în • sănătatea 
dv, domnule director, și a colabo
ratorilor dv, și vă adresez cele mai 
buhe urări pentru propășirea insti
tutului dv.

După dejun, delegația romînă a 
fost invitată să viziteze laboratoa
rele institutului. Intr-un mare amfi
teatru din moderna clădire a aces
tui important centru de cercetări 
științifice, unde se țin prelegerile în 
cadrul unor cursuri organizate pen
tru specializarea inginerilor, maiștri
lor și altor specialiști din industria 

și-a exprimat convingerea că rela
țiile dintre Romînia și Franța vor 
marca noi progrese în interesul re
ciproc al celor două țări.

Sînt deopotrivă fericit să constat 
că impresia pe care ne-a făcut-o 
președintele Republicii Franceze în 
cursul întrevederii de astăzi nu face 
decît să confirme stima și conside
rația noastră față de președintele de 
Gaulle.

Am avut, de asemenea, satisfac
ția să constat în timpul întrevede
rii că guvernul francez împărtășește 
punctul de vedere al guvernului ro- 
mîn, potrivit căruia deși Romînia și 
Franța sînt țări cu sisteme social- 
economice diferite există, pornind de 
la realitățile specifice ale fiecăreia 
dintre țări, posibilitatea de a dez
volta tot mai mult relațiile lor și că 
dezvoltarea acestor relații este o 
contribuție la marea cauză a păcii 
și a colaborării internaționale.

★
și științifică franco-romînă, coope
rare care a marcat în ultimii ani o 
evoluție ascendentă.

Realizările științei și tehnicii fran
ceze se bucură în Romînia de o 
înaltă prețuire, iar avîntul multila
teral al economiei, științei și tehni
cii romîneștî creează mereu noi ne
cesități și noi posibilități de dezvol
tare a colaborării dintre țările noas
tre în domeniul științei și tehnicii.

Pot să constat cu satisfacție că 
schimbul de vederi cu domnul mi
nistru de stat Gaston Palewski a 
avut loc într-un climat constructiv, 
de înțelegere reciprocă. Consider de 
aceea că întrevederea constituie o 
contribuție la dezvoltarea colaboră
rii dintre Franța și Romînia.

* *
.petrolieră, dl. Rene Navarre a făcut 

oaspeților o amplă expunere în le
gătură cu preocupările actuale ale 
cercetătorilor Institutului francez al 
petrolului. In timpul expunerii vor
bitorul a ținut să sublinieze din im
presiile sale culese în timpul vizitei 
făcute în Romînia. „Specialiștii ro- 
mîni din industria petrolieră sînt 
printre cei mai talentați și pasionați 
petroliști din toți cei pe care i-am 
întîlnit în țările vizitate în ultimii 
20 de ani — a declarat d-sa. Am 
remarcat Ia dînșii o arzătoare do
rință de a cunoaște și în același 
timp o capacitate de realizare cu to
tul deosebită. Și într-adevăr ei au 
realizat lucruri admirabile"

Oaspeții au vizitat apoi Muzeul 
Malmaison de la Rueil, în apropiere 
de Paris, una din reședințele lui 
Napoleon în perioada 1800—1803.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
DELHI. La Delhi s-a anunțat că 

miniștrii de interne ai Indiei și Pa
kistanului se vor intîlni la 20 august 
pentru a continua tratativele în 
problema Kașmirului.

NEW YORK. La centrul de an
trenament din Houston. Texas, al 
Administrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA) s-a anun
țat componența echipajului celui 
de-al doilea zbor al navei cosmice 
„Gemini" proiectat să aibă loc în 
primăvara anului viitor. Echipajul 
va fi format din James Mc Divitt 
de 35 de ani și Edward White de 33 
de ani.

STOCKHOLM. Biroul Telegrafic 
suedez relatează că în cursul primei 
jumătăți a lunii august, vor avea loc 
lucrări comune de cercetare a Mării 
Baltice, cu participarea specialiști
lor din Uniunea Sovietică, *R. D. 
Germană, Polonia. Finlanda, Suedia 
și R. F. Germană. Programul cerce
tărilor include lucrări de măsurare 
a temperaturii apelor în diferite 
puncte ale mării, de stabilire a sali- 
nității, de precizare a vegetației та-

Lucrări ie Consiliului economic 
și social

GENEVA 28 (Agerpres).
Consiliul economic și social al 

©.N.U. s-a întrunit luni într-o șe
dință plenară pentru a discuta des
pre consecințele economice și so
ciale ale unui eventual acord în pro
blema dezarmării generale și to
tal*. Reprezentantul Cehoslovaciei a 
salutat această inițiativă a Consi
liului Economic și Social și a susți
nut crearea unui grup de experți în
sărcinat cu examinarea consecințe
lor economice și sociale ale dezar
mării, subliniind că un studiu apro
fundat în această, problemă ar pu
tea să servească eventual negocie
rilor ca atare asupra dezarmării. In 
acest sens s-a pronunțat și repre
zentantul Iugoslaviei.

Reprezentantul Franței și-a expri
mat părerea că Consiliul nu trebuie 
să dezbată decît consecințele eco
nomice și sociale ale unor eventuale 
măsuri de dezarmare și nu fondul 
problemei dezarmării. Reprezentantul 
S.U.A. a anunțat că delegația sa e- 
laborează în prezent un proiect de 
rezoluție care va fi supus ulterior 
Consiliului. El a declarat pe de altă 
parte, că Statele Unite se vor opune 
creării unui grup de experți însărci
nat cu examinarea specială a conse
cințelor unui eventual acord în pro
blema dezarmării generale și totale.

La rîndul său. reprezentantul chi
lian a subliniat influența favorabilă

Amînarea publicării raportului 
„Comisiei

WASHINGTON 28 (Agerpres).
După cum transmite agenții UP1, 

surse informate din Washington au 
anunțat că publicarea raportului 
„Comisiei Warren" însărcinată să 
ancheteze împrejurările asasinării 
fostului președinte al S.U.A., Ken
nedy, a fost amînată pînă în a doua 
jumătate a lunii septembrie. Aceas
tă măsură a fost luată cu scopul de 
a furniza mai mult timp elaborării 
documentului. Potrivit agenției, ofi
cialități americane au declarat că 
audierea tuturor martorilor a fost 
încheiată și lucrul la raport, care va 
conține 550 de pagini, a înaintat 
simțitor. Aceleași oficialități au de
clarat că raportul comisiei nu con
ține „surprize de bază" față de da
tele cunoscute pînă în prezent. Cu 
toate acestea, în rîndurile membri
lor comisiei au existat unele dife- 

rine și de studiere a curenților ma
rini.

M©SC©VA. La 28 iulie Lothar 
Bolz, locțiitor al președintelui Consi
liului de Miniștri și ministrul afaceri
lor externe al R.D. Germane, a făcut 
o vizită lui A. Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., și a 
avut cu acesta o convorbire în pro
bleme care interesează ambele părți.

LISABONA. Ministrul sănătății al 
Portugaliei, Neto de Corvalho, a de
clarat, cu ocazia unei conferințe de 
presă, că numărul total al morților 
în urma catastrofei feroviare de du
minică din apropierea orașului Porto 
se ridică la 89. iar cel al răniților 
la 78. Toți pasagerii trenului erau 
vilegiaturiști. Vagoanele trenului au 
sărit de pe linie și s-au lovit de un 
viaduct.

NEW YORK. Luînd cuvîntul în 
cadrul unei recepții a „Centrului de 
studiere a instituțiilor democratice" 
din S.U.A., William Douglas, mem
bru al Curții Supreme a S.U.A., a 
adresat- cetățenilor americani apelul 
de a da dovadă de „răbdare și Ințe-

al O.N.U
pe care ar avea-o un eventual acord 
de dezarmare asupra dezvoltării co
merțului mondial și cooperării inter
naționale.

☆

GENEVA 28 (Agerpres).
La Geneva continuă lucrările Con

siliului Economic și Social al O.N.U. 
Luînd cuvîntul în cursul ședinței 
de luni, reprezentantul Uniunii So
vietice. G. P. Arcadiev. a arătat că 
cursa înarmărilor dezorganizează 
comerțul mondial și că. încă de pe 
acum, trebuie studiate consecințele 
economice și comerciale în cazul 
unei dezarmări.

Reprezentantul Algeriei, Abdel 
Kader Chanderli, a afirmat că de
zarmarea generală nu numai că nu 
reprezintă o dificultate tehnică sau 
un inconvenient economic dar pre
zintă avantajul că pune la dispozi
ția progresului economic forțe care 
acum sînt pregătite pentru o even
tuală distrugere.

Referindu-se la posibilitatea reali
zării dezarmării, reprezentantul In
diei, В. K. Nehru, a arătat că țările 
în curs de dezvoltare, care exportă 
materii prime folosite în industria 
de război ar trebui să se gîndească 
încă de pe acum la o nouă orienta
re a comerțului lor în viitor.

Lucrările continuă.

Warren"
rențe de opinie în ce privește exac
titatea datelor conținute în diferite 
capitole.

Reuniunea С. C.
Socialist

ROMA 28 (Agerpres).
In urma divergențelor apărute în 

rîndurile conducerii Partidului So
cialist Italian, la Roma a fost con
vocată luni o reuniune a Comitetului 
Central al acestui partid. La aceas
tă reuniune se discută, printre al
tele, acordul intervenit în legătură 
cu programul noului guvern de cen- 
tru-stînga, precum și problemele ivi
te in urma demisiei lui Ricardo 
Lombardi, directorul ziarului ,.A- 
vanti", organ ai Partidului Socia
list Italian, și a refuzului lui Anto
nio Giolitti, fost ministru al buge
tului, de a intra în noul guvern.

legere față de popoarele altor țări 
pentru a asigura., un climat de înțe
legere favorabil tuturor popoarelor". 
In prezent, a arătat Douglas, prin
cipala problemă este de „a asigura 
securitatea acestei lumi în care 
există diferite sisteme".

SEUL. Adunarea Națională sud- 
coreeană a aprobat marți o rezolu
ție care cere președintelui Pak Cijan 
Hi să dispună anularea legii mar
țiale instituite in capitala țării. Du
pă cum se știe, legea marțială a fost 
decretată la Seul, la 3 iunie, ca ur
mare a demonstrațiilor studențești. 
Rezoluția a fost elaborată în urma 
unor negocieri ce s-au desfășurat 
timp de o săptamînă între partidul 
de guvernămînt și partidele de opo
ziție din Adunarea Națională.

BELGRAD. Delegația Partidului 
Socialist din Japonia condusă de 

Tomomi Narita, secretar general al 
Partidului Socialist din Japonia și 
membru ai Parlamentului japonez, a 
sosit luni la Belgrad.

BOGOTA. Un elicopter aparținînd 
forțelor militare ale Columbiei s-a 
prăbușit luni, la 160 km de Bogota. 
Cele șase persoane care se aflau la 
bord au pierit.

[NHiliiii intre Иаййоі 
si Papaaireu

ATENA 28 (Agerpres).
In urma primelor convorbiri care 

au avut loc luni la Atena între pre
ședintele Makarios și primul minis
tru grec Papandreu a fost dat publi
cității un scurt comunicat în care 
se arată că cei doi oameni de stat 
„au constatat din nou identitatea 
absolută a punctelor lor de vedere 
și reafirmă hotărîrea de a urma li
nia trasată deja în comun".

După convorbiri, președintele Ma
karios a declarat că problema Ci
prului evoluează într-un mod satis
făcător. „Obiectivul spre care tin
dem este unirea cu Grecia" (Enosis) 
— a spus el — afirmînd totodată că 
nu vede o soluție în afara O.N.U.

Referindu-se la o soluționare a 
crizei cipriote ca rezultai al trata
tivelor între părțile interesate în 
Cipru, Makarios a subliniat că a- 
ceasta n-ar putea fi decît un com
promis șî deci ea ar trebui respinsă, 
întrebat despre rolul mediatorului 
O.N.U., președintele a arătat că mi
siunea acestuia este de a găsi o 
soluție acceptabilă pentru toate păr
țile interesate.

Noul guvern peruvian
LIMA 28 (Agerpres).
Primul ministru al Republicii Peru 

Fernando Schwalb, a prezentat pre
ședintelui țării, Fernando Belaunde 
Terry, lista noului guvern peruvian, 
după ce în urmă cu cîteva zile îna
intase demisia vechiului cabinet. In 
afara postului de prim-mînistru, 
Schwalb deține și portofoliul aface
rilor externe. Față de vechea echipă 
ministerială, în noul guvern s-au 
produs trei schimbări, fiind înlocuiți 
titularii ministerelor marinei, muncii 
și agriculturii.

al Partidului 
Italian
După cum arată agenția France 

Presse, curentul de stînga al P1S.L, 
al cărui lider este Lombardi, repro
șează curentului majoritar al lui 
Nenni și Martino de a nu fi respec
tat limitele fixate de Congresul din 
octombrie 1963 al P.S.I. cu privire 
la participarea socialiștilor în gu
vern. Acesta cere convocarea unui 
congres extraordinar al partidului 
care să se pronunțe din nou asupra 
acestei probleme.

La începutul lucrărilor reuniunii, 
Francesco de Martino, secretar ge
neral al partidului, a prezentat pro
punerea de a se convoca congresul 
extraordinar al P.S.I. în cursul aces
tui an. Potrivit agenției France 
Presse, propunerea a fost cu atît 
mai neașteptată cu cît Pietro Nenni 
s-a opus în mai multe rînduri con
vocării unui congres la o dată a- 
propiată de cel precedent. (Ultimul 
congres a avut loc în octombrie 
1963 și a aprobat participarea socia
liștilor în guvern). Pentru a nu se 
afla în minoritate, Nenni a fost ne
voit să se alăture punctului de ve
dere al lui Martini ca urmare a pre
siunii crescînde a curentului de 
stînga în sinul P.5.I.

France Presse apreciază că par
tizanii lui Martino din sînul Comi
tetului Central reprezintă un curent 
al cărui sprijin este indispensabil 
lui Nenni pentru a întruni majorita
tea. Propunerea lui Martino a fost 
primită cu satisfacție și de curentul 
de stînga. Unul din membrii aces
tuia a declarat că la viitorul congres 
ai partidului trebuie să se elaboreze 
„o nouă politică pentru Partidul So
cialist Italian".

Ca urmare a acestei situații din 
sînul conducerii P.S.I., agenția France 
Presse subliniază că al doilea gu
vern al Iui Moro se găsește în fața 
unei noi încercări importante. îna
inte chiar de a se fi prezentat în 
fața Camerei Deputaților.
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