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INfRECERII SOCIALISTE
Clasamentul hărniciei
In luna iulie, pe baza rezultatelor obținute pină în 

dimineața zilei de 29 iulie, în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară in cadrul Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, pe primele locuri se situează:

Exploatarea 
minieră

Față de 
plan

Față de 
angajament

guvernamentale iwnme
în Franj a

La centrul de cercetări atomice
PARIS 29. Trimisul Agerpres, Mir

cea Moarcăș, transmite:
Miercuri dimineața, membri ai 

delegației guvernamentale romîne 
în frunte cu președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
ait vizitat centrul de cercetări ato
mice de la Saclay., La sosire, oas
peții romîni au fost întîmpinați de 
Pierre Taranger, administrator ge
neral ad-interim al Comisariatului 
pentru energia atomică al Franței. 
Jean Debiesse, directorul centrului

de studii din Saclay, și de nume
roși cercetători științifici. In cinstea 
delegației romîne, pe clădirea ins
titutului, au fost arborate drapelele 
romîn și francez.

Inalții oaspeți romîni au vizitai 
diferite sectoare ale acestui impor
tant centru de cercetări atomice. In 
timpul vizitei, specialiști francezi 
au dat explicații membrilor dele
gației. Oaspeții au semnat în Car
tea de onoare.

Vulcan 107,5 Ia sută
Lenea 105,3 Ia sută
Uricani 104.9 la sută

Dintre sectoare primele locuri sînt

105 
104 
101.1

sută 
sută 
sută

la 
Ia 
la

ocupate de:
Sectorul V Lonea 117 la sută 110 la sută
Sectorul II Lupeni 116 la sută 114 la sută
Sectorul I Vulcan 114 Ia sută 112 la sută
Sectorul III Vulcan 113 la sută 111 la sută
Sectorul IV Vulcan 113 la sută 111 la sută
Sectorul I Lonea 112 la sută 111 la sută
Sectorul I Aninoasa 107 la sută 105 la sută

Peste 10000 tone de cărbune 
plus

10 497 tone de cărbune. 
Mai mult de jumătate din 
această cantitate este căr
bune cocsificabil. Sporul 
de producție a fost obținut 
în special pe seama creș
terii productivității muncii. 

De la începutul anului 
■ și pîrră prezent minerii 

din Valea Jiului au extras 
peste prevederile planului 
74 217 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic.

in
In adîncurile minelor 

Văii Jiului se dfesfășoară 
o însuflețită întrecere pen
tru îndeplinirea cu succes 
a angajamentelor - luate de 
mineri în cinstea zilei de 
23 August. Graficele
producție de la fiecare ex
ploatare oglindesc zilnic. 
realizări tot mai de sea
mă ale minerilor. In pe
rioada 1-29 iulie, de exem
plu, planul pe întregul ba
zin a fost depășit cu

(ostrlbBile La sediul UNESCO

de

Din abatajele Lupeniului
Creșterea gradului de 

mecanizare în subteran 
precum și organizarea ju
dicioasă a lucrului în ma
rile frontale au permis 
punerilor de la Lupeni să 
Sporească productivitatea 
muncii și pe această ba
ză să extragă în lună iu
lie mai mult de 1 600 to
ne de cărbune cocsificabil 
peste plan. Un aport sub
stanțial la dobîndirea a- 
cestuî rezultat l-au adus 
și de astă dată minerii 
sectorului III. Cantitatea de 
cărbune dată peste plan 
în acest timp centrelor si
derurgice de către colec-

majoritate a brigăzilor 
mineri din acest sec- 
și-au îndeplinit încă 

pe acum angajamente- 
luate în cinstea zilei 
23 August. Brigada

tivul sectorului III se ci
frează la 3 249 tone. Ma
rea 
de 
tor 
de 
le 
de
minerului Petre Constantin, 
de pildă, a extras 
abatajul frontal în 
lucrează mai bine de 
tone de cărbune 
plan. îndeplinindu-și
fel cu cinste angajamen
tul luat în întîmpinarea 
marii sărbători din 
August.

din
care 

2 500 
peste 

ast-

Comunistul Waum Alexandru este 
șef de echipă în sectorul IX electro
mecanic al minei Vulcan. Pentru e- 
xecutarea la timp a lucrărilor, prin 
calitatea lor, el se numără lună de 
lună în rînduT evidențiaților în. în
trecere. Iată-1 reglînd un dispozitiv 
la tm grup convertizor.

fndifetent că e 
timp frumos sau 
plouă, funicula- 
rul trebuie să 
funcționeze din 
plin. Ѳ oprire 
cît de mică a 
funicularuhii pe
riclitează buna 
funcționare a spă
lătoriei și chiar 
a muncii din sub
teran. Prins în 
întrecere, colecti
vul de aici trans
portă pe calea 
funicularului spre 
haldă, peste dea
luri și văi.
de cupe de șist.

In primul 
mestru al acestui 
an s-au transpor
tat și descărcat 
54 650 cupe la 
care și-au ■ adus 
contribuția schim
burile conduse de 
tovarășii • Cibian 
Adam și Grif 
Bazil.

’ I. BERCEA 
corespondent

Gheorghe
au

mii

se-

Petrila 
în cin-

Preparatorii petrileni 
objin noi

La preparația 
întrecerea socialistă
stea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patri
ei se desfășoară cu mult 
avînt. La secția spălătorie, 
planul la producția netă 
pe trimestrul II a fost 
depășit cu 30 948 tone, 
iar la cărbune special cu 
5 973 tone. Printre schim
burile evidențiate în în
trecere se află1 cele con
duse. de tovarășii lancu 
Iosif și Filimon Iosif.

Colectivul secției de 
bricheta j 
produs în

a
se-

Nicoară Luiza și Cioiacu Rozalia, două muncitoare evidențiate în în
trecere din secția а ІП-а a I.I.S. Viscoza Lupeni lucrînd la recepționa- 
rea și c întărirea bobinelor.
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succese
mestrul 1 16 338 tone 
brichete peste plan, 
această cifră în perioada
1-24 iulie s-a măi' adău
gat încă 2 631 tone, iar 
calitatea s-a îmbunătățit 
cu 1,8 puncte.

Aceste rezultate au fost 
posibile datorită hărniciei 
și priceperii muncitorilor 
din schimburile conduse de 
Molnar Ilie și Maior Io
sif care au vegheat la bu
na funcționare a mașinilor 
și agregatelor, au respec
tat întocmai normele' de 
exploatare a utilajelor.

La amiază tovarășii Ion 
Maurer și Corneliu Mănescu, 
făcut o vizită la sediul UNESCO, 
la invitația directorului general al 
acestei organizații 
Rene Maheu.

La sosire în
UNESCO, unde erau 
pelele O.N.U. și R.P.

internaționale

fața clădirii 
arborate dra- 
Romîne, ■ oas

peții romîni au fost întîmpinați de 
Rene Maheu și de colaboratorii săi.

Au fost vizitate unele din sălile 
de lucru și amfiteatrul, mare al se
diului UNESCO unde au loc adună
rile generale ale organizației și di
ferite conferințe internaționale.

In sala Consiliului executiv. Rene

(Continuare în pag, 4-a)
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II Cum asigurați condițiile necesare

realizării angajamentelor ?

La baza succeselor viitoare — 
sporirea productivității muncii

muncii să ajungă la
pe

* admisă

ceasta inițiativă este îmbrățișată de 
șapte brigăzi de mineri, printre 
care și cele conduse de Purda Con
stantin, Cîșlaru loan. Rezultatele nu 
au întîrziat să se arate. Producti
vitatea muncii la abatajele came
ră a crescut de la 4,071 tone pe 
post realizate în

Răspunde tov. mg. Emil Muru, 
șeful E. M. Petrila

Colectivul de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, și funcționari de la ex
ploatarea minieră Petrila s-a anga
jat la începutul anului că pînă la 
cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării țării noastre să extragă pes
te plan 6 000 tone de cărbune, pro
ductivitatea 
1,310 tone
post. conținutul 
de cenușa să fie 

de 30,4 la sută 
—- față de norma 

de 30.5
la sută — să realizeze economii în 
valoare de 800 000 lei șt “Să reducă 
consumul de lemn de mină de la 
45 la 44.5 me/1 000 tone cărbune.

Deși în anul acesta, mina trece 
prin unele greutăți, printr-o muncă 
bine organizată și perseverentă, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
colectivul minei Petrila a reușit să 
înscrie pe graficul întrecerii 
cese valoroase la majoritatea 
cilor de plan. Astfel, planul 
producție pe primul semestru

suc- 
indi- 

de 
a

fost depășit сц 5 715 tone cărbune. 
La acest succes a contribuit munca 
entuziastă depusă de brigăzile de 
mineri. Brigada minerului Laszlo 
Ștefan de la sectorul III, în preo
cuparea 
tate a

• preluat 
vansare

, și aripă de abataj. In prezent, a-

de a obține o productivi- 
muncii cît mai ridicată, a 
inițiativa de a realiza o a- 
de două cîmpuri pe schimb

anul 1963, la 4,371 
tone/post realiza
te, în medie, în 
luna iunie anul 
curent.

Nici minerii din 
abatajele în 
s-au lăsat 

că tectonica

trep- 
mai 

mult 
ere- 
con-

te răsturnate nu 
prejos. Cu toate 
deranjată a stratelor subțiri ie 
ează multe greutăți, brigăzile 
duse de minerii Stan Constantin,
Cucoș Gheorghe, Sidorov Vasile. 

Stăuceanu Gheorghe și altele obțin 
rezultate tot mai bune. Elanul lor 
în lupta pentru descoperirea și valo
rificarea de rezerve noi a dus Ia 
creșterea vitezelor de avansare, la 
sporirea randamentelor. Ga urmare, 
fată de realizările anului trecut, 

productivitatea muncii în abatajele 
cu trepte răsturnate a crescut pe 
trimestrul II al acestui an în me
die cu 3 la sută. Brigăzile de pre
gătiri conduse de Mihai Ștefan, Brus- 
tureanu Gheorghe, Dumbrăveanu 
Mihai, Straie Vasile. Kiss Moise 
și altele au obținut, de asemenea,

(Continuare în pag. 3-a)
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Piogramui 'brigăzii artistice de agitație a grupului 2 
șantiere Petroșani a început de cîteva minute. Firește, 
așa cum mărturisea prezentatorul, emoțiile erau nelip
site. Și aceasta cu atît mai mult cu cît cei cinci membri 
ai brigăzii artistice de agitație ; Sachelarie Puîu, Popa 
Aurica. Maeranu Ioan. Crăciun Emanuel și Semeniuc 
Georgeia, toți muncitori pe șantier, urcau pentru pri
ma dată pe scenă.

Membrii brigăzii și-au intitulat programul sugestiv 
„Premieră 1964".

Trăim pe-acest pamint cu rod bogat
In tinerească, socialistă eră ;
Se-nalfă. pretutindeni ceva nou
Și-n Jiecare-i cite-oU premieră
O primă cărămidă pe lin zid
(Alături, ре-un maidan, o betonieră) :
După un timp se mută-n casă nouă
Un muncitor. O nouă... premieră!
Aici, pe scenă, un grup de muncitori voioși
Ce astă seară vă oferă
Un mic spectacol de brigadă

. Primul spectacol; e o... premieră.
Pornind la drum, brigada a întîlnît în cale multe a- 

semenea „premiere", realizate la tot pasul de harnicii 
constructori. Ea a făcut cunoștință cu brigăzile de zi
dari conduse de Petcu Lucian, Nagy Dezideriu, Radu
lescu -Marin și Budică Nicolae. cu cele de dulgheri ala 
lui Kiss Alexandrii. Bohm Adalbert. Dăian loan, cu 
brigada de caloriferiști condusă de Andraș Ștefan, cu 
sanitariștii lui Sachelarie loan, cu, betonisțul Botica 
Ioan, care au executat,lucrări de calitate și înainte de

termen. Tuturor acestora brigada le-a urat... drum bun, 
spre noi succese, le-a închinat eîntece.

In drumul ei însă brigada s-a lovit și de unele lip
suri. Vizitînd apartamentele nu de mult date în folo
sință, brigada i-a felicitat pe acei locatari care și-au 
făcut locuința „ca o floare", dar nu i-a 
care ignorează munca constructorilor și 
jesc apartamentele.

Lipsuri a găsit brigada și pe șantierele 
ții. Bunăoară, atitudinea de nepăsare a 
Popescu Ana de la calculul salariilor a fost aspru cri
ticată. Au fost criticați și Ceaușescu și Dincă de la 
serviciul contabilitate. De țepii criticii n-au scăpat 
nici Waldman Mihai, Ciungulescu Marin, Gasper Mi
hai, Brînzan Gheorghe, Pop Francisc și inginerul 
Pricu, care obișnuiesc să consume băuturi alcoolice 
în timpul Serviciului.

Continuîndu-și drumul, brigada s-a abătut la maga
zia de materiale pentru a sta de vorbă cu primitorul 
Zaharia Ștefan. Căutările brigăzii au fost însă zadar
nice. Zaharia Ștefan n-a putut fi găsit Cînd îl cauți 
e plecat mereu pe... „teren".

...Treptat, emoțiile premierei au dispărut. Programul 
de brigadă a fost îndelung aplaudat. Constructorii i-au 
aplaudat pe artiștii amatori pentru conținutul progra
mului, pentru calitatea interpretării. Intr-adevăr, pro
gramul prezentat la' reuniunea constructorilor, ogani- 
zată la clubul sindicatelor din Petroșani a plăcut mult, 
a fost de calitate. Prima premieră a avut Ioc. Con
structorii așteaptă de acum și alte premiere și dacă 
se. poate cît mai des;..

iertat pe cei 
nu-și îngri-

de construc- 
funcționarei
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STEAGUL ROȘU

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
: : 
: Bilanț rodnic - X •« In ultimă perioadă, comitetul«
* U.T.M. de la preparația Petrila X
♦ (secretar tov. Niiculai Andrei) a X
• inițiat o campanie pentru strînge- J
* rea fierului vechi din incinta uzi- •
X nei. ♦
• • 4 Buna organizare a acțiunii, •
• munca dusă de birourile 4
X *4 organizațiilor de bază U.T.M. ♦ 
X pentru asigurarea participării tu- ♦♦ *• turor tinerilor și-au arătat din ♦• *
♦ plin roadele. Zeci si zeci de ute- ♦♦ *♦ miști din toate secțiile, printre J
♦ care tovarășii Butnaru Constan- ?
♦ î♦ tin, Zabor Eleonora, Orza loan, T
♦ Z♦ Rodea nu Viorel, Spilcă Victor, 4
♦ Hajdu Sabin, Gonciulea Vasile, ț
4 Nicula loan au strins în cadrul 4 
X acestei campanii 73 400 kg fier •
4 vechi și 370 kg cupru. •Ф ♦
♦ Colectivul secției de gospodărire •
♦ a uzinei, din care fac parte nu- •
♦ merosi tineri, aduce de asemenea, •
♦ X♦ o importantă contribuție la strîn- •
♦ gerea fierului vechi și expedierea J 
X Iui spre oțelării. Adunînd cti gri- X 
X jă metalele vechi provenite de la X
4 reparații, colectivul acestei secții • Ф * ♦4 a expediat în perioada care a tre- ♦
♦ cut din acest an 242 000 kg fier •
♦ •
♦ vechi, 1 400 kg fontă și 950 kg J
* metale neferoase. X
• ;

ACȚIUNI TINEREȘTI
Participind cu entuziasm la mun

ca patriotică pentru înfrumusețarea 
orașului și colectarea fierului vechi, 
tinerii de la preparația Lupeni ob
țin succese de seamă în întîmpina- 
rea celei de-ă XX-a aniversări a eli
berării patriei. Ei au terminat recent 
amenajarea unor noi zone verzi în 
jurul blocurilor H și G din cartierul 
Braia II, au curățat și transportat 
molozul din preajma noului cinema
tograf.

Sera pentru flori din incinta preparațîei Lupeni — realizare la care 
au participat și cele 7 brigăzi de tn uncă patriotică formate din tineri.

Dar acțiunile lor nu se limitează 
numai la atît. Ei au întreprins dife
rite acțiuni de înfrumusețare a in
cintei preparației. Astfel, tinerii au 
participat la curățirea bazinului care 
alimentează cu apă preparația și u- 
Zina electrică, au încărcat 4 vagoa
ne cu sterilul rezultat de la separa
ția cărbunelui, au nivelat terenul din 
jurul depoului de locomotive al pre
parației și au curățit' liniile de cale 
ferată.

însemnate succese au fost obți
nute la colectarea fierului vechi. Cele 
7. brigăzi de muncă patriotică for
mate din tineri au adunat, .încărcat 
și expediat către oțelăriile patriei 
cantitatea de 314 500 kg fier vechi. 
De pe acum angajamentul luat de ti
nerii preparației de a da în cinstea 
eelei de-a XX-a aniversări a elibe- 
zârii patriei 220 tone de fier vechi

T R
Frații Cheiaru Gheorghe, loan și 

Constantin sînt trei tineri din cei a- 
proape 2000 cîți lucrează la mina 
Petrila. Ei muncesc cu pasiune pen
tru ca brigada din care fac parte 
să-și îndeplinească așa cum se cu
vine angajamentul de întrecere luat 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. In a dineul 
pămîntului, la 450 m adîncime, fra
ții Cheiaru, alături de ceilalți ortaci 
ai lor din brigada comunistului 
Cheptea Vasile depun eforturi susți
nute pentru ca ziua de 23 August 
să-i găsească cu un bilanț rodnic 
de realizări pe calea înfăptuirii sar
cinilor de producție.

In Cadrul întrecerii socialiste, bri
gada din care fac parte frații Che
iaru s-a angajat ca în fiecare lună 
să trimită ia ziuă zeci de tone de 

cărbune pesțe plan, să reducă simți
tor consumul de material lemnos 
prin răpirea și refoloairea lemnului 
vechi la susținerea abatajului. In 
scopul îndeplinirii obiectivului pro 
pus, brigada a trecut la o mai bună 
organizare a muncii in abataj, la 
repartizarea de sarcini concrete în 
funcție de pregătirea profesională a 
fiecăruia. In felul acesta brigada 
reușește să-și depășească lunar cu 
pînă ia 10—15 la sută sarcinile de 
producție. La succesele brigăzii un 

a fost depășit cu 94 de tone.
Relatînd despre realizările tineri

lor din uzină, tovarășul Mazăre Va
sile, secretarul comitetului U.T.M. 
de la preparația Lupeni, a arătat că 
în acest an un număr de 45 de ti
neri au devenit purtători ai insignei 
de fruntaș în munca patriotică. To
varășii Moldovan Ștefan, Ignat loan, 
Florea Ovidiu, lușan Ioan, Pălan 
Radu, Cucuzel Nicolae, Ianoși Adal
bert, Răcășeanu Vasile, Cesărean

Petru, Csatai Mihai sînt doar cîțiva 
din acești tineri. Mulți dintre ei, 
printre care Dina Alexandru, Antal 
luliu, Coropiță Stancu, Iuga Dumi
tru, Stîngă Ioan, Donța Mihai, Popa 
Dumitru sînt fruntași atît în pro
ducție cît și în munea patriotică.

Hotărîți să întîmpine marea săr
bătoare a poporului nostru cu noi 
realizări, tinerii din cele 7 brigăzi 
de muncă patriotică conduse de ute
miștii Avramescu Petru, Paul Teo
dor, Lorincz Emil, Ghenți Petru, 
Dănuț Mircea, Ignat Ioan, Sava Pe
tru și-au reînnoit angajamentele. EI 
s-au angajat să expedieze oțelăriilor 
patriei noastre, în cinstea zilei eli
berării, încă 12 000 kg fier vechi, să 
participe la construirea unui teren 
sportiv și la alte acțiuni de înfrumu
sețare a orașului.

FR AȚI
aport deosebit îl aduc minerii din 
schimbul condus de tînărul Cheiaru 
Gheorghe, care pe lingă faptul că 
își îndeplinește ritmic sarcinile de 
producție, aleg cu cea mai mare 
grijă șistul vizibil spre a da mimat 
cărbune de calitate.

Un aport însemnat la bunul mers 
ai producției îl aduc ceilalți frați ai 
lui Gheorghe. Atît loan cît și Con
stantin sînt muncitori vrednici, plini 
de voință, gata oricînd să pună umă
rul acolo unde este mai greu.

LuCrînd alături de comuniști, fra
ții Cheiaru au învățat multe lucruri 
din ale mineritului, dar mai ales 
despre viață. Sprijiniți cu căldură 
de tov. Sidorov Vasile, secretarul 
organizației de partid din sector, de 
comuniștii Vintilă Ștefan, Cheptea 
Vasile, Avram Vaier și alții, frații 
Cheiaru au crescut și s-au maturi
zat din punct de vedere politic, par- 
iicîpînd cu dragoste la îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de organiza
ția U.Ț.M. Cei trei frați s-au convins 
că locul lor trebuie să fie alături de 
cei care merg în frunte, de comu
niștii sectorului.

☆

6 iulie 1964. In sală erau aproape 
180 de membri și candidați de partid. 
Cheiaru Gheorghe, L n și Constan
tin s-au așezat unul lîngă altul. A- 
dunarea de partid și-a început lucră
rile. La ordinea de zi un singur 
punct: discutarea cererilor de primi
re în rîndurile candidaților de partid 
ale celor trei frați.

In adunarea de partid comuniștii 
Badea Cristea, Hristache loan. Vin
tilă Ștefan, Gliga Dumitru și alții 
le-au reliefat meritele, le-au făcut o 
serie de recomandări în sensul de 
a munci mai bine, de a învăța mal 
mult, de a ftnpărtăși și altora din 
ceea ce cunosc. Adunarea comuniș
tilor i-a primit pe toți trei în rîndu- 
riie candidaților de partid.

In fața adunării generale, frații 
Cheiaru s-au angajat ca în viitor să 
muncească și mai bine pentru a în
dreptăți încrederea ce ie-a fost a- 
cordată, să fie mereu evidențiați in 
producție, iar în comportare să se 
dovedească demni de oamenii zile
lor noastre.

Z. ȘUȘTAC

Utemiștii de la frontal

/

( Brigada e mare, inmănunchirui 
l 57 de mineri, căci și frontalul ln 
s care lucrează străbate stratul III
> pe toată grosimea iui, de la cope- 
r riș la ’culcuș. Realizările sînt, de 
r asemenea, pe măsura brigăzii, o- 
i glindind fidel hărnicia și entu- 
( zlasmul cu care frontaliștii lui 
) Moisiu Remus de la mina Aninoa- 
i sa se întrec pentru a întîmpina
> cea de-a XX-a aniversare a elibe- 
? rării patriei cu realizări deosebite.
I Pînă la 28 iulie ei au dat peste 
i planul pe această lună 834 tone 
( de cărbune.
( Fiecare din membrii brigăzii își 
\ are partea de contribuție la obți-
> nerea acestui frumos succes. Prin- 
? tre ei lucrează și cîțiva atemiști, 
? mineri tineri, care alături de vîrst- 
{ nici s-au afirmat prin pricepere, 
( tărie in fața greutăților, prin ho- 
S tărirea de a îndeplini cu cinste 
) angajamentele de întrecere.
1 interniștii frontalului și-au ciști- 
r gat aprecierea brigăzii și prin fap- 
< tul că întreprind acțiuni patrioti- 
( ce prin care vin în sprijinul bunei 
ț desfășurări a procesului de pro- 
'» ducție în abataj.

Duminica trecută, bunăoară, la 
l îndemnul tovarășului Pociovăliș- 
(? teanu loan, secretarul organizației 

U.T.M. — care lucrează și el ca 
S miner in această brigadă — ute- 
5 miștii lacob Constantin, Lăbușcă

Trei tineri, trei mineri de nădejde care aduc un aport substanțial la 
succesele brigăzii conduse de tov. Bă lău Petru din sectorul I al minei Vul
can, In luna trecută brigada a extra s 800 tone cărbune peste plan, depâ- 
șindu-și simțitor angajamentul de în trecere.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Popa Gheorghe împreună cu doi ortaci 
ai săi. 4

Din munca și viața tinerilor toneni
320 tineri evidențiați 

în întrecere
ln lunile care au trecut pînă 

acum din acest an, un număr de 
320 tineri din sectoarele minei Lo- 
nea au fost declarați evidențiați în 
întrecerea socialistă. Cei mai mulți 
tineri evidențiați în întrecere apar
țin organizațiilor de bază din sec
toarele I, II, IV și V.

Cercurile de învățămînt politic 
își continuă activitatea

După ce au încheiat anul școlar 
cercurile de învățămînt politic U.T.M. 
de la mina Lonea își continuă ac

Constantin, Citea Constantin au 
coborît in nună și au transportat 
de la puț pînă in frontalul lor 6 
cărucioare de scinduri și două de 
văndrugi. Luni dimineața, cînd 
minerii din schimbul I au trecut 
la podirea abatajului, lucrul a 
mers strună: scindura și celelalte 
materiale erau acolo.

— Vă mulțumim băieți, le-a 
spus atunci brigadierul.

De cile ori urmează să se facă 
podirea abatajului, un grup de 3-4 
atemiști rămln o oră-două după 
șui și curăță vatra de șistul ales 
din cărbune. E un lucru in apa
rență mărunt, dar minerii care aș
tern podiiura pot să lucreze din 
plin și brigada clștigă timp, reali
zează o productivitate mai înaltă.

Și cite alte asemenea acțiuni 
n-au întreprins tinerii din frontali

Intr-una din zile ei au rămas 
după șut și au scos la ziuă toate 
armăturile metalice T H. răpite 
din porțiunea de preabataj din 
zona exploatată. Afară, armătu
rile au fost împărțite în două ca
tegorii : o parte care puteau fi în
dreptate. recondiționate și intro
duse din nou ln mină și restul 
la fier vechi. De altfel, utemiștii 
din acest abataj, intre care tova
rășii Cristian Demeter. Berculeanu 
Constantin, Puha Dumitru șe preo
cupă de strîngerea fierului vechi 

tivitatea prin acțiuni tinerești.
Cercurile conduse de propagandiș

tii Codrin Teodor, Cojocarii loan, 
Pui Csherasim precum și altele, con
tinuă să se întrunească pentru învă
țarea de cînfece despre patrie și 
partid, precum și pentru efectuarea 
de acțiunii patriotice. Prin acțiunile 
patriotice, tinerii de la Lonea adau
gă noi cantității celor 60 000. kg: 
fier vechi trimise pînă acum oțey: 
lăriilor, acțiuni în care s-au eviden
țiat tov. Telencă Vaier, Negoi Ghe
orghe. Ivanov Vasile. Bocskai Ște
fan ș.a.

ȘT. NAGY 
corespondent

astfel ca nici o bucățică de metal 
să nu rămînă sub surpătură. Dato
rită acestei preocupări, utemiștii 
din brigada lui Moisiu Remus au 
strins numai din abatajul lor, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, mai bine de 3000 kg fier 
vechi.

Totdeauna, acțiunile de muncă 
patriotică ale tinerilor din frontal 
sînt însoțite de voioșie, de entu
ziasm. Poate și aceasta a făcut 
ca nu de puține ori, alături de u- 
temiști să vină și mineri mai 
vlrstnici. Cel puțin brigadierul 
Moisiu Remus, minerii Fulga Du
mitru, Doroftei^Dumitru, Mititelu 
Petru sînt alături de utemiști, îi 
îndeamnă spre noi realizări, iar 
cînd li se amintește că la aceste 
acțiuni au fost antrenați doar ute
miștii, cite unul spune în glumă :

— Numai sîntem utemiști, dar 
tineri sîntem !

Acum cînd se apropie marea săr
bătoare de la 23 August, tinerii 
de la frontal își fac noi planuri. 
In afară de acțiunile la care vor 
participa alături de toți utemiștii 
sectorului, ei sînt hotărîți să pună 
vîrtos umărul la extragerea a încă 
500 tone de cărbune peste anga
jamentul luat și să strîngă alte 
3000 kg fier veghi.

Și, tinerii din acest abataj au 
dovedit că știu să-și respecte cu- 
vîntul dat I

I. BRANEA
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La baza succeselor viitoare — 
sporirea productivității muncii

(Urmare din pag. l-a)

succese importante în lupta pentru 
creșterea vitezelor de avansare și 
a productivității muncii.

Sectoarele auxiliare rambleu, tran
sport și electromecanic au, de ase
menea, o contribuție importantă in 
realizarea angajamentelor. Ceea ce 
este mai important la, sectoarele 
auxiliare, este că reușesc să desfă
șoare o activitate tot mai bogată 
Cu un efectiv de muncitori în con
tinuă scădere.

Eficiența măsurilor aplicate pen
tru sporirea randamentelor, pentru 
buna gospodărire a materialelor etc. 
se oglindește în economiile 
te la prețul de cost, care 
mele șase luni se ridică la 
lei. La obținerea economiilor
tribuit in primul rînd îmbunătăți
rea calității producției. In primul 
semestru al anului am reușit să ne 
încadrăm în cenușa normată și să 
reducem conținutul de apă în căr
bunii extrași, sub limita 
Drept urmare, exploatarea 
bonificații care se ridică 
tone cărbune. Un succes 
obținut de minerii noștri
tul că au reușit să reducă consu
mul specific de material lemnos. 
Datorită faptului că s-a utilizat oțe
lul la armarea a
de galerie, s-au extras din abataje 
cu armare mixtă (lemn-oțel) 18 278 
tone cărbune și s-au săpat cu foreze 
SBM-3 336 metri liniari de suitori, 
a fost redus consumul de lemn de 
mină Ia 43,15 metri cubi la mia 
de lone cărbune
ceste realizări au fost obținute 
urma aplicării cu perseverență

aceste succese mai avem 
de făcut. Mai ales în 

creșterea continuă a pro 
muncii va trebui să du-

Popularizarea permanentă a 
importanței donărilor de singe 
pentru salvarea prin transfuzii 
a numeroase vieți omenești, ti
flele in pericol, găsește un tot

•5Z
$

{

realiza- 
pe pri- 
161 000 
a con

Cu toate 
insă muite 
ce privește 
ductivității
cern o luptă dîrză în vederea lichi
dării indisciplinei prin reducerea ab
sențelor nemotivate care, deși pu
ține la număr, totuși mai persistă 
încă. De asemenea, lichidarea ră- 
mînerii brigăzilor sub plan a fost 
o problemă pe care am căutat să 
o rezolvăm cît mai grabnic fără 
a obține însă rezultatul dorit. Mai
ștrii. tehnicienii și inginerii 
sectoarele productive șt din 
cerea exploatării vor căuta 
scurt timp să întreprindă 
pentru a nu mai exista 
sarcinile neîndeplinite.

însuflețiți de recenta 
partidului și guvernului
la continua ridicare a nivelului de 
trai а celor ce muncesc, colectivul 
minei nostre va căuta să imprime 
un nou avînt întrecerii socialiste și 
să muncească astfel ca la 23 Au
gust să raporteze succese importan
te.

coooooc

NOI DONATORI 
DE SiNGE
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de la 
condu
că în 
măsuri

brigăzi cu

hotărîre a 
cu privire

admisă 
a primii 
la 1 532 

de seamă 
este fap-

T

5 492 metri liniari

extras. Toate a- 
în 
a

planului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice.

mai larg ecou in rindul oame
nilor muncii din Valea Jiului. 
Numai în ziua de 19 iulie, 37 
de salariați ai minei Uricani au 
donat singe. Printre aceștia se 
numără Nistor Dumitru. Toader 
Gavrilă. Duca Emil. Scorpie Ni- 
colae.

O acțiune de donare de sîpge 
a avut lac și cu medicii și per
sonalul sanitar din Petroșani-, 
Lupeni și Petrila. Numărul celor l 
înscriși ca donatori in ziua de < 
24 iulie se ridica la 44 tovarăși. S 
Printre donatori se numără tov. $ 
Bivolarii Tudorița, losif Horit a, > 
furca Rozalia, dr. Balaș Liberia. ț
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PE ȘANTIERE

Construcției sistemelor do încălzire 
o atenție deosebita!

Un cvartal de locuințe nu se corn 
pune doar din blocuri, indiferent 
cît de multe ar fi ele. Alături de 
aceasta, constructorii trebuie să exe
cute și alte lucrări: drumuri, alei, 
trotuare, canalizări, rețele de ali
mentare cu apă, energie electrică 
etc. in această categorie de obiec
tive intră și sistemele care furni
zează căldură și apă caldă aparta
mentelor : centrale termice sau ter
moficare.

Anul acesta, sarcina de plan 
prevede pentru șantierele de cons
trucții din Valea Jiului predarea a 
1666 apartamente, dintre care doar 
64 apartamente (bloțurile A 1 și 
A 2 din Aninoasa) vor fi încălzite 
prin sobe de teracotă, iar 
parta mente 
ia centrale 
termoficare.
tru blocul
prevăzută construcția unei centrale 
termice noi, la Petrila pentru 344 
apartamente ce se vor preda anui 
acesta trebuie ridicată o nouă cen-

termice, iar 
328 aparta- 

prevăzută 
termic și o

urmînd 
termice 
Astfel, 

В 200

1602 a
a fi racordate 
sau rețeaua de 
la Lupeni. реп 
cu 9 etaje este

In discuția deputaților

Erija pentru păstrarea avutului obștesc
Zilele trecute a avut loc o ședin

ță lărgită a Comitetului executiv al 
Sfatului popular al comunei Uricani. 
Cu 
de 
de 
tul 
de

acest prilej s-a analizat modul 
administrare a bunurilor obștești 
către unitățile tutelate de sfa- 
popuiar. Din referatul prezentat 
tov. Hoage Stela a reieșit

majoritatea unităților tutelate 
vegheat la buna păstrare a avutului 
obștesc din dotare.

De pildă, conducerea -scolii de , 8 
ani a manifestat grijă pentru păs-

că 
au

La clubul din Paroșeni
La biblioteca clubu

lui din Paroșeni 
primul semestru 
acest an, numărul 
titorilor a crescut 
15 la sută, iar 
cărților citite cu
la sută. De aseme
nea. a crescut numă
rul particjpanților la 
conferințele tehnice și

în 
din 
ci- 
cu 
al

21

de cultură generală. 
In cadrul 
funcționează și o for
mație de 
brigadă artistică 
agitație și o formație 
de 
De 
lui 
au 
muncitorilor

clubului,

teatru. o
de

muzică ușoară 
la începutul anu- 
si pînă acum, ele 
prezentat în fața 

energe-

ticieni 4 spectacole 
de estradă, un spec
tacol cu piesa „Pos
tul X“, precum și 
numeroase programe 
de brigadă închinate 
celor evidential 
producție.

GH. N1COARA 
corespondent

în

‘rărea și îngrijirea mobilierului șco
lar, a materialului didactic. De la 
darea școlii în funcțiune, cele două 
laboratoare au fost dotate cu me
se, dulapuri, material demonstrativ 
și o serie de aparate care asigură 
buna desfășurare a orelor de labo
rator. O grijă a conducerii școlii 
a constituit-o înzestrarea claselor 
cu mobilier și material suplimentar 
confecționat cu ajutorul părinților. 
Așa au fost confecționate 16 cuie
re metalice și s-au împăiat 54 de 
păsări, lucru care a adus bugetu
lui sfatului popular economii în va
loare de 13 400 lei.

Bun obștesc sînt și parcurile, 
zonele verzi, pomii plantați pentru 
înfrumusețarea orașului. Pentru în
treținerea lor. conducerile unităților 
tutelate d» sfat și oamenii muncii 
din Uricani manifestă dragoste și 
atenție. O dovadă a acestui fapt o 
constituie buna întreținere a zone-

lor verzi și « celor 1 бѵи de pomi 
plantați în acest an.

In păstrarea avutului obștesc s-au 
constatat însă și unele neglijențe. 
Astfel în cadrul spitalului de în
treprindere din Uricani nu s-a ți
nut o evidență clară a ustensilelor 
medicale. Lipsa unei evidențe clare 
a ustensilelor medicale a îngreunat 
.planificarea necesarului pentru dota
rea spitalului cu noi aparate și us
tensile medicale, lâr cei ce s-au 
făcut vinovați de deteriorări nu aii 
fost chemați să răspundă în fața 
conducerii spitalului.

Pentru înlăturarea neajunsurilor a- 
rătate, s-a cerut conducerii spitalu
lui să vegheze în permanentă la 
întreținerea în cele mai bune con- 
dițiuni a instrumentelor 
la ținerea unei evidențe 
tarlalelor din dotare.

I

VASILE

medicale și 
clare a ma-

COCHEC1
corespondent

traiă. termică. Aceeași situație este 
și pe șantierul Livezeni (Petro
șani), unde pentru cele 640 apar 
tamente care vor fi date în folosin
ța pînă Ia sfîrșitul anului trebuie 
ridicate două centrale 
pentru blocurile noi cu 
mente din Vulcan este 
construcția unui punct
întreagă rețea de termoficare. Toate 
aceste obiective trebuie terminate 
pînă la 15 septembrie, incit la în
ceperea anotimpului friguros să poa
tă fi asigurată încălzirea apartamen
telor.

Deși obiective mari, importante șl 
urgente — sistemelor de încălzire 
li s-a dat pînă acum o atenție in
suficientă din partea conducerilor 
tehnice ale șantierelor. Astfel, pe 
șantierul Livezeni-Petroșani s-au 
predat deja 100 apartamente — pî
nă la 23 August numărul aparta
mentelor predate va crește la 250 
urmînd ca la sfîrșitul semestrului 
III să se ridice la 350. Insă cen
trala termică nr. 1 abia a ajuns 
la planșei), urmînd a fi turnată încă 
copertina silozului, să fie zidit co
șul de fum și executate toate mon
tajele tehnice interioare. La centra
la termică nr. 2 se toarnă funda- 

'1ia coșului de fum.. La centrala ter
mică din P -trila de-abia se toarnă 
radierul f1 nd-ți 
tia 
iar
tru
nu

în asemenea sta-
nu au

Ii Loneni fimda- 
încâ n<i este complet turnată. 
Ia rețeaua de termoficare pen- 
bloctirîle din Vulcan incă nici 

au fost începute lucrările. Bine
înțeles că aflate 
dîi. obiectivele respective 
perspectiva de a fi predate la ter
menele planificate.

Construcția sistemelor de încălzire 
în noile cartiere este deosebit de 
urgentă. Peste 3 luni. — Ia începu 
tul trimestrului IV — în Valea Jiu
lui începe anotimpul rece cînd tre
buie asigurată căldura în aparta
mente. De aceea, conducerilor teh
nice ale șantierelor de construcții 
le revine obligația de a urgenta a- 
cesfe lucrări pentru a fi încheiate 
în termen. Fără căldură în perioa
da rece, nici apartamentele nu pot 
fi folosite de locatari 1

PROBflftM BE
31 iulie

elaiiuhii ereafo-r
Activitatea artiștilor plastici din 

Valea Jiului este bine cunoscută 
atit în regiune cit și în țară. Titlul 
de cerc fruntaș pe țară obținut de 
două ori consecutiv la bienalele 
din 1960 și 1962 de către cercul 
de artă plastică din Lupeni, lucră
rile plasticienilor de aici prezente 
la expozițiile^ republicane și la u- 
nele expoziții rominești deschise 
peste hotare, ca și numeroasele 
expoziții deschise în localitate vin 
să confirme roadele elanului crea
tor.

Cei 8 ani de activitate a cercu
lui au însemnat pentru fiecare ar
tist amator o perioadă neîntrerup
tă de cercetare, de descoperire a 
noului și frumosului din viața oa
menilor și redarea pe pînză a rea
lității socialiste ■ au însemnai pași 
pe calea desăcirșirii măiestriei ar
tistice.

In ultimul timp, activitatea ar
tiștilor plastici din Valea Jiului 
s-a intensificat. Ei întîmpină ma
rea sărbătoare de la 23 August 
cu noi lucrări inspirate din mun-

Una din cele mai reușite lucrări ale plasticianului Pițul Aurel — 
„Capitularea fasciștilor" — selecționată pentru expoziția regională de 
la Hunedoara.

ca și viața oamenilor, din realiză
rile regimului democrat-popular în 
cei 20 de ani de la eliberare.

Astfel, de curînd s-a deschis la 
Hunedoara o amplă expoziție de 
pictură și grafică la care au ex
pus lucrări toți artiștii amatori 
plastici din regiune. Plasticienii 
din Lupeni au trimis la această 
expoziție 50 de lucrări. De aseme
nea. în holul clubului din Lupeni, 
trei artiști amatori ai cercului de 
artă plastică din localitate, Csatay 
Emil, Șipoș Ladisleu și Gheorghi- 
(ă Vasile, toți absolvenți ai școlii 
medii de artă plastică, au deschis 
recent o expoziție ce cuprinde 30 
de lucrări de pictură și. grafică.

Ѳ nouă expoziție de pictură și 
grafică va deschide la începutul 
lânii viitoare, în holul clubului 
din localitate, tovarășul Tellmann 
Iosif. Expoziția va cuprinde lu
crări inspirate din transformările 
petrecute în cei 20 de ani de la 
eliberare, portrete de mineri frun
tași, peisaje industriale și altele.

Și plasticienii amatori lucrează 
la o expoziție dedicată marii săr
bători. Ea va fi deschisă în 20 au
gust și va cuprinde creații 
închinate zilei de 23 August. 
La această expoziție vor fi pre
zentate pentru prima dată de- 
către unii membri ai cercului, pe 
lingă lucrări de pictură și grafi
că, și lucrări de mozaic.

&n alt succes obținut de artiștii 
amatori plastici din Lupeni îl con-

• <•
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stituie selecționarea a 61 de lucrări i 
din cele 80 expuse zilele trecute in ș 
fața juriului pentru expoziția ce * 
se ca deschide la Hunedoara în ♦ 
ziua de 16 august

Merită amintite aici și realiză- i 
rile obținute de plasticienii profe- « 
sioniștl din Valea Jiului. Astfel, ♦ 
juriul U.A.P.. întrunit recent la * 
Petroșani,' a selecționat pentru ex- * 
poziția centrală de artă plastică 1 
ce se va deschide la București în . 
cinstea zilei de 23 August mai * 
multe lucrări ale acestora. Amin- * 
tim picturile: „Muncitorii" de lo- * 
sif Matyaș, „Furnale" de Coloman ; 
Fodor, „Hunedoara" de Adalbert t 
Szilagyi, „Peisaj din Valea Jiului" * 
de Geza Szilagyi și lucrările gra- *. 
fice: „Miner in abataj". „Valea * 
Jiului ’64”, „Bumbești — Live- * 
zeni“ și „Electrificarea", toate a- * 
parținind lui losif Tellmann, „Di- * 
mineata" și „La școala populară" j 
de Ecaterina Szilveșzter. două a- i 
cuarele de Coloman Fodor, două * 
acuarele din ciclul „Peisaj indus- t 
trial de la C.S.H." de Adalbert $ 
Szilagyi și patru linogravuri din i 
ciclul „Horia" de losif Matyas. *

Toate aceste lucrări, toate aces- * 
te realizări ale artiștilor plastici ♦ 
din Valea Jiului dovedesc intere- * A 
sul și dragostea lor pentru artă i 
și frumos, atașamentul față de *. 
partid și popor. Toate sînt roadele ± 
elanului creator cu care întimpir * 
nă marea sărbătoare a poporului J 
nosțru —!■ 23 August. i

D. GHEONEA •

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii dis
tractive. 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Arii din opere, 9,00 Me
lodii populare, 10,03 Muzică ușoară, 
11,02 Selecțiuni din operete, 11,38 
Muzică populară, 12,30 Muzică u- 
șoară romînească, 13,00 Arii și. sce
ne din opera ,,Wilhelm Tell'1 de 
Rossini, 14,30 Emisiune de basme, 
15,00 Interpret de muzică populară, 
16,45 Lecția de limba engleză. Ciclul 
II, 17,30 In slujba patriei. 18,30 Re
giunile patriei, 19,15 Soliști de mu
zică ușoară, 21,15 Momente din is
toria literaturii romîne; George Coș- 
buc (Emisiunea a Il-a). Prezintă 
I. D. Bălan, 21,45 Muzică ușoară 
de Vasile Veselovski, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,36 Mu
zică populară interpretată la diferite 
instrumente, 10,00 Muzică din ope
rele lui Meyerbeer, 11,03 Cîntece șl 
marșuri sportive, 12,00 Cîntece și 
jocuri popular* 12,30 Lecția de lim
ba franceză. Ciclul I (reluarea emi
siunii din 30 iulie), 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. AL 
Graur, despre: Forme ale verbelor 
(reluare), 15,05 Muzică ușoară, 15,30 
Actualitatea în țările socialiste, 17,15 
Spartachiada republicană 1964, 19,05 
Din muzica popoarelor, 19,30 Teatru 
la microfon : „Iubesc, iubesc!“. Co
medie de Mass și Cervinski, 20,49 
Muzică ușoară, .21,40 Muzică corală 
romînească. 21,55 Interpret! de mu
zică ușoară

CINEMATOGRAFE
31 iulie

PETRQȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Șeherșzada; REPUBLICA: Muguri 
în soare; PETRILA: Valea Vultu
rilor; LONEA: Anotimpuri; ANI- 
NOASA : Viata sportivă; VULCAN ; 
Cartouche; LUPENI; Vară și fum; 
BÂRBATENI: Cascada diavolului.
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Vizita delegației guvernamentale 
romîne în Fran|a

s-u-a. Pregătiri In vederea convenției 
Partidului democrat

(XJlltme чНн -pag. l-a)
Maheu a vorbit oaspeților Jespre 
activitatea și preocupările de viitor 
ale organizației. Directorul general 
al UNESCO a scos în evidență ro
lul activ al Romîniei în această or
ganizație internațională și a. evocat 
personalitatea remarcabilă a fostu
lui reprezentant permanent al R. P. 
Romîne, acad. Tudor Vianu.

întrevederea tovarășului Alexandru Bîrlădeauu 
cu ministrul industriei al Franței, 

Michel Maurice Bokanowski
PARIS 29 — De la trimisul Ager- 

pres :
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîflădeanu a avut miercuri o între
vedere cu Michel Maurice Boka
nowski, ministrul industriei al Fran
ței.

La sfîrșitul întrevederii. Alexandru 
Bîrlădeanu a declarat:

întrevederea pe care am avut-o cu 
domnul ministru al industriei Mau
rice’ Bokanowski a fost deosebit de 
uttlă. '
-‘Așa cum știți, Romînia cunoaște 
uH'avîr» multilateral în toate'sectoa
rele economiei sale. Industria noas

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ROMA. — Agenția ANSA rela

tează că poliția italiană a descoperit 
grupul de neofasciști care au distrus 
■cu; două săptămîni in urmă monu
mentul ridicat in cinstea partizani
lor italieni din localitatea Albert Di 
Vigatto, din apropierea orașului Par
ma. Șeful grupului este Donatello 
ftallabeni „comisarul suprem" al fe
derației neofasciștilor din provincia 
Parma.

ȘANHA1. — La Șanhai, în pri
mele șase luni ale acestui an, au in
trat în producție de serie 1 800 sor
timente și modele noi de bunuri de 
larg consum. Printre acestea, se pot 
menționa noi modele de biciclete 
pentru femei, produse cosmetice și 
noi 'modele de stilouri. Industria tex
tilă a produs multe țesături noi din 
bumbac mercerizat.

WASHINGTON. — Comisia pentru 
regulamente a Camerei Reprezentan
ților d adoptat cu 8 voturi contra , 
V un proiect de lege care prevede 
alocarea unor credite pentru a se 
veni în ajutorul regiunilor mai puțin 
dezvoltate ale Statelor Unite. Pro
iectul de lege, care a fost aprobat 
săptămina trecută de Senat, ur
mează să fie prezentat săptămina 
viitoare Camerei Reprezentanților.

ALGER. Intre 3 și 8 august va 
avea loc la Alger cel de-al Vl-lea 
congres național al studenților al
gerieni. la care ■ vor lua parte 148 
de delegați reprezentînd diferite or
ganizații de tineret.
... Participanții la congres vor dez
bate. căile de unificare a organiza-

Deficitul balanței comerțului 
exterior al Olandei

HAGA 29 (Agerpres) ,
Ministerul Comerțului al Olandei 

a anunțat că în primul semestru al 
anului 1964, balanța comerțului ex
terior a înregistrat un deficit de 
2.8 miliarde de florini, față de un 
deficit de 1,7 miliarde de florini în 
aceeași perioadă a anului 1963.

Datoriile externe ale Turciei
ISTANBUL 29 (Agerpres).
Rfeferindu-se la situația economi

că a Turciei. ziarul „Hurriyet" 
serte că numai în cursul, acestui an 
țara va trebui să plătească în con
tul achitării ■ datoriilor externe su- 

, ma de 134 000,000 dolari, în timg 
ce în anul 1965 această sumă va

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a semnat în cartea de aur a 
UNESCO.

Directorul general al UNESCO 
a oferit apoi un dejun în cinstea 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne.

In cursul după amiezii, membri 
ai delegației guvernamentale romîne 
au vizitat Castelul Versailles și par
cul său.

tră a înregistrat în acești ultimi ani 
o dezvoltare rapidă, care creează în 
permanență noi premise de colabora
re rodnică pe plan economic, sporind 
în fiecare an atît nevoile de import 
ale Romîniei cît și posibilitățile sale 
de export.

Am constatat cu satisfacție spori
rea în ultimii ani a volumului de 
schimburi comerciale între Romînia 
și Franța ale cărei realizări științifi
ce și tehnice sînt cunoscute și apre
ciate. în țara noastră. Sîntem în a- 
celași timp convinși că posibilitățile 
de dezvoltare a acestor schimburi 
sînt departe de a fi epuizate.

Schimbul de vederi cu domnul 

țiîlor de tineret, sub conducerea Fron
tului de eliberare națională, precum 
și o serie de probleme privind dez
voltarea culturii în țară.

BONN. — Hotărîrea guvernului 
R.F. Germane de a ridica taxele la 
convorbirile telefonice cu începere 
â'e la 1 august a provocat numeroa
se proteste în Germania occidenta
lă. In orașul Darmstadt a luat ființă 
„o asociație a abonaților" pentru 
a lupta împotriva ridicării taxelor 
telefonice.

COPENHAGA. — Poliția din Co
penhaga anunță că o pisică aflată 
pe o stradă principală, a provocat 
ciocnirea a șase automobile, acci
dent soldat cu pagube totalizînd 
1 750 lire sterline. Pisica a reușii să 
scape nevătămată,. la fel ca și ocu- 
panții automobilelor.

MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. l-a primit la 29 iulie la 
Kremlin pe li Thant, secretar gene
ral al Organizației Națiunilor Ш ni
te și a avut cu el o convorbire prie
tenească.

NEW YORK. — Agenția Associa
ted Press anunță arestarea a 13 per
soane acuzate de sustragere de tim
bre și mandate poștale de la mai 
multe oficii poștale din statul New 
Jersey, în valoare de aproape un mi
lion dolari. La domiciliul autorilor 
furturilor au fost descoperite arme 
și uniforme de polițiști.

LONDRA. — Camera Lorzilor a 
aprobat marți seara legea cu privi
re la acordarea independenței Insu
lei Malta.

Potrivit acestei legi. Malta ur
mează să-și doblndească indepen
dența în cursul lunii septembrie.

LONDRA. — Primul ministru Alee 
Douglas Ноте a declarat marți în 
Camera Comunelor că guvernul bri
tanic nu s-a pronunțat încă în pri
vința proiectelor forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. și acest 
lucru se va întlmpla numai după ce 
vor fi cunoscuți toți factorii legați 
de aceste forțe.

ajunge la 212 000 000 dolari, ceea 
ce reprezintă peste 50 la sută- din 
valoarea întregului export al țării. 
Referindu-se la calculele unor spe
cialiști, ziarul scrie că Turcia nu-și 
va putea achita datoriile externe de- 
cît peste 38 de ani. 

ministru al industriei franceze ne-a 
întărit această convingere.

Sînt sigur că schimbul acesta de 
vederi, pe cît de util pe atît de con
structiv, va contribui la progresul co
operării reciproc avantajoase dintre 
țările noastre.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariști Maurice Bokânowski a ară
tat că în cursul discuțiilor au fost 
abordate probleme privind schim
burile economice între cele două ță
ri, subliniind că de la vizita sa în 
București, făcută cu doi ani în urmă 
„prima vizită a unui membru al gu
vernului francez în Romînia de după 
război — au fost înregistrate pro
grese serioase, în folosul ambelor 
țări".

coMto; Forțele răsculate 
continuă acțiunile

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres). 
înainte de a părăsi orașul Elisa- 

bethville, pentru a pleca la Leopold
ville. unde a fost rechemat de ur
gență de către președintele Kasavu- 
bu, ministrul de interne în guver
nul central congolez Munongo, a 
anunțat anularea pentru Katanga 
orientală, a măsurilor care interzic 
deținerea de armament pe întreg te
ritoriul Katangăi,

După cum relatează agențiile de 
presă, forțele răsculate continuă îna
intarea. Marți ele au ocupat orașul 
Kongolo, silind trupele guvernului 
central să se retragă spre Kamina. 
Răsculațiî au ocupat miercuri loca
litatea Sentery, un centru important 
al producției de bumbac din provin
cia Lomami. In cercurile apropiate 
armatei guvernamentale, se aprecia
ză că prin ocuparea orașului Sen
tery s-a asigurat posibilitatea jonc

brazilia; Acțiuni pentru crearea 
unui „Front popular"

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres).
După cum scriu ziarele braziliene, 

în țară a început o acțiune pentru 
crearea unui „Front popiriar" reu
nind toate forțele politice care cer 
„restabilirea legalității, dezvoltării 
raționale și politicii externe inde
pendente a țării". Această acțiune 
este condusă de deputatul Mario de 
Andrade fruntaș al Partidului Mun
cii din Brazilia al cărui lider es
te fostul președinte al țării Joao 
Goalart, aflat în prezent în exil 
în Uruguay. Programul noii alianțe 
politice include lupta pentru instau

Presa
După conferința

străină despre evenimentele 
O.U.A. la ordinea zilei

Rezultatele celei de-a doua confe
rințe afneane la nivel înalt care 
a avut loc la Cairo, sînt comentate 
de numeroase ziare. In cadrul unui 
editorial „New York Times" subli
niază importanța Cartei Organiza
ției Unității Africane de la a că
rei adoptare s-a împlinit un an. 
„O.U.A. a unit 34 de țări africane 
cu 240 milioane de locuitori care 
vorbesc 800 de limbi și ocupă un 
continent, reprezentînd de patru ori 
suprafața S Ui A. In urmă cu zece 
ani toate aceste țări, exceptînd pa 
tru, erau încă colonii și majoritatea 
lor continuau să facă mult mai 
puțin comerț una cu alta decît 
cu Europa. Unele din noile state 
sînt divizate atît unul împotriva ce
luilalt cît și în sinul lor. de ri
valități tribale. Președinții, regii, 
prinții moștenitori, premierii și mi
niștrii lor de externe au găsit baza 
unei acțianî comune în unele sfere

WASHINGTON 29 (Agerpres).
O dată cu încheierea convenției 

Partidului republican, unde senatorul 
Barry Goldwater a fost desemnat 
drept candidat la alegerile prezi
dențiale din S.U.A.. au început pre
gătirile în vederea convenției Parti
dului democrat, care se va deschi
de la 24 august în orașul Atlantic 
City (Statul New Jersey). S-a anun
țat că. pentru prima oară, în rîn- 
durile celor 64 de delegați la con
venția democrată din partea statului 
Virginia vor face parte și negri. Gu 
vernatorul Carl Sander, a declarat 
că „este normal ca toți electorii 
statului să fie reprezentați la con
venție". Convenția Partidului demo
crat din statul Mississippi, întruni- 

țiunii cu celălalt mare grup de forțe 
răsculate, condus de Pierre Mulele, 
care continuă înaintarea în provincia 
Kwilu.

Un alt grup de răsculați a pă
truns în satul N'Kala, situat la 30 
Km sud de Baudouinville, înaintînd 
spre aeroporturile importante situate 
pe platourile înalte de la Marungu.

Agenția United Press Internatio
nal relatează că la Albertville, capi
tala provinciei Katanga de nord, a 
fost format un guvern sub preșe
dinția lui Gaston Soumialot, condu
cătorul forțelor răsculate care de
ține în același timp și funcția de 
ministru al apărării. împuternicirile 
acestui guvern se extind asupra tu
turor regiunilor, din Congo-ul răsă
ritean, aflate sub controlul forțelor 
răsculate, inclusiv asupra provinciei 
Kwilu.

rarea unui regim democratic in 
Brazilia, respectarea drepturilor in
dividuale și realizarea unor refor
me de bază, apărarea intereselor 
naționale și continuarea politicii in
dependente externe a țării.

Din „Frontul popular" ar urma 
să fapă parte Partidul Muncii, Par
tidul Social-Democrat al fostului 
președinte Juscelino Kubitschek, dife
rite curente politice de stînga și 
unele organizații sindicale. Toate 
aceste fracțiuni se opun actualului 
regim.

și încep chiar să proiecteze institu
ții în acest scop.

Conferința contiuă „New York 
Times" — a dovedit din nou că 
nimic nu unește mai mult țările noi 
ca dorința de a le vedea libere pe 
celelalte. Atacurile împotriva colo
nialismului au dominat discursurile 
și rezoluțiile. Au fost cerute noi 
eforturi pentru a determina toate 
țările africane să rupă relațiile di
plomatice și comerciale cu Africa 
de sud și teritoriile portugheze"

Ziarul scoate în evidență că 
„O.U.A. creează posibilitatea unei 
acțiuni unificate a africanilor pen
tru a rezolva probleme africane în 
unele domenii specifice".

Conferința O.S.A. 
de la Washington

După cum se știe, a noua confe
rință consultativă a miniștrilor de 

tă la Jackson, a hotărît însă să-și 
rezerve sprijinul acordat candidatu
lui democrat la președinție pînă ce 
convenția națională din Atlantic Ci
ty va stabili un program și va 
desemna oficial pe candidat. „Mai 
multe rezoluții prezentate — arată 
France Presse — au indicat fap
tul că democrații din acest stat su
dist se opun legii asupra drepturi
lor civile și poziției partidului lor 
în problema rasială".

Intre timp, candidatul republican 
la președinție, Barry Goldwater, a 
avut marți la Washington o întîl- 
nire, desfășurată cu ușile închise, 
cu 70 de membri republicani ai 
Camerei Reprezentanților. După a- 
ceea purtătorul de cuvînt al se
natorului din Arizona a declarat că 
Goldwater este dispus să se în- 
tîlnească cu președintele Johnson în 
cadrul unei dezbateri televizate a- 
șupra programelor electorale ale 
celor două partide.

Procesul fostului general 
hitlerist Kart Wolfî
M0NCHEN 29 (Agerpres).
La Miinchen, în procesul fostului 

general hitlerist Karl Wolff, princi
palul martor audiat marți, a fost 
secretarul de stat în ministerul 
transporturilor în timpul celui de-al 
doilea Reich, Albert Ganzemuller, 
Karl Wolff a fost șeful statului ma
jor personal al lui Himmler și 
unul din cei răspunzători da 
exterminările din lagărele de con
centrare. - Pretextînd „slăbirea me
moriei" sale martorul a refuzat să 
recunoască documentele scrise de el 
sau adresate lui în ceea ce privește 
transportarea persoanelor destinate 
exterminării

Apelul adresat de apărătorii 
lui Jack Ruby 

Tribunalului din Dallas
DALLAS 29 (Agerpres).
Apărătorii lui Jack Ruby, asasi

nul lui Lee Oswald, au înaintat 
marți Tribunalului din Dallas ape- ( 
Iul la sentința de condamnare la 
moarte a acestuia cu numai 30 de 
minute înaintea expirării termenului 
stabilit prin lege. In apel sînt men
ționate 15 erori de judecată, do
cumentul fiind potrivit agenției 
U.P.I., unul din cele mai mari pre
zentate în istoria tribunalelor din 
statul Texas.

Judecătorul Joe Brown are la dis
poziție 10 zile pentru a aproba sau 
respinge apelul după care acesta 
poate fi înaintat Curții criminale de 
apel. Agenția U.P.I. arată că dacă 
Ruby va fi totuși executat, aceasta 
nu se va întîmpla mai devreme de 
doi ani de la data judecării sale..

externe ai țărilor membre ale Or- 
ganizațiet Statelor Americane 
(O.S.A.) care și-a încheiat lucrări
le la Washington a impus, după 
multe presiuni, adoptarea unui pro
iect de rezoluție cu privire la sanc
țiuni economice împotriva Cubei, 
împotriva acestui proiect au votat 
Mexicul. Uruguayul, Chile și Bo
livia.

Corespondentul la Washington al 
agenției reuter își exprimă scepti
cismul în privința rezultatelor prac
tice ale acestei măsuri. „Faptul că 
trei din cele patru țări care se 
împotrivesc izolării Cubei Și care 
reprezintă cea mai mare parte a 
comerțului, latino-american cu Cu
ba este numai unul din factorii 
de bază care pun sub semnul în
trebării eficacitatea acțiunii O.S.A.”,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 56. TeL interurban 322. automat 20to Tiparulj I.PJH. subunitatea Petroșani 40369


