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ÎNTRECERII socialiste

semnificativ
tradu-

Bilanț
Întrecerea pentru 

cerea în viață a angaja
mentelor luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei a în
ceput încă din ziua fixă
rii obiectivelor. Fiecare 
convoi ■ de vagonete ce 
luau drumul spre prepara
ția Petrila de la Jieț, 
Cimpa I și II apropia tot 
mai mult harnicul 
tiv al minei de țelul 
Angajamentul de a 
ge peste 
6 000 tone 
care 3 000 
« - August
să prea mic față de hăr
nicia' și voința colectivă 
de a-1 îndeplini înainte de 
termen. Avîntul generai, 
îmbinat cu condițiile teh- 
nico-organizatorice create 

' cereau imperios mărirea 
c angajamentului.

— E mic pentru, 
angajamentul. Putem
de 3-4 ori pe atît — sus 
țineau minerii din abataje.

Dorința unanimă a fost 
de a- mări angajamentul 
anual la 22 000 tone de 
cărbune extrase peste plan 
din care 16 000 pînă la 
23 August.

Gam mult

colec- 
fixat. 

extra - 
anualplanul

de cărbune din 
tone pînă la 

s-a dovedit în-

noi
da

spuneau cei ce nu cunoș
teau elanul și puterea de 
muncă a

Faptele 
contrariul.
20 iulie, 

indica
tone a angajamen- 

luat pînă la 23 Au- 
Sporul de produc- 
fost obținut aproape 

exclusivitate

lonenilor.
au dovedit însă 
încă în ziua de 
graficul întrece- 

o depășire curii 
1 507 
tului 
gust, 
ție a 
în exclusivitate pe baza 
creșterii productivității 
muncii care de la începu
tul anului și pînă în pre
zent se menține la 1,254 
tone pe post. ■

Colectivul minei Lonea 
s-a angajat să realizeze, 
de asemenea, 
400 000 lei la 
cost. Și aici 
substanțială.
primul semestru, economi
ile se ridică la 632 000 
lei.

Bilanțul întrecerii este 
deosebit de- semnificativ. 
El nu este însă definitiv. 
Pînă la măreața aniversa
re se va îmbogăți cu si
guranță cu noi și noi ci
fre care vor vorbi despre 
hărnicia colectivului mi
nei Lonea.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

economii 
prețul 

depășirea 
Numai

de 
de

e
în

Semnalistul Maniei Dumitru de la mina Dîlja. este 
cunoscut ca un om harnic, care depune multă muncă 
pentru asigurarea minerilor eu vagonete goale.

IN CLIȘEU: Iată-I pe semnalist manevrînd un 
gonet la puțul orb nr. 1 de la orizontul .607.

Realizări ale ceferiștilor

va-

Trenuri marșrute peste pian
Marșrutizarea transporturilor de la locul de încăr

care are multiple avantaje pentru calea ferată. Se. ex
clud o serie de manevre în stația de încărcare și în 
cele din parcurs, mărfurile ajung mai devreme la desti
nație. Conștienți de aportul pe care îl pot aduce în a- 
ceastă direcție, ceferiștii din stațiile Lupeni și Petro
șani asigură marșruiizarea unui număr sporit de tre
nuri. In fiecare 
trenuri marșrute

zi pleacă din aceste stații cîte 5- 6 
cu destinația București—Craiova—Coș- 

lariu, Arad și Peștiș. De la începutul 
acestei luni au fost încărcate și ex
pediate 142 trenuri marșrute cu un 
tonaj net de 149 022 tone, ceea; ce 
reprezintă un procent de peste 30 la 
sută din totalul încărcărilor pe R.C.M. 
Petroșani și 
cu 5 Ia sută

totodată îmbunătățirea 
a sarcinilor de plan.

Aportul T.T.R.-iștilor
Buna funcționare a instalațiilor de 

telecomunicații are un rol de ’ sea
mă în transportul feroviar.. In ulti
mii ani au fost date ' în ■ exploatare 
noi tipuri de instalații pentru tele
comunicații feroviare. întreținerea- a-

; I. CRIȘAN- ! 
corespondent ,

(Continuare în pag. 2-a)

Trei mineri din brigada condusă de Vențe Ștefan din sectorul V al 
minei Lupeni, brigadă evidențiată în întrecere pentru depășirea producției 
și â productivității planificate.

Din focul întrecerii și al cuptoarelor

reparat utilaj 
din Petroșani, 
de flacăra in
și a cuptoare- 
încheiat primul

Colectivul secției 
turnătorie de la Uzi
na de 
minier 
încălzit 
trecerii 
lor, a
semestru al anului cu 
realizări remarcabile 
în muncă. Sarcinile 
semestriale de plan la 
oțel lichid au fost de
pășite cu aproape 80 
tone, iar la piese tur
nate cu circa 40 tone.

, Aceasta înseamnă că 
au fost trimise exploa
tărilor carbonifere mul
te piese de schimb și 
utilaje peste prevede-

rile sarcinilor de plan. 
La acest succes a con
tribuit întregul colectiv 
format din oțelari și 
formatori îndrumat. în 
permanență de perso
nalul tehnic-ingineresc. 
Merită în mod deose
bit evidențiată brigada 
de turnători condusă 
de Scurtu Gheorghe 
care din 977 tone de 
oțel a realizat aproa
pe 502 tone de piese 
turnate.

Cuvinte de laudă se 
pot spune despre co
lectivul secției turnăto
rie și în ceea ce pri
vește calitatea pieselor

turnate. La piesele de 
oțel, procentiil de re
but admis a fost re
dus cu 1,48 la sută, 
iar la cele de fontă 
de la 6,50 la sută la 
3,64 la sută.

Azi 
nouă 
lizările

. vor adăuga altele noi 
ce vor întregi succe; 
sele obținute în între
cere de colectivul sec
ției turnătorie în : în- 
tîmpinarea măreței săr
bători a eliberării.

se încheie o 
lună. La rear 

anterioare se

R. BALȘAN 
corespondent

Vizita deiegației доктаягепіаіе 
а H. P

PARIS 30. Trimisul special Ager
pres, Mircea Moarcăș, transmite :

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, împreună cu am
basadorul Franței la București, Jean 
Louis Pons, și ambasadorul R. P. 
Romîne Ia Paris, dr. Victor , Dimi- 
triu, și alte persoane oficiale au vi
zitat joi dimineața Muzeul Louvre, 
însoțiți de directorul general al 
muzeelor din Franța, Jean Chatelain, 
oaspeții romîni au vizitat unele săli 
ale marelui muzeu, o adevărată co
moară a Franței și a lumii.

PARIS 30 (Agerpres).
Joi la amiază, Ion Gheorghe Mau

rer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Mauriciu Novac, vice
președinte al Comitetului de Stat a! 
Planificării, dr. Victor Dimitriu, am
basadorul R. P. Romîne la Paris, și 
alte persoane oficiale au luat parte 
la un dejun oferit de Consiliul Na
țional al Patronatului Industriei 
Franceze. La dejun au luat parte

Georges Villiers, președintele Consi
liului Național al- Patronatului In
dustriei Franceze, Max Flechet, pre
ședintele comitetului Franța-Europa 
de est al acestui Consiliu. Maurice 
Ponte,. președintele Societății „Con
structions sans fils" (TFF), ‘Georges 
Glasser, președintele Societății „Al- 
sthom et Neyrpic", Jean Louis, vice
președinte al Federației industriilor 
mecanice și președintele societății de 
construcții „Babcock et Wilcox" 
Marcel de Boissieu, reprezentantul 
firmei Schneider et. Co.“, Michel 
Jouven, vicepreședintele și directorul 
general al societății „Pechiney", re
prezentanții altor . societăți din in
dustria construcțiilor electrice și in
dustria mecanică.

In timpul dejunului, Georges Vil
liers și Alexandru Bîrlădeanu au ros-, 
fit toasturi.

☆
PARIS 30. De la trimisul specia! 

Agerpres).
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Rotnîne, Alexandru 
Bîrlădeanu^ a avut joi o întrevedere 
cu Jean Ripert, comisar general, ad- 
interim al Planului.'La sficșitul'în
trevederii, Jean Ripert a declarat, 
printre altele, ziariștilor , că s-a pro-

(Continuare în pag. 4-a)

Cum asigurați condițiile necesare
.ЛМСНПА fiOASÎRA
L II

Planul de masuri
realizării angajamentelor ?

Ia baza unoi noi realizări
la sfîrșitul 
trecut, cu 

prelucra- 
de

încă 
anului 
ocazia 
rii cifrelor
pian colectivul de 
muncitori, ingi
neri, tehnicieni și 
preparația Petrila
realizeze însemnate economii la pre
țui de cost, să îmbunătățească caii

Răspunde tovarășul 
Gheorghe Mirică, inginer șef 

la preparația Petrila

funcționari de la 
s-a angajat să

ductivitatea netă 
prin îmbunătățirea 
indicelui de recu
perare și creșterea 
producției de bri
chete. După primul 
realizării angaja- 
fost reînnoite >în

semestru situația
mentelor care. au
cursul -anului- în- cinstea zilei elibe- 

*>
>tatea produselor, să sporeasqă. pro,- ș rătîj, *se  prezintă astfel:

Obiectivele Angajament
anual

Angajament Realizat 
pînă la 23 
aug. 1964

pe sem.
1

calității cărbunilorîmbunătățirea 
preparați prin :

a) reducerea umidității, cu 0,6 pct. 0,6, pct. 0,5 pct.
b) reducerea cenușii cu ■ 0,6 pct. 0,6 pct. 0,5 pct

Depășirea planului producției nete
prin creșterea indicelui de recuperare 0,5 pct. 0,5 pct. 0,3 pct.
Depășirea planului de brichete cu 15 000 to 14 000 to 15 629 to
Realizarea de economii Ia prețul de
cost în valoare de 700 000 lei 550 000 lei 408 000 Iei

Rezultatele obținute pînă acum în 
întrecerea socialistă se bazează, în 
primul rînd, pe îndeplinirea și depă
șirea lună de lună, a sarcinilor de 
plan. Acest lucru 
a fost posibil prin 
realizarea încă din 
anul trecut a pla
nului pregătirilor 
de iarnă, a pre
vederilor din pla
nul de măsuri 
tehnico - organiza
torice pe anul 1964, 
elaborat încă la 
sfîrșitul anului

1963. Executarea în termen a mă
surilor din plșnul M.T.O. cum a

Lumina în pădure
Cît de ■ grele și mizere 1 de cabane care însumează 

erau în trecut condițiile 7> 
de lucru și de trai ale 
muncitorilor forestieri I Ei 
își duceau traiul în bor
deie construite din cîteva 
lemne și acoperite cu pă- 
mînt;: hainele lor ude de 
ploaie și zăpadă erau „us
cate" cu căldura corpului, 
iar ca hrană se rezumau 
la aceeași mămăligă, fiar- 

gurată în ceaunul din 
colibei I Muncitorul fores
tier era o marfă 
trebuia să producă cît mai 
mult și să coste cît mai 
ieftin.

Anii de după eliberară7 
au adus schimbări mari 
și în viața muncitorilor 
forestieri. Astăzi muncito
rii din întreprinderea fo
restieră Petroșani, dispun

care

peste 3 200 mp suprafață 
locuibilă dotate cu 1 670 

'•’paturi metalice, peste 2 700 
saltele, peste 2 000 buc. 
cearșafuri, peste 1 700 
buc. fețe de pernă. 
Numai pentru acest cazar- 
mament, care a înlocuit 
cetina de brad și frunzele 
uscate folosite în trecut, 
s-a investit suma de pes
te' 300 000 lei. Toate ca
banele sînt dotate cu so
be metalice de gătit și 
încălzit; numai în ultimii 
3 ani s-au cumpărat 245 
bucăți sobe. Curățenia 
cabanelor. spălatul cear-

MUNTEANU NICOLAE
I. F. Petroșani

(Continuare în pag. 2-a)

(Continuare în pag. 2-a)

Una din cabanele în care sînt găzduiți muncitorii de 
la exploatarea forestieră Cîmpu Mielului.

1 1
- J ..

• • 'л .
; ■

țț >

■ • - лгХЬЙЙЙ*-



ROS®

pro- 
în 

des-

învățămînt de partid 
mina Lupeni au fost 
cercuri și cursuri ale 
de partid, dintre ca-

ta se«₽el îmbunătățirii cwitae 
a învățămîntului de partid 

la mina
la- cadrul unei plenare lărgite, co

mitetul de partid de la mina Lupeni 
a analizat felul cum s-a desfășurat 
aaul de învățămînt de partid 
1863—1964 și a stabilit măsuri con
crete pentru pregătirea noului an de 
învățămînt de partid 1964 - 1965.

Referatul prezentat în plenară de 
Către tov. litiu loan, activist al co
mitetului de partid al minei, discu
țiile la care au participat membri ai 
comitetului de partid, secretari de 
organizații de bază și propagan
diști au apreciat că față de anul 
precedent, învățămîntul de partid 
s-a desfășurat în condițiuni mai bu
ne. S-a îmbunătățit conținutul învă
țămîntului, frecvența a crescut, s-a 
ridicat nivelul de cunoștințe al 
cursanților.

In anul de 
1963—1964 la 
organizate 52 
învățămîntului
re 16 de studiere a Statutului P.M.R., 
9 cursuri serale anul 1. 5 cercuri de 
economie politică anul 1, 4 cercuri 
de economie concretă, 10 cursuri 
speciale pentru mineri etc. In aceste 
cercuri au fost încadrați 1214 mem
bri și candidați de 
numeroși tovarăși 
de partid.

Participanții la 
care tov. Leahu Gheorghe, Bud Va
sile, Neguț Ioan, Veres Ștefan, Zbo- 
rovsehi Augustin, Dan Vaier, Ana 
Ferdinand și alți tovarăși au venit 
cu exemple reflectînd creșterea ni
velului de conștiință al muncitori
lor, ca urmare a îmbunătățirii des
fășurării învățămîntului. In primul 
semestru al acestui an. bunăoară, 
.numărul absențelor nemotivate a 
scăzut cu 540 fată de aceeași peri
oadă a anului trecut.

învățămîntul a constituit un spri
jin prețios pentru întărirea continuă 
•a organizațiilor de bază. Din cei 185 
de tovarăși din activul fără de partid 
care au frecventat cercurile de stu
diere a Statutului partidului, peste 
100 au cerut să fie primiți în rîn- 
durHe candidaților de partid;

In cadrul cercurilor de economie 
eonoretă, în cursurile speciale pen- 
tru mineri și în alte cercuri, nume
roși cursanți au făcut propuneri va
loroase pentru îmbunătățirea proce
sului de producție în vederea creș
terii productivității muncii, reduce
rii prețului de cost. Așa de exemplu, 
maistrul miner Fodor Ioan, care a 
fost încadrat în cercul de economie 
concretă condus de tov. Nagy Ca
rol, cu prilejul dezbaterii unei teme 
privind prețul de cost și căile re
ducerii lui a propus, printre altele, 
montarea unui troliu la puțul Ilea
na. Propunerea a fost studiată și a- 
plicată de către conducerea sectoru
lui. Rezultatul : însemnate econo
mii. Propuneri asemănătoare au fă
cut și cursanții 
Ghioancă Sabin, 
Toma Ernest din 
nomie concretă.

Pentru activitatea rodnică desfă
șurată au fost evidențiate îndeosebi 
cercurile conduse de propagandiștii 
Siobotaru loan, Urdă Ioan, Neguț

partid precum și 
din activul fără

discuții, printre

Petre Constantin, 
Predoșan loan, 

cercurile de ece-

Lupesi
loan, Popa loan, Leoveanu Gheor- 
ghe, litiu Mihai, Crainic Nicolae, 
Leahu Gh., Vîlcu Virgil, Costea Va
sile și altele.

Plenara a criticat și unele defi
ciențe în desfășurarea învățămîntu- 
lui. Astfel, unii propagandiști au lip
sit de la seminariile de predare de 
la cabinet și nu s-au preocupat de 
buna desfășurare a învățămîntului 
în cercurile care le-au fost încredin
țate. Așa au fost propagandiștii Go- 
gan Pantelie, Untea Ioan, Stoica 
Valentin și alții care au avut între 
4 și 8 absențe de la pregătirea 
pagandiștilor, iar învățămîntul 
cercurile conduse de ei nu s-a 
fășurat la nivelul cerințelor.'

Plenara a stabilit măsuri cores
punzătoare pentru pregătirea noului 
an al învățămîntului de partid. Se 
va pune un mare, accent pe crește
rea numărului cercurilor și cursuri-, 
lor de partid cu caracter economic.

Propagandiștii au fost selecționați 
dintre cei mai buni membri de partid, 
cu experiență în munca de propa
gandă.

S-a prevăzut, de asemenea, stabi
lirea sălilor în care se vor ține cer
curile, întocmirea de grafice pentru 
buna desfășurare a activității cer
curilor, abonarea propagandiștilor la 
revista „Munca de partid" și la su
plimentul acesteia editat în ajutorul 
propagandistului și alte măsuri.

Numeroși propagandiști, printre 
care tov. Neguț loan, Raicu Florian. 
Gostea Vasile, Popescu Ioan, Cio- 
botaru Ioan, Pigui Pavel și mulți 
alții au fost premiați pentru activi
tatea bună pe care au desfășurat-o 
în cursul anului 
s-a încheiat.

de învățămînt care

A. MICA

la
(Urmare

Apertul LLK-iștiler
U rmare din pag. l-a)Șefa de schimb

Gu doi ani in urmă, la lămpăria 
minei Vulcan a fost repartizată 
să lucreze și utemista Dubinschi 
Ema. Dorința ei 
muncitoare har
nică și pricepu
tă s-a confirmat 
repede. Datorită 
pasiunii c.u care 
muncea, tînăra 
aceasta serioa
să. cu ochi al
baștri și pă
trunzători. a 
reușit în sc.urt 
timp să se si
tu ieze 
loc de 
printre
torii evidențiați 
de la sectorul 
electro-mecanic. 
Lămpile repara
te și întreținute 
de ea funcționau

Apreciindu-i calitățile, conduce
rea sectorului a propus-o, la nu
mai 6 luni de Ia venirea sa în ca
drul lămpărîei, șefă de schimb.

De atunci au trecut aproape doi

pe un 
cinste 

munci-

aestera cere o înaltă pregătire și 
calificare tehnică. Muncitorii cefe
riști din cadrul sectorului T.T.R. din 
Petroșani și-au însușit pe deplin 
toate cunoștințele necesare, iar re
viziile și reparațiile ce ie execută 
sînt de o înaltă calitate. Acest lucru 
asigură o exploatare rațională și 
fără defectări a tuturor instalațiilor. 
Alături de Mihuț Emil, șeful secto
rului, un aport deosebit la aceasta 
aduc maistrul Popescu Emanoil, 
montatorul Fedoreac Vasile și linio- 
rul Grosu Aladar. Operatoarele de 
la centrala telefonică a stației Pe
troșani asigură deservirea promptă 
a tuturor abonaților și obținerea în 
scurt timp a legăturilor telefonice. 
Ceferiștii dîn complex nu au decît 
cuvinte de laudă la adresa telefo
nistelor Cristescu Ioana, Popescu 
Maria și Straja Ana.

**t 
t 

♦ 
t 
4

ani. In acest timp schimbul con- 4 
dus de tînăra Dubinschi Ema a ț 
obținut rezultate din ce în ce $ 
mai bune. Organizîndu-și bine lo

cul de muncă, 
el reușește să 
curețe zilnic 
între 850— 950 
lămpi, reducînd 
complet reda- 
mafiile din par
tea minerilor. 
La cererea sa, 
comuniștii din 
cadrul sectoru-

au primit 
Dubinschi 

cu bucurie 
rîndurile 

candldaților de 
partid.

Azi, dacă te 
oprești in 
panoului 
dențiaților 
întrecerea 

cîalistă de la mina Vulcan, 
tre celelalte nume, întîlnești 
cel al tinerei Dubinschi Ema.

deveni o

ireproșabil.

fața 
evi- 

în 
so- 

prin- 
și pe

D. ALBESCU 
student

Lumină în pădure
(Urmare din pag. l-a)

șeafurilor și a lenjeriei, munci
torilor se asigură de către în
treprindere prin „îngrijitori de bara- 

. camente", cheltuindu-se în acest
scop peste 22000 lei lunar. Pentru 
asigurarea curățeniei muncitorilor ca
banele au fost dotate cu albii me-

Planul de măsuri 
baza unor noi realizări

din pag. l-a)

fost: mărirea capacității de deșla- 
mare a decafitoarelor de șlam ; mă
rirea. capacității de transport a ben
zilor din circuitul de transport a 
cărbunelui brut; repararea eleva
toarelor nr. I și 2 de la fabrica de 
brichete ; înlocuirea valțurilor la pre
sele 1 și 3 de la fabrica de brichete ; 
introducerea pompelor automate de 
ungere la elevatoare au contribuit 
în mare măsură la obținerea unui 
indice de recuperare superior, la 
depășirea planului de brichete și la 
obținerea de economii la prețul de 
cost. In ceea ce privește îmbunătă
țirea umidității și cenușii cărbunilor 
preparați cu 0,5 puncte, aceasta se 
explică prin menținerea într-o per
fectă stare de funcționare a utilaje
lor de preparare — rheo spălătoare, 
ciururi, centrifuge, filtre.

Pentru ca în puținele zile care au 
rămas pînă la 23 August să pu- 
fi la înălțimea sarcinilor, colec- 
preparației și-a întocmit un 
de măsuri menit să contribuie 

luate
Printre o-

я
a 
la

plan 
către 
call- 
celui 
timp

pentru 
calități

mai 
tem 
tivul 
plan
la realizarea angajamentelor 
în întrecerea socialistă.

preparare 
a unei

tuturor sortimen- 
preparați, urmări- 
semestru al aces-

biectivele propuse în acest 
sînt: Urmărirea zilnică de 
întreg personalul deservent 
tății cărbunelui brut cît și 
preparat, în scopul reglării 
a utilajului de 
obținerea zilnică 
corespunzătoare a 
telor de cărbuni 
re care în primul
tui an s-a dovedit deosebit de e- 
ficace în obținerea în mod constant 
a calității cărbunelui preparat. Ve
rificarea și revizia zilnică a dispo
zitivelor speciale de reglare a func
ționării utilajelor de preparare; mă
rirea capacității de inhaldare a ste
rilului prin supraînălțarea pilonilor 
ramurei I de golire și punerea 
funcție normală a tericoanelor; 
losirea judicioasă a materialelor 
reducerea consumurilor specifice
energie electrică, aer comprimat și 
aburi.

In perioada ce a mai rămas pînă 
la marea sărbătoare din August co
lectivul preparației noastre este ho- 
tărît să muncească astfel' îneît să în
făptuiască în întregime angajamen
tele luate în întrecere.

în 
fo-

și 
de

ÎNSEMNARE- Ca în legenda meșterului Manole
Ba, întimplările despre care este 

oarba seamănă mult cu cele din le
genda meșterului Manole. Legenda 
spune că tot ce a construit meșterul 
ziua, s-a dărîmat noaptea. In întim
plările de față, în care eroii princi
pali sini cîțiva meșteri de ta I.L.L. 
Petroșani, tot ce s-a făcut în cîteva 
zile se dărimă in altele. Și nu de o 
forță miraculoasă, ci chiar de cei 
care au executat lucrarea respectivă, 
lată cum.

In ziua de 11 iulie a. c. o echipă 
de zidari ai unității I.L.L. Petroșani, 
condusă de Neihoff loan, a început 
reparațiile exterioare la casele de pe 
strada Șt. O. Iosif. Și-au adus oa
menii materialele necesare, uneltele 
și s-au apucat de lucru. Au dat jos 
tencuiala degradată, au tencuii fa
țadele caselor. 9 oameni — compo
nența echipei — au reușit să repare 
în perioada 11—24 iulie fațadele la 
8 case. Ei, deși nu-i un ritm prea 
intens, să zicem că lucrul a mers. 
Curios e însă ceea ce s-a întîmplat 
in continuare. Dacă cineva ar fi tre

cut pe această stradă după 24 iulie 
s-ar fi convins de următorul lucru 
ciudat dar adevărat. înarmați cu 
tirnăcoape, zidarii au început să 
spargă pereții abia reparați chiar 
de ei cu cîteoa zile în urmă. Care 
este „secretul" acestui fenomen ? În
treprinderea orășenească de indus
trie locală a livrat I.L.L.-ului, eu 
destulă întîrziere, ferestrele noi care 
sînt programate a fi montate la ca
sele în cauză. Că n-a livrat ferestrele 
la timp, e vina l.O.l.L.-ului. Și rău 
e că I.&.I.L., nu pentru prima oară, 
пи-și respectă obligațiile contrac
tuale față de alte unități. Dar mei 
este o întrebare: De ce a început 
unitatea I.L.L. lucrările de reparații 
pînă ce nu a primit ferestrele pen
tru care a avut contract cu l.O.l.L.-ul. 
Și încă ceva. Tencuirea fațadelor 
a continuat și atunci cînd s-a știut 
deja că l.O.I.L. va livra in cîteoa 
zile ferestrele și deci pereții repa
rați vor trebui scării din nou.

Despre acest lucru au aflai și ce
tățenii de pe stradă. care au fost la

conducerea I.L.L. pentru a sesiza 
desfășurarea nu tocmai normală a 
lucrărilor de pe strada Șt. Ѳ. Iosif. 
Enigma e lămurită însă pe loc chiar 
de către oamenii din echipa de re
parații : „Dar ce să fi stat cu mii- 
nile în sin? Doar trebuia să lucrăm 
ceva". Și se pare că acest fel de a 
vedea lucrurile a devenit o obișnuin
ță pentru tovarășii de la I.L.L. Ast
fel. tot oamenii din echipa, de repa
rații își fac de acum planuri de vi
itor : „Reparăm, tencuim acum, dar 
peste o lună vom începe din nou to
tul de la capăt. Vom face subzidiri 
la locuințele care au pereții igra- 
sioși". Deci a treia oară... Iar ma
noperă pierdută, materiale irosite...

In orice caz, este vorba de plani
ficarea și organizarea lucrărilor la 
I.L.L., de gospodărirea materialelor, 
întrebarea e; Oare pentru rezolva
rea acestor probleme nu există o so
luție mai rațională decît cea pre
luată din vestita legendă t

O. IVANARU
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taliee și s-au constrpit uscător" 
pentru haine, muncitorii avînd po
sibilitate de a se îmbrăca diminea
ța cu haine uscate. Astăzi, excursio
niștii din pădurile noastre pot să 
găsească în timp de ploaie un loc 
de refugiu plăcut în cabanele mun
citorilor noștri, dotate din ce în 
ce mai bine cu aparate de radio, 
jocuri distractive și biblioteci.

O contribuție importantă la îmbu
nătățirea condițiilor de lucru a a- 
vut-o comitetul sindicatului muncito
rilor forestieri care s-a preocupat per
manent de îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de lucru ale muncitori
lor. Totodată locurile de muncă sînt 
asigurate cu truse sanitare și medi
camentele necesare unei intervenții 
de prim ajutor, tar muncitorilor de 
la fasonat li s-au asigurat căști de 
protecție.

Acum, tot mai multe cabane, cum 
sînt cele din exploatările, forestiere 
Voievodul, Cîmpu Mielului, Girbo- 
vul și Stivei constituie o mîndrie 
pentru întreprinderea noastră ofe
rind condiții bune de trai, la ni
velul cerințelor mereu sporite, pen
tru muncitorii forestieri din Valea 
Jiului.

La cursurile de calificare — 
o frecvență bună

Introducerea tehnicii noi este 
strîns legată de ridicarea nivelului 
de calificare. Pesfe 300 tineri mi
neri și muncitori ai minei Lonea 
sînt încadrați în cursul de califica
re și de ridicare a calificării. Da
torită faptului că organizațiile U.TM. 
urmăresc îndeaproape participarea 
tinerilor la cursuri și iau poziție cri
tică față de cei care lipsesc nemo
tivat, la cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării frecvența es
te de peste 85 la sută .

O.t.L Produse im
Petroșani

Face cunoscut publicului con
sumator că la depozitul de 
cherestea din str. Engels nr. 5 
Petroșani a pus în vînzare 
plăci fibrolemnoase, diferite di
mensiuni, ce se pot folosi la 
diferite lucrări de tîmplărie. ta
vane, reclame, lozinci etc.

Produse de bună calitate.

І Я.М , IJpc.

I.M.C.E.
Șantierul de montaj 

Paroșeni

Angajează pentri . 
serviciul tehnic: 

— Imlitr ai tatlita
Candidații vor prezenta acte

le la serviciul organizării muncii 
de pe șantier.
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PROGRAMUL, I. 7.06
1

Muzică u-
august

zică ușoară interpretată la diferite
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Jocuri populare, 8,50 Gîntece 
patriotice 10,30 Știința în slujba 
păcii, 11,30 Pe aripile valsului, 12,03 
Melodii populare din Dobrogea, 
13,15 Arii de mare popularitate din 
operete, 14,10 Muzică populară din 
țările Africii. 15,30 Din versurile 
poeților noștri contemporani, 16,10 
Soliști de muzică populară, 17,30 
Emisiune muzicală de la Moscova. 
18,05 Muzică ușoară de Ion Vasi- 
lescu, 18,30 Almanah științific, 18,55 
Concert pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă, 19.4Ѳ Muzică ușoară in
terpretată de Ella Fitzgerald, 20,1Ѳ 
Muzică de dans, 20,30 Pe teme in
ternaționale, 20,40 Muzică de dans, 
21,30 Romanțe, 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,36 Dan
suri din operete, 9,03 Muzică popu
lară, 9,30 Roza vînturilor (reluarea 
emisiunii din 29 iulie), 10,30 Cîntă 
Ioana Nicola și Mircea Bueiu — în 
program arii din opere, 12,06 Mu-

instrumente, 12,30 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II (reluarea emisiu
nii din 31 iulie), 13,29 Muzică din 
operete, 14,00 Muzică ușoară. 14,30 
Duete celebre din opere, 15,05 Me
lodii populare, 16,00 Muzică ușoară 
romînească, 17,10 Muzică populară 
cerută de ascultători, 18,25 Concert 
din muzica de operetă, 19,05 Muzică 
de dans, 19,30 Capodopere ale lite
raturii universale: „Othello" de 
Shakespeare, 20,00 Cîntăreți de e- 
peră, 21,10 Muzică de dans.

7 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 

Șeherezada; REPUBLICA: Muguri 
în soare; LONEA: Anotimpuri; PA
ROȘENI ; Pisica de mare; BARBA- 
TENI: Cascada diavolului.



Oameni ai marilor șantiere

Koua înfățișare a orașului 
Galafi

” . . ............

In cîteva cifre... ♦
Volumul total al producției glo- " 

bale industriale a crescut 
1963 cu 170,78 la sută față de t 
anul 1959.

în anul ț

44 
alocate *

Pianul de 6 ani prevede conside
rabila dezvoltare urbanistică și re
facerea orașului, greu încercat în 
timpul războiului. Pînă în 1965 se 
vor construi aici circa 15Ѳ00 de a- 
partamente.

tinde pe încă aproape 24 000 hec
tare. Alte 2 895 ha cu nisipuri zbu
rătoare din bărăganul Călmățuiu- 
lui au fost plantate în anii din 
urmă tot cu viță de vie. Colecti
viști, pricepuți lucrători ai ogoare
lor, crescători de animale, legumi
cultori, au învățat o nouă mese
rie — viticultura. Ei au transformat 
suprafețe întinse de nisipuri zbură
toare, pe care altădată nu creșteau 
nici buruienile, în podgorii cunos
cute. Muscatul Ottonel și Caberne- 
tul de pe terasele din Dealul Bu
jorului au devenit vinuri renumite, 
iar Chasselasul din însurăței a ob
ținut premiul I la concursul regio
nal pentru cei mai buni struguri de 
masă.

Pentru a veni în ajutorul noilor 
viticultori, statul a dezvoltat și în
zestrat cu mașini, laboratoare, spe
cialiști Stațiunea experimentală viti
colă Odobești, care are o largă re
țea de puncte de sprijin în întrea
ga regiune.

Iată cum. alături de podgorii cu 
renume, altele vin să bată la poarta 
afirmării. Și, desigur, peste cîțiva 
ani, la medaliile cucerite de vechi
le vii se vor adăuga multe altele 
din noile podgorii de pe terase și 
nisipuri.

GH. PERFIbOV

Valoarea investițiilor 
pentru dezvoltarea industrială a î 
fost la sfîrșitul anului 1963 cu * * 
301,58 la sută mai mare decît» 
în 1959. ;

♦
O considerabilă dezvoltare au cu- $ 

noscut viti-pomicultura și legumi
cultura. Astfel, suprafața cultivată 
cu vii a crescut in 1963 față de 
1955 cu 33 187 ha, cea plantată 
cu pomi fructiferi cu 4 386 ha, 
iar cea cultivată cu legume 
4858 ha.
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т Intre anii 1955-1963 în orașe 
I fost construite, cu fonduri de 
î stat, ! 1451 apartamente, iar 
i sate (între anii 1956-1963) 50 472 
j locuințe.

■ Volumul de mărfuri desfăcute
• prin comerțul socialist a
• mare în 1963 de 2,2 ori
• anul 1955.
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fost mai
față de

Asistența sanitară s-a 
tățit an de an. Astfel, 
de
re 
al 
re 
cu

îmbună-
— ------ , numărul .

paturi în spitale este mai ma- î 
în 1963 cu 1 262 față de 1955, î 
circumscripțiilor medico-sanita- j 
cu 83, al
50, iar al

II
caselor de nașteri 
medicilor cu
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;; Electrificarea 
; măr tot mai
■ sfîrșitul anului 

:: electrificate, față de 18 în 1950. 
" In 1963 au funcționat 754 școli

de cultură generală, cu 192 028
■ elevi și 7 116 cadre didactice (în 
1948 erau 624 școli cu 104 761 
elevi și 3 724 cadre didactice).

Dacă în 1948 existau numai 234 
cămine culturale și case de citit, 
17 cinematografe, 5 muzee, un 
teatru și nici o bibliotecă publică 
de stat. în 1963 numărul aces
tora a crescut la 569 cămine cul
turale, 1 139 biblioteci cu 3 252 481 
cărți și 473 092 cititori, 251 cine
matografe și 9 muzee. Există, de 
asemenea. 6 teatre și o orchestră 
simfonică.

a cuprins un nu- 
inare de sate. La 
1963 erau 246 sate
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Podgorii cu renume și podgorii tinere
Viticultura este cunoscută ca g 

ocupație străveche a locuitorilor de 
pe dealurile Panciului, Odobeștiului, 
Coteștiului, Jariștei, ale Nicoreștiu- 
lui, Urecheștiului și ale altor pod
gorii din regiune. Documentele ve
chi, amintirile purtate din gene
rație în generație vorbesc despre e- 
xistența unor vii cu renume încă 
de pe timpul lui Ștefan cel Mare 
și chiar mai înainte.

O mare, dezvoltare au căpătat în
să podgoriile regiunii Galați în anii 
puterii populare, cînd ele au deve
nit adevărate bazine viticole. Cons
tituirea gospodăriilor de stat cu ca
racter viticol și apoi unirea țărani
lor muncitori în gospodării agricole 
colective au creat condiții pentru re
facerea patrimoniului viticol, pentru 
lucrarea pe baze științifice a viei, 
ceea ce a contribuit la extinderea 
suprafețelor și obținerea unor pro
ducții de 3-4 ori mai mari decît 
cele din 1950.

Cîteva cifre sînt semnificative. In 
total viticultura cuprinde acum 54 101 
ha. din care 13 074 au fost plan
tate în ultimii 6 ani. Podgoriile cu 
renume ocupă în cadrul regiunii 
suprafața de 18 834 ha, din care 
peste 9 000 ha în gospodăriile agri
cole de stat. Vinurile produse . aici 
eu participat în nenumărate rmduri

Hint constructor I lată expresia 
care scoate din anonimat miile, su
tele de mii de lucrători de pe șantie
rele mari sau mici, care s-au răspin- 
dit pe întregul cuprins al patriei. 
Sint constructor 1 înseamnă Reșița, 
Hunedoara, Onești, Săvinești, Вісаг. 
El înseamnă totodată mulțimea de 
obiective industriale, printre care u- 
zinele Progresul și Laminorul, com
plexul chimic și cel de industrializa
re a lemnului, șantierul naval și al
tele, din Brăila, fabricile de conser
ve Zagna Vădeai și Tecuci, șantie
rele navale, uzina mecanică, lamino
rul de tablă, întreprinderea textilă 
și altele din Galați. Sini construc
tori înseamnă, totodată, marele 
combinat siderurgic care se înalță 
acum. Pentru constructori, combina
tul nou siderurgic de la Galați a 
avut putere de miraj. Mii de scri
sori sosite de peste tot din țară, a- 
veau un singur înțeles: „Vreau sa 
fiu părtaș la construirea acestui mă
reț obiectiv". Aproape concomitent 
cu mulțimea de constructori au „in
vadat” imensul platou de la margi
nea Galaților excavatoarele, bascu
lantele, screperele, tractoarele. Aici, 
unite intr-un tot, și-au dat mina do
rința cu entuziasmul, tinerețea cu 
înțelepciunea. Constructorii cei mai 
pricepuți, încercați pe șantierele al
tor giganți ai tinerei, dar viguroa
sei noastre industrii, ajutați de cei 
care învață acum, au început trans
formările.

„Să construim la nivelul tehnicii 
celei mai înaintate”. Acesta a fost 
cuvîntul de ordine pentru toți cei 
care concură la construcția combi
natului. Pentru proiectanți aceasta 
a însemnai că încă din faza de pro
iectare trebuie adoptate soluții noi, 
că proiectele și deci construcția in 
final trebuie să reunească la un loc 
expresia tehnicii celei mai înaintate. 
Au fost adoptate aici pentru prima 
dată metode înaintate, care econo
misesc timpul și materialele, care 
fac mai modern și mai durabil ceea 
ce se construiește. Inginerul proiec
tant Gh. Amariței, inginera șefă de 
șantier Maria Alexandru, excavata- 
ristul Gheorghe Geru, lăcătușul Ște
fan Gardaș, montorul Vasile Cotcă 
sînt cîțiva dintre sutele de construc
tori care au aplicat cu pricepere ini
țiativele, metodele înaintate de 
muncă.

Soluțiile îndrăznețe, științific sta
bilite în proiecte, nu au avui în ve
dere numai metoda de construcție în 
sine. Ele au țintit către viitor, către 
ceea ce va fi construcția în final, , 

la concursuri internaționale și națio
nale fiind distinse cu medalii de 
aur, argint, bronz, cu diplome. So
iurile Galbena de Odobești, Ries
ling, Feteasca, Muscat Ottonel. Pi
not Gris sînt numai unele dintre 
cele medaliate. In cadrul podgoriilor 
cu renume, cele mai bune rezultate 
le-a obținut Q.A.S. Odobești. Aici 
s-a realizat în 1963 o producție me
die de 13 500 kg struguri la hec
tar de pe întreaga suprafață de 
vie

An de an se extind plantațiile cu 
alte sute de mii de hectare și o 
dată cu ele sînt completate golurile 
în viile existente. O preocupare deo
sebită a lucrătorilor din gospodă
riile de stat, a colectiviștilor este 
extinderea suprafețelor cu struguri 
de masă, organizarea unor plantații 
de vii tip socialist, care să asigu
re o continuă sporire a producției 
și veniturilor unităților viticole.

Astfel. paralel cu dezvoltarea 
podgoriilor vechi au apărut în re
giune altele noi, îndeosebi pe dea
lurile raionului Bujoru. Aici au fost 
terasate în ultimii 6 ani 3 464 ha 
care au fost în mare parte plantate 
cu viță de vie din soiuri superioare. 
In acest raion, viticultura ocupă în 
prezent aproape 6 800 ha, iar pînă 
în anul 1975 se prevede a se ex

astfel incit să permită aplicarea ce
lor mai moderne procedee de elabo
rare și de laminare a oțelului.

Dantelăria de metal a formelor, la 
peste 25 de metri înălțime, stilpii de 
susținere de 20 tone, introduși intre 
straturi după o metodă nouă, dau. de 
pe acum halelor (lungi de aproape 
l km) impresia de magnific. Peste 
5 000 tone construcție metalică și 
aproape 50000 metri cubi beton au 
fost montați și turnați în ultima pe
rioadă, peste sarcina planificată.

Kilometrul și tona și-au pierdut 
aici sumbultiplii. Au devenit, odată 
cu fiecare obiectiv dat în funcțiune, 
unități principale de măsură a rea
lizărilor constructorilor. De pe acum 
zeci de kilometri de căi ferate au 
fost date în exploatare (in final căile 
ferate și separat drumurile vor avea 
o lungime egală cu distanța Galați— 
București).

Satisfacția constructorilor crește 
cu fiecare obiectiv terminat și ea va 
fi deplină în momentul elaborării 
șarjelor, cînd se va putea spune: 
Sarcina de a construi Combinatul 
siderurgic de la Galați, important 
obiectiv al planului de G ani. a fost 
îndeplinită I

GH. ANGHELIU

al

tot pasul am-

Galați bătrînul 
port dunărean,cu
noaște noua și a-, 
devărata sa tinere
țe în anii puterii 
populare. Vizita
torul întîlnește, la 
prenta marilor prefaceri economice, 
sociale, edilitare.

Dar nu întotdeauna orașul nostru 
a avut frumoasa înfățișare de azi. 
Cîteva case mai „arătoase" în cen
tru, în rest — cartiere insalubre, 
străzi întortochiate și întunecoase, 
locuințe lipsite de cel mai elemen
tar confort — așa se prezenta în 
trecut Galațiul. Pe lingă toate a- 
cestea, barbaria hitlerista a lăsat 
urinări grele asupra unei mari păr
ți a orașului, transformînd în ruine 
peste 6 00C de locuințe.

In anii regimului democrat-popu
lar, orașul s-a transformat intr-un 
puternic centru industrial, comer
cial și cultural. Șantierul naval, La
minorul de tabla, Uzina mecanică, 
întreprinderile textile, numeroase 
fabrici de. produse industriale și a- 
limentare — sînt numai cîteva din 
obiectivele industriale ale orașului 
de astăzi. Se afla în plină construc
ție marele Combinat siderurgic.

Pe lingă realizările din domeniul 
industriei, în ultimii ani au fost ob
ținute succese și în domeniul cons
trucțiilor de locuințe, construcțiilor 
social-culturale, edilitare etc.

Numai în ultimii ani au fost con
struite la Galați 6 934 apartamente, 
caracterizate print-о arhitectură mo
dernă, plină de eleganță și suplețe, 
confortabile. In acest an se vor

Ing. STAN ALEGU 
președintele Comitetului executiv 
Sfatului popular orășenesc Galați

Porturi dunărene
Nu poți vorbi despre regiunea Ga

lați fără a aminti despre porturile 
ei Galați și Brăila, „ferestre" des
chise larg spfe alte țări din lume. 
De-a lungul bătrînului fluviu a a- 
părut a iei după 23 August 1944 o 
pădure de macarale, străjuind che
iuri întinse de beton. Odată cu 
dezvoltarea, care a cuprins întrea
ga economie a țării și a regiunii,, 
porturile dunărene au cunoscut un 
nou avînt. Anii cînd spinarea do
cherilor se încovoia sub povara ba
loturilor de mărfuri și brațele le 
tremurau în încleștarea lor pe roabă 
sau targă au rămas undeva în a- 
mintirea trecutului. Căci brațele do
cherilor de azi mînuiesc mașinile 
cu mare putere de ridicare și in
stalațiile moderne de înaltă produc
tivitate pentru manipulat și trans
portat mărfuri, cu care au fost do
tate porturile dunărene. Și tot aici, 
s-au construit depozite spațioase, 
platouri din beton, noi căi ferate și 
drumuri, iar cheiurile au fost ex
tinse și modernizate. Numai în ul
timul an portul Galați, de exemplu, 
a fost dotat cu 4 macarale portal 
și una plutitoare, dane pentru a- 
costarea navelor, noi estacade din 
beton, transportoare mecanice și al
te agregate și instalații moderne de 
înaltă tehnicitate. Condițiile create 

construi tacă peste 
2o00 apartamente.

O mare atenție 
a fost acordată 
învățămîntului. Cî
teva cifre sînt 

concludente în acest sens. Dacă îfî 
1938 funcționau în Galați doar 
17 școli de 4 ani și 2 școli meiții, 
astăzi își desfășoară activitatea 28 
școli elementare de 8 ani, 7 școli 
medii și 3 școli profesionale.

In. anii puterii populare, orașul 
Galați a devenit un centru univer
sitar, aici funcționînd un Institut 
politehnic și un Institut pedagogic, 
care cuprinde peste 2 200 de viitori 
specialiști în construcția de nave, 
industria alimentară, pisciculțură și 
stuficultură, profesori.

Orașul Galați trăiește astăzi o bo
gată viață cultural-artistică numă- 
rînd instituțiile de artă ca Teatrul mu
zical, Teatrul dramatic, Orchestra 
simfonică, Teatrul de păpuși, că
mine culturale, cinematografe. Pen
tru sănătatea oamenilor muncii au 
fost date de curînd în folosință o 
modernă policlinică, două dispensare 
și un complex stomatologic la Țigli- 
na. Funcționează totodată 6 spitale. 
3 policlinici, 20 circumscripții sani
tare. Numărul medicilor este astăzi 
de 3 ori mai mare decît în 1938

Grija față de 
se vădește prin 
făcute în scopul 
lului Юг de trai, 
exemplu, a fost
tul Sfatului popular al orașului Ga
lați suma de 81 393 800 lei, 
acest an pentru

locuitorii orașului 
cheltuielile bănești 
îmbunătățirii nive- 
In anul 1963. spre 
alocată din buge-

iar în 
cheltuieli social- 
culturale sînt pre
văzute alocații de 
peste 96 786 ОѲО 
lei.

Pentru a ilus
tra eforturile ce 
se depun în ve
derea îmbunătă
țirii confortului 
cetățenilor din o- 
rașul nostru, cre
dem că nu este 
lipsit de interes 
să arătăm că în 
anul 1963, de e- 
xemplu. au fost 
asfaltate străzi în 
s u p r a f a-fă de 
34 700 m p, s-a 
extins iluminatul 
public pe o lun
gime de 19 km, 
iar rețeaua de 
apă și canalizare 
pe o lungime de 
6 km.

au permis ca de' la un an la altul 
volumul de mărfuri manipulate să 
crească. Anul acesta, de pildă, es
te prevăzut a se manipula cu 
2 000 000 tone mărfuri mai, mult fa
ță de 1960.

Dar Galațiul și Brăila nu sînt 
numai porturi de tranzit a mărfuri
lor. Aici acostează la cheiuri și 
dane numeroase vase maritime. Mul
te dintre ele poartă marca de fa
bricație a șantierelor navale din 
Galați. Și aceste vase romînești duc, 
peste mări, făfma talentului și hărni
ciei constructorilor gălățeni. perfor
manțelor tehnice superioare ale car
gourilor de 4 500 tone, motonavelor 
de 2 000 tone și altor vase care 
prind formă aici. Navele romînești 
sînt perfecționate continuu. In ulti
mul timp, cea mai mare parte a 
instalațiilor de bord și punte au 
fost automatizate. Părțile metalice 
sînt îmbinate prin sudură automată 
și semiautomată, metodă care a de
pășit 40 de procente din volumul 
total de sudură; în amenajările in-' 
terioare ale navelor se folosesc ma
teriale plastice etc.

Porturile dunărene, vasele lan
sate aici în apele bătrînului fluviu 
constituie azi mîndria regiunii, a 
întregii țării.

GH. TEODORESGU
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Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. Romîne în Franța

(Urmare din pag. l-a)

cedat la un schimb util de păreri în 
probleme interesînd cele două țări.

☆
PARIS 30. Trimisul special Ager- 

pres transmite :
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Romîne, Alexandru

Bîrlădeanu, asistat de consilieri și» 
experți ai delegației romîne, a avut 
la Paris, în ultimele zile, întrevederi 
cu conducători ai unor mari firme 
franceze, printre care, „Societte Al- 
sacienne des Constructions Meca- 
niques", „Heurtey", „Renault", „Chan- 
tiers d'Atlantique", „Fives-Lille Cait- 
les“ și alte firme.

A doua mină dată în exploatare 
în bazinul carbonifer Donbasul vestic

(Ager-

noului
cunos-
vestic,

A fost lansat
MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 30 iulie, în Uniunea Sovietică 

a fost lansat satelitul artificial al 
pămîntukii „Cosmos-36‘‘.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific destinat continuă
rii cercetării spațiului cosmic în con
formitate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost lansat pe o orbită 
cu următorii parametri : perioada 
inițială de revoluție - 91,9 minute,
distanța maximă de suprafața Pă- 
«lîntului (la apogeu) 503 km, dis-

DNEPROPETROVSK 30 
pres).

La 29 iulie constructorii 
bazin carbonifer din Ucraina, 
cut sub numele de Donbasul
au dat în exploatare cea-de-a doua 
mare mină — „Ternovskaia". Capa
citatea ei anuală este de 900 000 to
ne cărbune cocsificabil. adică de 1,5 
ori mai mare decît capacitatea pri
mei mine dată în exploatare acum 
un an.

In toate abatajele noii mine func
ționează complexe de exploatare și 
combine de înaintare de mare pro
ductivitate.

Constructorii au început să lucre
ze Ia o nouă mină cu o productivi
tate de I 200 000 tone pe an. In to
tal, în acest bazin se construiesc 
opt mine mari cu o productivitate 
anuală totală de aproape 10 milioa
ne tone.

259 
față

„Cosmos-36'1 
tanța minimă — (la perigeu) 
km, unghiul «înclinației orbitei 
de Ecuator — 49 grade.

In afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului se mai află: un 
sistem radio pentru măsurarea pre
cisă a elementelor orbitei și un sis
tem radiotelemetric pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor cu 
re la funcționarea instalațiilor 
paratajuluî științific.

Aparatajul montat la bordul 
litului funcționeză normal.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile primite.

privi
și a-

sate-

Gaulle invitat
Brazilia

de

SITUAȚIA DIN CONGO
SI Eșecul turneului lui Chombe В Forțele răsculate se în

dreaptă spre orașul Stanleyville
țele răsculate din regiunea orașului 
Kabongo au doborît un avion de 
bombardament „T-28“, pilotat de un 
mercenar cuban, care a făcut parte 
din forțele armate ale dictatorului 
Batista.

Viceconsulul belgian, Robert Guil
lot, care a întreprins o călătorie în 

, regiunea Kamina, a declarat că du
pă eșecul 
guvernului 
număr de 
bănuiți de
răsculate. Intr-un apel lansat către 
poporul congolez, Gaston Soumialot, 
a declarat că forțele răsculate se în
dreaptă spre orașul Stanleyville.primit

Mendes 
mesaj

de Gaulle, 
cursul călăto- 
Latină. Brazi-

Președintele de 
să viziteze

PARIS 30 (Agerpres).
Președintele de Gaulle a 

pe ambasadorul Braziliei, 
Vianna, care i-a remis un
personal din partea președintelui 
Castelo Branco. In acel mesaj, șe
ful statului brazilian repetă invita
ția făcută de predecesorul său, Joao

Goulart, președintelui 
a veni în Brazilia în 
riei sale în America 
lia va fi ultimul stat latino-american
vizitat de președintele de Gaulle în 
cursul călătoriei sale. Cu acest pri
lej, el va vizita orașele Rio de 
Janeiro, Sao Paulo și capitala Bra
silia.

O nouă metodă de
VARȘOVIA 30. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Un grup de” lucrători din indus

tria petrolului din Krosno (R. P. 
Polonă) a plus la punct o nouă me
todă de obținere a gazolinei. Ea 
constă în răcirea artificială a ga
zului pînă la temperaturi joase, cu 
ajutorul unei instalații speciale în
zestrate, printre altele, cu o mașină 
frigoriferă cu amoniac.

Nqua metodă este de trei ori mai 
ieftină decît cele întrebuințate pînă

obținere a gazolinei
în prezent și folosirea ei 
largă Va aduce însemnate 
ca și d creșteie însemnată 
ției de gazolină.

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). 
După ce a parcurs 5 632 km prin 

țară în speranța de a lua contact cu 
conducătorii forțelor răsculate pen
tru a trata o eventuală reconciliere, 
primul ministru congolez, Chombe, 
s-a înapoiat miercuri la Leopold
ville, fără nici un rezultat. In cadrul 
unei scurte conferințe de presă, 
Chombe a declarat că nu a putut a- 
vea întrevederi cu nici un conducă
tor ai răsculaților deoarece ei sînt 
imposibil de găsit în locurile accesi- 

, bile tratativelor. In cursul turneului 
său prin țară, Chombe a făcut o 
scurtă escală la Bujumbura, capi
tala regatului Burundi, unde, potri
vit spuselor lui a avut convorbiri 
cu unii lideri ai opoziției.

Intre timp agențiile de presă re
latează că acțiunile forțelor răscu
late capătă o mare amploare. Ora
șul Kabongo, important centru fer 
roviar situat la 250 km nord de baza 
militară Kamina, a căzut în mîinîle 
răsculaților.

Agenția Reuter relatează că for-

PROBLEMA 
CIPRIOTA

ATENA 30 (Agerpres).
La Atena s-a dat publicității un 

comunicat comun cu privire la tra
tativele dintre Makarios și membrii 
guvernului grec. In comunicat se a- 
rată că „guvernele grec și cipriot 
vor utiliza toate mijloacele prevăzu
te de Carta Națiunilor Unite, spre 
a asigura o independență totală Ci
prului, care să ofere poporului ci
priot dreptul de a-și hotărî singur 
soarta".

In cursul tratativelor, arată co
municatul, s-a manifestat o identi
tate completă de vederi -în problema 
cipriotă. Soluționarea acestei proble
me în cadrul Națiunilor Unite 
ne principala linie directoare 
lor două guverne.

Potrivit unor observatori,
dintele Makarios și primul ministru, 
Papandreu, intenționează să ridice 
problema cipriotă la Adunarea Ge
nerală a O.'N.U.. ce se va deschide 
în noiembrie a.

rămî- 
a ce-

preșe-

pe scară 
economii, 

a produc-

de la Kabongo armatele 
central au împușcat un 
400 de congolezi civili, 
simpatie față de forțele

c.

☆

ALGER. Guvernul algerian a cum
părat de la firme italiene 20 000 de 
tone de conductă pentru transportul 
petrolului. Agenția algeriană de pre
să a anunțat că aceasta este prima 
tranzacție importantă încheiată între 
Italia și Algeria, de la proclamarea 
independenței.

PARIS. In departamentul Seine- 
eț-Marne, la 20 kilometri de Melun, 

o 
de

întrevedere
Tarapkîn-Timberlake
GENEVA 30 (Agerpres).
Cei doi copreședinți ai Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare, re
prezentantul U.R.S.S., Țarapkin și 
reprezentantul S.U.A., Timberlake au 
avut o nouă întrevedere în legătură 
cu problemele ce stau în fața comi
tetului.

De asemenea, reprezentanții celor 
opt state aparținînd grupului neutri
lor — R.A.U., Nigeria, Etiopia, Sue
dia, Birmania, India, Brazilia și 
Mexic — au organizat o ședință de 
lucru.

de 
cu

se află în prezent în construcție 
rafinărie cu o capacitate anuală 
2 800 000, tone de petrol brut.

Aceasta va fi prima rafinărie 
pe Ille-de-France și va fi dotată
aparatajul cel mai modern împotriva 
infectării atmosferei.

LIMA. Președintele Perului, Fer
nando Belaunde Terry, a deschis 
noua sesiune a congresului peruvian 
printr-un mesaj în care anunță că 
se negociază preluarea de către gu
vern a puțurilor și utilajului petro
lier din La Brea și Parinas, situate 
în nordul Perului și aparținînd com
paniei nord-americane „International 
Petroleum Company". Valoarea aces
tor utilaje este apreciată la 83 mili
oane dolari.

PRETORIA. Primul ministru sud- 
afrîcan, Verwoerd, a declarat că gu
vernul său a respins un apel englez 
în vederea reducerii sentințelor de 
condamnare la închisoare pe viață 
a lui Nelson Mandela și a altor oa
meni politici care se pronunță împo
triva discriminării rasiale. Apelul a 
fost adresat de ambasadorul englez, 
sir Hugh Stephenson, ministrului de 
externe sud-african, Hilgard Muller.

Instituirea Curții marțiale 
în Algeria

ALGER 30 (Agerpres).
In Buletinul Oficial din Algeria 
apărut la 29 iulie o ordonanță 

Curtea Mar- 
fost creată în 
din Constitu- 

dă

a
prin care se instituie 
țială. Această curte a 
virtutea articolului 59
ția Republicii Algeriene, care 
dreptul președintelui Republicii de a 
o institui în cazul cînd apar unele 
pericole contra securității statului.

In competența curții intră judeca
rea militarilor și civililor care comit 
crime și delicte contra securității 
statului, contra disciplinei in armată.

Printre primii care 
fața Curții vor fi 
Chaabani și militarii 
mat la tentativa de 
luna iulie.

vor apare în 
fostul colonel 
care l-au ur- 
rebeliune din

■rvfr-'fr

Acord privind acordarea 
independentei Gambîei
LONDRA 30 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că în 

cadrul conferinței de la Londra pri
vind acordarea independenței Gam- 
biei s-a ajuns la un acord potrivit 
căruia acest teritoriu african va de
veni independent în cursul lunii fe
bruarie 1965. Conferința a adoptat, 
de asemenea, o serie de amendamen
te la Constituția Gambiei menite să 
asigure suveranitatea țării. Gambia 
va rămîne în cadrul Commonwealth- 

■ ului.

NICOSIA 30
Miercuri s-au

noi. incidente. Timp de șase ore au' 
răsunat împușcături în localitățile 
Pakhiammos și Mansoura, situate 
pe coasta de nord-est a insulei. Un 
purtător de cuvînt al comandamen
tului O.N.U. a, anunțat că în cursul 
nopții liniștea a fost restabilită.

(Agerpres).
produs în Cipru '

☆

GENEVA 30 (Agerpres).
Mediatorul O.N.U. pentru Cipru, 

S. Tuomioja, a avut o întrevedere 
cu fostul secretar de stat al S.U.A., 
Dean Acheson, care îndeplinește mi
siunea de reprezentant special la 
tratativele în problema Ciprului.

ț

poziția adoptată la O.S.A. față de 
Cuba.

cum anunță agenția Prensa 
în orașul Santiago de Chile 
loc un miting care a adop- 
mesaj adresat primului mi-

Solidaritate frățească cu poporul cuban
SANTIAGO DE CHILE 30 (A- 

gerpres).
După

Latina, 
a avut 
tai un
nistru al Cubei, Fidel Castro. Mesa
jul exprimă sentimentul de solidari
tate frățească a poporului chilian 
față de poporul cuban și condamnă

☆

BUENOS AIRES 30 (Agerpres).
In capitala provinciei argentinie- 

ne, Buenos Aires, La Plata, s-a or
ganizat o demonstrație a tineretului. 
Participanții au dezaprobat rezolu
ția anticubană adoptată de Confe
rința miniștrilor de externe ai Or
ganizației Statelor Americane.

“-rr-s-^-s^r

Ш.1 După incidentele rasiale de la Rochester
cartierele 

majoritate

rasiale, situația din acest 
fost pusă sub control, au- 
orașului declarîndu-se sa

de măsurile luate pentru

„Rochester-ul (unul din 
New York-ului locuite în 
de negri — N. A.) are aspectul u- 
nei tabere militare", relata luni co
respondentul din New York al agen
tei France Presse. Agențiile ameri
cane de presă anunțau în același 
timp că „după trei zile de violente 
incidente 
cartier a 
toritățile 
tisfăcute
restabilirea ordinei". Intr-o telegra
mă transmisă de agenția Associated 
Press se făcea bilanțul incidentelor, 
patru morți, aproximativ 350 de ră
niți, peste 800 de arestați, iar pagu
bele materiale erau evaluate la su
me de milioane de dolari.

Paralel cu apelurile la menține
rea ordinei, atît din partea oficiali
tăților orașului cît și a liderilor 
populației de culoare au fost inițiate 
măsuri concrete. Primarul 
New York, Robert Wagner 
vocat de urgență în acest 
Martin Luther King, lider 
lației de culoare pentru a 
împreună situația creată și 
ce urmează să fie luate pentru pre-

venirea izbucnirii unor noi inciden
te. Un tribunal din New York a în
ceput marți judecarea procesului in
tentat celor arestați în timpul inci
dentelor. Un alt juriu a fost alcătuit 
pentru judecarea cazului locotenen
tului . de poliție, Gilligan care l-a 
împușcat pe negrul Powell, în vîrstă 
de 15 ani. Acest incident a fost 
scînteia care a declanșat manifestă
rile de săptămîna trecută ale popu
lației din Harlem, pentru respecta
rea prevederilor înscrise în 
drepturilor civile, 
son . a ordonat 
FBI să cerceteze 
cidentelor de la
violată legea drepturilor civile. Li
derii populației de culoare întruniți 
miercuri la New York au formulat 
revendicările lor. dintre care prima 
s-a referit la necesitatea deschiderii 
unei anchete în legătură cu brutali
tățile poliției.

Cauzele care au determinat mani
festările populației de culoare din 

'cartierele New York-ului au rădăcini 
adînci. Ținînd cont de acestea, lide
rii au formulat necesitatea unui plan 
de' austeritate pentru combaterea

legea 
Președintele John- 

miercuri agenților 
dacă în timpul in- 
Rochesier a fost

orașului 
l-a con- 
oraș pe 

al popu- 
examina 
măsurile

șomajului care afectează populația 
de culoare, îndeosebi pe tinerii în
tre 14 și 28 de ani, distrugerea 
slums-urilor și construirea în locul 
acestora a unor blocuri de locuințe 
accesibile atît albilor cît- și negrilor, 
drepturi egale la angajările în 
muncă, precum și extinderea unor 
prevederi ale legii respective care 
deja se aplică în nordul S.U.A.

Satisfacerea acestor revendicări la 
New York, subliniază agențiile ame
ricane de presă, ar putea constitui 
un bun exemplu pentru întreaga ța
ră și mai ales acolo unde elemente 
extremiste opun rezistență aplicării 
legii drepturilor civile. In statele 
sudice mai ales în localitățile Saint 
Augustine (statul California) și 
Jackson (statul Mississippi) Ku 
Klux Klan-ul și-a reînviat activita
tea : după aprinderea crucilor, mulți 
oameni de culoare sînt victimele u- 
nor atentate ale acestei organizații 
teroriste. Integrarea în restaurante, 
hoteluri, săli de spectacole și în alte 
locuri publice mai îritîmpină încă 
rezistență, Curtea federală fiind ne
voită să ordone introducerea inte
grării în baza prevederilor legii.

Deși în general există un modus vi» 
vendi în ce privește menținerea or
dinei și a liniștei la înregistrarea pe 
listele de vot ale populației de cu
loare în vederea participării la ale
gerile prezidențiale din luna noiem
brie, agențiile americane de presă 
informează aproape zilnic despre 
unele incidente care se petrec la Bi
rourile de înregistrări.

Liderii populației de culoare întru
niți la New York, relatează agenția 
UPI. se străduiesc ca în zilele ur
mătoare, alături de liderii partidu
lui democrat din S.U.A.. care ur
mează să-și desemneze candidatul 
la viitoarele alegeri prezidențiale să 
reunească populația de culoare pen
tru a spune „stop lui Goldwater", 
candidat al partidului republican ca
re după cum se știe s-a pronunțat 
împotriva legii cu privire la drep
turile civile. Evoluția luptei pentru 
aplicarea drepturilor civile în S.U.A. 
va fi, după părerea celor mai mulți 
comentatori, reunirea eforturilor îm
potriva intențiilor cercurilor de ex
tremă dreaptă de a folosi și a pro
voca incidente rasiale în actuala 
campanie de alegeri.

I. PUȚINELU
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