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LA MINA ANINOASA

In luptă pentru primul loc
De-a lungul lunii iulie. în 

întrecerea ce se desfășoa
ră între sectoarele produc
tive ale minei Aninoasa pe 
primul loc s-au aflat pînă 
în urmă cu cîteva zile de
ținătorii steagului roșu de 
sector evidențiat, minerii 
de la sectorul I. Dar iată 
că începînd din dimineața 
zilei de 30 iulie în frunte 
se află minerii de la sec 
torul III
dimineață producția extra
să peste plan de acest 
colectiv s-a ridicat la 953 
tone de cărbune. Este me-

Piscu. Pînă ieri

ritul brigăzilor conduse 
de minerii Bulgaru Gheor
ghe, Schneider 
și Casian Traian care au 
contribuit în mod 
la succesul obținut 
sectorul lor.

Locul următor în 
cere îl ocupă acum 
rul- 1. Procentul de 
zare 
mic 
au 
Gali 
tru, Cristea Aurel și Boy- 
te Adalbert au extras pes
te plan între 316 și 914 
tone de cărbune.

Francisc

deosebit
de

între- 
secto- 
reali- 

a planului nu este
— 106. Brigăzile ce 
în frunte pe minerii 

Mihai, Roman Pe-

In 21 de zile

PARIS 31 (Agerpres).
In legătură cu vizita delegației gu 

vernamentale a Republicii Populare 
Romîne în Franța, la Paris a fost 
dat publicității următorul comuni
cat :

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Romîniei, Ion Gheorghe Mau
rer, însoțit de Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului, 

și de Corneiiu Mănescu, ministru! 
afacerilor externe, a făcut o vizită 
oficială in Franța, între 27 și 31 
iulie, la invitația guvernului fran-
cez.

Ion Gheorghe Maurer a fost pri
mit de generalul de Gaulle preșe
dintele republicii.

Președintele și vicepreședintele 
Consiliului, precum și ministrul a- 
facerilor externe romîn, au avut în
trevederi cu dl. Pompidou, primul 
ministru, dl. Joxe, ministru de stat, 
primul ministru ad-interim și dl. 
Couve de Murville, ministrul aface-

rilor externe. Aceste întrevederi au 
permis schimburi de vederi aprofun
date asupra relațiilor dintre cele două 
țări și asupra principalelor proble
me ale politicii internaționale. Ce
le două părți au constatat cu sa
tisfacție că există posibilități pentru 
a dezvolta și mai mult bunele 
lății tradiționale dintre Romînia 
Ftanța.

Al. Bîrlădeanu s-a întîlnit cu
Palewski, ministru stat, însăr
cinat cu cercetarea științifică, V. 
Giscand d’Estaing, ministrul finan
țelor și al afacerilor economice, și 
cu Maurice Bokanowski, ministrul 
industriei , și a avut convorbiri la 
Comisariatul general pentru Plan.

Discuțiile s-au referit, de aseme
nea, și la problemele economice și

re-

G.

(Continuare în pag. 4-a)
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Măsuri eficiânte pentru sporirea 
vitezelor de avansare

realizării angajamentelor ?

de 
mi-

Pentru săparea suitoru
lui în culcușul stratului 5 
de la viitorul abataj nr. 
5 au fost necesare 4 luni. 
Brigada de pregătiri care 
a executat această lucrare 
la începutul acestui an 
era condusă pe atunci de 
minerul Precup Gheorghe. 
La începutul lunii iulie 

conducerea acestei brigăzi 
a fost încredințată mine
rului Bălăneanu Augustin. 
După terminarea galeriei 
transversale ortacii lui 
Bălăneanu au trecut la să
parea suitorului. Asta a 
fost pe data de 7 iulie. 
La sfîrșitul lunii, cu oca
zia preluării, ruleta arăta

suitor avansați și 
în desiș. Și asta 
de zile lucrătoare, 
astfel perspective

41 m 
armați 
în 21 
Există
ca lucrarea — în lungime 
totală de 90 ml — să fie 
terminată in numai două 
luni. Comisia de recepție 
a. apreciat că nici calitatea 
nu este mai prejos; di
recția și panta fixată au 
fost respectate în tocmai.' 
Alături 
muncit
Achim 
Mihai, 
dache 
Cornel.
Emil și Bereczky Pavel.

de brigadier an 
cu sîrg minerii 
Ioan și Baroncea 

ajutorii mineri lor- 
Ioan și Goangă 
vagonetarii Murgu

Aportul meseriașilor
zile
mi

Una <lin muncitoarele evidențiate în întrecerea so
cialistă din secția depănat a Viscozei Lupeni, țesătoarea 
Zamfir Ecaterina.

Mai ales în aceste 
de îndîrjită întrecere 
nerii au nevoie de unelte 
bine întreținute și reparate 
la timp. Meseriașii secto
rului electro-mecanic sînt 
la post.

’ In luna trecută la ma
gazia de scule s-au 
în unele perioade 
70-80 ciocane 
și perforatoare, 
plat ca tocmai 
fie lipsă de
schimb ca bucșe, resoarte, 
șuruburi pentru fixare. 
Atunci, pe baza propune-

de 
și întreținere a 
pneumatice con- 
lăcătușul Burlec 
confecționat din

st rîn s 
cîte 

abataj 
întîm-

de
S-a
atunci să 
piese de

rii făcute de maistrul Buf
tea Gheorghe echipa 
reparare 
uneltelor 
dusă de 
Petru a
resurse proprii piesele de 
care era nevoie. Minerii 
sînt mulțumiți cu sculele 
ce le primesc de la repa
rat. Șeful echipei de între
ținere a sculelor are ală
turi meseriași de nădejde 
și harnici ca Marinescu 
Hie. Oliver Emil și Fur- 
dui loan. Aceasta explică 
de fapt rezultatele bune 
ce le obține brigada.

Cu gîndul la marea sărbătoare
Desfășurind cu entuziasm întrecerea socialistă, minerii 

din Lonea obțin importante succese în procesul de pro
ducție. îndeplinind angajamentele luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării patriei.

Folosind posibilitățile de care dispun, îmbunătățind 
organizarea muncii și utilizînd din plin capacitatea uti
lajelor. miner-ii-do-la gurile de mină Cimpa I. Campa II 
și Jieț au reușit .Să extragă pînă în prezent 18 965 tone 
de cărbune peste'plan, cu aproape 3000 tone mai mult 
decît angajateenliil luat în cinstea sărbătorii de la 23 
August. Tatl-fpacest an, colectivul exploatării a realizat 
aproape 26Jf0$O lei economii la prețul de cost al pro
ducției și a rfcdas simțitor numărul brigăzilor rămase 
sub plan. Realizări importante au obținut minerii lo- 
neni și în ce privește creșterea productivității muncii, 
asigurarea liniei de front necesare. O atenție deosebită 
s-a acordat creșterii nivelului tehnic al producției. 
Dacă în urmă cu cîțiva ani la mina Lonea nu se prea 
putea vorbi despre susținerea metalică, în prezent 5 
abataje frontale de aici sînt susținute metalic.

La succesele obținute de colectivul exploatării o 
tribuție de seamă au adus-o minerii sectorului I. 
au dat patriei 7 500 tone de cărbune peste plan, cu 
tone mai mult decît angajamentul luat în cinstea 
versarii patriei, precum și minerii 
sectorului V de la gura de mină Jieț, 

care și-au depășit'planul cu 7 420 tone 
de cărbune. Merită a fi subliniată 
și munca entuziastă desfășurată de 
minerii sectoarelor II și; IV care au 
extras la un loc 10 300 tone cărbune 
peste plan, raportînd 
cum îndeplinirea 
luat în cinstea marii

încă de pe a- 
angajamentului 
sărbători.

S. ZAHARIA

con- 
care 
1500 
ani-

Cu ocazia dezbaterii cifrelor 
plan pe anul 1964, colectivul 
nei Vulcan și-a stabilit următoarele 
obiective în întrecere: să depășeas
că sarcinile de plan cu 15 000 tone 
cărbune din care 10 000 tone pînă 
la 23 August, să sporească produc
tivitatea muncii cu 17 kg/post față 
de sarcinile planificate, iar la pre
țul de cost să

.. - » * -* a-«-erealizeze o econo- 
mie de 300 000 lei Răspunde tOV. 
X* SS ’ehl1 mi 

la 23 August.
In cursul semestrului' 1. sarcinile 

de plan la mina noastră nu au fost 
realizate decît în proporție de 99,5 
lă sută, deci exploatarea a rămas 
în urmă cu 2 324 tone de părbune 
față de plan. Răminerea sub plan 
a determinat rezultate slabe, și la 
alți indicatori, cum ar fi prețul de 
cost și productivitatea muncii.

La rezultatele slabe din semes
tru! I au contribuit o serie de greu
tăți obiective, datorate, în special, 
deranjamentelor tectonice întîlnite în 
exploatarea stratului 3 (laminări, 
multe apofize. mari intercalații ste
rile), trecerii abatajelor cameră’prin 
multe lucrări vechi, deficiențelor de 
la moara de rambleu de la puțul 
7 vest, dificultăților întîmpinate în

exploatarea stratului 18 blocul U, 
unde a fost introdusă haveza KMP-3 
etc. in același timp însă, în activi
tatea noastră au persistat o serie 
de lipsuri, care au frinat avansarea 
normală a fronturilor de lucru și ob
ținerea unor randamente superioare. 
Dintre acestea amintim deficiențele 
în organizarea și desfășurarea trans

portului subteran, 
lipsa fronturilor 

g. loan Săbău, de rezervă, deter-
I Vtllcan minată de ncreali-

zarea planului de 
pregătiri în tri

mestrele precedente, greutăți întîm- 
pinate datorită haldării sterilului și 
altele.

Analizînd activitatea exploatării pe 
semestrul I se constată că din cele 
6 luni ale semestrului, planul a fost 
îndeplinit doar în 4 luni, iar anga
jamentul numai într-o singură lună 
și anume în luna iunie. Începînd 
însă cu această lună, activitatea 
productivă a minei Vulcan se redre
sează vizibil, obținindu-se succese 
din ce în ce mai importante. Ast
fel, în urma măsurilor luate de 
către conducerea minei, sub îndru
marea comitetului de partid, sîntem 
siguri că vom întîmpina Ziua mi-

(Continuare in pag. 3-a)
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(Continuare în pag. 3-a)

La frumoasele re alizări ale sectorului I de la mina V ulcan, o contribuție de seamă o aduce 
brigada condusă de minerul Bălău Petru. Fotografia rep rezintă un schimb din această brigadă, 
înainte de a intra î n șut, în schimbul doî.‘

PRIMII LOCATARI

afla

au- 
car- 
s-au 
blo- 

S-an 
6.

car-

. *C-arnet
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Minerul Stan Vasile de 
la mina Dîlja părea bine 
dispus. Soția, cu toate in
sistențele n-a putut 
cauza bucuriei.

— Să te pregătești. Mer
gem la oraș — îi spuse 
el.

In centru au luat 
tobuzul. Au coborît în 
fierul Livezeni și 
îndreptat spre niște 
curi nou construite, 
oprit la apartamentul

— Aici o să locuim...
Femeia își imbrățișă so

țul și spuse :
— Așa un apartament 

mi--am. dorit. E frumos. 
Camere spațioase, balcon, 
baie. Și ce zugrăveală I 
După ce mai cercetă în
căperile începu să stabi
lească locul fiecărei mo
bile...

Nr-a trecut , mult și apar
tamentele blocului au fost 
deschise unele după alte
le. Stan Vasile i-a întîî ■ 
nit pe Joadă Constantin, 
ajutor miner. Mînican Va 
sile, maistru de la ace
eași ntină. Au început să 
sosească mașini încărcate 
cu mobilă și primii loca

lari și-au ocupat aparta
mentele.

Sasu Nicolae, șelul șan
tierului de construcții pri
vea noii locatari pe ale 
căror fețe se citea satis
facție și bucurie Apoi i 
se adresă unui zidar: •

— Îmi închipui ce fru
mos o să arate noul
tier Livezeni după ce vom 
termina construcția celor 
1 600 de apartamente, a ci
nematografului, a spațiului 
comercial. Un adevărat 
oraș modern în care o să 
locuiască aproape 6 000 de 
familii. Minerii noștri me
rită să se bucure din plin 
de tot confortul.

Intr-adevăr, cartierul Li
vezeni prinde contur tot 
mai clar 
Lucrările 
blocurile 
și В 16

pe zi ce trece, 
de construcții la 
В 14. F 2, В 11 
sînt intr-un sta

diu avansat. Harnicii zi
dari din echipele conduse 
de Moga loan, Negrulescu 
llie, Arșoi loan execută 
acum finisajele interioare 
la blocurile ce urmează 
să se dea în folosință în 
luna viitoare. Alături de 
aceste blocuri au prins

contur alte trei, iar la vi
itorul bloc J 4 a început 
deja turnarea fundațiilor.

Munca pe 
construcții a 
din Livezeni 
Constructorii 
hotărîți să-și 
vîntul dat. La cele 
de apartamente în 
s-au mutat primii locatari 
se vor mai adăuga pînă 
la 23 August alte 220 de 
apartamente.

Pe bună dreptate spu
nea tov. Sasu Nicolae șe
ful șantierului:

— Bucuria cea mai ma
re pentru constructori, este 
atunci cînd locatarii își 
ocupă apartamentele și' nu 
sînt reclamații în privința 
funcționării

. sanitare și 
munca. Cea mai bună co
misie de recepție este lo
catarul.

Cele 100 de apartamen
te din noul cartier au 
trecut cu bine^ recepția lo
catarilor. Constructorii din 
Petroșani sînt oameni 
harnici, pricepuți și meri
tă toate laudele.

F. NI CU

șantierul de 
cvartalului 5 
este în toi. 

de aici sînt 
respecte cu- 

100 
care

instalațiilor
ne apreciază

i*
І

1
1* *«

o 
♦ 
♦
6

♦

♦
♦ 
-4
♦
4
4
4
♦
4
♦
4

♦

♦
4



F&urHori de bucurii
L-am văzut trebăluind la o ccni-

Atn vrut să schimb doui
«eu

Muzeul de pe malul 
Herăstrăului

cu
de 
de 

„Era",
Pe malul lacului Herăstrău se în- 

Hade pe o suprafață de circa 10 
hectare teren „Muzeul satului" din 
București. Cel care vizitează acest 
sat neobișnuit, cu totul original, ca
re popularizează arta populară ro- 
«înească. rămîne profund impresio- 
nat"”de frumusețea vechilor case 
construite intr-un stil arhitectonic 
deosebit, specific diferitelor regiuni 
din țară. Dacă străbați de la un ca
păt Ja altul „Muzeul satului". îți 
face impresia că ai vizitat într-un 
timp relativ scurt întreaga țară. 
c«le mai îndepărtate sate, interio
rul locuințelor țărănești cu obiecte 
gospodărești și de artă populară, ne
întrecute în frumusețe.

Ceea ce atrage atenția vizitatoru
lui sînt ulițele cu arbori ale satului, 
fântînile cu cumpănă sau roată, por
țile curțitor cu- frumoasele sculpturi 
care le împodobesc, gardurile din 
piatră sau nuiele, specifice regiunii 
da unde provin locuințele țărănești.

Ea „Muzeul satului" pot fi înțîl- 
ntte și exponate specifice satelor 
Văii Jiului. Astfel, aici întîlnești o 
casă din bîrne acoperită cu șindrilă, 
tu pridvor lung și pivniță dedesubt, 
care reprezintă forma locuințelor ță
rănești din comuna Cîmpu lui Neag. 
In interiorul casei sînt expuse di- 
fetite piese care alcătuiesc gospodă? 
Йа țărănească ca : război de țesut, 
furci de tors, fuse, precum și costu
me naționale, pături și covoare din 
Ива, țesute în cele mai variate cu
lori. Pereții interiori ai 
ornamentați cu obiecte 
cu ulcioare,
mînt, deasupra cărora 
prosoape de in și cînepă. țesute în 
cotor!, păstrîndu-se întrutotul înfăți
șarea originală.

Deosebit de interesantă este o ca
să din țara Oașului, care datează 
de circa 184 de ani. Această locu
ință eate construită din bîrne cio
plite, late, fixate prin încheieturi- 
Două sau trei bucăți, pușe una peste 
alta, formează un perete.

„Muzeul satului" este păstrător și 
al unor case de bîrne de prin păr
țile Tîrgu-Jiului, construite cu 80-90 
de ani în urmă. Privind aceste lo
cuințe te impresionează arta și gus
tul popular, formele ornamentale ale 
atflpIJor de la pridvoare, neasemuite 
în frumusețe, precum și unele obiec
te casnice specifice acestei părți a 
țării.

Vizitatorul îptîlneșțe ]a „Muzeul 
satului" două bordeie săpate în 
mînt. în care trăiau pe vremuri 
rănii iobagi din sudui Olteniei, 
ceste cocioabe acoperite cu paie
stuf au deobicei o singură încăpere. 
Iar la intrare sînt expuse diferite o- 
biecte de podoabă

Muzeul de pe maltd lacului He
răstrău redă vizitatorilor o imagine 
pregnantă asupra modului de viață sl 
țărănimii din trecut din fiecare regiune 
a țării, începînd de ia așezările 
mai înalte pînă la satele de pe 
Iul Mării Negre Muzeul redă 
imagini vii creația locuitorilor 
satele patriei noastre, munca pentru 
a ridica pe culmi înalte arta popu
lară.

Prin grija partidului și guvernu
lui s-au stocat fonduri însemnate 
pentru dezvoltarea muzeului, pentru 
îmbogățirea lui eu noi locuințe și 
completarea acestora cu mobilier, cu 
obiecte de podoabă specifice diferite
lor regiuni ale țării.

pă-
tă-
A-

șau

Cercel vorbitor
Cercelul vorbitor va fi purtat 

plăcere nu numai de femei, ci și 
barbați. Este vorba de un aparat 
radio în miniatură, marca
construit de inginerii din Leningrad 
și care încape într-o cutie de chibri
turi- El «întărește 25 
tat pe lobul urechii.

Muzica și cuvintele 
mai de «mul care îl 
tpl este alimentat de 
cu capsulă și energia primită îi a- 
junge pentru 10 ore, după care apa
ratul trebuie încărcat din nou. Co
nectarea și reglarea aparatului se 
face eu ajutorul a două discuri de 
mgrimea unei unghii.

Aparatul conține cinci transistor! 
și o 
nează 
СЯІе, 
tenă 
se poate mări intensitatea sunetu
lui și depărtarea de la care se re
cepționează.

g și este pur-

sînt auzite nu- 
poartă. Apara- 
un acumulator

microanțenă. „Era" recepțio- 
perfect posturile de radio lo- 

EI poate fi conectat la o an- 
externă cu ajutorul căreia

farfurii din

casei sînt 
de podoabă, 
lemn și pă- 
si'nt așezate

Z. ȘUȘTAC

Ceasuri atomice
Geașul atomic „Carbon 14“ per

mite de cîțiva ani arheologilor să 
dateze cp mare precizie vestigiile 
preistoriei. Astfel, măsurînd scăde
rea cantității izotopului radioactiv 
carbon 14, care se află în anumite 
proporții în carbonul din rămășițele 
arheologice, cercetătorii au stabilit, 
de exemplu, că vîrsta picturilor din 
grotele de la Lascaux este de 15000 
de ani. Recent, arheologii au obser
vat că în unele cazuri în care vîrsta 
obiectelor era cunoscută din eveni
mente istorice precise, metoda „car
bonului J4“ dădea rezultate relativ 
greșite și că eroarea era întotdeauna

in aceiași sen», Fizicienii au dedus 
din această observație 
razelor cosmice (de 
formarea „carbonului 
în decursul veacurilor.

platani din 
lume — a

se întinde

Rezervație de platani
Dumbrava naturală de 

Zanghezur — unica din 
fost declarată rezervație.

Dumbrava de platani
la 10 km de impetuosul rîu de mun
te Tav. situat la frontiera dintre Ar
menia și Azerbaidjan. Lățimea dum
brăvii variază între 50 și 120 m.

înălțimea unor arbori din această 
rezervație naturală atinge 40—45 
m, iar diametrul — pînă la 3 m.

Silvicultorii armeni depun efor
turi pentru păetrarea și lărgirea ei. 
In acest scop a fost plantată o pe
pinieră, de unde se va obține mate
rial săditor.

strueție. 
vorbe cu el, dar era rezervat 
poate timid. Era mai familiar cu 
„plumbul", cu mistria și cărămizile.

Drept și cu fața Iuțind de trans
pirație, cînd a terminat de zidit un 
etaj s-a uitat la mine și mi-a zis:

— Ai văzut ? L-am gatat. E fru
mos, пц-і așa ? Aici au șă trăiască 
oameni.

Acum era bucuros că avea cui îm
părtăși bucuria lui. Era om — con
structorul — pînă în cele mai intime 
fibre ale sufletului. Și pentru prima 
dată nu mi s-a mai părut un om o- 
bișnuit. Se numește Zidaru Ioan. In 
întîmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei și-a depășit 
sarcinile de plan eu 140 la sută-

☆

L-am întîlnit pe cînd pregătea de 
expediere, niște pile recondiționate ce 
urmau să ia «alea adîncurilor. Pe 
față îi citeai răspunderea pentru 
munca și. preocuparea pentru ortacul 
din adîncuri; are ori nu are cu ce 
să scoată la ai aurul negru pe care 
ba amuls pământului ? Locomotivele 
electrice care transportă pe galerii 
bulgări, de un negru ca abanosul 
nu s-au oprit oare pentru că le-au 
obosit „inimile" — pilele care ie a- 
iimentează cu energie?

— Să ne grăbim prieteni 1 Ortacii 
de „jos" au nevoie de ajutorul nos
tru. Să dăm tot ce se poate da căciI

avem răspundem 
față de timpul 
marilor 
in care

Omul
luase

prefaceri 
trăim, 
obișnui' 

proporții.

că activitatea 
care depinde 
14“) a variat

)

le sucește,

O fi scos 
cloșca pui?

Mare și frumos, cartierul Car- 
pați din Petroșani are unități de 
desfacere instalate în localuri mo
derne și spațioase. Aprovizionate 
din belșug, cu un bogat sortiment 
de mărfuri, ele satisfac pe deplin 
chiar și pe cei mai exigeați cum
părători. Tot intr-un local nou și 
frumos este amenajat și magazi
nul O.L.F. din cartier. Magazinul 
e nou, dar gestionarul de aici are 
năravuri vechi. Cum
cum le Invîrtește, cert este faptul 
că legumele, fructele și zarzava
turile cele mai frumoase ajung 
exact l/г plasa ori sacoșa prieteni
lor și cunoscuțitor.

Asta poate nu se observă că 
doară fructele, legumele și zarza
vaturile n-au grai să poată spune 
cum și în ce împrejurări au ajuns 
acolo. Puii de găină te dau însă 
de gol. E drept că are gestionarul 
un sistem miraculos de a-șl anun
ța prietenii cînd sosesc orătănii, 
totuși mai întîrzie cite unul și nu

Pitorescul locurilor, aspectul construcției dă impresia 
că e vorba de una din numeroasele cabane ce împînzesc. 
munții din împrejurimile Văii Jiului. Dar nu este așa. 
E o locuință construită în anii noștri în vechea așe
zare de oieri de la Cimpu lui Neag.

I C EKT A
se face să nu-i pui așa o pereche 
de pui deoparte. In asemenea ca
zuri cei 
anunțați 
mai sînt

— De

sîat
nu

con- 
ges-

се-și așteaptă riadul 
în mod solemn oă 
pui.
nu credeți veniți șl

trolați — te invită politicos 
tionarul.

11 refuzi tot din politețe și pe ur
mă nici nu ești organ de control 
să te ții după găinile lui. După o 
vreme insă mai iese cite unul din 
a cărui servietă se aude ciripit 
de pui..

— O fi scos cloșca alt rînd de 
pui ? — ie întrebi nedumerit.

De scos n-a scos, însă i-a scos 
gestionarul de unde-i dosise. Spe
răm că după cele relatate n-o șă 
mai practice asemenea metode.

A sosit, 
dar prea tîrziu...

Scrisorile sînt mijloace simple, 
ieftine Șl operative de a Incunoș- 
tința o altă persoană, întreprinde
re sau instituție despre anumite 
probleme. Și oficiile P.T.T.R. Iu-

Poete așa se vor naște eroii de a- 
СЦГО înainte. Și ei au nume proprii, 
locuri de muncă pe lingă care ați 
trecut și dumneavoastră de multe 
ori : Teișs Wilhelm, Woner Brand, 
Woner
— secția
U.R.U.M.P.
la sută.

Andrei. Locul 
de reparații 
Randamente medii :

de muneă 
mecanice 

140

☆

M-am încumetat să-l însoțesc 
cărările de întuneric, spintecat 
fasciculul de raze al lămpașului e- 
iectric, pe minerul Pîrvu Ștefan din 
Vulcan. Era bucuros. Toate îi mer
seseră din plin, l-am citit bucuria 
pe față. Pe drumurile subterane lo
comotivele transportau fără încetare 
materia dislocată de forța oameni
lor, spre folosul oamenilor. Prîvin- 
du-le aveai de ce să te bucuri. Din 
șutele de vagonete cu cărbune mai 
mult de 80 era extrase pește plan '* 
de brigada lui Pîrvu Ștefan.

pe 
de

☆

i-am văzut apoi pe stradă. Nu se 
deosebeau cu nimic de ceilalți oa
meni. Se byc.urau ca și ceilalți oa
meni de vremea care a încetat să 
mai fie urîtă. rîdepu, glumeau ori 
se interesau dacă la magazinul „Se
lect" au apărut modele noi de pan
tofi cu care să-și completeze garde
roba. l-am văzut și în fața caselor 
lor; unul dregea o jucărie a mezi
nului la care se stricase nu știu ce. 
Altul ieșise pe balcon și de
trimitea în eter acordurile unei 
rnanțe cfrjtate la acordeon.,.

Acești oameni sînt cîțiva din 
ce făuresc bunurile de care ne 
curăm.

acCiO
ro

..ei 
bu-

c. matasareanu

ȘTI ATI CA...?
• Se cunosc cazuri verificate de știință, de tumori 

maligne vindecate de la sine ? înseamnă că în natură 
există și o imunitate la cancer. Ultimele experiențe e- 
feațuate pe animale au confirmat acest lucru.

• Unele triburi din Africa răsăriteană dețin secre
tul unui vaccin care ferește de moarte persoanele muș
cate de șerpi veninoși ?

• O nouă seringă fără ac, creată în S.U.A. a fost
încercată în Pakistan, unde șe înregistrează numeroase 
Cazuri de holeră ? Cu ajutorul acesteia doi lucrători sa
nitari cu calificare medie pot face zilnic 5 759 injecții, 
în timp ce cu o seringă obișnuită nu se pot face rcai 
mult de 100 injecții pe zi. •

• Boyle, fizician și filozof din secolul al XVlI-lea. .. 
prevăzut în mpd genial că natura bolilor contagioase va 
fi explicată de cel care va lămuri și natura fermenta
țiilor ? Așa s-a și întîmplat: în secolul al XIX-lea ex
plicația a fost dată de Pasteur.

• Oamenii de știință au stabilit că acțiunile săvîrșite 
de om în timpul somnului ocupă tot atita timp cît ac
țiunile analoage săvîrșite în stare trează ? S-a calculat, 
de asemenea, că un „visător" normal are în timpul som
nului patru vise de cîte cea. 20 de minute fiecare.

• Pe vremuri pietrele prețioase erau administrate ca 
medicament? Chiar papa Clement al VIJ-lea, cînd a 
fost bolnav în anul 1535 a înghițit diamante, rubine și 
pulbere de smarald in valoare de 40 de milioane

apă
Jn Venezuela există căderi de 
lungi de peste un km ?
Părul de cămilă care cade vara 
cules cu grijă, strîngîndu-se

ajunge in 
Se mai 

neglijent* 
scrisoarea

crează cu multă operativitate incit 
în două zile scrisoarea 
oricare colțișor al țării, 
intlmplă uneori. ca din 
unei singure persoane
să ajungă la destinație cu viteza... 
melcului. Așa s-a tnțlmplat și cu 
scrisoarea trimisă unei instituții 
din Petroșani de Grupul de șan
tiere nr. 3 din lupeni. Scrisoarea 
purta data de 22 iulie. Prin ea se 
anunța cum că în ziua de 24 ale 
lunii va avea loc o ședință de pro
ducție unde erau invitați să parti
cipe și tovarășii din instituția res
pectivă. lată că a sosit și scrisoa
rea. Consfătuirea avusese insă loc 
de patru zile. De ce? Pentru sim- 
piui motiv că scrisoarea a parcurs 
distanța Lu peni—Petroșani in tim
pul „record" de 6 zile. Oare dacă 
cei in cauză ar primi o invitație 
la nuntă cu o asemenea Intlrzie- 
re ar fi un prilej de bucurie și 
voie bună? Slntem siguri că nu. 
Atunci de ce să se create altora 
asemenea „bucurii" sosite cu... în- 
tlrziere ?

D. CRISTEA

este
astfel aproximativ 4 kg pe an ?

Flecare cu mirosul
(„Nașa Rodina" — Sofia)

preferat



PMswl cUclcnlc рсМгн 
sporirea vitezelor de avansare

(Urmare din peg. l-a)

aerului și ziua de 23 August cu 
realizări deosebite.

Pe luna iulie am obținut o de
pășire de peste 5 500 tone de căr
bune, iar pînă la 23 August he-arn 
angajat de a da peste plan incă 
2 000 tone cărbune.

Rezultatele din ultimul timp, pre
cum și cete viitoare sînt asigurate 
printr-o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice ce au fost luate în 
vederea îmbunătățirii căilor de 
transport pe traseele principale și a 
lucrărilor de întreținere, punerii în 
funcțiune a colectorului 11 în scopul 
descongestionării puțurilor 1 și 7. 
S-a introdus o combină KWB-2 în- 
tru-un abataj frontal din stratul 18 
blocul II sud. Drept rezultat randa
mentele obținute în abataj sînt me
reu mai înalte. S-au mai aplicat 
măsuri pentru creșterea numărului 
de posturi în cărbune, crearea de 
fronturi de rezervă, îmbunătățirea 
condițiilor de lucru și altele.

Inițiativa de a extrage două cîm- 
puri pe aripă și schimb, este ex
tinsă la tot mai multe brigăzi, in 
prezent lucrează după această iniția
tivă un număr de 6 brigăzi, iar în 
cursul lunii august Inițiativa va fl 
extinsă la 8 brigăzi. Pot fi scoase 
în evidență rezultatele obținute, mai

In centrul preocupărilor — 
predarea la timp a obiectivelor

• •♦♦♦♦•♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦•♦♦o», 
Răspunde tov. mg. R. Gomboș 

directorul I.C.M.M.

Principalele angajamente luate în 
întrecerea socialistă de colectivul în
treprinderii noastre pe anul 1964 
sînt: realizarea ritmică a volumului 
de lucrări de constructii-montaj, de
pășirea productivității muncii plani
ficate cu 0,5 la sută, obținerea unor 
economii Ja prețul de cost echivalen
te cu 0,1 la sută, predarea înainte 
de termen a lucrărilor prevăzute pe 
1964 cu 100 zile 
per total lucrări 
an. Din aceasta, 
pînă la 23 Au
gust. iu cinstea 
țeiei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei vom 
realiza următoarele : depășirea pro
ductivității muncii cu 0,2 la sută 
reducerea prețului de cQșt, peste sar
cina planificată, cu 0,1 la sută și 
punerea în funcțiune a 10 obiective 
industriale, printre care r instalația 
de săpare a puțului auxiliar nr. 3 
Dîlja, casele de compresoare și ta
blourile de distribuție de la puțu
rile auxiliare nr. 2 și 3 Dîlja, de
pozite de utilaje la Lupeni și de ex
ploziv la Vulcan etc.

Pentru realizarea acestor angaja
mente, conducerea întreprinderii a 
luat numeroase măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Astfel, s-a pus un accent 
deosebit pe mecanizarea completă a 
lucrărilor de săpare, transport și te- 
rasare la obiectivele cele mai impor
tante, șantierele noastre fiind dotate 
«u utilaje grele și de mare randa
ment ca două excavatoare de 0,3

Grijă

Tehnica nouă e prezentă pretu
tindeni la mina Lupeni. In abatajele 
frontale, pe galeriile de transport, 
peste tot pot fi văzute mașini mo
derne care ușurează și fac mai rod
nică munca minerilor. Acest fapt 
presupune o preocupare sporită din 
partea conducerii exploatării. a 
comitetului sindicatului și comitetu
lui U.T.M pentru ridicarea continuă 
a calificării muncitorilor.

Aceaetă preocu
pare există. Anali- 
zînd cu atenție ce
rințele producției, 
conducerea. întreprinderii, în colabo
rare cu comitetul sindicatului și co
mitetul U.T.M. au organizat in acest 
an diferite cursuri pe meserii. Un nu
măr de 206 muncitori sînt înscriși la 
cursul pentru mineri, 152 la ajutori 
mineri, 271 la lăcătuși mecanici. 151 
la electricieni. 40 la rambleiatori. iar 
maiștrii mineri și artificierii urmea
ză un curs special. Intr-un plan co
mun de acțiune au fost stabilite -te
matici corespunzătoare pentru fiecare 
curs Astfel, la cursul pentru mi
neri sînt prevăzute teme ca : Me- 

ales, de brigălilc conduse de tov. 
Drob Gheorghe de la sectorul III, 
Șerban Nicole* de la lectorul IV, 
Costea Ioan de la sectorul V care 
obțin avaniârl medii lunare de 140- 
210 ml.

In scopul creștefll vitezelor de 
avansare în abatajele cameră s-au 
luat o serie de măsuri teliniw-or- 
ganizatorice ca: extinderea trans
portoarelor cu raclete, mărirea pro- 
flleior abatajelor, revizuirea mono
grafiilor de armare, extinderea per- 
forajului rotativ pneumatic, amenaja
rea corespunzătoare a punctelor de 
încărcare, îmbunătățirea aerajului, 
a iluminatului locurilor de muncă 
etc.

Cu toate că pînă la 23 August 
angajamentul nostru de a da 10 000 
tone peste plan nu va fl realizat in
tegral. vom extrage în plus cel 
puțin 5 000 tone de cărbune, Tot
odată colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la mina Vulcan 
este ferm hotărît să-»i respecte cu- 
vîntul dat — de a depăși planul 
anual de producție cu 18 000 tone 
de cărbune.

m c, o draglină de 1,5 m c, 4 maca
rale de 2 tone și una de 5 tone, 6 
tractoare cu remorci etc. Pentru a 
asigura buna funcționare a acestor 
utilaje și exploatarea lor la nivelul 
indicilor tehnici, a fost organizat 
un curș de ridicare a calificării cu 
toti mecanicii de utilaje. In același 
timp, în vederea generalizării me
todelor înaintate de muncă, s-au or

ganizat două 
schimburi de expe
riență cu alte în
treprinderi de 
construcții din ța
ră, în urma căro

ra s-au acumulat o serie de cunoștințe 
noi în domeniul construcțiilor in scopul 
reducerii consumului de material 
lemnos, s-au confecționat panouri 
din tegofilm și ș-au luat măsuri 
pentru dotarea cu încă 300 m p 
schelă metalică.

Datorită preocupărilor noastre de 
pînă acum, au lost date deja in fo
losință o seamă de obiective indus
triale printre care instalația de să
pare de la puțul est nr. 2 Petrila, 
sistemul complex de haldare de la 
puțul II Vulcan, casa de ventilatoa
re de la puțul est пг. 1 Petrila etc., 
iar alte obiective se află intr-un sta
diu avansat de finisaj. Colectivul 
nostru depune toate eforturile, valo- 
rificînd experiența acumulată, pen
tru realizarea sarcinilor de plan la 
toți indicii și recuperarea rărnîneri- 
lor în urmă, astfel ca în cinstea zi
lei de 23 August să obținem noi suc
cese în muncă.

tode de organizare a lucrărilor in 
abataje pentru creșterea productivi
tății muncii, căile de reducere a pre
țului de cost la o exploatare mi
nieră etc, La cursul pentru electri 
cieni s-a stabilit printre altele și 
tema „Montarea, întreținerea și ex
ploatarea echipamentului electric la 
instalațiile principale". Ca lectori au 
fost aleși ingineri și tehnicieni cu 
o bogată experiență profesională 

pentru ridicarea
cum sînt tov. Popescu loan, Tivig 
Nicolae, Biro Mihai, Coetache Ti
tus, Teodore6cu Gheorghe și alții.

Datele și locurile unde șe țin 
cursurile au fost stabilite pe un gra
fic. In expunerile lor lectorii folo
sesc planșe, schițe și grafice ex
presive pentru a înlesni înțelegerea 
problemelor explicate cursanțllor. Ca 
urmare cei 823 de cursanți mineri, 
ajutori mineri, electricieni, mecanici, 
rambleiatori și artificieri care frec
ventează cursurile au posibilitatea 
să-și ridice nivelul cunoștințelor

Grație numărul 
depunătorilor

In cadrul Întreprinderilor și insti
tuțiilor din Ѵаіва Jiului funcționea
ză în momentul de față uri număr 
de 39 ghișee CE.C. cu gestiuni 
proprie, care efectuează depuneri și 
restituiri direct ia locul de muncă.

Cu ajutorul acestora și a celorlal
te unități C.E.C., în primul semes
tru al acestui an, valoarea depune
rilor ia . C.E.C. a fost cu 4 750 000 
lei mai mare decît în aceeași peri
oadă a anului precedent. Tot în a- 
cest interval de timp au fost înre
gistrați încă 1 569 de noi depună
tori.

C. I©AN
corespondent

Pe urmele materialelor
publicate

Neajunsurile 
au fost lichidate

Ca răspuns la articolele „Orașul 
Petrila poate fi mai bihe gospodărit" 
și „Livada nimănui" apărute în zia
rul „Steagul roșu" nr. 4580 Sfatul 
popular al orașului Petrila răspun
de : „Cele semnalate în cele două 
articole sînt juste. Ș-au luat măsuri 
ca în toate cartierele mărginașe ale 
localității noastre gunoiul să fie ri
dicat zilnic de mașinile sectorului 
l.C.O.

De asemenea, s-a prevăzut ca li
vada cu pricina sg fie mai bine în
treținută și împrejmuită cu ■ gard 
nou". Prin aceste măsuri neajunsu
rile semnalate au fost lichidate.

Minerii de la Dîlja au creat în su bteran o modernă rețea de lucrări 
miniere dc deschidere. (N CLIȘEU: Vedere din galeria de transport de la 
puțul orb nr. 1 orizontul 607.

profesionale. Despre eficacitatea a- 
cestor cursuri vorbesc rezultatele 
obținute de brigăzile de mineri e- 
vidențiate, în întrecerea socialistă. 
De pildă, la sectorul ЦІ, sector ca
re deține drapelul de fruntaș pe 
exploatare, în brigăzile evidențiate 
lucrează minerii Beznă Nicolae. An
drei Ioan, Gondore loan, ajutorii 
mineri Grigore Miluță, Dogaru Gri- 
gore. Sleșcan Vasile. frații Mureșan

calificării muncitorilor
Vasile și Alexandru, Oprișan life, 
Taradaciuc Gheorghe, care nu s-au 
mulțumit numai să termine școala 
minieră de calificare, ci participă 
și la cursurile de ridicare a califi
cării. Exemple asemănătoare pot fi 
date și de la alte sectoare.

Mulți din muncitorii care frecven
tează cursurile de calificare sînt ti
neri. Laizun Francisc, Porcișan E- 
milian, Peter Francisc de la sec
torul VII, Boca Ștefan, Oniț Sil- 
vian, Gothard Iosif, Laurean Vagl- 
le, Mustețea Dumitru, Griguță loan.

Cu (Hndol la marea sărbătoare
(Urmare din peg. l-a)

Faptul că majoritatea sectoarelor 
se prezintă în momentul de fată cu 
realizări însemnate în domeniul în
făptuirii angajamentelor d* Între
cere se datorsște preocupării susți
nute a conducerii minei și comitetu
lui sindicatului, care gub îndruma
rea comitetului de partid, au urmă
rit modul cum ae realizează anga
jamentele reciproce din contractul 
colectiv, au luat măsuri operative 
pentru impulsionarea lucrărilor ră
mase în urmă, acordînd în același 
timp atenția cuvenită îmbunătățirii 
modului de organizare și desfășurare 
a întrecerii socialiste. Comitetul sin
dicatului. conducerea minei, au ana
lizat periodic felul în care condu
cerile sectoarelor, comitetele de sec
ții și grupele sindicale se preocupă 
de desfășurarea întrecerii socialiste. 
Periodic s-au organizat ședințe de 
instructaj cu activul sindical din 
secții și grupe în cadrul cărora s-a 
vorbit despre stabilirea obiectivelor 
de înirecere, organizarea întrecerii 
individuale, pe echipe, brigăzi și sec
toare.

Comitetul sindicatului și condu
cerea exploatării și-au îndreptat a- 
tenția și în direcția creșterii viteze
lor de avansare. In acest scop s-au 
extins inițiativele „două cîmpuri pe 
schimb și aripă de abataj" in aba
tajele cameră și „două fîșii pe zi". 
Ca urmare, vitezele de avansare în 
abatajele cameră au lost depășite cu 
circa 6 la sută față de cele planifi
cate- Brigăzi cum sînt cele conduse 
de comuniștii Danciu Moise, Kom- 
podi Ioan. Baciu Ioan, Bîrlut Cle
ment, Farkaș loan s-au străduit ca

Chiriliuc Maxim, Preotu Mihai sînt. 
doar cîțiva din acești tineri. Comi
tetul U T.M. de la mina Lupeni se 
îngrijește de frecvența la cursuri 
a tinerilor și întreprinde acțiuni în 
sprijinul adîncirii cunoștințelor lor 
profesionale.

De pildă, la sectorul VI s-a or
ganizat cu tinerii un concurs inti
tulat „Cine știe meserie și reguli 
N.T.S., cîștigă", iar în cadrul bi

bliotecii cabine
tului tehnic se în
treprind acțiuni de 
popularizare a căr

ții tehnice. Printre cele 154 de fișe 
ale cititorilor bibliotecii se află și 
cele ele tinerilor Moga Constantin. 
Ioniță Constantin. On Ioan. Păr
eau Gheorghe, Tiribică Emil. Ca 
urmare a consultării bibliotecii teh
nice, tineri ca Bertea Rudolf. Tur- 
cilă Gheorghe, Cetean Ioan au reu
șit să prezint* îc ac**l an inovații 
valoroase-

V. STRÂMT 

zi de si să trjmit* la ziuă noi can
tități de cărbune peste plan.

Avîntlil cu care șe desfășoară în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-p aniversări a eliberării 
patriei' a situat colectivul minei r» 
loc de frunte în bătălia pentru mai 
mult cărbune, a dus la depășirea 
angajamentelor, la sporirea număru
lui de evjdențiați în întrecere. In 
prezent I» mina Lonea se mențin 
evidențiate lună de iună în întrece
rea socialistă 35 de echipe și bri
găzi euprinzînd aproape 700 de 
muncitori.

* Folosind experiența acumulată pț- 
nă acum, colectivul minei Lonea, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
va contribui în și mai mare măsură 
la îndeplinirea și depășirea sarcini
lor sporite luate în întrecerea socia
listă în cinstea măreței sărbători de 
la 23 August.

ANUNȚ :
I.R.E.H. Deva secția re

țele Valea Jiului Petroșani 
anunță:

Publicul orașului Petro
șani este incunoștințat oă 
în ziua de 2 august 1964 
va avea loc decuplarea 
Iluminatului public și gene
ral, începînd de la cine
matograful Republica pînă 
la Livezeni (inclusiv car
tierul). întreruperea va a- 
vea loc de la ora 6 pînă 
la ora 12.

. ... '

PROGRAM DE НАШ0
2 august

PROGRAMUL 1. 8.0Q Sumarul
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Noi înre
gistrări de muzică populară, 11,03 
Muzică din operete, 11,30 Cîatec» și 
joepri de pe întinsul patriei, 12,00 
Interpret de muzică ușoară, 13.10 
De toate pentru toți, Melodii
populare cerute de ascultători, 16,00 
Muzică ușoară, 17,58 Pagini alese 
din opere, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă, 19,28 „Am îndrăgit o melo
die" — emisiune de muzică ușoară 
romînească, 20,05 Teatru la micro
fon, Premieră : „Portretul". Scenariu 
radiofonic de Alexandru Voitin, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 9,00 Muzică din 
opere cerută de ascultători, 10,00 
Melodii populare cerute de ascultă
tori, 10,33 Melodii distractive, 12,00 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
13,00 Concert pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Lavinia Slă- 
veanu, 14,15 Concurs-spectacol ; „Ci. 
ne știe... circulă", 15,00 Mari cîntă- 
reți de operă, 15,30 Muzică ușoară, 
17,15 Regiunile patriei — Banat, 
18,00 Interpret! ai muzicii populare 
romînești; Alexandru Grozuță și 
Nicolae Băiuță, 18,30 Melodii de 
dragoste — muzică ușoară romî
nească, 19,05 Program de romanțe, 
19,30 „Opereta are cuvîntul" (mon
taj muzical II), 20.Q5 Formații de 
muzică ușoară, 20,30 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
2 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Șeherazada; PETRILA; Vi-l pre
zint pe Baluev; LONEA: Anotim
puri; LIVEZENI : Clinele sălbatic 
Dingo; ANINOASA: Fetele; VUL
CAN ; Dacă ții la mine; PAROȘEN1: 
Pisica de mare; LUPENI; Atențiu
ne părinți; BARBAȚEN1: Cascada 
diavolului; URICANI: Plaja.



Vizita delegației guvernamentale 
romîne la Paris

Comunicat romînofrancez

s-fl-A- Ordinea de zi a Congresului 
Partidului democrat

(Urmare din pag. l-a)

: au permis, îndeosebi, să se exami- 
i neze condițiile în care se executa"* 

acordul comercial romîno-francez.
I Au fost trecute în revistă metodele 
j și mijloacele susceptibile de a favori
za o creștere a schimburilor. In a- 
ceastă ordine de idei, a fost sub
liniat interesul pe care l-ar pre
zenta o dezvoltare a importurilor 
de mărfuri romînești în Franța, mai 
ales a produselor petroliere,- pre
cum și intensificarea fluxului re
gulat de comenzi romînești de u- 
tilaj industrial din Franța.

Cele două guverne au căzut de 
acord să trateze ansamblul acestor 
chestiuni cu prilejul negocierilor care

întrevedere la
PARIS 31. Trimisul special Ager

pres transmite:
Mineri după-amiază, membrii de

legației guvernamentale romîne, Ion 
.Gheorghe Maurer, președintele Con
ciliului de Miniștri al R.P. Romîne, 
‘conducătorul delegației, Alexandru 
Bîrlădeanu vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și Corneliu Mă
nescu ministrul afacerilor externe.

. ’au avut o întrevedere la Hotel 
Matignon, președinția Consiliului de 
■Miniștri al Franței, cu Georges Pom
pidou, primul ministru al Franței.

După întrevedere. Ia solicitarea 
; ziariștilor președintele Consiliului de 
iMtniștri, Ion Gheprghe Maurer a 
făcut următoarea declarație :

Dejun oferit de primul ministru Pompidou
PARIS 31 Trimisul Agerpres Mir

cea Moarcăș transmite :
Vineri la amiază, primul ministru 

al Franței, Georges Pompidou, г 
oferit un dejun în cinstea delegației 

‘guvernamentale a Republicii Popula- 
'. re Romîne. La dejun au participat: 
"'președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Mihai Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Mau- 

I riciu Novac, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, dr. Vic
tor Dimitriu, ambasador extraordinar

întrevedere la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței

PARIS 31. Trimisul special Ager
pres, Mircea Moarcăș transmite: .

Vineri, 31 iulie, la Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței a avut 
loc o întrevedere între membrii de
legației guvernamentale romîne în 
frunte cu președintele Consiliului de 
Miniștri Гоп Gheorghe Maurer și 
ministrul afacerilor externe al Fran
ței Maurice Couve de Murville.

După întrevedere, a avut loc sc-

Recepția oferită de ambasada 
R. P. Romîne la Paris

PARIS 31. Trimisul special Ager
pres M. Moarcăș transmite :

Vineri seara, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R P. Ro
mine la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
a oferit o recepție cu prilejul vi
zitei în Franța a delegației guverna
mentale romîne condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri Ion Ghe
orghe Maurer.

La recepție au luat parte Louis 
Joxe, prim ministru interimar al 
Franței, Maurice Couve de Murville. 
ministrul afacerilor externe, Maurice 
Schumann președintele Comisiei pen
tru afaceri externe al Adunării Na
ționale Franceze. Comte Offenbach, 
președintele grupului parlamentar de 
prietenie Franța-Romînia, Waldeck 
Rochet, secretar general al P. C. 

vor fi angajate în vederea înche
ierii unui nou acord comercial, a 
cărui durată ar putea, eventual, să 
fie mai lungă decît aceea a acor
dului în vigoare.

Convorbirile s-au referit, de ase
menea. la relațiile culturale, știim 
țifice și tehnice dintre cele două 
țări. S-a hotărît să se dea o nouă 
extindere acestor relații.

A fost recunoscută de ambele păr
ți necesitatea de a dezvolta schim
burile în numeroase domenii, mai 
ales în acela al studiului limbilor 
și al difuzării cărții și culturii. An
samblul acestor probleme urmează 
să constituie obiectul unui acord 
cultural, care va fi negociat la 
toamnă.

Consiliul de Miniștri al Franței
Schimbul de păreri pe care l-am 

avut cu domnul prim-ministru Geor
ges Pompidou, atît în timpul între
vederii de după amiază, ca și în 
timpul dejunului, atît de agreabil, 
oferit in onoarea delegației noastre, 
a fost, după părerea mea. foarte util 
și rodnic.

Acest schimb de păreri cu Exce
lența sa, domnul prim ministru Pom
pidou, m-a convins o dată mai mult 
că contactele directe între oameni 
de stat prezintă un mare interes 
pentru cauza cunoașterii reciproce, 
a înțelegerii și colaborării interna
ționale.

Am analizat posibilitățile care 
există pentru a promova între Ro

și -plenipotențiar- -al R. P. Romîne 
la Paris, consilieri și experți ai de
legației romîne.

Din partea franceză ia dejun au 
participat: Louis Joxe, ministru de 
sfat, Maurice Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe, Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul finanțe
lor și afacerilor economice. Chris
tian Fouchet, ministrul educației, 
Michel Maurice Bokanowski, mi
nistru] industriei, Alain Peyrefitte, 
ministrul informațiilor. Michel Habib 
Deloncle, secretar de stat pentru a- 
facerile externe, Maurice Schumann, 
președintele Cdmisiei pentru afacerile 
externe a Adunării Naționale, Jean 

lemnitatea semnării Aranjamentului 
de colaborare științifică și tehnică 
intre Republica Populară Romînă și 
Republica Franceză.

Documentul a fost semnat din par
tea romînă de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romîne. iar din par
tea franceză de Maurice Couve de 
Murville, ministrul afacerilor exter
ne al Franței

Francez, Jules Moch, membru al 
Comitetului de conducere al Partidu
lui Socialist Francez (S.F.I.O.), nu
meroase personalități ale vieții poli
tice și culturale din capitala Fran
ței, conducătorii unor mari firme in
dustriale. ziariști.

Au participat, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe .Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănes
cu. ministrul afac£rilor externe, con
silieri și experțj ai delegației romîne.

De asemenea, au luat parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Paris.

Recepția ia care au luat parte peste 
450 de persoane s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Iu. cursul șederii delegației ro
mîne, a fost semnat un aranjament 
de colaborare științifică și tehnică.

De, asemenea, cele două guverne 
au căzut de acord să înceapă, tot 
iu taamaă, convorbiri în vederea în- 
Mttâ convenții consulare.

Dfferfteie schimburi de vederi, care 
au avut toc, și care s-au desfășurat 
înir-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă vor fi continuate la nivel 
corespunzător, cu dorința exprimată 
de o parte și de alta, de a dezvolta 
relațiile romîno-franceze în spiritul 
de prietenie, care caracterizează sen
timentele celor două popoare unul 
față de altul.

mînia și Franța relații reciproc avan
tajoase.

Nu aș vrea să anticipez asupra 
comunicatului fina) referitor la tra
tativele noastre, care va putea foarte 
curînd să vă lumineze pe deplin. De 
pe acum însă, țin să vă exprim sa
tisfacția mea cu privire la rezultatele 
acestor întrevederi.

Folosesc și acest prilej pentru a-i 
mulțumi primului ministru Pom
pidou de a fi avut amabilitatea să 
ne invite să vizităm frumoasa dv. 
țară.

Sînt convins, și inii place să re
pet, că această vizită își va da roa
dele in opera de dezvoltare a rela
țiilor franco-romîne.

Louis Pons, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Franței ia Bucu
rești.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
primul ministru al Franței. Georges 
Pompidou, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, au rostit toasturi. |

Noi provocări în Guyana Britanică
GEORGETOWN 31 (Agerpres).
Din Guyana britanică se anunță 

că în cursul ultimelor 48 de ore au 
fost înregistrate noi provocări în 
mai multe localități din țară. Intr-o 
suburbie a orașului Georgetown o 
persoană a fost molestată pînă a în
cetat din viață. In orașul Petershall, 
situat la 6,4 km de Georgetown, ca-

CÎTEVA RÎNPURIIN
MOSCOVA. — Secretarul general 

al Organizației Națiunilor Unite. U 
Thant, care a făcut o vizită de 
trei zile la Moscova, la invitația gu
vernului sovietic, a plecat la 31 iu
lie la New York.

WASHINGTON. — Casa Albă a 
anunțat că primul ministru al Is- 
landei, Bjărni Benediktsson, a ac
ceptat invitația președintelui Johnson 
de a face o vizită la Washington, la 
18 august. In comunicatul Casei Al
be se precizează că este vorba de 
„o vizită de lucru'* și nu protocolară.

WASHINGTON. — Comitetul pen
tru credite al Senatului american a 
aprobat joi un credit de 13,6 mili
arde dolari pentru anul fiscal 1964- 
1965. acordat unui număr de 26 de 
agenții federale și in special Admi
nistrației naționale pentru probleme
le aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.). Acest credit 
este cu 5 miliarde mai mic declt cere
rile inițiale formulate de către gu
vernul federal, insă este mai mare 
declt cel acordat de Camera Repre
zentanților.

CAIRO. — Primul ministru al 
R.A.U., Aii Sabri a avut joi seara o

WASHINGTON 31 (Agerpres).
John Bailey, președintele comite

tului național ai Partidului de
mocrat, a anunțat ordinea de zi a 
Congresului național al partidului, 
care se va deschide la 24 august 
la Atlantic City. In prima zi, se
natorul John Pastore va rosti „dis- 
cursul-cheie“. La 25 august John 
Mc Cormack, președintele Camerei 
reprezentanților și al Comitetului 
pentru elaborarea platformei elec
torale a Partidului democrat, va 
prezenta „declarația de principii" 
în legătură cu această platformă 
Ziua următoare este consacrat: 
prezentării candidaților la posturile 
de președinte și vicepreședinte ui 
S.LLA. și a desemnării lor de către 
delegați. Ultima zi a congresului 
va fi consacrată memoriei președin
telui Kennedy, cu care prilej va 
fi prezentat filmul, asasinatului.
> Lista candidaților democrați even-

Problema cipriotă
NICOS1A 31 (Agerpres).
Președintele Republicii Cipru, Ma

karios. s-a întors vineri seara în 
Cipru după vizita oficială făcută 
la Atena. La aeroport, Makarios a 
declarat că punctele de vedere ale 
guvernului grec și ale guvernului 
cipriot în privința apărării Ciprului 
sînt identice. Cu acest prilej, el 
și-a exprimat convingerea că pro
blema cipriotă ar putea să fie re
zolvată pe baza principiilor Cartei 
O.N.U. El a subliniat că formula 
la care va recurge guvernul său în 
fața Adunării Generale a, O.N,U 
la sesiunea din noiembrie va fi a- 
ceea a unei „independențe totale 
care să includă dreptul la autode
terminare*’.

ATENA 31 (Agerpres).
Ministrul de externe grec. Stavros 

Kostopoulos, a dezmințit existența 

pitala țării, teroriștii au făcut să 
explodeze o bombă într-un restaurant 
în care se aflau 17 persoane. Poli
tia a arestat patru dintre persoanele 
care se aflau în restaurant. In lo
calitatea Black Bush, situată la 160 
km de capitală, poliția a descope
rit cadavrul unui tînăr dispărut în 
urmă cu două zile.

întrevedere cu Taher Yehia, primul 
ministru al Irakului, sosit într-o vi
zită în R.A.U. Cei doi prim-miniș- 
tri au discutat probleme privind co
laborarea între R.A.U. și Irak în 
domeniul agriculturii, irigațiilor și 
învățămînfului superior. Totodată, au 
fost luate în discuție probleme pri
vind aplicarea prevederilor acordului 
de la 26 mai asupra coordonării po
liticii celor două țări.

OTTAWA. — Arturo Rodriguez 
Espaiflat, fostul șef al poliției se
crete a dictatorului dominican Rafael 
Trujillo, care a fugit in Canada, a 
anunțat că se va stabili in Europa. 
Espalllat a cerut Departamentului ca
nadian al imigrației să nu facă cu
noscut numele țării care a accep
tai să-l primească. Prezența lui 
Espaillat in Canada a fost conside
rată indezirabilă de autoritățile ca
nadiene, care au emis de două ori 
ordine de deportare împotriva lui 
ca făcirid parte din categoria persoa
nelor a căror intrare este interzisă 
în țară".

STOCKHOLM. — In capitala Sue
diei s-a petrecut un accident puțin 
obișnuit: un elefant care defila cu 

tuali la postul de vicepreședinte a 
fost considerabil redusă, în urma 
declarației făcute joi de președin
tele Johnson, care a anunțat că nici 
un membru al cabinetului inclusiv 
ministrul justiției, Robert Kennedy, 
nu va candida la acest post. In 
declarația președintelui Johnson se 
spune că el consideră că „nu este 
recomandabil să propun congresu
lui pe vreun membru al guvernu- 
lui“ și că va acorda „cea mai ma
re atenție** alegerii celui pe care 
îl va recomanda.

Ga urmare a acestei declarații șe 
pare că cele mai mari șanse de 
desemnare le are senatorul Hubert 
Humhprey Mai sînt luați în consi
derație senatorul Eugene Mac Car- 
thy, din Minnnesota, senatorul Ed- 
murid Muskie. din Maine, și guver
natorul Edmund Brown, din Cali
fornia.

unui „plan Acheson" pentru regle
mentarea problemei cipriote. Se știe 
că fostul secretar de stat al S.U.A. -1 
Acheson, care se află la Geneva 
ca reprezentant special al preșe
dintelui Johnson a avut întrevederi 
cu mediatorul O.N.U.. Tuomioja. 
Kostopoulos a declarat că ideile 
personale ale lui Acheson nu au 
fost, nici acceptate, nici respinse 
dinainte. Kostopoulos a afirmat că 
guvernul grec, este hotărît să-l 
sprijine pe Sșkari Tuomioja, media
torul O.N.U. în Cipru, în îndepli
nirea misiunii sale.

☆

ATENA 31 (Agerpres).
Generalul J. Pipilis, șeful Statu

lui major general al armatei gre
cești. a plecat joi la Paris, unde 
va face o vizită la cartierul gene
ral al N.A.T.O., la invitația gene
ralului Lyman Lemnitzer. coman
dantul suprem al forțelor N A Т.Ѳ. 
din Europa.

La Paris, scrie agenția Associa- • 
ted Presse, generalul Pipilis va Иса-' 
mina cu oficialitățile N.A.T.O. pro
blema cipriotă și repercusiunile pe 
care criza din Cipru le poate gvea 
asupra blocului nord-atlanfic.

Șeful Statului major general al 
armatei turce, generalul Cevdet 
Sunay, care, de asemenea, a fost 
invitat la cartierul general al 
N.A.T.O., informează agenția As
sociated Press, a . anunțat că va 
sosi la Paris pentru convorbiri cu 
generalul Lemnitzer în cursul lunii 
august. i 

trupa unui circ a scăpat de sub- con
trolul îmblînzitorului și a luat-o raz
na pe străzi, pînă cînd s-a așezat 
pe o camionetă de o tonă strivind-o. 
Șoferul a avut fimpul necesar să se 
salveze.

RIO DE JANEIRO. — încercă
rile de conciliere a divergențelor din
tre președintele Braziliei și guver
natorul statului Guanabara, Carlos 
Lacerda, au eșuat din nou. Intr-o 
scrisoare Carlos Lacerda a declarat 
că s-a desolidarizat de măsurile gu
vernului. Agenția France Presse re
latează că statitt Guanabara este 
singurul stat care nu a fost repre
zentat la conferința convocată de 
înaltele oficialități ale guvernului Care 
a examinat problema reformei agra
re. întrucît Lacerda se opune cit în
verșunare legiferării reformei agrare.

BRAZZAVILLE. — Intr-un inter
viu acordat corespondenților de pre
să la Brazzaville. Agostino Neto, 
președintele Mișcării populare pen
tru eliberarea Angolei. a declarat 
că lupta anticolonîală din acest • te
ritoriu a intrat într-o nouă fază. In 
prezent, a subliniat el, se duc lupte 
înverșunate în nordul Angolei și în 
Gabinda. In ultimul timp s-a înregis
trat o creștere substanțială a efec
tivului detașamentelor de partizani 
din Angola.
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