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IMfРЕСЕЙІІ SOCIAIISTE

Constructorii înfăptuiesc 
angajamentele

In aceste zile, constructorii din Valea Jiului desfă
șoară larg întrecerea socialistă pentru realizarea inte
grală a angajamentelor: predarea în folosință pînă la 
23 August a încă 13 blocuri cuprinzînd 536 noi apar
tamente. In acest scop sînt mobilizate toate forțele 
șantierelor. Iată un „jurnal" al acestei însuflețite ac
tivități i

PETRILA
112 apartamente se află în bătă

lia finisajelor. Pentru realizarea 
lor, brigăzile de constructori lu
crează zi de zi cu mult e- 

din brigada lui Timar Iosif se gă- 
2 lucrînd la fațadă.

lan, tencuitorii 
sesc pe schelele blocului E
Este drept că nici zugravii, mozaicarii nu se lasă mai 
prejos : în 26 de zile din iulie zidarii lui Budică Nico- 
lae au executat peste sarcinile de plan 353 m p ten
cuieli interioare, mozaicarii lui Cerbu Vasile 90 m p 
pardoseli, zugravii lui Schvartz loan 300 m p vopsi
torii. Și succese asemănătoare au obținut și dulgherii 
lui Geamănu Mihai, fierar-betoniștii lui Ciungulescu 
Л ‘ rin, betoniștii lui Smîntînă Vasile.

Simpozion

de des- 
inginerul 

director 
a urmat

referate 
revistă 
în do- 
pentru 

pers-

Macaragistul Rusu Dumitru, unul din muncitorii de nădejde de pe șan
tierul de construcții din Petrila.

miniere 
de la
Munte- 

Baia Mare,
Dobrogea, 

aurului

Construcția celor două blocuri — 
E 4 și E 5 — prevăzute a fi date 
în folosință, se desfășoară într-un 
ritm susținut. Brigăzile de tencuitori 

conduse de Rancea Victor și Krestel Hantz, ale zida
rului Mureșan Vasile, mozaicarilor Tudora Marin și 
Diaconu Gheorghe realizează zilnic volume sporite de 
lucrări. Un sprijin important la obținerea succeselor, îl 
aduce și stația centrală de preparare a materialelor — 
care livrează operativ și de bună calitate mortare și 
betoane. Colectivul • de aici,-condus cu'pricepere de tov. 
Șumlanschi Vasile și-a organizat munca pe 
îneît acum constructorii vulcăneni au zi și 
îndemînă materialele, putînd lucra din plin.

VULCAN

schimburi, 
noapte Ja

Expoziții de produse legumicole

Ieri s-au desfășurat în 
sala de festivități a clubu
lui C.C.V.J. lucrările sim
pozionului cu tema : „15 ani 
de activitate a S.C.S.M. in 
domeniul tehnicii securității 
în industria minieră". Sim
pozionul a fost organizat 
în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări e eliberării pa
triei noastre, de către Con 
siliul local al sindicatelor, 
comisia inginerilor și teh
nicienilor de pe lîngă 
consiliu și Stația de cer
cetări pentru securitatea 
minieră. Au participat ing. 
Popa Aron, membru al 
Biroului Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, 
rectorul Institutului de 
mine, David Gavrilă, acti
vist al C.L.S., 
ai stației, ai 
din București, 
la Combinatul

PETROȘANI j
noastre seFruntași ai șantierelor 

mențin pînă acum constructorii din 
Petroșani. După ce în semestru] I 
au predat 3 blocuri cu 100 aparta- 
sărbătorii eliberării ei luptă să ter-mente, în cinstea 

mine încă 6 blocuri avînd 220 apartamente. Acum, în 
jurul acestora se dă bătălia.

Zugravii Jenei Dionisie. Madaraș Iosif, Boartă Du
mitru, Crăciun Gheorghe. mozaicarii Cojan Ștefan. Be- 
țivu Gheorghe, parchetarul Lepădătescu loan, tîmplarii 
Barbă Constantin, Leghendy loan — împreună cu bri- 

,’Szile lor — săvîrșesc adevărate acte de vitejie în mun
că pentru realizarea întregului volum de lucrări ce îl 
au de executat. Datorită strădaniilor depuse, blocul E 
intră la recepție peste cîteva zile, iar după el vor 
urma pe rind F 3, F 2, В 11 și altele.

Lucrările la cele două blocuri, 
C 2 și C 3, se desfășoară cu inten
sitate. Zilele acestea, zugravii și
parchetarii încheie interioarele la

blocul C 3, în timp ce instalatorii montează conductele 
pentru rețeaua de încălzire centrală, iar muncitorii din 
iotul maistrului Stoica loan execută deja drumul de 
acces către blocul

L U PENI

LIVEZENI

C 2.
Producția prafului hidrofob nece

sar acoperirii noilor blocuri, se des
fășoară cu succes. Datorită măsuri
lor luate de conducerea J.P.I.P. și 

lui Cristea ii arie, producția zilnică a 
ridieîndu-se la peste 600 tone pe în- 

Deja există în stoc, la dispoziția șan- 
tone praf hidrofob și aproape 50 000

hărniciei brigăzii 
ajuns la 40 tone, 
treaga lună iulie, 
tierelor, cca. 100 
buc; plăcuțe de beton pefitru acoperișurile-terasă.

Vineri — zi obișnuită de tîrg în 
Petroșani. încă de dimineață, gos
podinele harnice se îndreaptă spre 
halele pieții pentru a se aprovizio
na cu cele necesare în gospodărie 
— legume, zarzavaturi, fructe.

Piața îi primește cu obișnuitul 
tumult al comerțului de desfacere, 
cu belșugul de. produse pe care bo
gatul sezon ai verii îl revarsă ca 
dintr-un corn al abundenței în fața 
cumpărătorilor: mărfuri proaspete, 
frumoase, într-un larg sortiment.

O surpriză deosebit de 
așteaptă aici pe gospodine: 
moașe expoziții de produse 
cole, organizate de O.L.F.

plăcută
4 fru- 

legumi-
Fasole

verde, roșii, ardei gras, vinete, cas
traveți, varză, dovlecei etc. expuse 
plăcut, prezentate eu gust, atrag 
marca majoritate a cumpărătorilor, 
care își fac aprovizionarea la stan
durile O.L.F.-ului

Organizarea unor asemenea expo
ziții — cu vînzare — îndeosebi în 
zilele' de tîrg corespunde unei ne
cesități pe care conducerea O.L.F.- 
ului a înțeles-o pe deplin. Aceasta 
se vede și din faptul că pe 7 luni 
din acest an s-au vîndut cu 343 
tone legume diverse, 77 tone fructe. 
43 tone păsări. 40 tone caise, 34 
tone mere etc. — în valoare totală 
de un milion lei — mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului trecut.

Distribuirea manualelor școlare 
pentru viitorul an de învăfămîni

La 1 august începe în întreaga 
țară distribuirea manualelor școlare 
pentru viitorul an de învățămînf. 
Pentru a se asigura buna lor difu
zare s-au format, încă de la înce
putul lunii iulie, comisii regionale și 
raionale.

Librăriile care vînd manuale șco
lare au amenajat -standuri șL vitri
ne speciale, iar pentru a evita aglo
merația au fost pregătite seturi pe 
clase. Va fi pusă în vînzare, în a- 
ceastă perioadă și literatură ajută
toare recomandată 
nalitică a fiecărei

In anul școlar 
1964—1965, anul 
în care se încheie 
procesul 
ralizare 
mîntului

de programa a- 
clase.

toriu de 8 ani, se vor difuza gratuit 
prin școli, celor 8 milioane elevi 
din clasele I—VIII, peste 20 milioa
ne manuale în valoare de 103 mili
oane lei. Numai pentru elevii din 
clasele a VIII-a s-au pregătit 52 
titluri în 5 250 000 de exemplare.

In total, în această toamnă, vor 
fi puse la dispoziția elevilor din 
școlile de cultură generală, profe
sionale și tehnice 24 500 000 exem
plare. Acest tiraj este aproape de 
3 ori mai mare decît tirajul total al 
manualelor editate în peste 40 de 
ani, în vechiul regim.

de gene- 
a învăță- 

obliga-

Frezorul Săcăluș Petru de la atelierul mecanic al minei Aninoasa 
este mult apreciat de colectiv. Deși tînăr, el dă numai lucrări de bună 
calitate. <

lucrători 
I.C.E.M.I.N. 
invitați de 

carbonifer și

de la exploatările 
din Valea Jiului, 
trusturile miniere 
nia, Oltenia, 
Mureș, Argeș,
Banatul, Trustul 
Brad și întreprinderea mi
nieră Bihor.

După cuvîntul 
chidere rostit de 
Scripăț Vasile, 
al I.C.E.M.I.N..
prezentarea referatelor. Au 
fost prezentate 10 
care au trecut în 
realizările obținute 
meniul cercetării
securitatea minieră, 
pectivele ce se deschid în 
acest domeniu.

După amiază, participan- 
ții aU vizitat noua clădi
re a stației de cercetări, 
iar apoi au asistat la o 
demonstrație care s-a e- 
fectuat la tunelul experi
mental.

Unde mergem azi?
• La Vulcan, Lonea și 

Aninoasa se vor organiza 
incepînd de dimineață fru
moase serbări cultural- 
sportive. Formațiile cultu- 
ral-artistice ale cluburilor 
din localitățile respective 
vor prezenta bogate -pro
grame artistice. Vor ur
ma diferite jocuri distrac
tive ca: oul în lingură, 
fuga în sac. pescuirea 

sticlelor, frînghia, cățăra
tul pe stîlp etc. și între
ceri sportive la box, lupte, 
fotbal, volei, șah. Orches
trele de 
și ușoară 
nă tîrziu 
bună.

• Amatorii de mărci 
poștale din Petroșani se 
pot întîini la ora 11 la 
întrunirea cercului filateliș- 
tîlor de la clubul sindica
telor din localitate.

• In sala mare a ace
luiași club, cu începere de 
la ora 20, va avea loc o 
seară de dans dedicată 
muncitorilor constructori.

muzică populară 
vor menține pî- 
veselia și voia

ora 19, locuitorii 
Iscroni vor putea 
spectacolul muzi- 

cîn-

• La 
comunei 
viziona 
cal „Cîntă inimioră,
tă“ prezentat de brigada 
artistică de agitație a gru
pului 2 de șantiere Petro
șani, echipa de dansuri 
și orchestra de muzică 
ușoară ale clubului sindi
catelor din Petroșani.

Calitatea producției
Minerii Văii Jiului au obținut în 

cursul acestui an succese remarca
bile. Ei au extras pe primul semes
tru .63 093 tone cărbune peste, pre
vederile pianului, contribuind prin a- 
ceasta la satisfacerea nevoilor me
reu crescînde al economiei. naționale. 
Dacă din punct de vedere cantita
tiv se obțin succese remarcabile, 
nu același lucru se poate afirma 
însă despre unul din indicii de 
calitate la cărbunele brut — con
ținutul de cenușă.

Cărbunele, așa cum se extrage 
din zăcămînt, conține pe. lingă ma
teria combustibilă și materia anor
ganică care prezintă un balast. Da
că nu se poate determina conținutul 
de materie anorganică, se determi
nă în schimb conținutul de cenușă 
care corespunde aproximativ cu con
ținutul de materie anorganică.- Ca
litatea cărbunelui brut sau preparat 
este cu atît mai superioară cu cît 
cenușa și umiditatea cărbunelui sint 
mai scăzute. Cenușa și umiditatea 
sînt balasturi care, cît este cu putin
ță, trebuie înlăturate din cărbune.

In primul semestru al anului în 
curs indicii de calitate la căr
bunii comercializați (marfă) pe 
C.C.V.J. atît la cenușă cît și la 
umiditate au fost reduși sub norma 
prevăzută de STAS și norma inter
nă. In schimb, la cărbunele brut 
pentru preparații, dacă 
de calitațe-umiditate — 
șase luni s-a realizat 
destui de frumoasă, de 
față 
lucru 
cele 
care
1,1 puncte față de planul aprobat. 
Creșterea conținutului de cenușă în 
cărbunele brut se datorește preo
cupării insuficiente a exploatărilor 
față de reducerea continuă a t ce
nușii prin alegerea șistului vizibil 
la fața locului,' exploatarea selec
tivă unde stratul prezintă interca- 
lații de steril. Astfel, pe semestrul 
I s-a depășit cenușa față de norma 
internă aprobată, la mina Lonea cu 
1,6 puncte, la mina Aninoasa cu

de
se
de

s-a

la indicele 
pe primele 
o reducere
1,0 puncte 
nu acelașinorma admisă,

poate spune despre indi- 
calitate — cenușă — ia 

înregistrat o depășire de

• Pe stadionul din Lu- i 
peni va avea loc la orele 
9,30 și 16 un concurs in- j 
ternațional de călărie. Vor: 
participa loturile de călărie 
— seniori și juniori — din 
R.F.S. Iugoslavia și R. P. 
Romînă.

• ba ora 17, pe stadio
nul din Petroșani, echipa 
de categorie В Jiul Petrila 
va juca cu o selecționată a 
regiunii Hunedoara care va 
cuprinde jucători de cate
goria В și C din Cugir, 
l.upeni, Hunedoara și Gă- 
lan.

un indice care cere 
MAI MULTA ATENȚIE

1,4 puncte, la mina Vulcan cu 2,3 
puncte, la mina Lupeni cu 1,1 punc
te și la mina Uricani cu 1.2 punc
te. Numai exploatarea minieră Pe
trila s-a încadrat cu conținutul de 
cenușă în norm* admisă. La aceas
tă exploatare colectivul de mineri, 
ingineri și tehnicieni a avut o preo
cupare permanentă pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui 
indicele — cenușă.

Rezerve de îmbunătățire 
ții cărbunelui extras au
ploatările din Valea Jiului. Aceasta 
se poate observa din rezultatele de 
laborator care arată că la clasa 
mai mare de 80 mm/bulgări pro

centul de cenușă este cu mult mai 
mare decît cel aprobat, ceea ce 
dovedește că șistul vizibil nu se

extras la

a calită-
foate ex-

Ing V. PLAS1C1UC
C.C.V.J,

(Continuare în pag. 2-a)
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In pas cu cerințele SATISFACȚIILE
Odată cu lăsarea înserării, la 

R.C.M. Petroșani începe o nouă zi 
de muncă. Noaptea, la fel ca și 
ziua, colectivul de aici este preocu
pat îndeaproape de urmărirea circu
lației trenurilor, de asigurarea sta
țiilor ' cu vagoane goale pentru în
cărcarea mărfurilor și totodată de 
ducerea vagoanelor încărcate ia 
descărcare. La difuzoarele din bi
rourile operatorilor Rc și Rvs se 
aude în permanență cum stațiile ra
portează despre activitatea lor în 
legătură eu circulația trenurilor.

Dacă un tren a depășit oprirea 
itinerarică într-o stația din anumi
te motive, de îndată operatorul Rc 
dă dispoziție pentru mutarea încru
cișării, pentru suprimarea unor o- 
priri devenite inutile, astfel ca tre
nul respectiv să fie readus uumai- 
decrt în orariul stabilit. O stație ra
portează că nu are asigurate vagoa
nele necesare pentru plan. Operato
rul Rvs ia legătura cu operatorul 
Rc și împreună stabilesc din ce 
tren să oprească vagoanele goale 
pentru ca stația respectivă să aibă 
asigurai necesarul de vagoane.

Întrecerea ce se desfășoară în 
toate. întreprinderile din Valea Jiu
lui în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, a pus în 
fața ceferiștilor de la R.C.M. Petro
șani sarcini sporite. Datorită faptu
lui că fiecare colectiv se străduiește 
să obțină' realizări cit mai mari ne
cesarul de vagoane pentru încărca
rea mărfurilor este uneori sporit 
față de normal. De aceea se cere ca 
și trenurile să circule mai bine, să 
fie duse vagoanele încărcate mai/ 
devreme la descărcare, și tot în cel 
mai scurt timp să fie introduse" la 
încărcare. Ceferiștii din stațiile Lu- 
peni. Petroșani și Vttltan obțin în

Cu angajamentul îndeplinit
Colectivul Viscozei Lupeni și-a 

dovedit din nou hărnicia. El și-a 
îndeplinit încă de pe acum angaja
mentul luat în cinstea marii sărbă
tori a eliberării, producînd peste 
{Яап 3 700 kg fire de mătase.

La acest succes de seamă și-au 
adus contribuția secțiile de prepa
rare chimică, filatura precum și sec
țiile de finisaj textil și sulfura de 
earbon.

Calitatea producției — un indice care cere 
mai multă atenție

(Urmare din pag. l-a)

alege într-o proporție acceptabilă la 
locurile de muncă.

De asemenea, și clasele 0-10 mm 
și 10-80 mm au conținutul de ce
nușă mai ridicat pe anul în curs 
decît cel realizat în anul 1963, ceea 
ce denotă că exploatarea selectivă 
nu se aplică cu consecvență.

In vederea reducerii continue a 
conținutului de cenușă la cărbunele 
brut, colectivele exploatărilor minie
re din Valea Jiului trebuie să apli
ce cu simț de răspundere măsurile 
tehnico-organizatorice preconizate 
pentru îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Pentru viitor, față de măsu
rile deja preconizate pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui trebu
ie avut în vedere ca la conceperea 
metodelor de exploatare să se ți- 
hS cont de calitatea producției ca
re se va extrage. De asemenea, toa
te exploatările miniere vor reanaliza

In Uricani, la parterul unui bloc 
eu trei etaje se află o unitate a 
®.G.L. Alimentara. Această unitate 
are spațiu destul, rafturi suficiente, 
vînzători calificați și... un responsa
bil. Deci are ceva. Dar... nu are alt
ceva. Nu prea este aprovizionată cu 
produsele necesare locuitorilor, de 
multe ori aceștia trebuind să se de
plaseze la Lupeni pentru a și le 
procura. De ' asemenea, unele pro
duse sosesc în cantități mici și nu 
pet satisface cerințele cumpărători
lor.

semnate realizări în această privin
ță. Un ajutor prețios este primit în 
această direcție și din partea între
prinderilor. Încărcarea și descărca
rea vagoanelor se face acum fără 
întrerupere,, atît ziua cît și noaptea, 
asigurînd astfel o activitate perma
nentă a transportului feroviar, fără 
întreruperi și goluri. Din stațiile Pe
troșani și Lupeni toate trenurile 
pleacă la orele fixate în grafic. Da
torită acestui lucru și colaborării 
muncitorilor ceferiști din stații, pe 
graficele întrecerii apar noi reali
zări. Astfel, în ultimele 5 zile s-au 
încărcat și expediat peste plan, mai 
bine de 20 000 tone 'mărfuri. Pen
tru remorcarea acestor mărfuri ar 
fi fost necesare 10 trenuri faculta
tive. Dar aceste trenuri nu s-au for
mat deoarece ceferiștii din Petro
șani, Vulcan și Lupeni au compus 
toate trenurile normale la maximum 
de tonaj. In ultimul timp fiecare 
tren de marfă are cîte 50 tone în 
plus, peste tonajul normal. Ținînd 
cont că în fiecare zi circulă pe 
R.C.M.-ul Petroșani peste 40 tre
nuri, rezultă că zilnic se transportă 
în plus peste 2000 tone și deci se 
face o economie de un tren.

O preocupare permanentă a tutu
ror ceferiștilor estC încărcarea va
goanelor la capacitatea lor maximă. 
La încărcare se introduc vagoanele 
în funcție de mărfurile ce se încar
că și acest lucru a făcut ca sarcina 
statică să fie simțitor îmbunătățită 
în ultimul timp, făc.îndu-se totodată 
o însemnată economie de Vagoane.

Ceferiștii din cadrul R.C.M.-ului 
Petroșani nu se opresc insă aici. In 
cinstea zilei de 23 August ei s-au 
angajat să obțină noi realizări în 
muncă.

1. CRIȘAN

Printre evidențiații in întrecere se 
numără muncitorii din schimbul 
condus de comunistul Tașcău Petru 
de la sulfura de carbon, colectivele 
de lucru ale maiștrilor filatori Fă- 
gețel Vasile, Răpeanu Dumitru. Jo- 
nescu Ștefan și Bădău Nicolae. de- 
pănătoarele Meszaros Xenia, Moga 
Veronica, Dănuțeanu Sofia, Nagy 
Elena, Grecu Anuța, sortăreasa Du- 
daia Reghina și bobinatoarele Vasi- 
liu Florica și Sttciu Rodica.

monografiile de pușcare și armare 
astfel ca exploatarea selectivă să 
se poată aplica cu succes și, în 
acest fel, minerii să aibă toate con
dițiile de îndeplinire a planului de 
producție în mod ritmic. Este nece
sar să se acționeze într-o măsură 
mai mare asupra personalului mediu 
tehnic încît problema calității să-i 
preocupe ca una din problemele 
centrale.

Avînd în vedere condițiile speci
fice de muncă în mină cu locuri 
de muncă dispersate si greu de 
supravegheat, problema calității căr
bunelui depinde mult de nivelul con
științei personalului. Munca poli
tică pe care o desfășoară organi
zațiile de partid și de sindicat, e- 
xemplul personal al comuniștilor 
constituie factorul hotărîtor pentru 
mobilizarea tuturor colectivelor la 
îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui extras.

n0TĂ! Aprovizionare și... disciplină
Pe 'lingă acestea, unitatea nici nu 

este bine gospodărită. Unele produ
se stau descoperite, un geam de la 
o vitrină este spart de mai multă 
vreme, încît praful și... micile zbu
rătoare voiajează în voie peste res
pectivele produse.

Toate acestea dovedesc lipsă de 
răspundere și de preocupare din 
partea responsabilului pentru apro
vizionarea unității și buna ei gospo
dărire. Responsabilul ar trebui să 
stea mai mult în unitate, să plece 
urechea la cerințele și preferințele 
cumpărătorilor și să le satisfacă, pe

Amiază. Soarele dogorea puternic. 
Sirena minei Uricani anunța sfîrși- 
tul schimbului I. Cu fetele înnegrite 
de cărbune și lămpile pe umeri 
minerii ieșeau din șut. Fețele le ra- 
diau de bucurie. Iși făcuseră din plin 
datoria. De altfel, realizările lor 
sînt bine cunoscute și demne de lau
dă. 20 000 tone cărbune au dat pes
te plan de la începutul anului. A- 
cum minerii uricăneni și-au majorat 
angajamentul în cinstea zilei de 23 
August cu incă 2 (XX) tone.

I-am urmărit pe acești harnici 
mineri luîndu-și bicicletele din ras- 
tel și îndreptîtidu-se voioși spre ca
se. Am intrat în discuție cu cîțiva 
dintre ei. Mi-au povestit despre 
munca lor plină de satisfacții, des
pre viața lor nouă, despre entuzias
mul cu care întîmpină marea sărbă
toare a eliberării patriei. Un tînăr 
înalt, blond, mi-a vorbit despre bri
gada pe care o conduce și care se 
bucură de frumoase rezultate în în
trecerea cu celelalte brigăzi. Mi-a 
mai vorbit despre oamenii din bri
gada sa și m-a rugat să scriu des
pre cei mai destoinic dintre el, des- 

,pre șeful de schimb Neagu Ștefan. 
Acel tînăr blond se numea Pînzaru 
Alexandru — cunoscut șef de briga
dă în Valea Jiului.

...L-am cunoscut personal pe mi
nerul Neagu Ștefan. Este un om o- 
bișnuit. Potrivit de statură, bine 
legat, la vreo 32 de ani. Venirea în 
Valea Jiului o datorează cumnatului 
său. Neagu Constantin, primul mi
ner uricănean din satul Brădești, 
raionul Bujoru — Galați. La îndem
nul acestuia, < într-o zi de noiembrie 
a anului 1956, Fane a plecat cu pri
mul tren spre Valea Jiului. Costieă 
l-a așteptat cu nerăbdare. L-a pre
zentat ortacilor. Fane a fost încon
jurat cu dragoste și căldură. De a- 
tunci nu s-a mai despărțit de mină.

O CREAȚIE BOGATA
In cinstea zilei de 23 August, lu

crătorii Studioului „Alexandru Sa
bia" realizează filme inspirate din 
realitățile socialiste ale patriei, din 
lupta poporului condusă de partid 
pentru înfăptuirea insurecției armate.

In cei 14 ani de activitate, colec
tivul Studioului a creat aproape 850 
de filme documentare și de știință 
popularizată, la care se adaugă pes
te 1000 de jurnale de actualități, 
jurnale agricole, sportive și pentru 
pionieri.

Calitatea artistică a documentare
lor romînești este cunoscută și a-

Realizări în... imagini
Zilele trecute s-a încheiat la Hu

nedoara faza regională a expoziției 
cercurilor de fotoamatori din țară. 
In cadru] expoziției au fost expuse 
146 de lucrări reprezeutind viața și 
realizările minerilor, siderurgiștilor, 
constructorilor, activitatea formațiilor 
artistice de amatori etc.

Din această expoziție au fost se
lecționate pentru faza finală pe țară 
de Ia București numeroase lucrări 
dintre care 13 aparțin fotoamatorilor 
din Lupeni.

In cinstea zilei de 23 August, 
membrii cercului foto al clubului 
muncitoresc din Lupeni pregătesc o 
nouă expoziție de fotografii pe tema 

cît posibil. Pentru lipsa de curățe
nie și de păstrare neigienică a pro
duselor se fac vinovate și vînzătoa- 
rele. De multe ori. unele dintre ele, 
cum este luliana Uțuțuc manifestă 
și neseriozitate în muncă, indiferen
ță și pasivitate în servirea clienți- 
lor.

Ar trebui luate cîteva măsuri în 
această unitate alimentară pentru ca 
treburile să meargă bine, pentru ca' | 
oamenii muncii din Uricani să fie 
pe deplin mulțumiți.

D. PLOIEȘTEANU

A rămas aici. A făcut școala de va
gonetari, apoi pe cea de mineri. L-a 
atras meseria de miner ca un mag
net — cum spunea el. Hărnicia, mo
destia și istețimea sa au fost atri
butele care l-au ridicat în ochii or
tacilor și șefilor. Fane s-a contopit 
cu marea familie a celor mai har
nici mineri ai bazinului nostru car
bonifer. In orice loc de muncă a 
fost repartizat s-a achitat merituos 
de sarcini. Apreciat ca un miner 
destoinic și disciplinat, bun organi
zator al locului de muncă, tovară
șul Neagu Ștefan a fost avansat 
șef de schimb. Cei doi muncitori. 
Budescu Simion și Găvan Ioan II, 
cu care lucrează, sînt mulțumiți de 
șeful lor și îl stimează. Buna înțe
legere între ei, dragostea de mese
rie, corectitudinea și conștiinciozita
tea în muncă, toate le permit să ob
țină rezultate deosebit de frumoase 
în întrecere. Luna trecută, de pil
dă. schimbul condus de minerul 
Neagu Ștefan, lucrînd în stratele 8 
și 9, cu cărbune tare, a obținut un 

preciatâ în multe țări. Prezentate la 
diferite festivaluri cinematografice 
internaționale, producțiile studioului 
bucureștean au obținut în ultimii ani 
56 de premii și mențiuni. La Festi
valul internațional al filmului de la 
Edinburg, de exemplu, documentarul 
„4 000 de trepte spre cer" a obținut 
Marele premiu, iar la Moscova, fil
mul „Primăvara obișnuită" a fost 
distins cu Premiul de excelență. La 
primul Festival al filmului romînesc 
de la Mamaia, cineaștii studioului 
și-au îmbogățit palmaresul cu încă 
zece premii.

(Agerpres)

„20 de ani de realizări în orașul Lti- 
peni“. Expoziția va fi deschisă în 
18 august în holul clubului din lo
calitate.

PROGRAMUL 1 7,06 Muzică u- 
șoară, 800 Sumarul ziarului „Scîn- 
ieia", 8,06 Muzică corală romî- 
neasca, 9,00 Uverturi de estradă, 
11,00 Din folclorul muzical al po
poarelor, 11,30 Muzică ușoară, 12,37 
Muzică populară, 13,10 Duete vesele 
din operete. 14,30 Vreau să știu, 
16,10 Muzică ușoară de Emanuel 
lonescu, 16,45 Lecția de limba rusă. 
Ciclul T, 17,40 Tinerețea ne e dra
gă, 18,03 Cîntă Teodora Lucaciu și 
Cornel Stavru, 19,00 Romînia anu
lui 1964: ,.Arterele energiei". Repor
taj radiofonic de I. Costea și L. 
Silvestru, 19,30 Concert de muzică 
populară, 20,40 Muzică distractivă 
din operete, 21,10 Muzică de dan». 
PROGRAMUL II. 8,36 Melodii popu
lare, 10,00 Scene din operete, 10,30 
Cîntece și jocuri, 11,15 „75 de ani 
de la moartea Veronicăi Miele". E- 
vocare de Augustin Z. N. Pop, 12,00 
Muzică ușoară, 13,37 Muzică popu
lară din Dobrogea, 14,30 Dansuri de 
estradă, 15,30 Din creația de muzi

randament de peste 8 tone cărbune 
pe post — dovadă a hărniciei și e- 
lanului lor tineresc.

Tovarășul Neagu este cu adevărat 
un pasionat de meserie, de minerit. 
„Cum să nu-mi placă mineritul — 
spunea el — cînd văd cum se încli
nă munții de cărbune răpuși de for
ța noastră, cînd văd alergînd va- 
goneții încărcați prin labirinturile 
galeriilor, scoțînd la ziuă marea 
bogăție, cînd văd cum crește în case 
belșugul minerilor" ?

Intr-adevăr tovarășul Neagu poa
te fi mulțumit. In toamna anului 
1956 cînd a plecat spre Valea Jiului 
nu bănuia cîte bucurii va avea ca 
miner. Acum însă s-a convins de 
multe. Pentru el, câ pentru toți oa
menii muncii din patria noastră, 
este clar că ziua de 23 August a în
semnat libertate și fericire, că sub 
flamura ocrotitoare a partidului vom 
merge înainte spre noi victorii. La 
mină treburile merg din ce în ce 
mai bine, cîștigul mediu i-a crescut 
mult în ultimii ani, iar în casă are 
tot ce-i trebuie. Copiii lui duc o via
ță fericită și îmbelșugată.

Am scris aci cîteva rînduri des
pre un om Obișnuit. Despre unul 
din minerii Văii Jiului care prin 
conștiinciozitatea și abnegația cu 
care lucrează contribuie la obține
rea de noi succese de către minerii 
uricăneni. Steluța de fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1963 și 
titlul de evidențiat lună de lună în 
acest an sînt alte satisfacții vin 
sâ confirme calitățile harnîcukf. mi
ner Neagu Ștefan.

D. GHEONEA

„Șăptămîna poeziei“
Intre 1—7 august va avea ioc în 

întreaga țară „Șăptămîna poeziei", 
închinată marii sărbători a poporu
lui nostru, cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei.

In cadrul acestei săptămîni, orga
nizată de Uniunea Scriitorilor în co
laborare eu Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Comitetul de Ra
diodifuziune și Televiziune, poeți de 
ia cei mai vîrstnici pînă ia cei mai 
tineri, vor participă la șezători lite
rare și întîlniri cu cititorii din în
treprinderi. de pe șantiere și de pe 
ogoare, elevi, studenți, oameni ai 
muncii aflați Ia odihnă. Poeții vor 
citi din lucrările lor închinate Parti
dului, realizărilor țării noastre jn -eei 
20 de ani, vor răspunde la întrebă
rile cititorilor, vor da autografe.

In vederea acestei manifestări li
terare a fost tipărit un caiet cuprin- 
zînd cele mai frumoase poezii ale 
anului, care se va găsi în librării 
și ia standurile organizate cu a- 
cest prilej. Radioteleviziunea va 
transmite emisiuni consacrate aces
tui eveniment. Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii va găzdui. în 
încheierea „Săptămînii poeziei", un 
spectacol muzical-literar întitulat 
„Cîntare Romîniei socialiste".

(Agerpres)

3 august

că ușoară a compozitorilor noștri, 
16,30 Melodii populare, 18,00 Ciclul 
„Să cunoaștem creația enesefană" 
(VII), 18,45 Cîntece populare, 19,05 
Compozitori și interpreți de muzică 
ușoară, 19,40 Muzică din operete.
20,30 Melodii distractive. 21,10 Me
lodii lirice din operete, 21,30 Oa
meni de seamă din istoria culturii:
Walt Whitman. 22,00 Muzică ușoară 
din R. S. Cehoslovacă.

3 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! ■ 

Șeherazada; REPUBLICA: Hamlet; 
PETRILA: Vi-1 prezint pe Baluev; 
LIVEZENl: Clinele sălbatic Dingo; 
AN1NOASA: Fetele; VULCAN:
Dacă ții la mine; LUPENI: Aten
țiune părinți; URICANI: Plaja.
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ANI DE
(1 ntr-unul din birourile exploa-
■ tării ascultam amintirile unui 

veteran al Vulcanului — minerul 
pensionar Mihai Ștefan.

Afară, incinta minei e luminată 
din belșug de soarele amiezii de 
plină vară. In birou pătrunde ca un 
ecou freamătul unui adevărat fur
nicar de oameni. E ora schimbului. 
Sute de oameni, îmbrăcați de mi
nă umplu sala de apel, culoarele 
și incinta minei. Totul e in mișcare 
— expresia vieții intense pe care 
o trăiește în zilele noastre această 
exploatare.

Ce contrast eu mina de odinioară, 
a cărei istorie, istoria de altă dată 
a Vulcanului, o redă cu cuvinte 
simple, pline de tristețe, interlocu
torul meu. Bătrînul povestește...

iî^l ina Vulcan a fost sortită
“ morții. tată soarta pe care 

clicile guvernante din acea vreme 
o , hărăziseră Vulcanului pentru că 
minerii de aici și-au ridicat gla
sul împotriva cruntei nedreptăți so
ciale. In alegerile comunale din 
1929 Vulcanul a votat pentru Blo
cul muncitoresc. Aceasta a fost 
„crima" Vulcanului. Oamenii erau 
siliți să plece. Pornind din gara 
Vulcan, vagoanele își schimbau în
cărcătura : în loc de cărbune pur
tau spre cele patru zări mineri în
fometați în căutare de lucru. Vul
canul nu mai era decît un azil 
de bătrîni, un oraș al pensionarilor. 
Iar în adîncul minei, apa punea 
stăpînire pe galerii : instalațiile au 
fost demontate, clădirile au fost dfi- 
rîmate. ,’nnna, inima dătătoare de 
viață a comunei, a încetat să mai 
bată...

— Da, iată istoria de odinioară 
a Vulcanului — spune interlocutorul 
meu. cu gîndul undeva departe. Dar 
după o scurtă pauză, fața i se lu
minează și adaugă : Dar Vulcanul 
mai are o istorie, o istorie nouă I

у n anii de după eliberare, viața
Vulcanului a început să pul

seze din nou. Printre primii care 
au coborî! în mină pentru desfun
darea puțurilor surpate, pentru re
facerea galeriilor distruse, a vechi
lor drumuri spre bogățiile pămîn- 
tului era și- Mihai Ștefan. Vetera
nii Vulcanului Potoțki Wilhelm, Pe- 
truț Cornel, Legrand loan erau în 
fruntea luptei pentru reînvierea mi
nei. Apa care a inundat mina pî- 
nă la orizontul 530 a fost evacuată 
într-o lună și jumătate în loc de 5, 
cît era prevăzut. Printr-0 luptă în- 
dîriită a minerilor cu apele, cu 
focurile ce mocneau în adîncuri în
că de la închiderea minei, lucrări
le de redeschidere continuau cu suc
ces. In primăvara anului 1951 mi
nerii Vulcanului sărbătoreau o vic
torie — de la mină a plecat pri
mul tren cu cărbune către uzinele 
țării. In curtea minei a răsunat In
ternaționala. Era un imn închinat 
izbînzii asupra trecutului. închinat 
vieții. Da, mina, inima Vulcanului

IZB I NZI
a început să bată din nou, cu pu
tere, impulsionînd renașterea, dez
voltarea întregului Vulcan.

zi, mina Vulcan trăiește I Are 
o viață bogată, trepidantă. In 

cursul anilor i s-au deschis arterele 
spre toate blocurile cîmpului miner. 
Odată cu lupta pentru deschiderea 
drumurilor spre zăcămintele de căr
bune, veteranii și-au mai asumat o 
misiune de răspundere: să crească 
din flăcăii veniți din diferite col
țuri ale țării viitorii luptători ai bă
tăliilor subterane — noua generație 
de mineri.

Povestitorul meu se apropie de 
fereastră și privește cu mîndrie fur
nicarul de oameni din curtea mi
nei ce s-a pus deja în mișcare for- 
mînd o revărsare de oameni. de 
forță spre adîncuri. la datorie. Bă
trînul nu mai are ce povesti. Iată 
cine scrie noua istorie a Vulcanu
lui I Mulți au crescut sub mîna lui. 
Și minerul pensionar e mîndru de 
ei, de înfăptuirile lor.

Intr-un alt birou, inginerul șef 
al minei răsfoiește un registru vo
luminos. Filele plbe pe care sînt 
așternute numai cifre redau izbîn- 
zile mărețe pe care le-a cucerit 
colectivul exploatării în cursul ani
lor. lată doar cîteva din ele: fa
ță de anul 1951 producția exploa
tării a crescut de 25 de ori. creș
tere ce a fost determinată de extin
derea minei și de sporirea produc
tivității muncii în ultimii 14 ani în
tr-o proporție de 123 la sută. Care 
este secretul acestor realizări ? Me
canizarea ce și-a pus amprenta asu
pra întregului proees de producție, 
creșterea oamenilor, a gradului lor 
de pregătire profesională în pas cu 
progresul tehnic, precum și stră
duința minerilor exploatării de a 
aplica cele mai avansate metode de 
muncă. Numele minerilor Costea 
loan, Șerban loan. Drob Gheorghe, 
Moraru Nicolae, Lebădă Gheorghe, 
șînt legate de cele măi mari viteze 
de avansare realizate în adîncurile 
minei.

ina Vulcan a devenit o ex- 
“ “ ploatare modernă, o adevărată

uzină subterană. Dar încă n-a ajuns 
Ia maturitate. Viitorul ei abia înce
pe. Prin sistematizare și moderniza
re mina va deveni cea. mai mare 
mină furnizoare de cărbune cocsi* 
ficabil și energetic din Valea Jiu
lui.

I. DUBEK

С I T E V A CI
Știați, că în ultimii 

ani în noul oraș Vul
can...

...s-au construit 35 
de blocuri care cu
prind 1420 de aparta
mente ?

...în prezent asisten
ța medicală șste asi
gurată de 27 medici, 
10 felceri și asistenți

medicali, 43 de surori 
medicale ?

...600 de familii și-au 
construit case indivi
duale ?

...ajung zilnic la oa
menii muncii 10 300 
de ziare, și reviste ?

...locuitorii au în fo
losință 11 autoturisme, 
68 motorete, 318 mo-

Tinerețea orașului
înconjurat de munți împăduriți și dealuri eu fînețe, 

orașul este așezat pe ambele maluri ale băirînului Jiu. 
Pe aici irecea odinioară drumul care lega Țara Hațe
gului de Oltenia. In adîncurile pămintului, natura a 
zămislit de-a lungul erelor geologice o mare bogăție — 
cărbunele» pîinea industriei. Acesta este Vulcanul, fosta 
comună a șomerilor. Exploatarea și mizeria a obligat 
în urmă cu peste 30 de ani ca numeroase familii din 
Vulcan să pribegească pîriă și prin țările apusene. A- 
ceasta era comuna cu cele peste 50 de cîrciumi, cu co
lonii întunecoase și insalubre. Domnii se lăfăiau la ca
zinou, iar cei care trudeau în adîncuri duceau o viață 
de rob.

Azi, cel care nu a văzut Vulcanul de mai mulți ani 
rămîne uimit de ceea ce găsește aici. Un oraș renăs
cut, reconstruit în anii de după eliberare, cu blocuri 
noi și moderne, cu străzile principale iluminate fluo
rescent, două școlii medii și una elementară cu cîte 
16 săli de clasă, trei cinematografe, două cămine mun
citorești, un club complet renovat care găzduiește săli 
de șah. lectură, de biliard și o bibliotecă cu 9 000 de 
volume.

Stiăzile au fost modernizate, spațiile verzi ocupă 8,8 
hectare. 800 de arbuști ornamentali străjuiesc numeroa
sele peluze și ronduri cu flori. Trandafiri, petunii, îți 
zîinbesc din ronduri, de la geamuri și de la balcoa
nele blocurilor. In toate satele și cătunele aparținătoare 
a pătruns lumina electrică, spitalul a fost modernizat 
și lărgit, la policlinică s-au deschis noi secții, iar ia 
dispoziția minerilor stă un dispensar medical.

Multe străzi și-au schimbat total înfățișarea. In frun
tea celor care au lucrat la înfrumusețarea localității 
s-au aflat deputății Gavriliu Laura. Karoly Eugenia. 
Florian Traian, Orban Ecaterina. Locuitorilor Vulca-
nului le-au devenit apropiați oa
meni ca învățătorii Cicu Aurelia și 
Huruială Zenovia, profesorii Antoce 
Gheorghe și Kelemen Sara, medicii 
Bălașu Paula și Gurtavenko Ana- 
tol.

In anii de după eliberare Vulca
nul a devenit un oraș al industriei 
socialiste. De o parte și de alta a 
or știi ui străjuiesc impunătoare con
strucții industrile — termocentrala 
Paroșeni și preparația Coroești. Se 
lucrează intens la deschiderea uneia 
din cele mai moderne mine din Va
lea Jiului — mina Paroșeni. Acesta 
este Vulcanul renăscut.

Și ce va fi în viitor ? Alături de 
celelalte localități ale Văii Jiului 
Vulcanul se va dezvolta pe mai de
parte. Va fi termoficat, se vor con
strui alte zeci de blocuri, aici va fi 
construit un mare complex sportiv.

VASILE BETERINGHE 
președintele comitetului executiv 

al Sfatului popular 
al orașului Vulcan

F R E
tociclete și 1500 de 
biciclete ?

...funcționează 12 bi
blioteci volante ?

...munca gospodine
lor este ușurată de 
cele 5000 de araga
zuri, 9000 mașini de 
spălat rufe, mii de 
frigidere și aspira
toare ?

PEIS A
Cei care se întorc după mimai 

cîțiva ani de absență tiî Valea Jiu
lui, constată cu mirare și admira
ție în același timp că tabloul dina
inte cunoscut al acestor locuri se 
îmbogățește continuu. Cei ale căror 
drumuri duc spre Vulcan, bunăoară, 
întreabă au uimire pe cei din jur 
dacă trenul merge pe vreo linie 
nouă, sau dacă nu au greșit ruta. 
Răspunsul — din partea celor obiș
nuit! cu peisajul nou al Văii Jiului 
— sosește prompt și nu lipsit de o 
oarecare mîndrie îndreptățită Linia 
ferată este cea veche, ruta este și ea 
exactă, însă s-a schimbat peisajul.

Așa dar, nou) venit în Vale, o- 
prindu-și privirile asupra Jiului ce 
curge molatic străjuit de sălcii Ia 
ieșirea din Vulcan, constată că a- 
cești copaci au devenit un element 
secundar al tabloului obișnuit. Ir) 
fața ochilor lui se desfășoară într-o 
inegalabilă splendoare puterea de 
creație a oamenilor de aici, mate
rializată în complexul de beton, o- 
țel și sticlă — preparația de căr
buni de la Coroești.

Preparația de la Coroești a fost 
construită în anii din urmă și a in
trat în funcție cu prima linie teh
nologică în toamna anului trecut. 
Uzina este înzestrată cu utilaj mo
dern. comandă centralizată, sistem 
de comunicații între sectoare și

Macaralele își fac tot mai des apariția în diferitele 
părți ale orașului. Semn că se construiește din plin...

J E N О I
secții prin lighifoaiîe. Cînd va a- 
tinge capacitatea maximă de pro
ducție, preparația va prelucra căr
bunele brut de la 4 exploatări mi
niere : Vulcan. Uricani, Aninoasa și 
Paroșeni, ăsigurînd Industriei noas
tre, în plină dezvoltare, cantități 
tot mai mari de cărbune cocsificabil 
și energetic.

Parale) cu dezvoltarea uzinei 
cresc și oamenii de aici. Pentru a 
însuși cunoștințele necesare mani
pulării agregatelor moderne, exploa
tării cît mai raționale a utilajului 
existent, preparatorii sînt cuprinși 
în diferite cursuri de ridicîre a ca
lificării. Rod al strădaniei pentru 

perfecționarea pregătirii lor profesio
nale. muncitorii preparatori, dintre 
care îi remarcăm pe Halasz Emeric, 
Ceaușu Dumitru, Wapki Wilhelm, 
Avasilache Dumitru, pe maiștrii 
Rusu Petru și Szabo Emeric, răs-
pund cu competență cerințelor pe 
care le ridică procesul tehnologic 
al acestei uzine moderne.

Pe zi ce trece, odată cu dezvol
tarea uzinei, crește și se maturizea
ză colectivul ei. Iar, din noul com
plex din lunca Vulcanului pleacă 
spre uzinele țării tot mai multe va
goane de cale ferată încărcate cu 
cărbune care poartă inscripția „Pre- 
parația cărbunelui Coroești".

T. KARPATIAN

Pe aceste locuri în trecut n-a fost nimic, adică, doar un teren 
sale. Acum se înalță aici impunător complexul noii preparați) Coroești,

viran, acoperit cu pietriș și presărat cu sălcii, pe întinsul căruia Jiul își schimba mereu albia, după capriciile 
obiectiv industrial important pe harta nouă a Vulcanului.
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Vizita delegației 
guvernamentale romîne în Franța
PARIS 1 (Agerpres).
Sîmbătă dimineața, delegația gu

vernamentală romînă condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, a depus o 
jerbă de flori la Zidul federaților 
din cimitirul Pere Lacheise, pe mor- 
mîntul lui Maurice Thorez, fost pre
ședinte ai Partidului Comunist 
Francez.

☆

CHAMBORD 1. Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite :

Delegația guvernamentală romînă, 
condusă de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, a părăsit sîmbătă 
Parisul, plecînd într-o vizită de 
două zile în cîteva localități din 
Franța. In cursul dimineții, delega
ția a sosit la Gien, localitate situată 
în vecinătatea regiunii Sologne, la 
146 km - de Paris. Oaspeții au vizi
tat „Muzeul internațional de vînă- 
toare cu pușca și cu șoimul", insta
lat în castelul din Gien. In sunetul 
cornurilor de vînătoare, ei au fost 
întîmpinați de conservatorul muzeu
lui, Henri de Linares. Membrii de
legației au privit cu interes nume
roasele obiecte expuse, arme de vî
nătoare de toate tipurile, o rară co
lecție de piese de vînătoare cu șoi-

Declarația făcută de U Thant 
la înapoierea în New York

NEW YORK 1 (Agerpres).
U Thant, secretarul general al 

O.N.U. a sosit vineri din călătoria 
făcută la Geneva, Cairo, Paris, Lon
dra și Moscova. La sosirea pe ae
roportul internațional John Kennedy 
din New York, U Thant a făcut о 
scurtă declarație despre scopurile 
și rezultatele vizitei sale. El a de
clarat printre altele că în cursul 
întrevederilor pe care le-a avut cu 
conducătorii statelor vizitate a fost 
abordată problema întăririi continue 
a Organizației Națiunilor Unite. In 
legătură cu vizita făcută la Cairo, 
unde a participat ia lucrările Orga
nizației Unității Africane, el a exa
minat împreună cu șefii statelor a- 
fricane problemele țărilor africane 
la O.N.U. „In cursul întrevederilor

BONN. La șantierul naval „Go- 
waldt-Werke" din Kiel a fost lan
sată la apă o navă-bază de pescuit 
„Rîbatkaia Slava" — unul din seria 
de vase pe care acest șantier vest- 
german le construiește la comanda 
Uniunii Sovietice.

DAR ES SALAAM. Guvernul Re
publicii Unite Tanganica și Zanzibar 
a ' lansat un apel către popor invi- 
tîndu-1 să dea sugestii în legătură 
cu adoptarea unui nou nume al a- 
cestei țări. Totodată, s-a lansat un 
concurs în vederea elaborării unei 
noi steme a țării.

In urma acțiunilor trupelor guvernamentale

Secta religioasă din Rhodesia de nord 
a fost făcută inofensivă

LUSAKA 1 (Agerpres).
Făcînd bilanțul acțiunilor între

prinse de trupele guvernamentale 
împotriva grupului de fanatici reli
gioși din regiunea Chinsali conduși 
de așa-numita „profetă" Alice Lens- 
hina, un reprezentant al guvernului 
Rhodesiei. de nord a declarat că un 
număr de 354 de adepți ai acestei 
secte au fost arestați. In cursul 
ciocnirilor care au avut loc au fost 
ucise 107 persoane. Această sectă 
religioasă a terorizat timp de cî- 
teva luni un număr de 35 de sate 

mul, tablouri și obiecte de artă e- 
vocînd vînătoarea. Oaspeților le-a 
fost relatată istoria orașului, care 
în Evul Mediu era unul din vesti
tele orașe de pe Loara.

De la Gien, cortegiul oficial, în
cadrat de o gardă de onoare pe mo
tociclete, s-a îndreptat spre locali
tatea Les Bezards, unde membrii 
delegației au luat prînzu).

După-amiază. delegația și-a con
tinuat drumul spre Chambord, pe o 
șosea încadrată, de o parte și de 
alta, de numeroase castele celebre. 
La Orleans, oaspeții s-au oprit pen
tru scurtă vreme pentru a admira 
monumentele istorice cele mai im
portante din oraș. Prefectul, Pierre 
Dupuch, care a întîmpinat delega
ția romînă la Gien, însoțind-o în 
călătoria pe Valea Loarei, a evocat 
povestea Ioanei d’Arc și a victoriei 
obținute de armatele franceze la 
Orleans.

Spre seară, cortegiul oficial a so
sit la Chambord. unde membrii de
legației au vizitat castelul înconju
rat de un zid lung de 33 km, renu
mit pentru mărimea lui. Apoi oas
peții au asistat la spectacolul de 
„sunet și lumină" prezentat, într-un 
cadru feeric. în mijlocul marii pă
duri de stejari.

pe care le-am avut la Paris și Mos
cova, a declarat el, am avut senti
mentul că și generalul de Gaulle și 
dl. Hrușciov urmăresc întărirea 
O.N.U. și creșterea eficienței sale", 
adăugind că „nu există divergențe 
de păreri asupra acestui obiectiv 
dar că există divergențe în ce pri
vește măsurile și mijloacele care 
trebuie folosite pentru a se ajunge 
la acest scop".

In altă ordine de idei, U Thani 
a declarat că nu s-a hotărît încă 
dacă va accepta sau nu reînnoirea 
mandatului său în postul de secretar 
general al O.N.U. pe care îl deține 
în prezent.

laitarea inel rachete „Dragau" de către Сев tril national 
de cercetări spațiale din franla

PARIS 1 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

Centrul național de cercetări spa
țiale din Franța a lansat cu succes 
la 1 august o rachetă „Dragon". 
Lansarea s-a efectuat de la o bază 
instalată în sudul Islandei, la 
Myrdalsandur, situat la 2Ѳ0 km est 
de Reykjavik.

Racheta s-a deplasat pe traiecto
ria prevăzută și a atins o altitudi
ne de 440 km. Echipamentul știin
țific a funcționat normal pe tot 
cursul zborului care a durat 11 mi
nute.

Experiența a avut ca scop măsu
rarea energiei și determinarea direc- 

ai căror locuitori se pronunță pen
tru acordarea independenței Rhode
siei de nord.

In cadrul unei conferințe de pre
să, primul ministru al Rhodesiei de 
nord. Kenneth Kaunda, a declarat 
că în urma operațiunilor militare 
secta religioasă a fost făcută ino
fensivă. Primul ministru a spus că 
guvernul nu intenționează să inter
zică această sectă, deși Alice Lens- 
hina. care propovăduia ura față de 
cei care refuză să o urmeze va fi 
deferită justiției.

Comunicat comun sovieto-englez
MOSCOVA 1 (Agerpres).
Cu prilejul vizitei în Uniunea So

vietică а lui Richard Butler, minis
trul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, transmite agenția TASS, a 
fost semnat un comunicat comun so
vieto-englez. In comunicat se arată 
că Uniunea Sovietică și Marea Bri- 
tanie „au fost de acord că realiza

rea unei înțelegeri cu privire la 
nerăspîndirea armei nucleare și în
cheierea în acest scop a unui acord 
internațional corespunzător ar fi în 
interesul păcii".

Cele două părți, se arată în co- 
mmiicat. și-au reafirmat convinge
rea că menținerea păcii în secolul 
nuclear este de interes primordial 
pentru toate țările, indiferent de 
deosebirile din sistemul lor politic, 
și social. De aceea, scopul comun 
trebuie să fie ducerea cu răbdare a 
unor tratative constructive în scopul

Acțiuni ale sindicatelor 
vest-germane 

împotriva cursei înarmărilor
BONN 1 (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei, sindica

tele vest-germane se pronunță pen
tru interzicerea tuturor felurilor de 
arme atomice, bacteriologice și chi
mice, pentru interzicerea imediată a 
oricăror experiențe nucleare, pentru 
lichidarea stocurilor de arme de dis
trugere în masă și pentru interzice
rea producerii acestor arme în în
treaga lume. Ele cer, de asemenea, 
să se asigure securitatea internațio
nală sub egida Organizației Națiu
nilor Unite,' subliniind că relațiile 
dintre state trebuie să se bazeze pe 
principiile dreptului internațional.

In legătură cu împlinirea în a- 
cest an a 50 de ani de la izbucni
rea primului război mondial și a 
25 de ani de la începerea celui de-al 
doilea război mondial. sindicatele 
vest-germane au hotărît organiza
rea de mitinguri și adunări, care să 
se desfășoare Sub lozinci antimilita- 
riste și de luptă împotriva cursei 
înarmărilor.

(iei particulelor provenind ' de la 
centura Van Allen. La realizarea 
ei au colaborat și oamenii de știință 
din islanda.

PRESA STRĂINĂ DESPRE EVENIMENTELE 
LA ORDINEA ZILEI

(oiflltt in coaliția 
gieeraanentaiă din mitralia

Ziarul elvețian „Neue Zurcher 
Zeitung" a publicat recent un arti
col despre situația politică din 
Australia, din care reproducem: 
„Timp de 14 ani coaliția dintre par
tidul liberal condus de primul minis
tru Robert Menzies și Partidul a- 
grarian, condus de ministrul comer
țului și industriei McEwen, a reușit 
să creeze impresia unei colaborări 
pașnice. In ultimii ani însă diver
gențele de păreri care există de mul
tă vreme, s-au ascuțit, ieșind la su
prafață în timpul șederii lui Men
zies la Washington și Londra. Con
flictul se manifestă în modul cel 
mai ascuțit în Australia de vest 
unde Partidul liberal dorește, după 
cît’ se pare, să rezilieze un post e- 
lectoral comun cu Partidul agrarie
nilor, vechi de 15 ani. ceea ce în 
condițiile prevederilor valabile pen
tru alegerile senatoriale ar duce la 
un eșec al Partidului agrarian. A- 
eest conflict care avea inițial un 

soluționării pașnice și reciproc ac
ceptabile a problemelor interna
ționale litigioase.

A avut loc un larg schimb de ve
deri în problemele internaționale. 
Părțile au discutat problemele în le
gătură cu care se face un schimb 
de opinii în momentul de față, în 
ce privește întărirea mecanismului 
O.N.U. de menținere a păcii. Ele 
și-au exprimat hotărîrea de a parti
cipa în continuare la schimbul de 
păreri în aceste probleme.

Cele două părți și-au elucidat 
punctele de vedere în problemele 
securității europene, inclusiv în cele 
legate de reglementarea pașnică a 
problemei germane.

A avut loc un schimb de vederi 
în problema laoțiană.

Părțile au făcut un schimb gene
ral de păreri în legătură cu rela
țiile anglo-sovietice șî au discutat 
măsurile în vederea realizării unui 
nou progres.

U.R.S.S. și Marea Britanie au fost 
de acord că „tratativele care au fost 
duse înțr-un spirit de colaborare și 
cordialitate au prezentat o posibi
litate valoroasă de a discuta pro
blemele de interes reciproc și că ar 
fi folositor de a menține contac
tele ori de cîte ori este posibil".

Fotografiile obținute 
de „Ranger-7"

WASHINGTON 1 (Agerpres).
Primele fotografii ale lunei luate 

din apropiere arată : că regiunea 
unde „Ranger-7" s-a ciocnit de su
prafața lunii este un șes presărat 
cu sute de- cratere.

Dr. Gerard Kuiper, de lâ labora
torul de studii planetare al univer
sității din Arizona, a declarat- în ca
drul unei conferințe de presă ținute 
la Pasadena, că aglomerația de cra
tere, invizibilă telescoapelor de pe 
pămînt, arată că ele au fost provo
cate de stîncile proiectate din cra
terul mai mare al vulcanului Co
pernicus, situat la 321 km nord de 
Marea Norilor, unde a căzut ,,Ran
ger-7".

Dr. Kuiper a comunicat că au 
fost luate 4 316 fotografii a căror 

calitate este remarcabilă. Primele 
două fotografii sînt identice cu fo
tografiile ce pot fi luate cu un te
lescop de pe pămînt, dar a treia 
arată detalii ce nu pot fi observate 
de pe pămînt. Fotografiile următoa
re permit să se distingă cratere a- 
vînd un diametru nu mai mare de 
un metru.

caracter pur local, a cuprins și ca
pitala Canberra".

După ce arată o serie de alți fac
tori care au dus la șubrezirea coa
liției guvernamentale din această 
țară, ziarul subliniază că „proble
mele care vor trebui soluționate în 
curînd sînt legate de efectivul ar
matei australiene care în momentul 
de față nu este în stare să-și spo
rească ajutorul militar către Mala- 
yezia. De asemenea, insistențele Ja
poniei asupra sporirii exportului că
tre Australia, ceea ce presupune o 
schimbare fundamentală a politicii 
vamale australiene, și bugetul, sca
dent în august, care va decide pro
blema expansiunii economiei austra
liene. constituie alte probleme care 
vor pune la încercare coaliția gu
vernamentală australiană".

[ШІИ li alien 
Intel rnleare îNltllaterale

Ziarul englez „Observer" a publi
cat recent un articol intitulat „Ideile 
încurcate ale forțelor nucleare mul
tilaterale" în care se spune printre

IN CIPRU
NICOSIA l (Agerpres).
In portul Limassol s-a produs un 

incident între o patruiă a forței 
O.N.U. pentru Cipru și poliția ci
priotă. Comandamentul forței O.N.U. 
și guvernul cipriot au dat publicită
ții declarații, prin intermediul pur
tătorilor de cuvînt respectivi, în le
gătură cu acest incident.

☆
NICOSIA 1 (Agerpres).
Consiliul de Miniștri al Ciprului, 

reunit sub președinția arhiepiscopu
lui Makarios, ă aprobat la 31 iulie 
un proiect de lege privind extinde
rea apelor teritoriale ale Ciprului 
pînă la 12 mile. înainte de a intra 
în vigoare, proiectul de lege urmea
ză să fie discutat și aprobat la 3 
august în Camera reprezentanților.

☆
ANKARA 1 (Agerpres).
Agenția France Presse arată că 

în cercurile apropiate Ministerului 
de Externe al Turciei se apreciază 
că informațiile asupra existenței 
unui „plan Acheson" n-ar avea alt 
scop decît de a face să eșueze con
vorbirile de la Geneva referitoare 
la rezolvarea problemei cipriote. In 
cercurile oficiale turcești se subli
niază că convorbirile care se des
fășoară la Geneva au un caracte’’-./ 
de explorare. ,

Trăgînd unele concluzii din pri
mele observații, dr. Kuiper a decla
rat că fotografiile nu îndreptățesc 
temerile anterioare că primii astro- 
nauți aselenizați se vor scufunda 
într-o mare de praf. Dimpotrivă su
prafața lunei pare poroasă și des
tul de dură. Kuiper a apreciat că 
cea mai potrivită zonă de aseleni
zare. ar fi pe șesurile situate la oa
recare depărtare de craterele mari.

Tot la Pasadena a avut loc o con
ferință de presă ținută de Harris 
Schurmeier, directorul proiectului 
spațial „Ranger" șî dr. William 
Pickering, directorul laboratoarelor 
NASA — Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și spa«, 
țiului cosmic.

Schurmeier a declarat că traiec
toria lui „Ranger-7“ a fost perfec
tă, deoarece punctul de ciocnire a 
fost foarte apropiat de coordonatele 
prevăzute — 11 grade sud și 21 
vest. Dr. Pickering a comunicat că 
alte două vehicule spațiale de tip 
„Ranger" vor fi lansate la începutul 
anului viitor.

Fotografiile luate urmează să fie 
supuse unui studiu aprofundat.

altele: „Planul american pentru o 
forță „nucleară mixtă" formată din 
25 de vase „Polaris", constituie o 
încercare disperată de a salva ali
anța atlantică de la sciziune. Sco
pul său mărturisit este să satisfacă 
ambițiile nucleare ale aliaților A- 
mericii în special ale Germaniei oc
cidentale. -Dar, în -timp ce țelul este 
închegarea alianței, există tot mai 
multe semne evidente că forța mul
tilaterală o va slăbi". Ziarul arată 
că „americanii încearcă să urmeze 
două politici incompatibile" și a- 
nume — să dea Germaniei occiden
tale o mai mare participare la con
trolul armelor nucleare în timp ce 
încearcă să dea asigurări că „nu 
va avea loc o diseminare a armelor 
nucleare". In realitate însă, conti
nuă ziarul, „planul american nu va 
face nici una nici alta...". „Perico
lul în modul cum abordează ame
ricanii problema constă în aceea că 
S.U.A. tratează forța nucleară mul
tilaterală în mod prea exclusivist 
în contextul alianței occidentale și 
ignorează efectele posibile ale unei 
destinderi în Europa".
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