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ÎNTRECERII socialiste
Succese în sporirea 

producției de cărbune
Am pășit în luna au

gust — lună hotărîtoare 
în îndeplinirea angajamen
telor luate de minerii Văii 
Jiului în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Dînd dovadă 
de abnegație în muncă, 
minerii noștri au încheia! 
și luna iulie cu realizări 
de seamă în sporirea pro
ducției de cărbune. Ei 
au extras din adîncuri 
9 512 tone de cărbune coc
sificabil și energetic peste 
prevederile planului. In 
cel» 7 luni care au tre
cut x din acest an minerii 
Văii Jiului au livrat în

plus aproape 73 000 tone 
de cărbune cocsificabil și 
energetic — îndeplinind 
astfel in cea mai mare 
parte principalul angaja
ment luat în cinstea zilei 
de 23 August. Rezultatul 
obținut are ia bază spori
rea productivității muncii 
precum și creșterea gradu
lui de mecanizare în sub
teran. De menționat fap
tul că în acest an în aba
tajele cameră ale minelor 
Văii Jiului s-au realizat 
viteze medii de avansare 
de circa 90 metri pe lu
nă, cu peste 8 la sută 
mai mult decît sarcina 
planificată.

Clasamentul 
hărniciei

In luna iulie, pe baza rezul
tatelor obținute in întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în 
cadrul Combinatului carbonifer 
Valea Jiului, pe primele lo
curi s-au situat:

Exploatarea Față de Față de 
minieră plan angaja

ment

Lonea 106,5% 105%
Vulcan 106,4% 104%
Uricani 104,3% 101%

Pe sectoare, 
sint ocupate de

primele locuri

Sectorul V Lonea 119% 118%
Sectorul II Lupeni 116% 113%
Sectorul I Vulcan 113% 111%
Sectorul III Vulcan 113% 111 %
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• Vizita delegației guvernamen tale romîne în Franța. |
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Peste 7 tone cărbune 
pe post

Minerii de la Aninoasa 
au muncit cu hărnicie și 
in luna trecută pentru o- 
cuparea unui foc fruntaș 
în întrecerea Cu celelalte 
exploatări miniere din Va
lea Jiului. La sfîrșitul lu
nii iulie, graficul de pro
ducție al minei indica de
pășirea planului cu 1237 
tone de cărbune energe 
tic. Un aport substanția' 
la extragerea acestei can
tități de eărbure l-au adus 
minerii sectorului 1. Ca 
urmare a depășirii randa
mentului planificat pe sec
tor cu 130 kg cărbune pe

post, minerii de aici au 
dat peste planul lunar o 
însemnată cantitate de 
cărbune. In mod deosebit 
s-au evidențiat brigăzile 
minerilor Gall Mihai, Cris- 
tea Aurel, Berei Dionisie 
și Opreanu loan care au 
lucrat cu randamente me
dii de peste 7 tone căr
bune pe post.

O activitate rodnică a 
desfășurat în luna trecută 
și colectivul sectorului III 
care a extras din abataje 
mai mult de 900 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan.

Activitate susținută 
pe tărîmul noului

Cabinetul tehnic al pre- 
parației Petrila desfășoară 
o activitate susținută în 
ceea ce privește introdu
cerea tehnicii noi. Aici au 
fost înregistrate în acest 
an 52 propuneri de inova
ții dintre care 26 au fost 
deja aplicate, iar 9 se află 
în curs de experimentare. 
Prin; aplicarea inovațiilor, 
economiile post calculate 
se ridică la 58 765 lei. iar

cele antecalculate întrec 
suma de 22 135 lei.

Printre inovațiile recent 
aplicate se numără cea 
concepută de Gonczi Si
gismund și Biro Moise 
privind modificarea părților 
de jos ale elevatoarelor 
de 10-80 mm și modificarea 
segmenților din tablă la 
culuarele U, autori Iordan 
loan și Miu Constantin.

BERCEA 1OAN
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Delegația guvcrnâmcRtâlâ romînă 
și-s încheiat vizita In Franța

Și-au 
respectat 

cuvîntul dat
Minerii de la Cimpa I sînt cunos- 

cuți pentru succesele frumoase ob
ținute în lupta pentru sporirea con
tinuă a producției de cărbune. Ince- 
pînd, cu luna ianuarie și pînă in iu
lie inclusiv, acest vrednic colectiv 
și-a realizat ritmic sarcinile de pian 
și angajamentele de întrecere. In 
fiecare lună din acest an. colectivul 
de aici a extras 527 -1570 tone căr
bune peste plan. Aceasta i-a permis 
să dea patriei în cele 7 luni înche
iate 7 600 tone cărbune peste plan, 
cu 2 600 tone mai mult decît anga
jamentul luat în cinstea' zilei de 23 
August. La realizările sectorului, un
aport deosebit l-au 

din brigăzile con
duse de Policiuc 
Dionisie, Far- 
kaș loan, Bur- 
dea Nicolae și 
alții care și-au 
îndeplinit încă 
de pe acum an
gajamentele luate 
în cinstea ani-

adus minerii

versăriî 
patriei.

eliberării

Lupta cu cărbunele este grea dar frumoasă. Minerul lancu Pavel, șef 
de schimb într-un abataj frontal de pe stratul 18 al minei Vulcan, este 
hotărît să iasă biruitor în această luptă.

Plecarea din Paris
PARIS 3. Trimisul special 

Agerpres. Mircea Moarcăș, 
transmite :

Delegația guvernamentală ru
mina condusă de Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne. însoțit 
de vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîriă- 
deanu. și de ministrul Afaceri
lor Externe. Corneliu Mănescu, 
care la invitația guvernului 
francez, a făcut o vizită de o 
săptămînă în Franța, a pără
sit luni dimineața Parisul, ple- 
cînd cu avionul spre patrie, 
împreună cu delegația a ple
cat și grupul de consilieri și 
experți.

La plecarea de pe aeropor
tul Orlv, unde erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mine și Franței, delegația gu
vernamentală . roinînă a fost 
condusă de Louis Joxe, prim- 
ministru interimar, in timpul 
lipsei din Franța a primului

ministru Georges Pompidou, 
Pierre Siraud, șeful protocolu
lui Ministerului Afacerilor Ex
terne. Jean Louis Pons, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar ai Franței ia Bu
curești, precum și de înalți 
funcționari ai președinției Con
siliului de Miniștri și ai Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
Franței. Au fost prezenți am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu, pre
cum și membrii ambasadei.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare a trupe
lor aviației franceze, care a 
prezentat onorul.

Avionul a decolat la ora 10 
(ora Parisului).

Sosirea în București
Luni la amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația guverna
mentală romînă, condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
însoțit de vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, și de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mă
nescu, care, la invitația gu
vernului francez a făcut o vi
zită în Franța. Delegația a 
fost însoțită de un grup de con
silieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost intîm- 
pinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica. Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, de 
Gheorghe Gaston Marin și 
Gogu Rădulescu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, de 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători" 
ai unor instituții centrale, re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Jean Francois 
Noiville, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Franței în R. P. 
Romînă, și membri ai amba
sadei.

(•Agerpres»)

Căi noi în adîn curi deschid minerii sectorului V înve stiții de la mina Aninoasa. Printre 
acești harnici dese hizători de drumuri se numără și sc himbul condus de Simion loan (bri-
gada lui Bartoși V ictor) care-și depășește planul cu 15- 20 la sută.

Cum asigurați condițiile necesare realizării angajamentelor?

O sarcină ce ne revine —
îmbunătățirea calității cărbunelui
Răspunde: tov. ing. Teslici Nicolae șeful E. M. Uricani

Alături de celelalte unități eco
nomice din Valea Jiului și colecti
vul minei Uricani întîmpină cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei cu succese însemnate în 
muncă.

Colectivul nostru s-a angajat să 
depășească planul, anual cu 25 "ЮО 
tone de cărbune cocsificabil, să spo
rească productivitatea muncii cu 20 
kg/post, să reducă cheltuielile pla
nificate la întreaga producție marfă 
cu 700 000 lei, să îmbunătățească 
calitatea producției din punct de 
vedere al cenușei cu 0.2 puncte și 
să depășească avansările planificate 
în abataje și galerii cu 1 m 1/lună. 
Din aceste angajamente, pînă la 23 
August ne-am fixat: depășirea pla
nului de producție eu 20,000 tone; 
obținerea la întreaga producție mar
fă a 608000 Iei economii,' realiza
rea unei productivități cu 30 kg/post 
mai mare decit sarcina de plan.

Realizările obținute pînă - în- pre- 
’ zent dovedesc că angajamentele 

luate pot fi realizate și depășite la 
unii indicatori de plan chiar înainte 
de termen. Planul de producție a 
fost depășit cu 21 283 tone cărbu

ne cocsificabil. Pînă la 23 August 
vom realiza un plus de încă 2 000 
tone. La prețul de cost s-au obținut 
economii în valoare de 608 000 lei, 
ia productivitatea muncii s-a obți-1 
nut un spor de 88 kg/post, iar vite
zele medii de avansare în abataje 
și pregătiri au fost depășite cu 16,3 
m 1/luriă, respectiv, cu 3,3 m 1/lună.

In vederea realizării sarcinilor de
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plan și a angajamentelor de între
cere, conducerea exploatării, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
a întocmit planuri de măsuri tehni- 
co-organizatorice care au fost larg 
discutate de muncitori, cu care o- 
cazie s-au făcut valoroase propu
neri. Prin realizarea sarcinilor de 
plan pe 1963 și atingerea unor in- 
dicatorî prevăzuți pe 1964 încă din 
anul trecut s-au creat condițiile ne
cesare pentru realizarea în bune 
condiții a sarcinilor de pian în a- 
nul aceste S-au luat măsuri pentru

dotarea sectorului de transport cu 
locomotive și vagonete de mină în 
scopul asigurării unui transport u- 
niform și aprovizionării la timp a 
brigăzilor cu materiale și vagonete. 
In vederea realizării integrale a 
planului de producție mărit s-a exe
cutat un suitor colector pentru aba
tajele din blocul I sud, conceritrîn- 
du-s'e astfel producția din acest bloc 
la orizontul .580.

Intrucît în acest an mina Uricani 
are de realizat o productivitate de 
1.450 tone/post, am pus și punem 
un accent . deosebit pe descoperirea 
rezervelor interne în acest scop. S-a 
format încă din luna decembrie a- 
nul . trecut pn colectiv de ingineri, 
tehnicieni și economiști care a stu
diau și studiază ■ posibilitățile de 
creștere a productivității muncii. Pe 
baza studiilor s-au purtat discuții
amănunțite, iar propunerile făcute 
au constituit obiectul planului de
măsuri tehnico-organizatorice, a că
rui aplicare este urmărită cu ope
rativitate. Aceste măsuri au dus la 
rezultatele scontate, adică la obți-

(Continuare în pag. 2-a)



STEAGUL ROȘU

INSTANTANEE
ÎNTRECERI DE NATATIE

Piticii s-au dovedit

N-au lipsit nici incursiunile pe extreme 
Paraschiva urmate de centrări bune 
Dominași de albi, albaștrii se apără 
siguranță. Intre atacanții adverși

de
cu
Și

singur spre

spectatorii, 
ocazie ? Doas

fotbaliști eu perspectivă
;> După un întreg campionat în care n-au apărut 

niciodată în deschidere echipe de pitici, iată că du- 
<’ minică au apărut, La mijlocul terenului s-au , aliniat 

spre a saluta spectatorii, douăzeci și doi de copii.
!' Unii, e drept mai răsăriți, alții abia dacă atingeau 
? înălțimea de un metru. Aceștia din urmă să tot fi 
S avut 9—10 ani. Meciul a început într-un ritm vioi.

Un pic mai avantajați de fizic, jucătorii din echipa 
eu tricouri albe au început să asalteze poarta al- 

? baștrilor. Deși sînt doar la prima literă a alfabe- 
tului fotbalului, puștii au arătat lucruri frumoase. 

J. Impetuosul centru atacant al albilor făcea adevă- 
(. rate slalomuri prin apărătorii adverși. Cînd să se 
ț' apropie de poartă se întîlnea însă cu stoperul echi- 
( pel adverse care ne făcea să ne gîndim la un vi- 

itor Panait.
S în stilul lui 
£ concretizat, 
t' -dîrzenie și

poartă s-a format un adevărat zid de netrecut, lată 
■ț însă că un atacant ai albilor scapă

poartă.
| — Va rata oare ? — se întrebau
> Nu. Cum să rateze o asemenea
z nu-i din echipa mare. Și cu toată opoziția porta- 
•’ rului, mingea se odihnește în plasă. Riposta albaștri- 
*! lor a fost însă promptă și irezistibilă. Cu pase pre- 
S cise, țesute inteligent pe metru pătrat, alternînd eu 
J lansări lungi pe extreme, ei se apropiau tot mai des 
{ și mai periculos de poarta albilor. Și inevitabilul s-a 
jj produs. Scorul a devenit 1—1. Piticul cu nr. 10 de 
< la albaștri, de departe cel mai... mic de pe teren, a

mai crescut parcă un pic de bucurie. Lupta cu o 
' dîrzenie demnă de invidiat. Să vezi la el, ca de alt-

> fel și la ceilalți, deposedări de minge prin alune- 
care, pase precise, și la coechipier. încurajați de 
gol ei atacă în continuare și preiau conducerea cu

,J 2—1. Dar, ceea ce arareori se întîmplă la echipele 
? mari, au dovedit-o de două ori ambele echipe de 
■[ pitici. Fiecare a avut tăria morală de a lupta pentru 
'! egalare. Au reușit și albii, printr-o acțiune de mare 

spectacol fotbalistic, astfel că întilftîrea s-a terminat 
v eu scorul de 2—2.
Ji Organizarea de meciuri de pitici în deschidere 
( este un lucru bun. lntîlnirea de ieri a scos la 
? iveală utilitatea acestor meciuri, faptul că avem 
ij în Valea Jiului mulți copii talentați în ale fotba- 

lului. Că piticii au dovedit maturitate în concepția 
'! de joc este pozitiv. Ei însă riu trebuie să uite nici 
? ѳ clipă că sînt abia la începutul alfabetului fotba- 

listic și că îmbogățirea cunoștințelor constă în se- 
riozitate și perseverență la antrenamente, în mo- 

!; destie și respect, de adevărafi elevi, față de antre- 
i’ nori.

0 saremâ ce ne revine — 
îmbunătățirea calității cărbunelui
(Urmare din pag. I-aJ

Duminică, in localitatea 
Cugir. s-a desfășurat eta
pa regională a Sparțachia- 
dei republicane la ramura 
natație.

La această întrecere, Va 
lea Jiului a participat cu 
7 sportivi din care 4 bă
ieți și 3 fete.

Deși fără o pregătire co
respunzătoare, asta și din 
cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile antrena
mentelor, majoritatea par- 
ticipanților au obținut re
zultate mulțumitoare. Cea 
mai bună comportare a a- 
vut-o țînărul Dan Moldo
van de la Viscoza Lupeni. 
care a cucerit primul loc

la proba de 100 m delfin. 
De asemenea, junioara 
Stanciu Rozalia, s-a cla
sat pe locul II la 100 m 
liber și Băbuț Aurel locul 
ii la 100 m spate.

Cea mai spectaculoasă 
probă a fost ștafeta de 
4X100 metri unde fiecare 
component al ștafetei a 
trebuit să parcurgă dis
tanța de 100 metri în sti
luri diferite adică spate, 
bras, delfin și liber.

După o aprigă dispută 
reprezentativa noastră com
pusă din Moldovan. Me- 
gyeri, Gerștembreln și Bă
buț a cucerit locul II.

S. BALOI

nerea unei productivități a muncii 
pe semestrul I de 1,531 tone/post 
față de 1,443 tone/post cit prevede 
planul.

Colectivul nostru s-a angajat să 
respecte indicii de calitate prin re
ducerea baremului normal de cenu
șă cu 0,2 puncte. Acest obiectiv n-a 
fost însă realizat, depășindu-se nor
ma admisă pe semestrul 1 cu 1,2 
puncte. Acest lucru este justificat 
doar in parte de îngroșarea interca
late! sterile din straiele 17—18 și 
de laminarea straiului 3 în profun
zime. Dar slaba calitate a produc 
ției se datoreșfe brigăzilor din aba
taje care nu aleg șistul vizibil, ca 
acelea conduse de brigadierii Teo- 
dorescu Stancu. Năsăleanu Miron, 
și altele. Pentru remedierea a- 
cestui neajuns din activita
tea minei, comitetul de partid 
și conducerea exploatării au elabo

rat un plan de măsuri pentru M- 
mestrul II în care se prevede: in
tensificarea muncii politice în ria
dul brigăzilor amintite pentru a 
privi cu mai mult simț de răspun
dere problema calității: pușcarea 
selectivă în toate abatajele din ver
santul nordic — blocurile II. V/3 
și IV; pregătirea unui panou la 
transversala nr. 8 pentru exploata
rea stratului 9 prin abataje frontale.

Colectivul nostru, se va strădui să 
valorifice pe deplin experiența bună 
dobîndită în anii precedent! și pri
mul semestru din acest an, și va 
muncă cu elanul ce-1 caracterizează 
pentru îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în cinstea măre
ței sărbători, a XX-a aniversare a 
eliberării patriei, pentru îndeplini
rea integrală și la toți indicatorii a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere pe întreg anul 
1964.

Se înfrumusețează localitățile

Concurs international 
de hipism la Lupeni

Demonstrațiile de hipism anterioare ale echipelor Di
namo și Știința București au făcut ca acest spori al 
curajului și măiestriei să fie îndrăgit de oamenii muncii, 
din Valea Jiului. Vestea că la Lupeni va avea loc un 
concurs internațional de călărie a fost deci primită cu 
mult interes mai ales că spectatorii aveau posibi
litatea să vadă la lucru pe cei mai' buni călăreți din 
țara noastră. Miile de spectatori prezenți în tribunele 
stadionului din localitate n-au avut ce regreta. Au vă
zut întreceri dîrze și de mare spectaculozitate cum este 
și aceea din clișeu.

lmbunătățindu-și activitatea, lucră
torii din sectoarele I.C.O. Petroșani 
înscriu succese însemnate în mun
că. Pentru înfrumusețarea localități
lor Petroșani, Petrila, Vulcan, Lu
peni, Aninoasa. în primul semestru 
din acest an. de exemplu, ei au ex
tins suprafața zonelor verzi la 15

ha, au plantat 52 000 arbori și ar
buști ornamentali și 228000 flori, 
au gazonat în jurul noilor blocuri 
91 000 m p de teren.

Tot în această perioadă s-au con
struit în localitățile amintite 962 
m p trotuare din beton. 2200 m p 
pavaje, 4200 m p modernizări .de 
pavaje. 38
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] 0. C. L Produse industriale j
— PETROȘANI —

Aduce lu cunoștința publicului ей 
începînd cu data de 3 august a pus în 
vînzare în unități mărfuri ca:

— Țesături de in
— Țesături de bumbac
— Mătăsuri j
— Tricotaje I
— Confecții
— încălțăminte
— Marochinărie 
ti iidui igiit Zi ii id la яіэ.!

Vizitați cu încredere unitățile noastre I 
care vă oferă mărfuri de bună calitate i 

si la nreturi convenabile.

5 august

Meci de selecție la Petroșani
Duminică, pe gazonul reîmpros

pătat al stadionului din Petroșani, 
Jiul Petrii a urma să întîlnească o 
selecționată a regiunii. După va
canța fotbalistică, destul ele lungă, 
un asemenea spectacol a fost aș- 
ieptat cu legitimă nerăbdare. Nu 
mică a fost însă mirarea spectato
rilor cînd au constaiat că „selecțio
nata" regiunii era de fapt echipa 
Minerul Lupeni completată cu cițiva 
jucători de la Jiul și doi de la Cu
gir.' Dorința de a vedea stadiul de 
pregătire a echipei lor favorite i-a 
consolat înir-o oarecare măsură pe 
spectatori pentru păcăleala cu se
lecționata, iar unele faze frumos 
lucrate de atacanți au electrizat 
tribunele.

Dacă din punct de vedere al ve
rificării stadiului de pregătire al ce
lor două echipe țelul a fost atins, nu 
același lucru se poate spune despre 
scopul de a selecționa pe cei mai 
buni jucători din regiune spre a ne 
putea reprezenta cu cinste în cadrul 
Spmtachiadei republicane. De ее 
oare asociații ca Sîderurgistul Hu

nedoara, Victoria Călan și Minerul 
Deva cu secții puternice de fotbal 
n-au trimis nici un jucător ? Singu
ra asociație care a trimis doi ju
cători a fost Metalurgistul Cugir. 
Să nu fi fost oare puse în cunoștin
ță de cauză sau pur și simplu din 
neglijență ori comoditate ?

Și acum să redăm cîteva faze 
mai importante din cadrul întîini- 
rii. După 6—7 minute de joc de 
studiu in care nu s-a întîmplat ni
mic, Vlad, care a jucat în cadrul 
selecționatei, trage primul șut pe 
poartă. Două minute mai tîrziu în
cearcă și jiuliștii poarta apărată de 
Sziklay. Apoi, un nou atac al selec
ționatei este încheiat de Cotroază 
cu șut la poartă. Primul gol este 
înscris în minutul 15 la o greșeală 
de apărare. La 1—0 pentru ei, jiu
liștii forțează majorarea scorului. 
Ei domină cu autoritate și ’ crează 
numeroase faze de gol. In această 
parte a întîlnirii ei beneficiază de 
6 lovituri de colț, din care 5 în 
minutele 42—43. Totuși, ei nu reu
șesc să fructifice nici o ocazie. In

repriza I-a selecționata n-a pericli
tat nici un moment poarta apărată 
de Zamfir. Deși gazdele mai înscriu 
de două ori fără să primească nici 
un gol, repriza a Il-a este mai echi
librată. Schimburile de locuri dintre 
Țurcan și Cotroază, incursiunile de 
pe extremă și centrările lui Cră- 
ciuneac de la Cugir, au pus ade
seori probleme apărării jiuliste ca
re însă le-a rezolvat cu succes.

In schimb apărarea selecționatei 
s-a dovedit penetrabilă. Minutul 52 
aduce majorarea scorului. Ștefănes- 
cu centrează, iar Achim reia dintr-o 
bucată in gol. AI treilea gol este 
tot opera lui Achim care îl servește 
excelent pe Ștefăneșcu și acesta în
scrie. Ocazii de gol sînt și de o 
parte și de alta dar sînt ratate ast
fel că meciul se încheie cu scorul 
de 3—0 în favoarea echipei Jiul.

Dintre jucătorii care au evoluat 
s-au remarcat: Zamfir. Nicoară, 
Peteanu, Dan II, Frank, Csutac. 
Martinovici, Achim, Crăciuneac, 
Țurcan și Cotroază.

DUMITRU CRIȘAN

PROGRAMUL I. 7,Q6 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Cîiitece și jocuri populare, 9,00 
Dansuri și cvartete din operete, 
10,03 Teatru la microfon: „Vicle
niile lui Scapin". Comedie de Mo- 
liere, 11,12 Muzică ușoară, 12,15 
Lecția de limba franceză. Ciclul II 
(reluarea emisiunii din 4 august), 
13,00 Concert din opere, 14,10 Mu
zică distractivă interpretată de fan
fară, 14,30 Roza viaturilor, 15,00 
Din muzica popoarelor. 16,30 Mu
zică ușoară de Richard Stein. 16,45 
Lecția de limba rusă. Ciclul II, 17,30 
Lucrări de seamă ale noii noastre 
literaturi; Romanul „Cordovanii" 
de Ion Lăncrănjan. Prezentare de 
Valeriu Rîpeanu, 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiat! 
în întrecerea socialistă. 19,00 Muzi
că de dans, 19,35 Melodii populare 
cerute de ascultători, 21,15 Concurs 
spectacol: „Cine știe... circulă" (re
luare), 22,15 Muzică ușoară inter
pretată de Gloria Lasso. PROGRA
MUL II. 9,03 Muzică populară, 9,30 
Muzică ușoară, 10,30 Oameni ai Hu
nedoarei din volumul „Rpmînia în 
haine de lucru" de Victor VîQtu, 
11,30 Din repertoriul interprets or

de muzică populară. 12,00 Muzică 
ușoară orchestrală, 14,00 Coruri din 
opere, 14,30 Muzică populară, 15,98 
Piese corale romînești, 15,30 Duete 
de dragoste din operete, 16,15 Lecția 
de limba engleză. Ciclul I, 17,10 
Muzică corală de Gheorghe Cueu, 
18,30 Lectură dramatizată, 19,89 
Concert de muzică ușoară, 20,18 
Școala și viața, 29,35 Din cele mai 
frumoase melodii populare, 21,19 
,.Am îndrăgit o melodie" — emisiu
ne de muzică ușoară, 21,42 Muzică 
de dans

5 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIB: 

Feriga de aur; REPUBLICA; Doi 
colonei; LIVEZENI: Moartea în in
sula de zahăr; VULCAN : Foto Ha
ber; CRIV1DIA: Turneu! veseliei; 
PAROȘENI : Violență în piață; 
LUPENI: Șeherazada; URICANI; 
Ei cuceresc cerul.
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totdeauna pentru pitorescul lui... Dar lungă vreme fru
musețile risipite cu dărnicie de natură au alcătuit un 
trist decor pentru spectacolul neîndurător al sărăciei 
fi mizeriei in care se zbăteau locuitorii de aici. Aces
tei stări i s-a pus capăt după eliberarea patriei de șub 
jugul fascist, după desființarea pentru totdeauna a ex
ploatării ‘Omului de către om.

IN CEI DOUĂZECI DE ANI de la eliberare, înfă
țișarea Maramureșului a devenit de nerecunoscut. Ca 
rad al aplicării neabătute de către partidul nostru a 
politicii leniniste de industrializare socialistă, de 
dezvoltare economică armonioasă a tuturor regiunilor 
tării, și în regiunea Maramureș au avut loc mari, 
transformări înnoitoare. Numai In ultimii patru ani, 
pentru dezvoltarea economică și social-cutturală a 
regiunii s-au investit 3,6 miliarde lei. In anii puterii 
populare, pe harta regiunii au apărut 30 de întreprin
deri și unități industriale noi, iar alte 70 de unități 
au fost modernizate și reutilate. Sint in construcție 
Sistemul hidrotehnic Firiza, Complexul de industria
lizare a lemnului din Sighet.

Alături de tradiționalele ramuri ale economiei ma
ramureșene — mineritul, metalurgia neferoasă, indus
tria forestieră, lărgite și modernizate continuu și a- 
cestea — au luat ființă noi ramuri industriale, din
tre care cea mai importantă este industria construc
toare de mașini. La uzina .,Dnlo"-Sdtu Mare, ta P- 
zina mecanică de mașini și utilaj minier din Boia 
Mare, dotate cu o tehnică de prim rang, se fabrică 
azi utilaje moderne, ca mașini de încărcat minereu, 
locomotive Diesel pentru exploatările miniere, pompe

anti-acide de mină, celule și clasoare pentru instala- 
țiiie de preparare a minereurilor, instala jd tehnologice 
pentru industria chimică, alimentară și altele, produse 
mult apreciate in țară si peste hotare.

PRIVIND RITMUL DEZVOLTĂRII industriale a 
regiunii este elocvent faptul că in prezent întreaga 
producfie a anului /938 se realizează tn aproximativ 
o lună de zile. In orașele și centrele muncitorești ale 
regiunii s-au construit zeci de obiective social-cultu- 
rale — școli, case de cultură, cluburi, policlinici, băi 
muncitorești — mii de apartamente confortabile pen
tru oamenii muncit.

RELIEFUL VARIAT AL REGIUNII, existența ce
lor peste 14ПООО hectare de pășuni oferă largi posi
bilități pentru dezvoltarea tuturor ramurilor agricul
turii — cultura cerealelor, creșterea animalelor, po
micultura, legumicultura etc. In urma colectioizării 
agriculturii, posibilitățile dezvoltării intensive și mul
tilaterale a producției agricole sînt tot 
lorificate. Taurinele din rasa Brună de 
căror creștere constituie o îndeletnicire 
sătenilor de pe aceste meleaguri, sînt 
cum tn întreaga țară, aducînd un binemeritat renume 
crescătorilor lor. Sini, de asemenea, neîntrecute cu
loarea și aroma merelor lonathan din livezile mara
mureșene. Munca in comun a, devenit izvorul bună
stării țăranilor maramureșeni, care și-au ridicat ne
numărate case noi, luminoase și încăpătoare, 
rîndu-șe de binefacerile civilizației, și culturii ei 
f&mă din temelii chipul satelor.

Realizările din cei douăzeci de ani de viață 
obținute șub conducerea partidului deschid perspective 
ș! mai luminoase viitorului,

mai bine va- 
Maramureș, o 
tradițională a 
răspîndite a-

Bucu-
trans-

liberă.
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Din monografia minelor

Freamăt de viafă noua în codri
Podoaba cea mai de preț a mun

ților a cunoscut din plin exploata
rea prădalnică în trecut. Munți în
tregi au fost „lungi” de păduri, iar 
tăietorii de lemne erau oamenii cei 
mai năpăstuiți.

După naționalizare, cînd poporul 
a luat în mîinile sale această ma
re bogăție naturală, „aurul verde", 
muncitorii forestieri împreună cp, lo
calnicii au trecui la gospodărirea a- 
cestei imense bogății, în chip - cu 
totul nou. Din 1948 și pînă acum, 
s-au executat împăduriri pe aproape 
60 000 hectare, ceea ce reprezintă a- 
proape a cincea parte din suprafața 
pădurilor regiunii, s-au făcut lu
crări de întreținere a patrimoniului 
forestier, s-a dezvoltat activitatea 
de ocrotire a pădurilor.

In masivele păduroase de pe Lă 
pușul superior, Țibleș, Vișeu, pentru 
o exploatare cît ma rațională și e- 
conomică, s-au construit drumuri 
auto-forestiere cu o lungime egală 
cu aceea dintre București și . Baia 
Mare. In parchetele de exploatare 
se lucrează tot mai mult cu utilaje 
perfecționate: ferâstraie mecanice, 
trolii, funîculare, tractoare, munca 
forestierilor devenind mai ușoară, 
mai spornică. Ca urmare, la faza 
de scos-apropiat s-au mecanizat cir

ca 60-70 la sută din volumul lu
crărilor, în unele parchete mecani
zarea fiind în jurul a 90 la șută. 
De asemenea, în exploatarea a pes
te 60 la sută din masa lemnoasă 
se folosește lucrul ,în brigăzi com
plexe cu plata în acord global, ceea 
ce duce la sporirea productivității 
muncii, la o mai mare cointeresare. 
In. unitățile forestiere din regiune 
se obțin acum dintr-un metru cub 
de masă lemnoasă produse avînd o 
valoare cu circa 30 la sută mai ma
re decît în 1969, iar productivitatea 
muncii este cu 21 ]a sută superi
oară celei din anul premergător șe- 
senalului

In scopul valorificării superioare 
a masei lemnoase, unitățile de in
dustrializare au fost lărgite șl mo
dernizate în anii 1962-1963 cu uti
laje de mare randament în valoare 
totală de peste 920 000 lei. La 
Sighet șe află în construcție un 
mare și modern combinat de indus
trializare a lemnului.

S-a schimbat mult și viața fo
restierilor. Tăietorii de lemne de 
altă dată au învățat meserii noi: 
motorist de ferăstraie mecanice, fu- 
nicularist. tractorist forestier etc. 
In inima munților, în cele peste 200

cabane confortabile, forestierii au 
odihnă plăcută, biblioteci, aparate de 
radio, lumină electrică. Numeroase 
puncte sanitare și farmaceutice, can
tine, băi. stau la dispoziția lor. Pes
te 50 de magazine bine aprovizio
nate le oferă tot ce le este necesar. 
Seara, în cabanele de la Mara, Pal- 
tinu, Făina sau din alte părți, ade
sea lumina se stinge și sute de fo
restieri urmăresc cu atenție filme 
documentare din munca tor sau 
filme artistice.

Din inima munților, freamătă viața 
nouă. Altădată muncitorii izbeau cu 
topoarele din greu, căindu-și viața 
plină de negură. Azi, cîntecul mol
com al ferăstraielor mecanice se 
împletește cu binecunoscutele „țî- 
purîturi" de veselie, de viață tot 
mai fericită.

DUMITRU LUPȘE 
directorul D.R.E.F. Maramureș

Cea mai importantă bogăție a 
subsolului regiunii o constituie ză
cămintele de minereu. Exploatarea 
lor datează încă din vremuri stră
vechi. Foștii stăpîni de mine puneau 
în valoare zăcămintele cu cele mal 
ieftine mijloace: roaba, lopata, tîr- 
năcopul, căruciorul de lemn împins 
de oameni șau tras de cai orbi 
erau singurele unelte de producție 
folosite în subteran. Retribuția mun
citorului pentru cele 12—14 ore de 
muncă în adîncul pămîntului nu a- 
coperea nici pe departe nevoile de 
hrană șj îmbrăcăminte ale minerilor 
și familiile lor. Nesiguranța zilei de 
inline, bolile profesionale și acciden
tele erau la ordinea zilei.

Toate acestea nu pot fi date uită
rii, după cum nici urmele tragicu
lui episod din viata minerilor din 
valea Borcutului '■

„Au fost o sută de bărbați.
O sută de soți, părinți, frați și fii 

— o sută de oameni.
Din rodul vitreg al muncii lor își 

trăgeau sufletul, de pe o zi pe alta, 
sute de. oameni, tineri și mai vîrst- 
nici, bătrîni și copii, un sat întreg. 
Dar au pierit în trei ani, mistui ți de 
plaga neiertătoare a silicozei. Și sa
tul acela de sub coasta îndoliată a 
Măgurei și-a schimbat numele în 
Valea Văduvelor. Un sat întreg de 
femei cernite și de orfani... In urma 
lor a rărnas doar amintirea năpras
nică a acestei morți unice, chiar și 
în istoria din trecut a lumii mine
lor. istorie a marilor catastrofe ne
văzute din străfundurile pămîntu
lui...".

Urmașii celor din valea Borcutu
lui sînt tot mineri. Dar, spre deose
bire de bunicii și părinții lor, ei fo
losesc în subteran o serie de meca
nisme, care fac ca munca să devină 
din ce în ce mai ușoară și mai pro
ductivă : locomotive Diesel și elec
trice, troliuri, screpere, mașini de 
încărcat minereu, perforatoare me
canice, precum și alte utilaje mo
derne. Pentru el s-au instalat ven
tilatoare și ș-au săpat zeci de kilo
metri de galerie, prin care se îm
prospătează necontenit atmosfera 
din subteran cu aer curat de la su
prafață. La Săsar. în celelalte ex
ploatări miniere din Maramureș, 
transporturile pe principalele galerii 
sînt complet mecanizate, iar la toa
te fronturile de muncă perforarea 
se face astăzi numai cu perforatoa
re susținute mecanic.

Sumele investite pentru moderni

zarea și dezvoltarea industriei mi
niere în Maramureș, de la începutul 
șesenalului și pînă în prezent, se 
ridică la peste 1 miliard de lei, din 
care pentru procurări de utilaje și 
diferite lucrări menite să îmbunătă
țească tot mai mult condițiile de 
muncă în subteran au fost cheltuite 
peste 150 000000 lei.

Rod al măsurilor luate pentru 
dezvoltarea industriei miniere în 
Maramureș este și întreprinderea de 
explorări miniere din Baia Mare. 
Creată în urmă cu 13 ani, ea și-a 
sporit volumul de lucrări geologice 
de peste 17 ori, creînd condiții pen
tru deschiderea a o serie de mine: 
llba, Șuier, Valea Roșie, ca și pen
tru darea în exploatare a unor noi 
perimetre și orizonturi miniere la 
Cavnic. Baia Borșa, Nistru, Băita 
și în alte localități. De asemenea, 
colectivul de aici a introdus în cer
cetare o nouă metodă — forajul de 
mare adîncime cu sondeze. Pe șan
tierele de cercetare din regiune func
ționează în prezent 35 asemenea in
stalații, care execută săpături și 
iau probe pînă la o adîncime de 
I 200 ni.

Investițiile masive făcute în anii 
puterii populare în Maramureș au 
schimbat din temelii și viața orașe
lor și centrelor muncitorești din a- 
ceastă parte a țării. La Baia Mare, 
Baia Sprie, Cavnic, Baia Borșa, 
peste tot unde trăiesc și locuiesc 
mineri au apărut cartiere noi de lo
cuințe. Numai în ultimii patru ani, 
minerii au primit aproape 1 000 de 
apartamente confortabile, 7 cămine 
— hotel cu peste I 200 de locuri, 6 
băi muncitorești, care deservesc cir
ca 4600 de persoane, un cinemato
graf cu 600 de locuri în orașul Baia 
Sprie, un club muncitoresc modern, 
avînd o sală de spectacole cu ЮѲ 
de locuri în comuna Baia Borșa, 
precum și alte numeroase obiective 
sociai-cuiturale. Școli, spitale, dis
pensare, farmacii pot fi întîlnite 
astăzi chiar și în cele mai tinere a- 
șezări miniere ale Maramureșului.

Recunoscători pentru toate aces
tea partidului și guvernului, mine
rii Maramureșului raportează, în 
preajma celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, că au sporit eu 
aproape 60 la sută prodtîcția față 
de anul 1959, punînd la dispoziția 
economiei naționale mereu mai mult 
minereu.

C. JOSAN

METAMORFOZA MINEREURILOR
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COMPARAȚII
In anul 1944

. — Case de naștere
|’ — Spitale
, — Dispensare de întreprinderi
1 — Farmacii
, — Policlinici

— Aeroporturi sanitare
— Circumscripții sanitare

, — Mortalitatea
) mie
i — Mortalitatea
r sută
? — Un medic
( de locuitori
1 samblul regiunii la 3277 lc-
> suitori.

generală

infantilă

19,1

o 
. 7

0
5
0
0

61 
la

14,5 la

revenea la 10 000 
în Oaș, iar pe an-

...și m prezent
— Case de naștere 93
— Spitale 18
— Dispensare de întreprinderi 24
— Farmacii 70
— Policlinici 1 li

din care două de întreprindere.
— Aeroporturi sanitare 12

(cîte unul de fiecare centru 
raional și. orășenesc, piue 3 în 
comunele mai îndepărtate 
calea ferată).

_ — Circumscripții sanitare
—- Mortalitatea generală... s-a 

dus la aproape 8 la mie.
— Mortalitatea infantilă... 

zut la 5 la sută.
К Un medic revine aeuso 

1000 de locuitori.
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Rezultatele obținute sînt o

partidul și guvernul nostru o acordă ocrotirii sănătății populației 
maramureșene. Dacă în anul 1951, de exemplu, fondurile alocate de 
stat în acest scop au fost de aproape 15 milioane lei, cele reparti
zate în acest an depășesc suma de 158 milioane. înseamnă deci că 
în 14 ani fondurile destinate oc rotirii sănătății populației maramure
șene, au țreșcut de pește 10 ori.

urmare firească a atenției pe care

Dizlocate din adîncuri. miile de 
tone de minereu ajung prin inter
mediul trenurilor subterane și al co
liviilor de extracție la suprafață 
Cît minereu se scoate ?

Dacă cel extras într-un an, de 
pildă, ar fi depozitat sub cerul li
ber ar forma de bună seamă un 
munte. Dar minereul n-are timp să 
stea. Și aceasta nu pentru că ar fi 
Introdus imediat în cuptoare pentru 
a primi „botezul" focului și a se 
transforma în lingouri, ci pentru că 
urmează o cu totul altă cale — 
calea marilor metamorfoze care, din 
bulgări zgrunțuroși îl transformă în 
cabluri- pentru liniile de înaltă ten
siune, țevi de plumb pentru instala
țiile de apă etc., etc.

Prima și cea mai importantă fază 
din acest proces complex este ace
ea a... îmbogățirii minereului. Ea 
se făcea pînă acum două decenii 
în șteampuri și instalații rudimen
tare, regimul burghezo-moșieresc lă- 
sînd drept „moștenire" Maramureșu
lui doar o singură instalație de flo- 
tare. Montată în niște maghernițe 
Insalubre, ea era renumită mai ales 
prin climatul favorabil intoxicațiilor 
cu plumb și cu cianură.

Astăzi, peisajul maramureșan s-a 
întregit cu instalații moderne de 
flotare — Uzina centrală de pre
parare a minereurilor Baia Mare, 
cea mc: mare de acest fel din țară, 
flotațiile din Raia Sprie, Baia Bor
șa, Cavnic și altele.

ci noapte, noile ч-Нпе șî Insta

lații de flotare a minereurilor, scăl
date in lumina soarelui sau a becu
rilor fluorescente, înzestrate cu cele 
mai moderne mașini și utilaje — toa
te de proveniență romînească, fa
bricate în parte la Uzinele „Unio" 
din Satu Mare și U.M.M.U.M. Baia 
Mare — prelucrează în flux conti
nuu mii de tone de minereu. Din 
minereu se elimină astfel sterilul, 
obținîndu-se concentrate de metale 
neferoase, care constituie materia 
primă de bază a industriei chimi- 
co-metalurgice. Abia acum, minereul» 
poate lua drumul cuptoarelor...

Străinul ce poposește pentru îriîia 
dată în orașul de sub poala Dealu
lui Fiorilor, sosit cu ideea precon
cepută că ia Baia Mare se află în
tr-un oraș al minerilor, privește cu 
uimire coșurile înalte, veșnic fume- 
gînde, ce parcă au fost construite 
Spre a sprijini azurul cerului băi- 
mărean. Sînt coșurile Combinatului 
chimico-metalurgic și al Uzinelor 
„1 Mai’’, la baza cărora duduie 
cuptoare încinse ia peste 1 500 
grade. Acestor „guri" nesățioase le 
trimit zilnic minerii sute de tone 
de concentrate, alese în uzinele de 
preparare a minereurilor din cuprin
sul regiunii.

Asemenea oțelarilor, topitorii băi- 
măreni se străduiesc să stăpînească 
cît mai bine focul, să transforme 
rodul muncii minerilor în lingouri, 
pe care să poată aplica „marca băi- 
măfeană”. In ajutorul lor eu ve
nit zecile de milioane de îei alo

cate de stat pentru modernizarea șl 
dezvoltarea uzinelor, locul halelor 
insalubre ale „regelui neîncoroaat 
al metalului băimărean" — Weîser 
—- fiind luat acum de cuptoare mo
derne, de hale și instalații din orie 
mai perfecționate.

Topitorii băimăreni știu să folo
sească bine spațiile de topire e- 
xistente. Jn cinstea marii sărbători 
de la 23 August ei au reușit să 
obțină de lâ un singur cuptor un 
volum de metal care în anii tre- 
cuți era obținut de la două cup
toare. Prin munca lor, cocsul și 
fondanții introduși în cuptoare dau 
naștere prețiosului lingou de metal, 
atît de necesar economiei patriei. 
De la cuptor, metalul mai trece la 
convertizare sau în uriașele căldări 
de rafinare, unde, curățindu-se de 
impurități, el cîștigă în calitate.

Dar nici după această complicată 
operație metalul n-a ajuns încă la 
„maturitate". Preluat de alte insta
lații, el este transformat pe cale 
electrolitică, prin presare. tragere 
sau alte mijloace. în laminate d? 
plumb, lingouri de metale pure. în- 
cheindu-ș: astfel lunga cale pe care 
a pornit din subteranele minelor.

...In flecare zi. pe drumurile pa
triei pornesc din uzinele chimico- 
metalurgice băimărene trenuri încăr
cate cu produsele lor specifice ■— 
produse chimice, metalurgice etc — 
obținute prin hărnicia minerilor, pre- 
peretorilw și fnetalurgiștiler noștri.

T. TOH4TAN
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Vizita delegației guverna mentale 
romîne in franța

Călătoria pe
PARIS 3. Trimisul special Ager- 

prea, Mircea Moarcăș, transmite:
Astăzi dimineață, delegația gu

vernamentală romînă. condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, fi-a continuat călătoria pe 
Valea Loarei. De la Chambord, 
unde membrii delegației și-au pe
trecut noaptea, coloana oficială de 
mașini a parcurs autostrada care 
urmează cursul Loarei. După o 
scurtă oprire la castelul de Villandri. 
renumit pentru admirabilele sale 
grădini din secolul al XVI-lea. re
constituite în _ prezent, coloana de 
mașini își continuă drumul, ajun- 
gînd la Chinon, unde relicvelor tre
cutului le iau locul turnurile centra
lei atomo-electrice.

In sala de conferințe a centralei.

Declarația președintelui
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne,

Ion Gheorghe Maurer, 
făcută Radioteleviziunii franceze

PARiS 3. Trimisul special Ager
pres transmite:

înaintea plecării din Paris, la 
Hotel Crillon, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut următoarea declarație Radio
televiziunii franceze :

Delegația guvernamentală romînă 
se află în preajma reîntoarcerii sale 
în Romînia. după o vizită rodnică 
în minunata dumneavoastră țară.

In timpul șederii noăstre am a- 
vut prilejul de a proceda la un 
schimb de păreri util cu primul mi
nistru, Georges Pompidou, precum 
și cu alte personalități franceze e- 
minente. Am făcut, de asemenea, 
vizite care ne-au permis să cunoaș
tem noile realizări ale poporului 
dumneavoastră.

Am avut cinstea și plăcerea de a 
întîlni pe președintele Republicii

Dezbateri furtunoase în Adunarea
Nafională a

SEUL 3 (Agerpres).
Duminică seara au avut loc dez

bateri furtunoase în Adunarea Na
țională a Coreei de sud în legătură 
cu așa numita „lege a presei" pro
pusă: de guvern. în scopul de a-și 
asigura controlul asupra tuturor pu
blicațiilor. Totodată, majoritatea gu
vernamentală a cerut ca, toți zia

riștii, care i-au cerut președintelui 
Pak Cijan Hi să demisioneze, să fie 
pedepsiți cu un an de închisoare, 
sau . o amendă de 2 000 de dolari. 
Această pretenție a stîrnit proteste 
vehemente din partea opoziției. Nu

meroși deputați din partea partidu
lui democrat au părăsit sala de șe
dințe în semn de protest, declarînd 
că nu pot accepta o asemenea mă-1 
sură „antidemocratică și anticonsti
tuțională".

Coreei de sud
In fața Adunării Naționale, depu

tății opoziției au organizat o de
monstrație împotriva planurilor gu
vernului de sugrumare a libertății 
presei și drepturilor democratice ale 
studenților și corpului didactic uni
versitar. Politia a intervenit, îm
prăștiind această demonstrație, pri
ma după' anularea stării excepțio
nale.

Datorită voturilor majorității gu ■ 
vernamentale. Adunarea Națională a 
adoptat o hotărîre care prevede 
suspendarea ziarelor, agențiilor de 
presă și stațiilor de radio care s-au 
pronunțat pentru demisia președin
telui Pak Cijan Hi. Comentînd a- 
ceastă acțiune, agenția Associated 
Press arată că ea a provocat o si
tuație extrem de încordată între 
guvern și opoziție.

S, u. A.: Ameliorarea situației la Rochester
NEW YORK 3 (Agerpres).
Guvernatorul statului New York, 

Nelson Rockefeller, a ordonat ca 
1 500 de oameni ai gărzii naționale, 
staționați la Rochester în urma in
cidentelor rasiale, să părăsească o- 
rașul. întrucît situația s-a ameliorat. 
Cu toate acestea, ca măsură de pre
vedere. la Rochester vor mai rămî- 
ne 200 de soldați.

Totodată agențiile americane de 
presă relatează despre noi inciden
te cu caracter rasial în orașul Jersey 
City (statul New Jersey), unde ma
nifestant de culoare au protestat 
împotriva arestării a doi negri. S-ău 
produs ciocniri între poliție și ma-

Valea Loarei
Andre Hannothiaux, consilier gene
ral al E.D.F. (Electricite de France), 
dă explicații asupra dezvoltării e- 
nergeticii în Franța și a caracterisr 
ticilor centralei de la Chinon. Oaspe
ții romîni vizitează apoi instalațiile 
centralei, care funcționează cu ura
niu natural.

De la Chinon. membrii delegației 
au plecat spre Saumur, unde pe a 
înălțime de la care se deschide o 
splendidă vedere asupra Văii Loarei 
au luat dejunul. La dejun. împreună 
cu persoanele oficiale care însoțesc 
delegația, a participat și ministrul 
agriculturii al Franței. Edgar Pi
sani, care, aflîndu-se în vecinătate, 
la proprietatea sa, a finut să-i cu
noască pe oaspeții romîni.

De îa Saumur, delegația romînă 
a plecat cu trenul spre Paris.

Franceze, Excelența șa Charles de 
Gaulle.

Vizita noastră în Franța consti
tuie un moment important în evo
luția relațiilor dintre țările noastre, 
relații care continuă — în condițiile 
realităților noastre actuale — legă
turile valabile ale tradiționalei prie
tenii franco-romîne.

Vizita noastră marchează un pas 
înainte. în opera de colaborare a ce
lor două țări ale noastre în dome
niile economic, . cultural, tehnic și 
științific.

Sîntem convinși că această cola
borare nu va întîrzia să-și aducă 
roadele, pentru binele celor două 
popoare ale noastre și pentru cauza 
păcii în lume.

Permiteți-mi. înainte de plecarea 
noastră, să adresez poporului fran
cez un salut călduros și urările 
noastre cele mai sincere.

nifestanți, inregistrîndu-se mai mulți 
răniți.

Robert Wagner, primarul orașului 
New York, care a avut o întreve
dere ia Casa Albă cu președintele 
Johnson, a declarat că a discutat 
cu acesta situația din New York, 

programul de luptă împotriva sără
ciei și problema locuințelor. Wagner 
a anunțat că va pleca din nou la 
Washington pentru a discuta- cu mi
nistrul muncii, Willard Wirtz mij
loacele pentru punerea cît mai ra

pidă în aplicare a „planului de lup
tă împotriva sărăciei" la New York. 
Un asemenea program prezintă un 
caracter acut, mai ales în cartierul

Ci^u: 0 nouă creștere a tensiunii
NICOSIA 3 (Agerpres).
Potrivit' relatărilor agențiilor de 

presă, ciocnirile dintre cipriot» greci 
și turci au provocat luni o nouă 
creștere a tensiunii în rîndul celor 
două comunități. Corespondentul din 
Nicosia șl agenției France Presse 
relatează că în diferite localități ale

Noul guvern italian a obținut votul 
de încredere

3. Corespondentul Ager- 
pres, Octavian Paler, transmite:

După ce sîmbătă seara noul gu
vern de coaliție prezidat de Aldo 
Moro a obținut din partea Senatu
lui votul de ■ încredere, luni diminea
ța, la Palatul Montecitorio (sediul 
Camerei Deputaților) au început 
dezbaterile asupra declarației-pro-

leningrad : intîlnirea reprezentanților 
vieții publice americani și sovietici

LENINGRAD 3 (Agerpres).
La Leningrad a luat sfîrșit întîl- 

nirea tradițională a reprezentanților 
vieții publice americani și sovietici, 
consacrată căutării căilor concrete 
de îmbunătățire a relațiilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S.

La conferința de presă care a a- 
vut toc s-a arătat că participantii 
la întîlnire au constatat cu satisfac

Cea mai mare rețea de transportare 
a energiei electrice din S. U. A.

NEW YORK 3 (Agerpres).
Pînă în anul 1971 va fi pusă în 

funcțiune cea mai mare rețea de 
transportare a energiei electrice din 
Statele Unite. Construcția ei va 
costa 700 milioane dolari, dintre ca
re 300 milioane vor fi acoperite de 
guvernul federal.

Restabilirea ordinii la Singapore
SINGAPORE 3 (Agerpres).
Starea excepțională declarată în 

orașul Singapore după incidentele 
sîngeroase din 2 iulie între grupu
rile de naționalități din acest oraș 
a fost ridicată la 2 august. Activi
tatea în oraș a fost restabilită to
tal. In raportul final al poliției, dat 
publicității la 3 august, se arată că 
în cele patru zile cît au durat cioc-

Inundații în India
DELIII 3 (Agerpres).
Inundațiile provocate de revărsă

rile cursurilor de apă fac ravagii 
în cinci state indiene. In statul 
Uttar Pradesh, apele au distrus 400 
de locuințe, iar în statul Pundjab 
300 de sate se află sub apă. Intr-o 
serie de regiuni din statul Pundjab 
comunicațiile au fost total între
rupte, iar semănăturile distruse. 
Datorită . revărsării rîurilor. *- sta
tul Bihar s-a format un lac de a- 
proape 100 kilometri pătrafi.

negrilor. Harlem, unde mizeria este 
accentuată.

„Consiliul regional din sud", or
ganizație compusă din albi și negri 
pentru promovarea posibilităților e- 
gale pentru toți cetățenii din sud. a 
comunicat că în ultimii doi ani nu
mărul alegătorilor • negri înregistrați 
în statele din sud a crescut cu peste 
500 000 persoane. Numărul total al 

alegătorilor negri înregistrați în 11 : 
state sudice era fa 1 aprilie de 

1 937 982, proporția fiind de un a- 
legător negru la șase albi. Dintre 
state, numărul cel maț mare de a- 
iegători negri înregistrați îl are 
Texas și cel mai mic Mississippi.

Ciprului. în special în regiunea tre
cătorii Saint Hilarion, Ia Mansura, 
precum și în unele cartiere mărgi
nașe ale capitalei Ciprului au avut 
loc în tot cursul dimineții de luni 
ciocniri însoțite de schimburi de fo
curi între cipriofii greci și turci.

gram a guvernului. Potrivit presei 
din Roma, dezbaterile vor dura a- 
proximativ 4 zile, votul final urmînd 
să aibă loc joi sau vineri.

Tot luni dimineața șefii grupuri
lor parlamentare ale partidelor s-au 
reunit pentru a stabili calendarul 
activității Camerei, pînă la apropia
ta vacanță parlamentară.

ție îmbunătățirea climatului interna
țional în decursul ultimului an. Ei 
și-au exprimat speranța că „necesi
tatea relațiilor pașnice dintre state, 
recunoscută pretutindeni, își va găsi 
expresia în acțiuni concrete" care 
ușurează apropierea continuă între 
țări în domeniile economic, comer
cial, științific și cultural.

Aceasta va permite legarea în
deosebi a două mari centre produ 
cătoare de energie electrică: bara
jele Hoover, situate la hotarul din
tre statele Nevada și Arizona, cu 
centralele electrice din statul Utah.

nirile un număr de 22 persoane au 
fost ucise, iar alte 461 rănite. In 
perioada stării excepționale, au fost 
arestate 2 641 persoane.

ROMA. In regiunea Peruggia s-a 
înregistrat un cutremur de pămînt, 
care a provocat daune clădirilor din 
oraș. Nu s-au . înregistrat victime.

TEHERAN. Un grup de locuitori 
ai orașului iranian Kazwina au a- 
dresat Ministerului Sănătății un 
memoriu cerînd îmbunătățirea asis
tenței medicale. In memoriu se a- 
rată că, deși orașul are o populație 
de 80 000 de locuitori, aici . există 
un singur spital cu 50 de paturi. 
Tot acest spital trebuie să deser
vească și populația din satele în
vecinate. care numără 400 000 de 
oameni.

ROiMA. La Roma s-a anunțat eă 
la sfîrșitul lunii august vor începe 
lucrările pentru construirea celui 
de-al treilea tunel pe sub Alpi. El 
va trece prin regiunea Frejus. Noul 
tunel lung de 12 km va fi destinat 
circulației cu autovehicule.

LOCARNO. Duminică s-a încheiat 
la Locarno (Elveția) Festivalul in
ternațional al filmului la care au 
fost prezentate 28 de filme din 18 
țări.

Premiile „Vălul de aur" și „Vă
lul de argint" pentru filme de lung 
metraj au fost decernate filmelor 
cehoslovace „Asul de pică" și. res
pectiv. „Marele zid".

SALISBURY. Curtea Supremă din 
Salisbury a pronunțat sentința în 
procesul împotriva a cinci africani, 
învinuiți de a fi provocat dezordine 
într-un magazin universal. Aceștia 
au protestat împotriva faptului că 
personalul magazinului a refuzat să 
le vîndă mărfuri,'pe motivul că ma-

furțtle it eliberare eațltiili 
an pătruns ю capitala Доовіеі

CAIRO 3 (Agerpres).
Un reprezentant al guvernului an

golez în exil a declarat la Cairo că 
unități aie forțelor de eliberare na
țională au pătruns în capitala An- 
golei, Luanda, lansînd un atac prin 
surprindere împotriva trupelor por
tugheze. Un mare număr de militari 
portughezi au fost uciși și răniți. 
In prezent, a declarat reprezentantul 
guvernului angolez, luptele continuă 
în cartierul Samba din Luanda.

Scopul vizitei unei delegații 
congoleze (Leopoldville) 

la Brazzaville
LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres).
La Leopoldville s-a anunțat că o 

delegație guvernamentală condusă " 
de Leon Mambolelo. ministru de 
justiție în guvernul condus de Moise 
Chombe. va pleca la 4 august într-o 
vizită în Republica Congo cu capi
tala la Brazzaville. Intr-un comuni
cat dat publicității de serviciul de 
presă de pe lîngă președinția Con
siliului de Miniștri din Leopoldville 
se anunță că scopul acestei vizițe-*'^ 
este de a determina guvernul de 4 
Brazzaville să nu mai ofere trupe-*' 
lor răsculate accesul Ia baza militară 
de instrucție de la Gambona.

Creația unui tînăr poet 
grec

ATENA 3. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

La Atena au apărut două volume 
de versuri ale tînărului poet Panos 
Panayotumis. Poeziile sînt inspirate 
de dragostea față de om și de via
ță,, .precum și de dorința poetului 
de a lupta împotriva pericolului 
nuclear. Primul volum intitulat „În
cercarea nucleară" redă aversiunea 
poetului față de amenințarea bom
bei atomice. Ai doilea volum, inti
tulat „Cîntec de culoare albastră", 
exprimă sentimente de dragoste 
pentru om în dorința salvării luT de > 
distrugerea nucleară.

RÎNDURI
gazinul este rezervat exclusiv albi, 
lor. Toți acuzații au fost condam
nați la închisoare pe cinci ani.

LAGOS. Organizația clandestină 
„Patarri" a provocat grave inciden
te în Nigeria de nord, care s-au sol
dat cu moartea a 95 de persoane 
și cu rănirea a peste 100 de persoa
ne. Politia a anunțat că a arestat 
779 de membri ai acestei organiza
ții care vor fi deferiți justiției sub 
acuzarea de asasinat, incendii și 
jaf.

TEHERAN. Un puternic incendiu 
a izbucnit duminică în sectorul de 
sud-est al orașului Teheran. Incen
diul a mistuit o fabrică forestieră, 
una de macaroane, un depozit de 
mărfuri, cinci mggazine și cîteva 
clădiri de locuințe. Pagubele pro
duse se evaluează la 80 000 000 de 
riali.

ROA4A. In vederea celui de-al 
15-lea Festival internațional ai fil
mului documentar, ce se va des
chide la Veneția, au fost selecțio
nate 76 de filme din cele 160 pre
zentate. Printre cele selecționate se 
află și filmul romînesc „Cotidiene" 
realizat de Olimp Vărășteanu

SANTIAGO DE CHILE. Un nu- 
măr de 150 000 de femei din capi
tala Republicii Chile au participat 
la 2 august la un miting în spri
jinul lui Salvador Allende, candidat 
din partea Frontului acțiunilor popu
lare. la alegerile prezidențiale ce 
vor avea loc la 4 septembrie. Potri
vit relatărilor presei chiliene acesta 
a fost cel mai mare miting electo
ral din țară.
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