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ÎNTRECERII SOCIALISTE
La sfîrșil de decadă

Roade ale entuziasmului colectiv
Prima decadă din luna în care 

poporul nostru va sărbători a XX-a 
aniversare a eliberării patriei s-a 
încheiat. In această scurtă perioa
dă, colectivul minei Vulcan a înscris 
pe graficul întrecerii succese mari 
și deosebit de semnificative. La 
cifrele anterioare s-au adăugat alte 
1100 tone de cărbune extrase peste 
sarcinile de plan. Acest succes se 
datorește creșterii considerabile a 
productivității muncii care s-a ridi
cat la 1,283 tone/post față de 1,190 
cît este planificat, cît și întrecerii 

Entuziaste care a cuprins întregul 
colectiv. Sectoarele productive I, 
III, IV și V, ajutate în permanență

de cele auxiliare, au înregistrat în 
fiecare zi succese remarcabile.

Pe brigăzi, la loc de frunte se si
tuează cele conduse de membrii de 
partid Bălău Petru, Lebădă Gheor- 
ghe, Sfittic loan, Șerban Nicolae 1, 
Cosțea loan și. alții.

Chezășia realizărilor o constituie 
faptul că organizațiile de bază de 
partid din cadrul sectoarelor se o- 
cupă cu competență de activitatea 
economică, dau sprijin concret și 
contribuie electiv la soluționarea 
problemelor de producție.

FLORII IOAN
secretar al comitetului de partid 

E. M. Vulcan

HĂRNICIA ANINOSENILOR
Gupele pline cu cărbune aleargă 

zi și noapte fără încetare pe cablul 
de oțel al funicularului ducînd spre 
preparația din Petrila rodul bogat 
al hărniciei din adîncuri a mineri
lor aninoseni. Și hărnicia din aba- 
taie, întregită cu a minerilor de la 
pregătiri, a personalului auxiliar 
este socotită în fiecare zi la recepție 
unde la cifrele ce reprezintă depă
șirile de plan anterioare se adaugă 
altele noi. Cifre noi, mobilizatoare 
au fost adăugate și la angajamentele 
inițiale ale sectoarelor și exploatării. 
Colectivul sectorului I și-a mărit an
gajamentul anual la 5 300 tone de 
cărbune extrase peste plan. Rezulta
tele obținute în întrecere în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării au arătat că și această cifră e 
prea mică față de hărnicia și price

Industria locală — 
în plin ăvînt

perea colectivului sectorului. Dovadă 
sînt cele aproape 900 de tone de căr
bune extrase peste angajamentul a- 
nual. Minerii din sectorul II și-au 
majorat angajamentul Ia 4 350 tone, 
îndeplinirea lui nu i-a împiedicat 
însă să m'ai extragă pînă la 10 au
gust încă aproape 1300 tone de căr
bune în plus. Cu angajamentul a- 
nual îndeplinit și depășit întîmpină 
aniversarea eliberării și colectivul 
sectorului III.

Cînd sectoarele productive înscriu 
succese, ele se văd și pe exploatare. 
La cele 15 000 tone cît prevedea an
gajamentul mărit pînă la 23 August 
s-au mai adăugat încă 550 tone și 
nu încape îndoială că pînă în aju
nul marii sărbători depășirea va creș
te continuu. Aici lucrează doar bri
găzi harnice ca cele conduse de 

Crîsteă Aurel, 
Schneider Fran- 
cisc, David Ioan 
și multe altele.
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DECORAȚI CU ORDINUL MUNCII

PETER NAGY CAROL, 
miner șef de schimb 

E. M. Lupeni

DIANA CHIȚU, 
miner șef de brigadă 

E. M. Lupeni

KONCSE EMERIC, 
prim maistru miner

E. M. Lupeni

SUCIU VIOREL, 
maistru electromecanic

E. M. Aninoasa

Repetiții
Am poposii zilele trecute la clubul 

muncitoresc din Lupeni. Voiam să 
aflu ce pregătesc formațiile artistice 
de aici pentru marea sărbătoare a e- 
liberării. Ь-am căutat, cum era firesc, 
pe too. Ardeleana loan, directorul 
clubului, dar nu era in birou.

— Poate-i jos, la fanfară — mi 
s-a spus. Știți, zilele acestea fanfara 
clubului nostru va pleca la București

La mina Aninoasa

Există posibilități pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui

Însemnări de reporter

In cei 16 ani de la în
ființarea sa, industria loca
lă din orașul Petroșani a 
cunoscut o dezvoltare ver
tiginoasă atit in ceea ce 
privește producția de bu
nuri de larg consum cit 
și in ce privește prestările 
de serviciu direct către 
populație. Astfel, față de 
1959, .olumul producției 
globale din 1964 repre
zintă o creștere de 18 la 
sută — depășind ritmul 
mediu de creștere planifi
cat ; ponderea cea mai 
mare in volumul producției 
globale o are producția de 
bunuri de larg consum care 
in 1964 reprezintă 56,5 la 
sută din total, față de 1959 
cind reprezenta numai 32 
la sută.

In prezent I.O.I.L. își 
desfășoară activitatea în 34 
de unități: ateliere mecani
ce, cariere de piatră și 
concasoare, ateliere de tîm- 
plărie, secție de produs 
vată de croitorie, de con
fecționat plapume și altele, 
darace de lină, fabrică de 
gheață, de umplut sifoa- 
ne, mori de porumb cu re
gim comercial și prestator, 
brutării. O seamă sînt u- 
nități noi ca: atelierul de 
tîmplărie — mobilă din 
Petroșani, atelierul de ta
pițerie, secția de plapume, 
secția de vată croitorie, fa 
brica de gheață, cariere de 
piatră,. stații de concasoa
re — toate înființate din 
fonduri de investiții și mi
ca mecanizare.

Ca resursă locală exploa

tată de întreprinderea 
noastră este piatra. Astfel, 
în 1964 extragerea și con- 
casarea pietrei atinge volu
mul de producție Cel mai 
ridicat, de 50 000 tone, fa
ță de 20 000 tone cît se 
extrăgea și concasa în 
1958.

O creștere substanțială 
s-a realizat și la producția 
de mobilă, ramură care 
numai într-o perioadă de 
5 ani a produs și livrat 
comerțului socialist: 2 700 
bucătării, 800 garnituri ca
mere combinate, 1 700 buc. 
canapele pat, 10 700 buc. 
dormeze și somiere și di
ferite tipuri de mobilă: bi
blioteci, mese, scaune, du
lapuri, divane.

Ținînd seama de nevoile 
unităților comerciale s-au 
pus bazele și s-a dezvoltat 
producția de confecții din 
țesături ca plapume și sal
tele, reușind ca din 1959 
și pînă în 1964 să produ
cem și să livrăm 51000 
buc. plapume de stambă și 
mătase și peste 3 000 buc. 
saltele. In același, timp, 
s-au pus bazele unei uni
tăți noi, de vată de croito
rie, a cărei producție a a- 
juns în 1964 la 165 tone.

Se împlinesc anul acesta 
20 de ani de la eliberare. 
In această perioadă, indus
tria locală și-a adus din 
plin aportul la dezvoltarea 
economică a orașului nos
tru regional.

COSMA GHEORGHE 
director I.O.I.b. Petroșani

Conferințe 
tehnice

Cabinetul tehnic 
de la preparația 
Petrila organizea
ză lunar cîte o 
conferință tehnică.; 
In cursul acestui 
an, cabinetul teh
nic a prezentat 
în fața muncitori
lor 6 conferințe 
tehnice. Dintre a- 
cestea amintim: 
„Factorii princi
pali de reducere a 
consumurilor spe
cifice" prezentată 
de inginerul Had- 
nagy Alexandru;

pentru a participa la faza finală a 
celui de-al VII-lea concurs al forma
țiilor artistice de amatori și repetă 

mereu.
M-am conformai și iată-mă in sala 

unde cei 50 de membri ai fanfarei, 
sub îndrumarea instructorului Roth 
Herman, repetau de zor. I-am ascul
tat cu atenție.

— Merge bine fanfara ? — mă a- 
dresez tovarășului Roth.

— Ba. Repetițiile intense își spun 
cuvintul. După întoarcerea de la re

giune unde am ocupat primul loc, 
n-am întrerupt pregătirea, ci am in
tensificat-o. Vom duce in Capitală 
mesajul artei din Valea Jiului și ne 
vom strădui să fim la înălțime așa 
cum sînt și harnicii noștri mineri.

— Tovarășul Ardeleanu nu v-a vi
zitat astăzi ?

— Ba da. A fost aici chiar acum, 
dar a plecat. Poate-i la cercul de 
artă plastică.

l-am lăsat să-și continue repeti
ția pe membrii fanfarei și am conti
nuat căutarea directorului.

Merg la atelierul de artă plastică. 
Dar nici acolo nu era. Plecase cu 

tovarășul Tellmann la atelierul foto 
al clubului să trieze niște- fotografă 

pentru expoziția pe care aceștia o vor

D. GHEONEA

(Continuare in pag. 2-a)

Succese aproape pe toată linia. 
Astfel se poate caracteriza activita
tea economică a minei Aninoasa 
după rezultatele obținute pe primele 
7 luni din acest an. La producție, 
depășirea se ridică la 15 328 tone 
de cărbune, productivitatea a fost cu 
0,043 tone/post mai mare decît cea 
planificată. Făcîndu-se bilanțul pe 
șase luni au rezultat 108 516. lei e- 
conomii la prețul de cost. Pînă aci 
toate sînt bune. Dar să vedem de 
ce succese numai... aproape pe toată 
linia?'

— E bai cu calitatea cărbunelui 
nostru, spun minerii aninoseni.

Intr-adev<r, la calitate, mina A- 
ninoasa continuă să rărnină deficita
ră. Acest colectiv a fost penalizat 
în fiecare lună pentru depășirea pro
centului de cenușă admis, iar după 
7 luni penalizarea se ridică la 7 028 
tone de cărbune. De-a lungul a 6 
luni minerii aninoseni au pierdut 
pentru cărbunele rebutat peste 800 000 
lei! Care să fie cauza ?

Unii dintre tehnicienii minei au 
convingerea că mare parte din vi
nă o poartă acei care lucrează în 
abataj și nu aleg șistul Ia locul de 
muncă și nici la gura rolului, nu 
pușcă selectiv; că multi maiștri mi
neri se ocupă mal mult de apro
vizionare și transportul producției și 
dau uitării calitatea.

— Măsuri cum am luat în acest 
an nu au fost luate în alți ani — 
spune șeful exploatării, toy. Ledrer 
losif. Printre acestea sînt enumera
te preluarea zilnică a șistului încăr
cat de brigăzi, numirea unui tehni
cian responsabil cu calitatea pro
ducției, plasarea 'a doi oameni care 
să- aleagă șistul Ій banda de 50 
metri, calcularea cubajului de pia

tră ce trebuie să rezulte din abataj 
pe baza grosimii intercalațiilor.

La acestea se mai pot adăuga o 
seamă de măsuri întreprinse de co
mitetul de partid și comitetul sindi
catului. „Televizorul" a prezentat săp- 
tămînal emisiuni axate pe tema ca
lității (caricatura îi arăta pe briga
dier cum îl trage un enorm pietroi 
de salopetă și îi mai arăta și obra
zul...). In programele brigăzii artis
tice de agitație, la stația de radio
amplificare. în ședințele de produc
ție ale grupelor sindicale au 
tratate aspecte legate de calitate.

Intr-o zi, soția fostului brigadier 
Sas Teodor s-a prezentat la mină 
să reclame că „dintr-o tonă ce i s,-a 
adus cu camionul n-a putut alege o 
biată roabă de cărbuniI s-a ex
plicat că această tonă era din pro
ducția extrasă în ziua aceea de bri
gada condusă de tovarășul Sas, so
țul reclamantei. Asemenea surprize ’ 
au avut și alte soții. •

Mina Aninoasa întîmpină încă 
greutăți în ceea ce privește îmbu
nătățirea calității. Este vorba în
deosebi de intercalațiile groase de 
70—80 cm de șist negricios și sfă- 
rămicios din stratul 15 blocul 1 care 
nu poate fi ales; la abatajul nr. 2 
din stratul 5 blocul III, sub coperiș, 
există intercalații numeroase, unele 
cu o grosime de 30—40 cm.

Dar dovadă că nu au fost încă 
epuizate măsurile pentru îmbunătă
țirea calității sînt numeroasele bri
găzi cărora în urma cîntăririlor ce 
se efectuează Ii se găsesc cantități 
mari de piatră. Intr-un vagonet tri
mis la ziuă de brigada minerului 
Hegeduș Dănilă, Ia 10 iulie, au fost 
găsite 180 kg. șist vizibil: pentru 
______________ aceasta s-au rebu

tat brigăzii 10 tone 
de cărbune. Brigă
zile conduse de

FR. VETRO

(Continuare 
în pag. 2-a)

I—------ ____
Prin realizări 

deosebite în spori
rea producției și 
a productivității 
muncii. brigada 
minerului Bora 
Grigore de la mi
na Uricani se 
menține lună de 
lună pe lista bri
găzilor evidențiate 
în întrecere. Iată 
o parte din mem
brii brigăzii la 
sfat înaintea in
trării în mină.
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deseteă* în cutând în centrul 
M Și aici, iftsă, i-am călcat 
mă. Boar pensionarul Vizi

oraști- 
in ur- 
Garol, 

ttta membrii activi ai cercului 
de fotoamatori al clubului lucra îm-
pretată cu instructorul Tell толп pen
tru respectiva expoziție. Mi-au spus 
că « plecat la mină pentru a rezolva 

plecarea la București a -fanfarei.
M-am hotărît să-l aștept. Trebuia 

Să vorbesc cu el neapărat. Intre timp 
am urmărit alte activități ce se des
fășurau la club.

In sala oglinzilor, dansatorii se 
avîntaseră într-o suită ardelenească. 
Instructorul Viloaică Dumitru, îi ur
mărea cu atenție pe dansatori, inter
venea cînd era cazul pentru a da in

dicații, pentru a corecta o mișcare a 
pașilor. Am profitat de o pauză pen
tru a afla In ce stadiu de pregătire 

se află dansatorii...
— Avansat — îmi răspunde in

structorul. Pentru 25 August ne-am 

Completat programul cu cîteva dan
suri noi pe care băieții le-au prins 

repede. Personal sînt mulțumit de 
stadiul de pregătire și sper că la 

sărbătoarea festivă de la regiune — 

pentru că dansatorii noștri acolo vor 

da program — să ne comportăm cit 
тЛі bine.

Ieșind din sala oglinzilor, atenția 

mi-a fost atrasă de numeroși oameni 
care discutau pe coridor despre noua 
expoziție de grafică a tovarășului 
Iosif Teltmann deschisă de curînd în 

holul clubului. Am urmărit împreună 

cu ei lucrările expoziției șl mi-am 
întărit convingerea că arta plastică 

se bucură de multă popularitate și 
apreciere în Lupeni.

Dar pregătirile intense ce se fac

la ctatal dăn Legeni in имСема celei,, 
de-a XX-a атовпйгі a eliberării pa
triei de sub țugui fascist nu stin/e-

■ nesc celelalte osUvități.
In timp ce mă interesam de acti

vitatea bibliotecii — deosebit de rod
nică în ultimul timp — îl văd pe to
varășul Ardeleana inirind val-vîrtej.

— S-a stabilit programul pentru 
joia de tineret? — li se adresă ce
lor două bibliotecare.

— Da, răspunseră amindouă deo
dată. Vom organiza o seară literară 
dramatizată la cartea „N-a fost In 

zadar", apoi... dans.
Deși mă convinsesem că la Lupeni 

lucrurile merg bine, am profitat to
tuși de întîlnirea cu tov. Ardeleana 
pentru a mă interesa de pregătirile 
formațiilor clubului în cinstea zilei 

de 23 August.
— V-am căutat peste toi.
— Păi, in aceste zile sini cam. 

greu de găsit. Sînt atltea lucruri de< 
făcut...

— Cu pregătirile pentru S3 August' 
cum stafi?

— Destul de bine. Repetiții inten
se. La marea sărbătoare clubul nos
tru va fi reprezentat de orchestrele 
de muzică ușoară și populară, de for

mația de balalaici și de brigăzile 

artistice de agitație. Formația de 

daruțuri Iși va prezenta programul in 
regiune, iar fanfara se va afla la Bu
curești. In cazul că va veni pînă la 

23 August, va. fi și ea prezentă la 

marea sărbătoare a poporului nos
tru. Dar... vă rog să mă scuzați. Tre

buie să plec să-l anunț pe tovarășul 
Roth ziua și ora plecării, apoi... mai 

am ceva de rezolvat pe. la mină. La 

revedere...
— La revedere și... succes fan

farei.

»

.VPeisaj de pe Malela ■■■■''
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Brigada artistică de agitație a cooperativei meșteșugărești „Sprijinul 
Minier" în timpul unei repetiții,

MAȘINA
In sala spațioasă a secției me

canice de la U.R.U.M.P. sînt ins
talate zeci de mașini unelte: strun
guri de diferite, tipuri, freze, rabo- 
teze, morteze. mașini de găurit și 
de rectificat, mașini cu ajutorul că
rora muncitorii de aici își etalează 
îndemînarea și priceperea, execu
tă diferite piese de schimb și ope
rații de lucru. Omul și mașina sînt 
nedespărțiți in timpul serviciului, 
formează o parte integrantă din pro
cesul de producție al secției, o îm
binare de forță și îndeminare, de 
-multe cunoștințe profesionale, de 
experiență și pricepere în tainele 
.meseriei.

Fiecare mașină are caracteristicile 
ei pe care cel care lucrează cu ea 

■te cunoaște foarte bine. Dar asta nu 
ajunge După ani de zile de servi
ciu mașina își pierde din calități 
dacă fiu este îngrijită și întreținută 
âșa cuîn se cere. De aceea, una din 
•principalele preocupări ale muncito
rilor din secție este îngrijirea ma
șinilor. Fiecare se străduiește să-și 
cunoască cît mai bine mașina cu

£pMMg._: Мівегиі Ьирені a obțiaut 
ѳ victorie de prestigiu

După o pauză de aproape două 
luni, suporterii echipei de fotbal Mi
nerul Lupeni și-au ocupat din nou 
locurile în tribune. Au venit in nu
măr mare pentru a urmări evoluția 
jucătorilor mineri în meciul interna
țional de fotbal cu echipa Sloboda- 
Titova Uzice din iugoslavia. Deși 
întîlnirea n-a fost de un nivel tehnic 
prea ridicat, ea a plăcut datorită e- 
voiuției scorului. Chiar în minutul 2, 
Șoptăreanu, foarte bine servit de 

Țurcan, deschide scorul. Jucătorii de 
la Sloboda forțează egalarea, domi
nă și în minutul 12 Gordici, cu un 
șut puternic, trimite balonul în bară. 
Un contraatac, 
dreaptă. Execută 
ză și Țurcan, cu 
scorul la 2—0.

Acum începe să 
vechea meteahnă
slăbesc ritmul de joc și dau astfel 
posibilitate oaspeților să egaleze. 
Astfel în minutul 21 Staudt luffeaze 
de două ori în careul de 6 metri, ba- 
Jortul se plimbă prin fata porții și 
Basarab, care a jucat foarte slab, în 
loc să degajeze cu capul comite 
henț. Lovitura de la 11 metri, exe
cutată impecabil de Tetzici, î&ce ca 
scorul să devină 2 —i. încurajați de 
gol, oaspeții atacă în continuare 
poarta apărată de Siklai. In minutul 
40 la o ezitare a Iui Dan, МЯомѵіо-

corner pe partea 
foarte bine Cotroa

capul, majorează

se observe din nou 
a gazdelor care

viei ІІ înscrie aducînd egalarea.
După pauză, Minerul domină și 

înscrie de trei ori. lată Cum s-au 
marcat golurile care au adus victo
ria minerilor.

In minutul 61. o cursă pe partea 
dreaptă. Cotroază centrează și Țur- 
aân, cu un șut puternic. înscrie 3—2. 
Al patrulea gol al gazdelor esae 
marcat în minutul 82 dintr-o lovitură 
liberă de la 20 metri. Țurcan șutea- 
ză pe lîngă zid, iar portarul mascat 
de apărători nu poate reține. Un mi
nut mai ttrzitl. Ia o degajare a por
tarului, Cotroază, atent, interceptea
ză și înscrie ureînd scorul ia 5-2,

La buna desfășurare a întîlnirii a 
contribuit brigadă de arbitri formată 
din Dobrin, Lazăr și Barna din Pe
troșani.

I. CIORTEA

SCHIMBUL DE NOAPTE
Se

ce intra în schimb. Echipa de mun
citori de la magazia de coletărie ur
ma să aibă o noapte grea. In maga
zie aproape că nu aveai loc unde să 

te învîrți din cauza coletăriei, iar pe 
linia magaziei se aflau alte șase va
goane pentru descărcare.

Situația nu era ușoară deoarece 
lipseau vagoanele goale.

Magazionerul Costandache Con
stantin, adună la el în birou întregul 
schimb și explică situația.

— Vom descărca un vagon cu lăzi 
mai mari pe rampă și apoi U încăr
căm cu marfă din magazie — spuse 
lucrătorul Unguraș lancu.

. — Dacă descongestionăm magazia 
ne va fi cu mult mai ușor, completă 
sugestia C.euță Mihai. Revenind la 
locurile lor, oamenii începură mun
ca propriu zisă. Lăzile cu mărfuri 
erau parcă niște fulgi in mîinile lor. 

Se lucra cu spor. Aproape de miezul 

nopții marfa pentru expediere era 
trecuta în vagoane, iar cea nou so
sită se găsea aranjată în magazie. 
Peste 30000 kg mărfuri au fost ma
nipulate din magazie în vagoane și 
invers, în mai puțin de 3 ore. Oame
nii s-au așezat o clipă să se odih
nească. Dar nu apucară bine nici să 
răsufle că o nouă partidă de manevră 

veni să ridice coleteie pentru trenul 
2887 și totodată anunță că va in
troduce la descărcare trenul 2888,

—- Să mergem tovarăși că doar și

• ’V

Există posibilități 
pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui

(Urmare din pag. l-a)

terminase apelul personalului noi sirttem in întrecere — spuse ma
gazionerul Constandache. Rină di
mineață terminăm și reîncărcăm și 
cofetăria ce o avem in tranzit pentru 
Lupeni și Tg.-Iiu.

Cărucioarele începură să uruie din 
nou între magazie și vagoane. Schim
bul de dimineață găsi schimbul de 
noapte in plină activitate. Anunțate 
din timp citeva întreprinderi, care a- 
veau cantități mai 
sosită, telefonaseră 

să-și ridice marfa, 
ore de încordare.

La predarea serviciului, tura de 
noapte avea toate motivele să fie 
mulțumită. Aproape 50 tone de măr
furi. au fost descărcate și încărcate, 
de 6 oameni intr-un timp record de 
o noapte.

!n cadrul acestei subunități, o ac
tivitate rodnică desfășoară și cele
lalte schimburi. In cursul lunii iulie 
ele au încărcat și descărcat 4000 de 
tone de mărfuri.

mari de aoletărie 
că Din urgent 
Deci încă citeva

I. CRIȘAN I

minerii Opreanu Ioan, David loan, 
Stan Gheorghe, Berey Dionisie, Ro
man
luna iulie cite 14—35 tone de căr
bune din cauza șistului vizibil. Nu 
înseamnă oare aceasta că măsurile 
luate nu-și dovedesc eficiența, că 
aceste brigăzi au uitat de faptul că 
un obiectiv principal al întrecerii so
cialiste este calitatea ? De asemenea, 
despre inițiativa „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist" se 
mai vorbește doar prin ședințe dar 
de aplicat nu prea se aplică. Încă 
un fapt care pledează în favoarea 
afirmației acelor tehnicieni care sus
țin că în abataje — locul unde se 
hotărăște soarta calității cărbune
lui — nu se face totul pentru ale
gerea șistului vizibil, este procentul 
mare de bulgări ce au fost găsiți 
în cărbunele livrat de mina Aninoasa 
preparației Petrlla.

Rezerve pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui mai sînt. Acțiunile 
întreprinse trebuie continuate cu con
vingere, atenția principală să fie a- 
cordată — mai ales de către maiștri 
și artificieri — abatajelor. Mina A- 
ninoasa poate adăuga la frumoasele 
succese obținute în celelalte domenii 
rezultate bune și pe linia calității.

Petru le-au lost rebutate în

PRIETEN AL MUNCITORULUI
care lucrează, o îngrijește ca pe un 
prieten nedespărțit, semnalează cele 
mai iniei defecțiuni, care se reme
diază de echipa de întreținere, sau 
uneori chiar de către cel care lu
crează cu ea. In acest fel muncito
rii secției realizează randamente spo
rite, folosesc diri plin forța și ca
litățile mașinilor. Printre cei mai 
buni se numără strungarii Pascu 
Simion, Ionică 
Peter Wilhelm, 
colae, Ambruș 
mulți alții.

In același timp, în cadrul secției 
au fost luate și o seamă de măsuri 

privind întreținerea și îngrijirea în 
cele mai bune condiții a mașinilor 
unelte. La fiecare 
cîte doi muncitori.
bul I
mător.
primire 
rificări
lului cum sînt îngrijite

Starea mașinii este controlată la 
intervale scurte și de echipa de în-

Viorel, Guia Mircea, 
muncitorii Lazăr Ni- 
Martin, Pitic Leon și

și celălalt 
Ei își dau 
mașina. Periodic 
de către maistru

mașină lucrează 
Unul în schim- 
in schimbul ur- 

unul celuilalt în 
se fac ve- 
asupra fe- 
mașinlle.

deținere și reparații din cadrul sec
ției. La cea mai mică neregulă sau 
defecțiune se iau masurile nece
sare pentru remedierea lor.

Muncitorii din secția mecanică, 
în scopul de a obține rezultate cît 
mai frumoase, au studiat și găsit 
soluții care să ducă la o și mai 

bună utilizare a mașinilor. Ei au 
conceput cîteva dispozitive care fac 
ca unele operații să fie executate 
mai precis și mai repede. Printre 
acestea amintim: dispozitivul pentru 
retezarea bucșelor de la lanțul 
transportoarelor T.P.-l ; dispozitivul 
pentru calibrarea acestor bucșe și 
dispozitivele pentru rabotarea papu
cilor de funicular.

Ga urmare a strădaniilor depuse 
de muncitorii de aici, a felului cum 
ei au știut să îngrijească și să fo
losească mașinile unelte, pe primul 
semestru, planul secției a fost depă
șit ou peste 10 la sută, iar rebutu
rile au fost cu mult sub procentul 
admis.

S¥. БКМ6Г

вачіо
15 august

din 14 august), 12,45 Cîntece scrise 
în cinstea cetei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. 14,00 Muzică u- 
șoară, 14,30 Arii din opere, 16,90 
Potpuriuri de muzică ușoară. 17,10 

.Melodii populare îndrăgite de ascul
tători, 18,27 Selecțiuni din opereta 
„Văduva veselă" de Franz Lehar, 
19,65 Muzică de dans, 19,30 Capo

dopere ale literaturii universale t 
„Nicoară Potc.e&vă“ de Mîhail Sado- 
veanu, 20,00 Concert din .operete lui 
Verdi. 20,35 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare, 20,50 Emisiune cui» 
turală, 21,10 Muzică de dans.

/ '

dis- 
cen- 
Cîn-

PR06RAM0L I. 7,96 
tractive, 8,00 Sumarul 
trate, 9,10 Muzică ușoară, 9,40 
tece populare, 10,26 Muzică ușoară, 
11,00 Coruri din opere, 12,03 Muzică 
populară grecească, 13,15 Arii din 
operetele lui Francis Lopez, 14,10 
Interpreți de muzică populară: Ion 
Cristoreanu și Benone Damian,
15.30 Actualitatea literară în ziarele 
și revistele noastre, 15,45 Muzică u- 
șoară de Florentin Delmar, 16,16 
Cîntece și jocuri populare din Mun
tenia, 16,45 De ziua presei, 17,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova, 
18,05 Cîntă orchestra Billy Vaughn. 
18,55 Concert pentru oamenii muncii 
aflați la odihnă, 19,40 Muzică ușoa
ră romînească, 20,19 Muzică popu
lară cerută de ascultători. 20,30 Pe 
teme internaționale.. 20,40 Muzică de 
dans, 21,30 Program de romanțe, 
22,15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,36 Pagini orchestrate din ope
rete romînești, 9,03 Muzică populară,
9.30 Roza vînturilor (reluarea emi
siunii din 12 august), 10,00 Dansuri 
de estradă, 10,30 Muzică din opere, 
11,93 Cîntece inspirate din lupta 
partidului, 12,,05 Muzică ușoară ro- 
mînsMcă, 12,30 Lecția d« limba en
gleză. Gidul II (ttefaacee emisiunii

Melodii 
presei

15 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Comoara din lacul de argint: 
BLlCA: Asasinul din cartea 
lefon; LONEA: Imblînzitorii 
ciclete; CR1VIDIA: Să ne
□nat; LUPENI — CULTURAL: Lu
pani 29 seria I și II; BARBATEN1î 
Codiși.

REPU- 
de te- 
de bi- 
trăiești
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0 industrie în plină dezvoltare
De cîțiva ani, pe 

harta orașului Iași 
a apărut „zo- i 
na industrială", 
însăși denumirea 
aceasta, cu care ie
șeni, s-eu familiarizat 
tre, reflectă sensul 
înnoitoare prin care a 
Iași în ultimii 20 de ani.

Crearea „zonei industriale" re
prezintă traducerea în viață a indi
cației date ' de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la adunarea activu
lui de partid din regiunea Iași, în 
septembrie 1961. In expunerea fă
cută cu acest prilej, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a arătat că „pentru 
sporirea potențialului economic al 
regiunii și creșterea forțelor de pro
ducție este necesară dezvoltarea în 
continuare a industriei prin cons
truirea de noi întreprinderi și prin 
profilarea și lărgirea celor existente".

Cel mai important obiectiv din 
„zona industrială", care este situa
tă în regiunea de sud-est a orașului, 
îl constituie uzina metalurgică, dotată 
cu utilaje de înaltă tehnicitate, în 
cea mai mare parte automatizate. 
Noua unitate vine să sporească prin 
producția sa potențialul economic aJ 
lașului și al țării, să asigure in
dustriilor constructoare de mașini, 
petroliere și chimice, șantierelor de 
construcții industriale și de locuințe, 
o gamă variată de țevi de diferite 
dimensiuni. Nu numai modelarea 
metalului impresionează în moder
na uzină, ci mai ales oamenii care 
realizează această lucrare în con
dițiile tehnicii înaintate.

Alături de Uzina metalurgică, al
te noi întreprinderi întregesc pei
sajul zonei industriale cu care, pe 
drept cuvînt, locuitorii lașului se 
mîndresc. Fabrica de tricotaje de 
bumbac, care va avea o capacitate 
de producție de 13 milioane de bu
căți anual, a fost dată parțial în 
folosință. Din cel de-al doilea se
mestru al awalui trecut a început 
să producă întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice, înzestrată 
«u atilaje de înalt nivel tehnic. Țe
vile realizate de colectivul întreprin
derii se folosesc în hidroameliorații, 
în industria chimică, în industria bîr- 
tiei. In fabrică se mai realizează 
produse destinate ambalării în in
dustria chimică, industria alimenta
ră, covoare și dale, care capătă o 
largă folosință ca înlocuitori ai par
chetului, granule din policlorură de 
vinii, utilizate in industria electro
tehnică și alte produse. A intrat în 
producție secția de mobilă curbată 
a Fabricii de mobilă. Lucrările pe 
șantierul centralei electrice și de 
termoficare sînt avansate. La capă
tul „zenei" se află Fabrica de ulei 
„Unirea", una din cele mai mo
derne întreprinderi de acest gen din

Ing. GH. CIOACA, 
secretar al Comitetului orășenesc 

Iași al P.M.R.

în zilele noas- 
transformărilor 
trecut bătrînul

țară, cu o capa
citate de 150 tone 
ulei în 24 de ore.

In anii puterii 
populare au fost 

construite în regiune și alte între
prinderi industriale, de importanță 
republicană, dotate cu mașini și uti
laje de înalt nivel tehnic.

Uneia din aceste întreprinderi, Fa
brica de antibiotice —. îi revine un 
rol de seamă w producția de me
dicamente a țării. Astăzi, după 8 ani 
de funcționare, colectivul acestei mo 
derne uzine livrează aproape 40 de 
produse farmaceutice diferite, față 
de unul singur cît s-a fabricat în 
primul au.

Filatura, Fabrica „Țesătura" și în
treprinderea frigorifică constitirie alte 
obective industriale date în folosin
ță la Iași în 
crat popular.

Fabrica de 
de asemenea, 
nostru, are o
în producția industriei metalurgice 
din regiune. Această întreprindere a 
făcut să pulseze cu vigoare viața 
orașului Bîrlad.

Dezvoltarea rnuitHateraiă, armo
nioasă, a economiei a permis crearea 
în regiune a noi ramuri industriale, 
necunoscute în trecut ca siderurgia 
și industria chimică.

Aici, ca și pretutindeni în patria 
noastră, se văd efectele concrete ale 
politicii înțelepte a partidului de 
industrializare socialistă a țării.

anii regimului demo-

rulmenți din Bîrlad, 
creație a regimului 

importantă pondere

Reporterul din trecut, dornic să 
realizeze o prezentare a lașului, re
curgea cit putea mai mult la hrisoa
ve, descria lumina irizată de peste 
podgoriile din jurul orașului și ter
mina cu ilustrarea cîtorva persona
lități culturale. Orașul cu urbanis
tica, viața și aspirațiile lui ? Era su
ficientă eticheta de „cetate bătrînă" 
și cîteva viersuri despre Bablui.

Și iată că lașul devine astăzi un 
oraș modern crescînd zi de zi sub 
ochii noștri, el este un adevărat ci
reș al culturii, forță industrială în 
continuă creștere și aspiră în același 
ttop spre tinerețe, plină de dan, 
cum e însăși viața.

Este justificată deci preocuparea 
de astăzi a ieșenilor de a întocmi și 
aplica un plan de sistematizare a 
orașului lor, de a discuta în foaie
rele teatrelor albele machete expuse, 
de a rîvni spre un peisaj specific 
lașului nou. Cartiere întregi de co
cioabe măcinate de mlaștini trec pe 
nesimțite în uitare, făcînd loc con
strucțiilor luminoase, confortabile. 
Peste 7880 de apartamente moderne

3)
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Institutul Agrono
mic, Institutul Me- ® Abia încap pe ușa 
dico - Farmaceutic,
Institutul Pedago- «Măria-sa povestea 
gic și Conservata- g 
rttl de muzică, în-g

vață circa 17 000 de studenți la curau- m Excavatoare mușcă 
rile de zi și fără scoatere din pro- ё
ducție. a Fereastra luminată

acad. GRISTOFOR SIMIONESCU 
președintele Fih’alei Iași 

a Academiei R. P. Romîne

Procesul 
dezvoltare 
mică și 
culturală a 
nii Iași, se
șoară într-un ritm 
care impresionează 
cu atît mai mult pe cei care, vizi- 
tîndu-ne, poartă încă imaginea ve- 
chiului oraș cunoscut în trecut.

Spre a contura măreția înfăptui
rilor realizate pînă acum pe plan 
cultaral-științific în regiune, este 
bine să punem față în față situația 
prezentă cu cea din trecut.

La lași, unde au trăit și au creat 
scriitori, poeți și cărturari ca Gheor- 
gte Asachi, A. D. Xenopol, M. Emi
nescu, I. Creangă, M. Sadoveanu, 
chimiștii Petru Poni și Radu Cernă- 
tescu, naturalistul Grigore CobMces- 
cu, compozitorul Gavril Musicescu 
și mulți alții, exista acum 25 de ani 
o asociație a licențiațiior șomeri, cu 
statut și comitet de conducere și o 
altă organizație, de același fel, a în
vățătorilor fără posturi.

In anul I944 era la Iași ші sin
gur institut de învățămînt superior 
— Universitatea — cu aproximativ 
2 500 de studenți.

Evoluția învățămîntului superior 
din vechiul centru universitar al ță
rii reflectă puternic grija partidului 
și a guvernului pentru formarea unui 
cît mai mare număr de cadre de spe
cialitate, temeinic pregătite în dife
rite domenii de activitate.

Astăzi, în cele 6 Institute de în- 
vățămînt superior — Universitatea 
„Al. I. Guza", Institutul Politehnic,

pe localnici, și
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din maluri și (a
. й rumeg 

s-o urce tofcm 
mai sus.g 

bordeie, noroi® . 
și-amar nespus,®

й Pe unde-au fost
Acum două decenii erau la Iași nu- rn r_____ ____ ___

mai două instituții de artă: Teatrul Cresc geometrii moderne de blo-§ 
Național și Filarmonica. Acestora â curi și uzine.»
li s-au adăugat, în anii puterii popu- 
lare Opera de stat și Teatrul de pă- § Romantici, teii-n floare trec spre® 
puși, — colectivele 
zînd spectacole de 
artistic.

Mărețul edificiu 
postea pe vremuri 
nistrația regimului 
resc, este acum Palat al culturii. in.® 
această clădire sînt adăpostite fi- © 
lialeje locale ale uniunilor de crea- ®Prin filigranul verde 
ție. Sute de vizitatori, urmăresc zii- ® 
nic cu mult interes exponatele va- ж Se văd paloarea lunii 
loroase ale celor 5 ‘ muzee înființate ® 
în ultimii ani: muzeele de artă, et- § Dar și perechi de tineri 
nografic 
Moldovei, 
naturii.

Se cer 
așezăminte de cultură 
țațe în anii regimului 
crat-popular, ca de exemplu: Mu
zeul Unirii. Casa de cultură a sin
dicatelor, Casa de cultură a tinere
tului din Iași, Teatrul de stat din 
Bîrlad, Casele raionale de cultură, 
noi unități cinematografice în toată 
regiunea.

își oglindesc geamurile mari în soa
rele acestei veri de aniversare. Se 
produc parcă peste noapte schimbări 
ce au miracolul scenelor turnante. 
Orașul cunoaște febrilitatea marilor 
șantiere. Autobuze neobosite aleargă 
pe zeci de kilometri de asfalt, de la 
Bucium pînă la Vînători, din patriar
halul Păcurari pînă sus în livezile 
Tomeștilor, de la Complexul cu fur
nale, ca niște tuburi de uriașă orgă

artistice, reali- % Copou pieptiș Ș
un apreciat nivel § Punîndu-i primăverii înmirezmată- Ф 
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0
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al Moldovei, 
politehnic și

de istorie a 
de științe ale

adăugate, în sfîrșit, și alte 
și artă înfiin- 
nostru demo-

vii, afluind către orașul de pe co
line; se lucrează la instalarea noii 
rețele telefonice pentru deservirea 
miilor de noi abonați; conducte cît 
stejarii centenari coboară în sol 
pentru ultimii metri ai conductei de 
aducțiune de la Prut ce va purta 
numărul doi..

Centura urbanistică înmănunchea
ză și comunele limitrofe, lumina și 
asfaltul nu mai fac deosebire între
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1 A Ș I 19 6 4.
pînă la geana împădurită a Mirosla- 
vei, cu pepiniere și școli agricole... 
Ieri s-a deschis noua linie de tram
vai pînă în poartă la „Mase plasti
ce'*, azi se inaugurează un nou tra
seu de autobuze pînă în gara Nicor 
lina, prin noul bulevard Dimitrie 
Cantemir. mîine,... cîte nu sînt pro
iectate pentru mîine ?

Zvelți, albăstrii, stîlpii de înaltă 
tensiune coboară pante, urcă prin

oraș și sat. in ultimul an au mai 
fost electrificate încă 100 sate, au 
fost turnați zeci de kilometri de as
falt.

Unde te-ai. refugiat tu, ieșanule de 
altă dată, cel care niciodată nu a- 
veai motiv de grabă și pe care te 
ironizau foiletoanele vremii ca pe un 
ins al inerției ?

Așa precum a fost, lașul rămîne 
șl azi un oraș al vegetației bogate,

izbucnind năvalnică fie în jurul is
toricului Palat al lui Ștefan cel ma
re, fie încadrînd visătorul tei al lui 
Eminescu. Horticultorii merg mînă 
în mînă cu constructorii. Și dacă 
blocurile-turn înmulțesc îndrăzneala 
desenului liniar, trăgînd în fiecare 
dimineață noi dungi de culoare ve
selă tot mai sus și dacă priveliștea 
e echilibrată de tonurile grave ale 
construcțiilor industriale, printre ele 
rîde paleta răzoarelor și plantațiilor 
tinere.

Unde era astă toamnă doar mo
loz răscolit de escavatoare, în pri
măvară au înflorit nu numai ginga
șe corole de lalele, ci dă în floare 
teiul adus din codri, cu uriașa-i 

gavanos de rădăcini, sau își leagă
nă candelabrele cu parfum casta
nul transportat în noul cartier de 
brațul macaralei.

In lașul nou școlile de beton și 
cieștar cresc odată cu blocurile ti
nerelor cartiere, iar copiii înfloresc 
odată cu garoafele și se avîntă spre 
cer laolaltă cu plopii mlădioșf.

AUREL LEON

Bătrînul oraș moldovenesc se transformă Intr-un oraș modem, cuprintind noi și frumoase complexe arhitectonice. Intre anii I960 fi 19Q5, in cadrul operei de reconstrucție a 
orașului se o'or realiza 12ѲѲ9—13&00 de cpartMteaZe noi.
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In Intlmpinarea aniversării a 100 de ani 
de la crearea Internaționalei a l-a

LENINGRAD 13 (Agerpres).
Cu .prilejul aniversării a 100 de 

ani de la crearea Internaționalei a 
l-a, Monetăria din Leningrad va e- 
mite o medalie jubiliară de bronz.

Pe fața medaliei este gravat por
tretul fondatorilor Internaționalei a I-a 
— Karl Marx și Friedrich Engels — 
cu inscripția : „100 de ani de la fon
darea Internaționalei ă I-a“.

Pe cealaltă parte a medaliei, este 
gravat un braț care ține un ciocan 
— simbol al muncii, data 
șî chemarea : „Proletari 
țările uniți-vă".

Medalia jubiliară a fost 

de tînărul sculptor din 

Vladimir Rogaișis.

1864
din toate

realizată

Moscova,

ИІІІІІІ

varșovia : Conferință de presă 
în cinstea lui 23 August

VARȘOVIA 13. Corespondentul A- 
gerpres Gh. Gheorghiță transmite: 

La Ambasada R. P. Romîne de la 
Varșovia a avut loc la 12 august o 
conferință de presă la care au parti
cipat numeroși ziariști — redactori 
șefi, redactori-șefi adjuncți și șefi de 
secții, reprezentînd agențiile de pre

să poloneze ca și ziarele centrale din 
Varșovia.

Gheoțghe Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîtie în R. P. Polonă, a vor
bit despre principalele etape parcurse 
de țara noastră în cei 20 de ani de 
la eliberarea sa de sub jugul fascist

Vorbitorul a subliniat dezvoltarea 
impetuoasă a economiei socialiste 'n 
țara noastră, succesele dobîn- 
dite în dezvoltarea revoluției cultu
rale ca și creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

In încheiere, el a scos în evidență 
politica de pace dusă de guvernul 
romîn, relevînd în același timp pres
tigiul internațional crescînd al R. P 
Romîne în cei 20 de ani.

Vorbitorul a răspuns 
rilor puse de ziariști.

Conferința de presă 
de un cocteil.

apoi întrebă-

a fost urmată

CARACAS 13
Deținufii politici de la închisoarea 

Tacuarigua din Venezuela au decla
rat greva foamei în semn de protest 
împotriva condițiilor antisanitare șî 
tratamentului inuman aplicat de tem
niceri.

(Agerpres). Diferite organizații își

Jidaritatea cu deținuții politici și 

desfășoară o vastă campanie pentru 

a obține din partea guvernului am

nistierea tuturor deținuților politici.

exprimă so-1 45 milioane tone huilă pe an 
de la o singură exploatare
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Iiiri din R.P.D. [om

PHENIAN 13 (Agerpres).
Zilele acestea s-au terminal 

lucrările de electrificare a căii 
ferate Phenian—Sinuiju. Cu a- 
cest prilej a avut loc o ceremo-< 
nie în cadrul căreia trei munci
tori fruntași au primit titlul de 
Eroi ai Muncii, iar ordine și me
dalii ale R.P.D. Coreene au fosf 
conferite unui număr de peste 
3 700 de muncitori. La ceremo
nie a fost prezent Țoi En Ghen, 

președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene.

☆

S> U. A.: Ciocniri între negri și poliție 
în orașul

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Miercuri seara în cartierul negri

lor din orașul Peterson s-a produs 
o nouă ciocnire între un grup de ti
neri de culoare și forțele polițienești 
din. acest oraș. Peste 100 
de poliție au încercat să-i 
pe tineri. Cinci negri au 
tați, iar o femeie a fost 
transportată la spital.

Peterson

de agenți 
împrăștie 

fost ares- 
rănită ȘÎ

O antologie de proză 
și poezie romînească 

publicată la Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres).
De curînd s-a publicat la Rio de 

, Janeiro o antologie de proză și poe- 
яіе romînească clasică și contempo
rană. Culegerea cuprinde texte de 
Ion Creangă, I. L. Caragiale,. Ale
xandru Sahia. Mihail
Mihai Beniuc. Eusebiu Gamilar 
ale altor poeți și scriitori.

Traducerea textelor aparține 
Nelson Veiner.

In acest timp, primarul orașului 
— Frank Graves — ducea tratative 
cu liderii comunității negre în vede
rea stabilirii mijloacelor pentru re
ducerea tensiunii rasiale. După in
cidente, el. a făcut cunoscut că nu 
mai intenționează să poarte convor
biri cu liderii negri. Graves, care a 
condus operațiunile de poliție în 
stradă pînă înspre miezul nopții, a 
declarat că „situația este foarte 
rioasă".

In același timp, la Elizabeth, 
calitate care se află la 30 km 
sud de orașul Peterson, au avut 
de asemenea, incidente rasiale, 
țîția a arestat doi negri.

Este a doua noapte consecutivă 
în care se produc incidente în car
tierele negrilor din cele două orașe 
din statul New Jersey.

MOSCOVA 13 (Agerpres).
Extracția unei tone de huilă in 

noua exploatare la zi în curs de con
strucție 
hă) va 
a unei 
derilor,
niza 45 milioane 
anuai.

Pentru noua
struiesc o serie de dispozitive menite 
să ușureze munca minerilor, printre 
care o mașină care va permite me-

la Ekibastuz (R.S.S. Kaza- 
reveni mai ieftin chiar decit 

tone de nisip. Potrivit preve- 
această exploatare va fur- 

tone de combustibil

exploatare se con-

canizarea unor operații care necesită 
un mare volum de muncă ca dislo
carea panourilor de cale de solul 
înghețat în cazul mutării drumurilor 
de acces din exploatare în timp de 
iarnă. Acest agregat, deservit de doi 
muncitori, poate demonta într-o oră 
100 metri liniari de cale. De o înaltă 
apreciere a specialiștilor se bucură, 
de asemenea, agregatul autopropul
sat pentru luarea de probe de căr
bune, care înlocuiește munca a 00 
de oameni.

acestui 
globale 
R.P.D. 
la sută
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• larg consum. A continuat în ritm 
’ rapid construirea fabricii de fibre
* sintetice de la Sinuîju, cu o ca- 
. pacitate anuală de producție de

20 000 tone fibre, 
construirea Fabricii

a
la

PHENIAN 13 (Agerpres).
In primul semestru al 

an, valoarea producției 
a industriei ușoare din 
Coreeană a crescut cu 39
față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut. Statul a în
vestit mari sume în vederea 
creșterii producției bunurilor de,

se-

Io
la 

loc, 
Po-

Federația Arabiei de sud

O lege antidemocratică

♦
♦

„8 Februarie" și 
fibre sintetice de

s-a terminai 
de vînalon 
Fabricii de 
Gionjin.

☆

(Agerpres).

Sadoveanu,
și

lui

Descoperirea unei mări 
subterane în U.R.S.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres).
In regiunea de nord-vest a Ținu

tului pămînturilor desțelenite a fost 
descoperită a mare subterană cu un 
debit de 263 milioane m c de apă. 
Stratul superior al acestui bazin de 
proporții neobișnuite este format din 
apă dulce. Stratul de apă sărată, 
cu o greutate specifică mai mare, 
se află la adîncime.

Analizele au demonstrat că apa 
dulce din acest bazin subteran se 
remarcă prin calități deosebite, ceea 
ce а determinat folosirea ei pentru 
aprovizionarea a numeroase colho
zuri și sovhozuri.

Zborul aviouului-rachetă
„X—15“

NEW YORK 13 (Agerpres).
Decolînd de la baza aeriană Ed

wards din California, un avion-ra- 
chetă de tip „x-15“, condus de Mil
ton Thompson, pilot al Administra
ției naționale pentru problemele ae
ronauticii și spațiului, a zburat cu 
o viteză de cinci ori mai mare decît 
viteza sunetului, pentru a măsura 
încălzirea provocată de fricțiunea 
atmosferei. Aparatul a atins o vite
ză de 5 648 km pe oră și o altitu
dine de 24 688 metri în cursul unui 
zbor de șapte minute.

ADEN 13 (Agerpres).
Pentru a preîntîmpina manifestă

rile împotriva regimului din Federa
ția Arabiei de sud. Consiliul legis
lativ al acestui protectorat britanic 
a emis o lege prin care interzice 
orice fel de publicații sau filme „al 
căror conținut nu satisface exigențele 
regimului", precum și orice fel de alte 

materiale care „ar putea prejudicia 
apărarea, securitatea internă sau afa
cerile externe ale federației".

Decretul prevede că orice persoa
nă (care va edita sau va oferi sediul 
pentru popularizarea materialelor in
terzise) se face pasibilă de pedeapsa 
cu închisoare pe trei ani sau de o a- 
mendă de 500 lire sterline. Orice per
soană la care se va găsi vreun 
plar din publicațiile interzise 
condamnată, fără judecată, 
luni închisoare sau la 
lire sterline. In baza

limbă engleză care apare la Aden, 
„The Recordder".

Totodată, se anunță că Tribunalul 
religios din statul Lahej, care face 
parte din federație, a pronunțat sen
tințele în procesul intentat unor per
soane care s-au făcut vinovate de 

difuzarea unor materiale împotriva 
autorităților din acest stat. Două per
soane au fost condamnate la trei ani 
de închisoare, iar alte cinci la un an

A

LE MONDE :

amendă 
acestui

exem- 
va fi 
la trei 
de 25 
decret,

publicația „Al Ayya“ care apare 
Aden a fost interzisă. A fost, de 
semenea, interzis săptămînalul

la 
a- 
de

Din presa străină 
Ewieili Миіе a ejaal ?
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PHENIAN 13
Uniunea Scriitorilor din R.P.D. 

Coreeană a informat că recent 
au fost publicate numeroase ro
mane ale scriitorilor coreeni și 
că altele sînt pe punctai de a 
fi terminate și prezentate spre 
publicare. Astfel, Iun Se Jun a 
terminat cel de-al treilea roman 
al său. „Oameni din Daian“... 
oglindind viața oamenilor mun
cii din centrul industrial Daian. 
Scriitorul Biun Hi Kîn a termi
nat romanul „Stele în subtera
nă", ai cărui eroi sînt minerii] 
de la mina Maniun.

IN CÎTEVA RÎNPUR1*|

BONN, 
germane 
după desființarea îngrădirilor cu pri
vire la chirii, acestea au crescut cu 
aproximativ 40 la sută. In luna mar
tie 1964, peste 100 000 de familii au 
fost nevoite să renunțe la locuințele 
lor, sub presiunea creșterii chiriilor.

Uniunea sindicatelor vest- 
relevă într-o declarație că,

sale 
tere

ajutor militar constînd în elicop- , 
și avioane militare de vînătoare.

VARȘOVIA. Șantierele navale din 
Szczecin au lansat la apă cel de-al 
100-lea vas al flotei comerciale polo
neze. Nava cu un deplasament de 
15 000 tone este înzestrată după ulti
mul cuvînt al tehnicii.

Opinia publică din Chile 
este în favoarea menținerii 

relațiilor cu Cuba
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres).
Prin hotărîrea președintelui Repu

blicii Chile, Jorge Alessandri, de a 
rupe relațiile diplomatice consulare și 
comerciale cu Republica Cuba, gu
vernul se află in mod evident în o- 

poziție cu opinia publică a țării. Du
pă cum transmite agenția vest-ger- 
rnană DPA, un sondaj întreprins în 
rîndurile opiniei publice din Santiago 
de Chile a arătat că 57 la sută din
tre cei întrebați s-au declarat împo

triva acestei hotărîri. în timp ce nu
mai 16 la sută au aprobat-o. Nume
roase personalități ale vieții politice 
din Chile s-au. pronunțat pentru 

menținerea relațiilor cu Cuba.

fi să 
scrie 

că cu 
unde

prezentăm situația 
„Le Monde", ar 
excepția cîtorva 

continuă să existe

Ocupîndu-se de situația din Congo, 
după plecarea trupelor O.N.U., coti
dianul parizian „Le Monde" se în
treabă dacă în aceste condiții nu ar 
fi nevoie de o intervenție armată în 
această țară. Ziarul subliniază că 
„răsculațiî au ocupat poziții impor
tante, controlînd o bună parte din 
teritoriul Congoului".

„Dacă ar 
din Congo, 
trebui spus 
mari centre
— dealtfel sub conduceri diferite — 
o formă de viață organizată, în res
tul țării domnește anarhia. Pentru 
cine se mai îndoia, acum este clar 
că experiența făcută de Chombe a e- 
șuat. El a fost incapabil să realize
ze „împăcarea națională" unanimă, 
lipsită de orice intervenție străină, 
așa cum anunțase la început"i Zia
rul scrie că pentru a ieși din această 
situație grea Chombe ar avea de a- 
les între două soluții — ambele pen
tru un termen scurt și destul de ne
sigure, anume: „Prima ar consta 
într-o înțelegere cu elementele răs
culate care controlează o mare parte

a teritoriului congolez. Aceasta ar 
presupune din partea sa unele con
cesii și din partea regimului de la 
Leopoldville eliminarea unor perso
nalități tot atît de importante ca pre
ședintele Republicii, Kasavubu. A-

• ceastă „schimbare de alianțe" are 
însă inconvenientul de a crea primu
lui ministru congolez noi dușmani 
tot atît de temuți ca și adversarii 
săi de astăzi. Cea de-a doua soluție 
constă în a face apel la un ajutor 
militar străin. O asemenea eventua
litate însă a fost exclusă de Chombe 
după întoarcerea sa la Leopoldville". 
Cu toate acestea, ziarul arată că de 
!apt întrevederile care au loc în pre
zent între ambasadorul belgian la 
Leopoldville și miniștrii belgieni ai 
afacerilor externe și apărării confir
mă că s-a făcut deja un demers în 
acest sens la Bruxelles.

Ziarul arată însă că „Belgia păs
trează unele rezerve în ce privește 
amestecul în angrenajul congolez și 
al trimiterii de ofițeri belgieni pen
tru organizarea armatei congoleze, 
armată care practic a încetat să e- 
xiste".

VENEȚIA. Miercuri, ia Veneția, au 
crescut apele lagunei atît de mult 
încît intrarea centrală a bazilicei 
San Marco a fost izolată, iar vizita
torii au fost nevoiți să folosească 
poarta laterală. Punctele cele mai 
joase din Piața San Marco au fost 
acoperite de apă. In mod obișnuit, 
acest fenomen se manifestă la Vene
ția numai toamna.

BAGDAD. Ministrul de stat irakian, 
Massoud Mohamed, a anunțai că 
bugetul țării pe anul 1964 prevede 
suma de 5 250 000 dinari irakieni pen
tru reconstruirea regiunii de nord a 
Irakului. El a spus că ministrul de 
finanțe a aprobai formarea unui de
partament pentru reconstruirea re
giunilor de nord.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii or. 56. T®L Interurban 322. automat 268.

ROMA. La biserica ortodoxă din 
Florența s-a înregistrat un furt de 
obiecte de arfă prețioase î poliția a 
anunțat că au dispărut 19 icoane din 
secolele XV și XVI.

BAGDAD. Intr-o notă adresată 
primului ministru al Irakului, de 52 
de evocați ai baroului din Bagdad 
se cere guvernului ca barourile să fie 
naționalizate, deoarece aeeasta ar fi 
cel mai 
ții să-și 
și să-și 
muncă.

AMMAN. Regele Husein al Iorda
niei a avut o întrevedere cu ministrul 
plenipotențiar al Republicii Arabe 
Yemen la Beirut. Ahmed Gaber. Du
pă convorbire Ahmed Gaber a sub
liniat că recunoașterea Yemenului de 
către Iordania constituie un pas im
portant spre consolidarea 
dintre țările arabe.

prieteniei

bun mijloc de â ajuta ăvoca- 
ridice nivelul lor profesional 
îmbunătățească condițiile de

BEIRUT. Primul ministru al Fe
derației Malayeze, Tunku Abdul Rah
man, саге a făcut о escală la Beirut 
înapoindu-se din vizita sa în Statele 
Unite, Canada și Marea Britanie, a 
declarat eă Canada va furniza, țării

adresat 
indepen- 

președintele

CARACI. Intr-un mesaj 
poporului cu prilejul „Zilei 
dențeî" Pakistanului, 
Ayub Khan, a declarat că „India și
Pakistanul nu-și pot permite să se 
dușmănească, deoarece ambele țări 
au ca dușmani comuni sărăcia, foa
mea și subdezvoltarea". Președintele 
Ayub Khan și-a exprimat, totodată, 
încrederea că India își va concentra 
eforturile pentru stabilirea unor rela
ții de bună vecinătate cu Pakistanul.
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