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O întâmplare 
în brigadă

Pe aleea străjuită de 
castani ce urcă din cen 
tru] comunei spre mina 
dfti Aninoasa sînt înșirate 
portretele celor mai des
toinici mineri ai exploa
tării. Intîlneștî aici chi
purile a diferiți oameni, 
tineri și vîrstnici, dar 
pe piepturile tuturor 
strălucesc ordine și me
dalii, răsplată a muncii 
lor pline de abnegație. 
Aleea a fost denumită 
de mineri „aleea eviden- 
țiaților”. De «ni de zile 
nu lipsesc de aici foto
grafiile lui Cristea Aurel, 
David Ioan, Moisiu Re
mus, Ungureanu Vasile 
și ale altor mineri des
toinici.

★
hitr-una din zile, în 

sala de apel a minei 
mai mulți mineri purtau 
o discuție aprinsă. In 
mijlocul grupului un mi
ner scund, lat în spate, 
spunea cu glas răs
picat :

— Mi-am pus destui 
obrazul pentru tine. Ți- 
am trecut multe cu 
vederea. Dar văd ca 
tot nu te lași de pros
tii. Cum îți vine chef de 
bănt ai și uitat de mi- 
.niiA? r ' ’

Cel căruia i se adresa 
îșî' pironise privirea în 
pămînt' fără să scoată 
o vorbă. Minerul 
vorbise se adresă 
lor de față :

— Spuneți și
tovarăși Petric, Tănase, 
Henrik, am dreptate ? 
, — Și noi i-am spus-o 

./ u odată — intră în 
vorbă minerul Henrik 
Matei. Părerea mea es
te să nu-l 
în1 brigadă.
la...

De grup 
un miner

— N-o, 
mulțumit 
coară ?

—- Să-l dați la supra
față la transport.it de 
lemn.

— Atunci e hotărît. 
iți dau un alt om.

Minerii și-au văzut 
fiecare de treburile lor.

care'
ce-

dvs.

mai primim 
Sâ fie dat

se apropie 
mai în vîrstă.
iar
cu

v-a
ceva

)

fiecare dimineață înain
te de a intra în mină. 
Nicoară Teodor urmă
rea cum ortacii, săi de 
muncă coborau în a- 
dineuri. Aceștia parcă 
nici nu-l observau. Iși 
vedeau fiecare de tre
burile lor, ca și cum 
ar fi fost înțeleși să nu 
aducă vorba despre 
coară.

Intr-o dimineață, 
abataj, unul dintre 
neri spuse :

—L-am văzut pe 
coară tare necăjit...

Cei de față se priviră 
tăcuți. La sfîrșitul 
schimbului șeful de bri
gadă spuse ca într-o 
doară :

— Ce-o mai face Ni
coară al nost’ ?

— Lucrează, ce să 
facă. Parcă-1 frămîntă . 
ceva, dar nu îndrăzneș
te să se mai apropie 
de noi — interveni un 
miner în discuție.

— De ce să nu în
drăznească ? ! ■

— Ti e rușine.
— Ai
— De 

besc ? -
- Și

Ni- ,i

în 
mb

Ni-

vorbit cu 
ce să nu

mie mi-a

el? 
vor-

spus 
să-l. primim din, nou în 
■brigadă —" Spuse Hen 
rik Matei.

— Dar dacă iar o să 
facă absențe nemotiva
te ? — întrebă gîndi- 
tor brigadierul.

— Eu'spun că Nicoa- 
ră se va pune pe trea
bă. Lecția i-a prins bi
ne — interveni din nou 
Henrik.

De aceeași părere au 
fost și Tănase Constan
tin, Ionel Gheorghe, 
Petric Ludovic și alți 
mineri. ;

— O să ne mai gîn- 
dim — spuse șeful de 
brigadă.

★
... Ponta jul se 

nașe. Minerii se 
tau spre puț. 
într-un colț al sălii ' 
stăteau cîțiva ortaci aș- , 
teptînd. Din grup șe 
desprinse un miner mai 
scund si 'se apropie de

FI. ISTRATE

termi- 
îndrep- 
Numai

i
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COMUNICAT
In conformitate cu Acordul dintre guvernul Republi

cii Populare Romîne și guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia privind construirea și exploatarea 
sistemului hidroenergetic .‘și de navigație Porțile de 
Fier, semnat la 30 noiembrie 1963, la Belgrad de pre
ședintele Consiliului de siai al Republicii Populare Ro- 
mîhe, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și președintele Repu
blici Socialiste Federative Iugoslavia. losip Broz Tito. 
zilele acestea încep lucrările pentru construirea marelui 

baraj de la Porțile de Fier, pe Dunăre.

Guvernele R.P.R. și R.S.F.I. s-au înțeles Ca In ziua 
de 7 septembrie 1964 să aibă loc, pe șantierul din sec

torul Gura Văii-Sip, festivitatea inaugurării acestor 

lucrări.
Ea festivitate vor pârtie pa președintele Consiliului 

de Stat al R.P.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, și preșe

dintele R.S.F.I., I. B. Tito. precum și alte personalități 

din conducerile de stat și de partid din cele două 
țări.

k.

Succese însemnate
întrecerea socialistă реп

' tru îndeplinirea și depăși- 
rea angajamentelor anuale

i.

te plan 1 690 tone cărbune 
energetic, cei din Vulcan 
1 275
1 003 
plan.

In
cese

tone, iar aninoseniî 
tone cărbune pestecontinuă cu multă însufleți

re la toate exploatările 
miniere din Valea Jiului.

Luna august a adus mul
te satisfacții colectivelor 
de mineri și tehnicieni care 

au dat peste plan însem
nate cantități de cărbune ț&icani — 
eocsificabil șj energetic. Pî- 
nă acum, în fruntea între
cerii se situează mina Uri- 
cani al cărui colectiv a 
extras peste planul lunar 
1 510 tone cărbune cocsifi- 
cabil. De asemenea, mine- 

din Lonea au dat pes-rii

această perioadă suc- 
frumoase au obținut 

colectivele sectoarelor J 
Aninoasa care a dat peste 
plan 1 839 tone cărbune, II 

I 628 tone, IV
• Vulcan — I 446 tone cărbu

ne, ele străduindu-se să 
contribuie astfel la realiza

rea cît măi. durîfid a . an
gajamentelor anuale luate 

in cadrul întrecerii socia

liste.

internațional de
In Sala Palatului R. P. Romîne 

au început luni dimineața lucrările 
celui de-al VUI-lea Congres inter
național de știința solului.

La Congres, care se desfășoară 
între 31 august și 9 septembrie, 
participă peste 1 200 de specialiști 
— oameni de știință cu reputație 
mondială, profesori, cercetători, con
ducători de institute 
departamente — din 
întreaga lume. Iau 
tanți ai Organizației 
tație și agricultură 
U.N.E.S.C.O. și Agenției 
ționale pentru Energia Atomică.

In prezidiu au luat loc conducă
tori ai Asociației internaționale de 
știința solului, reprezentanți ai 
F.A.O., U.N.E.S.C.O. și Comitetului 
de organizare a Congresului.

In prezidiul primei ședințe au luat 
loc Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre-

de cercetări și 
66 de țări din 

parte reprezen 
pentru alimen- 

(F.A.O.), ai 
I nterna -

știința solului
ședințele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Alexandru Moghioroș și A- 
lexândru Bîrlădeanu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, II ie Murgul es
eu, președintele Academiei R. P.
Romîne, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere. Gheorghe 
Hossu, președintele Comitetului 
Stat al Apelor, acad.
Codărcea, președintele
Geologic, Ion Cosma, președintele 
Comitetului Executiv al

Participanții la Congres au fost 
salutați de prof. Nicolae Glosan, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, președintele Comite
tului de organizare a celui de-al

de
Alexandru

Comitetului

Capitalei.

(Continuare in pag. 3-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

venit eminenților reprezen- 
științei solului din lumea în- 
reuniți la acest important 
pe care avem cinstea de

prin amploarea

ei 
e- 
pe 
e-

bile agriculturii sînt nevalorificate, 
dau un randament scăzut sau se de
gradează.

Desigur, schimbarea acestor stări 
de lucruri, asigurarea hranei popu
lației mereu în creștere a globului 
și ridicarea neîncetată a nivelului 
de viață presupun transformări 
conomico-sociate, un efort colectiv 
plan internațional pentru ridicarea
conomică a regiunilor subdezvoltate. 
O premisă esențială o constituie în 
același timp aplicarea largă a rea
lizărilor tehnico-științifice în scopuri 
pașnice, progresul tuturor ramurilor 
științei puse în slujba sporirii con
tinue a rodniciei pămîntului. s

Sîntem bucuroși să constatăm că 
în această direcție un aport de deo
sebită însemnătate aduce activitatea 
bogată pe care o desfășoară Asocia
ția dumneavoastră — important for 

de colaborare internațională în do
meniul științelor agricole. Studiile 
întreprinse pentru cunoașterea com
plexă a solului și stabilirea celor 
mai eficiente mijloace de ridicare a 
fertilității lui, cercetările efectuate 
într-o serie de probleme teoretice și 
practice legate de sporirea produc- 

. ției agricole, contribuția substanțială 
adusă la elaborarea hărții solurilor 
lumii, precum și alte valoroase lu
crări, se bucură de o înaltă și bine
meritată apreciere.

Cu satisfacție relevăm că, de ia 
Gheorghe Munteanu-Murgoci, mem
bru fondator al Asociației Internațio
nale de Știință a Solului, inițiator 
al primei conferințe mondiale de pe-

Stimați prieteni și oaspeți, 

doamnelor și domnilor,

Este deosebit de plăcut pentru mi
ne să adresez, în numele Consiliului 

de Stat și al guvernului Republicii 
Populare Romîne, o călduroasă urare 
de bun 
tanti ai 
treagă, 

Congres
a-1 găzdui în Capitala țării noastre.

Congresul dv., întrunind savanți 
din 66 de țări de pe cele cinci con
tinente, constituie 
participării, cît și prin însemnătatea
problemelor în dezbatere, o impor

tantă manifestare științifică interna
țională. F.ste neîndoielnic că acest 
vast schimb de. experiență între spe

cialiști cu înaltă competență și con? 
lucrarea lor rodnică vor aduce o con
tribuție de seamă la progresul ști
inței, în interesul omenirii.
. Problema fundamentală căreia dv. 
îi. consacrați eforturile — sporirea 
fertilității solului și а capacității lui 
de producție — suscită atenția nu 
mimai a cadrelor de specialitate, ci 
este urmărită cu viu interes și preo
cupă cercuri tot mai largi, ca pro
blemă de însemnătate majoră pentru 
îmbunătățirea alimentației și a con
dițiilor de trai ale popoarelor.

Astăzi, cînd știința și tehnica au 
reușit să obțină cuceriri strălucite 
care au amplificat în proporții gran 
dioase forța și posibilitățile omului, 
în diferite părți ale lumii continuă 

să persiste asemenea fenomene ca 
foametea, mizeria și subnutriția; 
imense suprafețe de terenuri favora-

Al 2000-lea apartament
In aceste zile, pe șantierul Livezeni a intrat în finisaj 

al 2000-lea apartament construit în acest cartier.
Construcția noului cartier Livezeni a început cu pu

țini ani în urmă, dar ea s-a desfășurat cu mult avînt. 
Numai anul trecut aici s-au predat 
400 noi apartamente iar planul de 
lucrări pe acest an preyede construc
ția a încă 640 apartamente. Printre 
acestea se află și blocul J 1 cu 60 

. apartamente, printre care se numără 
și apartamentul 2000.

Colectivul șantierului Livezeni a 
hotărît să execute aceste apartamen
te de o asemenea calitate, îneît să 
constituie un etalon pentru celelalte 
apartamente ce se construiesc pe a- 
cest șantier.

I
I (Continuare in pag. 3-a)

Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne

DUPĂ O SĂPTĂMÎNĂ...

(Continuare in pag. 2-g>...Timpul trecea.

In parcul Herăstrău dm Capitala

йрН---

Jnaugurată în urmă cu o 
săptămînă, in preajma celei 
de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. Expoziția reali
zărilor economiei naționale a 
R. P. Romine cunoaște o aflu
ență de vizitatori din ce în ce 
mai mare. Sosesc zilnic, in
tr-un șuvoi neîntrerupt, in gru
puri sau individual, muncitori, 
ingineri și tehnicieni, colecti
viști, oameni de știință și cul
tură, elevi și ștudenți, pensio
nari și gospodine. De aseme
nea, vin numeroși străini — 
oameni de afaceri, turiști, zia
riști de pește hotare. Vizitato
rii cercetează cu interes și ad
mirație miile de exponate ce o- 
glinde/sc chipul.. de~ azi al ță
rii, avintul economiei și al cul
turii, roadele muncii entuzias
te. creatoare desfășurată de 
poporul romîn in anii lumi
noși ai regimului democrat- 
popular

Fantezia și bunul gust ca
racterizează întregul ansam
blu arhitectonic în preajma. 
Pieții Scinteii — impunătorul 
pavilion central, pavilioanele 
și platformele noi ce se des
fășoară pe o vastă suprafață.

înscrise m cartea de aur a 
expoziției sau in notesurile

ziariștilor, impresiile vizitatori
lor romini și străini sînt una
nime în aprecierile asupra va
lorii și nivelului tehnic ridicat 
al exponatelor, asupra organi
zării expoziției.

Iată, citeva dintre acestea: 
Electricianul Gheorghe Paul, 

evidențiat în producție la 13- 
zinele „23 August" din Bucu
rești, a spus: Mi-au atras a- 
tenția in mod deosebit pro
dusele electrotehnice de un 
nivel tehnic ridicat. Unul din 
ele m-a impresionat mult. Este 
vorba de blocul de aparate 
pentru locomotiva Diesel-elec- 
trică fabricat la „Electropate- 
re"-Craiova. Acest bloc cu
prinde aparatură de conecta- 

protecție, control și măsu
ța nivelul tehnicii mondia- 
Colegii mei de meserie 
uzina craiooeonă au cu 
minări.

Sînt profund impresionat 
tot ce am văzut — a spus prof. 
Alexandru Ungvari, de la 
Școala financiară din Baia 
Mare. Nu trebuie să fii neapă
rat specialist ca să-ți dai 
seama de marile inoiri care au 
avut loc în țara noastră. Fap
tul că utilajul din subteran 
este de fabricație romînească

re, 
ră 
le. 
la 
se

de
ce

de

și realizat la un inalt nivel 
tehnic constituie o 
pentru orice cetățean 
tei țări.

După ce a văzut 
nînd mașinile electronice Cifa- 
100 și varianta ei mai nouă, 
Cet-500, realizată pe bază de, 
tranzisțori, tehnicianul Vasile 1 
Haldan, de la Institutul me
teorologic a declarat: La in
stitutul nostru se folosesc In 
prezent numeroase aparate e- 
lectronice de mare precizie 
produse de*. industria noastră. 
Ele sini de foarte bună calita
te. îmi exprim satisfacția și 
mindria de a vedea că tehnica 
și știința romînească in acest 
domeniu se află astăzi la un 
nivel inalt. De altfel, pretu
tindeni in expoziție este oglin
dit acest adevăr îmbucurător.

Tînărul Nicolae Dngureanu, 
de meserie sondor, in prezent 
ostaș la marină, а declarai 
vizitînd același stand: Am 
lucrat și eu cu instalații de 
foraj dar ele .erau mai miei. 
Mi-ar place să lucrez și cu 
astfel de instalații moderne, 
care sapă la mare adîncime.

mîndrie 
al aces-

funcțio-

(Continuare în pag. 2-a)
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гм eailtaț» produselor, var il fel»- 
efte etic fflil nei mttâde.

Nam bifih. oraș situat în tek» 
. era еияемйі 

marelui poet 
ăl bfo- 

șl tîmplărieirugbi O victorie ce da
~—dl

grămadă și margine, reușind să se 
instaleze în terenul advers, kt gene
ral £rima reprKă a aparținut gaz
delor. in această perioadă de domi
nare, în urma acțiunilor ofensive 
fcle înaintașilor Dumitreseu, Dulce, 
ipailante, Petrache șl Modran. alto 
denții an tXti-Zll dfe a îmterie dar dta 
pâeate de râmîn nUructificate. Do
minarea echipei Știința durează pî- 
rtă la pauză.

ьв ramară, jâctn н dispută 
ales la centrul terenului. 
aCeastă ДОіЫв, ВвЙІра 
ocazia de a înscrie, dar 
placat în ultima instanță
Manolache. Pîtiă lă sfirșittil meciu
lui аевгш rlrtlifife neschimbat, stu
denții dvînd liftele perioade de do
minare, fără a avea 
marea.

MeehU a fost vto
jutnd 0 luptă dîrză,
depășit limitele sportivității,, jucăto
rii de la Uilirea fiind eei eare ku 
dât mul. Printre e«i eere s-au re- 
mweâit prin aeeastâ âtitudifte ne
sportivă citam pe Atitimoianu, Marin, 
Jabin, toți de la Unirea.

S-au remarcat de la Unirea! Ma- 
riea, Popeseu, Mister, Matei Ghlea 
iăf de la Știlftța Petroșani întreaga 
înaintare care a făeut ca balanța 
victoriei să încline în favoarea gaz
delor. In afară de cei 8 înaintași tre-

din
Pe-
ÎIU-

speranțe
vidență Uredite, prin joetd său 
spirei,

Această primă victorie dă speran
țe în altele noi рё care ie așteaptă 
numeroșii suporteri ăi echipei Ști
ință.

A arbitrat loer bihe Grife tea din 
Bueareșii.

І«-

R. &.

it1 prufiS jumâilte li aMSUi tei 
ѵвіовгеа producției gioale a saduf* 
triei grele și ușoare din R.D. Vl(t* 
nam a crescut cu 24 la sută și res
pectiv 2ДО la sută față de perioada 
torespdftzătoâte a Bhuih! IrîCUt.

Productivitatea ffitotăil â îflFefîătFSl 
un spor de 7,7 fa sută.

In Seea de privește comerțul interior, 
vîrrâările cu amănuntul au creseut în 
prima jumătate a (cestui ай cil 3,2 
la sută față de perioada corespuntă- 
luare a anului tredtat.

Ій Сёі de-ăi doilea trimestru al 
anului 1H eurs, volumul exp&Htol- 
tor a crescut eu зй la sută față de 
primul trimestru. Au feât exportate 
peste 300 de produsă, pflhtie Care 
mașini, materiale dă ttrtMruețte, bu
nuri de larg dehsuift, produse agrico
le, fâtwftert âl pisdkbte.

Duminică, pasionații rugbi-ului 
(Йп Petroșani au avut prilejul să a 
siste la jocul dintre echipele Știința 
Petroșani și Unirea București. S-au 
îttHnît dotiă echipe egale ca vatos 
re dar cu stil de joc diferit.

Gunoscîrtd posibilitățile echipei 
București, ca șl pe ale chior din 
troșani, antrenorul M. Ureche,
preunâ cu jucătorii de la Știința au 
căutat să adopte o tactică eît mai 
nimerită. Taettea aloasă a canatul 
înir-ші joc prudent în apărare, m 
anihilarea linfei adverse de troisite- 
turi, în cîștigarea baloanelor la mar
gine și grămadă și în jocul ofensiv 
al pachetului de înaintași ai Cărui 
ewtiponehți erau mal rutinuțl dacît 
061 din București, 
s-a dovedit bună.

Eritipa Știința a 
eu aretiii de 3—0

Й eărd toți jucătorii ЙИ luptat 
eu ambiție pentru Victorie.

Jocul începe cu atacuri susținute 
Ha înaintașilor echipei Știința. La 
ttotiiei 3 minute de la începerea jo- 
dului, în urma 
jucătorii de la 
nea eomițînd a 
d« arbitru eu o
tda țintei lor. Tras cu rapiditate din 
grămadă, balonul este trimis lui U- 
reehe care dintr-o poziție dificilă 
reușește o lovitură de picior căzută

Tactica aleaSă

oîșiigat acest jec 
la capătul unui

urnii .asemenea atac, 
Unirea opresc, acțiu- 
greșeală sancționată 
grămadă In apropte-

mai 
ЙЗ 

are 
este

Totuși
Unirea
Marin

de către

Rfeetwd de distanță
Un înotător din R.P. Chineză, fui- 

lițttfttil Fen Y«0 Haitei, a Hăbilit Un 
nou record de distanță. Luînd star
tul în portul Tianțzin el a rămas în 
apa timp de 18 bte, parCUrgînd o 
distanță de 80 km. Tot timpul eît a 
înotat el a 
barcă de un 
litwmtot din

fost supravegheat din 
medic, fiifid totodată a- 
ІГОі în trei âre.

ocazii de a

tMajnitat, pffe' 
dăte ufieoti a

Concurs airaetiv
La tradiționala sărbătoare anuală 

câte are tee în огй?йі ' 
din atracții constă în 
mai departe a unei 
cîntărind 83,500 kg.

Qștigătorui a reușit să aaVîrle 
pietroiul la o depărtate de. trai 
metri.

Getiova, una 
aruncarea eît 
pietre uriașe

I

☆

Hoeetit, ta R. D. Vietnam â-a ter
minat instalarea a două linii de înal
tă tensiune. Prima liflfe, tare âfe o 
lungime de 104 km, leagă Zona dăf- 
benifetă din regiunea Quang Ninh de 
districtul Dong Arijh, în apfopterea 
orașului Наиоі. Gea de-a dbtiă, lungă 
de 70 Kn. leagă orașul industrial Vtet 
Tri de provincia Yen Băl, unde se 
consttuiăște O mare eeftffglă Шгб- 
etectfică.

*

ft! ia începutul acestui ăh, Fa
brica de pompe din Hai Dufitîf й 
produs pdritfu agricultură apfdâpe 
600 pompe de 20^*27 mp., de cinci 
eri mai mult deeît m ййба&а ct>- 

я ânuiui tredut. In 
prezent, fabrică experimentează noi 
tipuri de utilaje pentru regiunii* 
аішпоаім.

și scorul devine 3—0 în favoarea 
ătudențilof. Studenții din Petroșani 
îșî impun superioritatea în jocul la

bute remarcat jocul foarte bun în a- 
pârare. ăl lihieî de tfeisferturi a 6- 
chipeî gazda din care a ieșit în e-

- PaMlIil Ii. Jio 2-0S: rimiiii Umil •

DUS $1 PROBABIL ÎNTORS
Opt studenți britafiidi au plecat flth 

Reading (Ailglia) ld Ateha îlitr-0 
călătorie dus-îhtors. Faptul nu ar 11 
eu nimic extraordinar, dacă studen
ții nu ar fi pornit în această călă
torie cu o rtiașfflă de ройіріегі, Ve- 
chfe de 21'de ani și seoasă de niult 
din uz. Bineînțeles mașina a fost 
recondiționată, răfnîne însă de VMut 
dina Va rthitete p« dtutn.

-ft

Au început lucrările la Uzina de 
utilaj din Uong Bi, situată la 100 
km est de Hanoi. Uzina va ii dotată 
cu cele mai moderne mașini Și eu un 
sistem subteran de linii electrice 
și conducte de apă. Pentru controls-

Gonttnuîfitlu-șl pregătirile în vede- 
rea reluării campionatului eategm 
Hei Ё la fotbăl, dumffilea dtipfi-âffiia- 
Й, pe stadionul din Lupani, echipa 
de fotbal Minetul a întâlnit într-un 
ffiesi de verificare pe Pandurii Tg. 
Jiu care activează în categoria C. 
Minetul a învins cu scorul de 2—0. 
Gele două goluri au fost marcate 
în urma unC>r aețltitii OfeflsiVb bltie 
concepute dîh punct de vedere tac
tic. Autorii: Cărare mirthful 19 și 
Țurcan, cu capul, în minutul 63.

Beși au mal rămas doar 7 zile 
pfoH la începerea campionatului, 
Mifieful Eupen i n-a rezolvat toate 
lacunele ce au fost observate în e-

Dasă portarul Sziday s-a e-

vidențist, iar apărarea șl-a tăcut îh 
parte datorit, atecui, deși alimen
tat îh p&rrfianehță, fiu â reiișit sâ ți
nă mingea aproape de Ioc. De ce ? 
Fiindcă fiecare atacant caută să se 
scoată In evidență prin driblinguri 
ifltitiie M loc Să practice utl Joc co
lectiv. La rîndul săli, 
ceput să-și dea aere de 
timîndu-șl eoacftipferil.
rea fiu duce la nimic

liichldînd cu lipsurile arătate, do
vedind dragoste față de culorile a- 
sociâției pe care o reprezintă, echl* 
pa Minerul Luperti va 
succese frumoase chiar 
putui campionatului.

I.

ȚuTcan a în- 
vedetă subes- 
Or îngîffiia. 
btlfl.

putea obține 
de la Ійсё-

GIQRTEA

Zllele 
acțiunile de ntutică

I йні regiunea noastră 
plăcută surpriză. Drept 
hărniciei lor, Comitetul

în excursie prin fără
Excursioniștii au vizitat Muzeul 

din Craiova, Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P. Romîne 
din București, șantierul hidrocentra
lei de pe Argeș, Muzeul Doftana, 
stațiunea dfe odihnă Sinaia, centrele 
industriale și culturale BrașoV, Si
biu și altele.

A fost o excursie frumoasă și e- 
ducativă în cadrul Căreia tinerii au 
avut prilejul să vadă cîteva din mă
rețele realizări ale regimului nostru 
democrat-popular, monumente de ar
te și Istorice.

fAliVan petre
activist U.T.M.

trecute, tinerii fruntași 
patrioti- 

au ăVUt
răsplată 
regional

în 
că 
o 
a
U.T.M. a organizat o excursie prin 
țâță cu tinerii fruntași îfi acțiufiiiă 
patriotice. Ld acedstâ excursie au 
participat și 12 tineri din Valea Jiu
lui, Printre aceștia se numără Cioba- 
nu Nicolae și Bălăuță Nicolae de la 
mina Lenea, Goșa Gheorghe de la 
LG.M.M. Petroșani, Romancier Lucie 
de la U.R.U.M.P., Arvinte Teodor de 
la mina Vulcan și alții.

INIȚIAT
Intf-una din zilele trecute, tova

rășul Roffian Gtigoră, responsabil 
la eabana Rusu afirma cum că dacă 
se vor organiza eurae cu autobu
zele І.С.О. Petroșani la cabana Ru
su, numărul oamenilor muncii care 
Vor vehi sici să-și petreacă zilele de 
repaus va spori simțitor. Afirmația 
s-a și confirmat.

ІЛ zilele dtt 23 și 24 SUgust, ІЙГ 
apoi în zilele de 29 și 30 august,

I V A Bt\A
autobuzele l.G.O. au circulat mereu 
pe rută Petroșani — cabana Rusii. 
Rezultatul ? Cabana ftusu a fust vi* 
sitată aîmbfitâ Și duminică du eirea 
боо de oameni (peste 160 au fost 
cazați sîmbătâ seara în dormitoarele 
cabanei).

iată deci o inițiativă buna și pe 
care propunem uonducerii l.C,O. să 
e pmrataetu№««. *

M. BARA

La ce mai aleargă ceilalți?
Micul Fraiișoia, în v&itfi de 5 ani, 

este dus pentru prima oară de tă
ticul său pe un stadion Unde se des
fășura un concurs de atletism.

— Tăticule, de ce aleargă oame
nii aceia așa de repede ? — întrebă 
băiețelul.

— Prifttul Câre ajunge Vă căpăta 
un premiu.

— Și atunci de Ce mal aleargă 
șl ceilalți ?

DUPĂ
(Urmare din pag. I-a)

După satisfacerea stagiului militar 
mi-am făcui planul să mă enga/ea 
sondor in Valea Prahovei și poate 
atunci o să lucrez la a astfel de in
stalație.

După ce a vizitat cu multă atenție 
pavilionul CU produse din mate pitu
lice, arhitectul PorhpUlu Aiămorea- 
nu, de la Trustill S eWUlrucții‘HK>ti- 
taj Brașov, a spus: IrtipreUnă CU to
varășii mei am venit fa ejtp&llfie 0- 
nume ca să vizităm produsele in
dustriei construcțiilor și celorlalte 
industrii legate de construcțiile dl 
loeuihfe și eofM-culWOl», Dieetll- 
tatea sortimentelor din mase plasti
ce pentru 
măsură tot 
itruttbtiior.

Rugat să 
sale despre 
nanțelor al 
brecht, a declarat prfalri dlttfe! 
Expoziția dv. ini-a dovedit, IttCâ O 
dată, In frtod Sugestiv, cit de mult a 
progresat Rornînla in etl SG de ani 
care au trecut de la eliberarea fi. 
Este remarcabil, îndeosebi. StVhdut 
industriei constructoare de mașini, 
care dovedește câ șt din UCeSt punct 
de vedere vă aflați la Uli înalt nfael. 
Mi-au plăcut tractoarele produse de 
industria rominească și folosesc pri-

construcții satisfact in 
măi mate cerințele etti-

mpărtăftaeeâ impresiile 
expoziflt, ministrul ft- 
р. P. Polone, Jeriy A1‘

Vietnaihalul de nord, 
ca locul de naștere al 
național Tu Xuong, ca oraș 
deriilor, iherufetațillor 
fine, â Căror hifflă s-й dus in în
treaga țară. In zilele noastre, Nam 
Utah й devenit uit oraș al textiliști- 
lor. Aici lucrează 12 000 de textiliști 
șl tektiliste care furnizează țării a- 
pfoape întregul nSCesaf de fibre 
feștile și țesături.

Pe ѵгейійа dominației colonialiste, 
producția âfiulUÎ de Vîrf (1U39) ntl 
a tet deeît ae 18 miltoâfte metri de 
țesături și 0 milioane kg. fire de 
hurtibac. Iti 1962. sub puterâe popu
lară, producția uzinei textile din 
fQ&ffl Dinh a fost de 56 ttJllioartd mete ( 
ІГІ de țesători și 11 60П 000 kg. fird * 
de bumbac, Iar îft 1903 metrajul țe* 
gâturilor a depășit eifrâ record de 
70 ffîilioafie.

Aici se produc o serie de țesături 
de calitate Superioară: poplîflliri, sa* 
titluri și imprimeuri, ia present, uzi* 
Па ae mîndrește cu patru erei ai 
Munaii Stetioiiste și sute 
W fruntași îh multei

de fhunci*

☆ (

foil dadtn prirtlăVafa aceasta 
îfl folosință în partea de 
Vietnam, du patru luni 
termen, linia de cale ferată Hani 
Roflg-Vihtl. Ba străbate 1S6 km și 
trece pesta o serie de poduti, dintră 
care cel mai mare este podul Hatrt 
Rong. DifetfUfe în timpul războiului șl 
reconstruit după Cele mai modern» - 
metode, el este acum de două 
mai lat deeît vechiul pod.

a
sud a R.D. 
înainte de

ori

*

diftColectivul minei Quan Trieu, 
provincia Thai Hfuyen, я depășii 
plănui de produeție pe primele cind 
iutii ale gflulul cu peste 7 800 lene.

O întîmplare în brigadă
(Urmare <ua pag. •-»!

maistru căruia îi șGpti ceVa la ure
che. Apoi se adreafi ШаГ ăft aștOp> 
tab!

— La treabă, ce mai ■tați I
Minerii se îndreptată spre ieșire. 

Rămase doar Nicoară care se apro
pie de șeful brigăzii eu pași șo
văitori. Acesta îi spuse:
“ fă-țl și tu lathpa și fuga de-ți 

ajunge огшші
o

Am Străbătut aleea Be urcă Spre

iniția Anîneasa. Atenția hil-e fost 
atrasă de portretele «dlor mai des* 
tolftiti Și prieepuțl rtrttefi ai. Ante 
neasei, cunâseuți și rttețteete,.4 dd 
întregul colectiv.

Utieori cînd trece pe , aeeastâ 
alee, Nieoară Teodor ee oprește 
îh dreptul unui portret în colțul că* 
ruîa scrie: „Schneider Francisc, 
miner șef de brigadă". Atunci îșl 
amintește de șeful lui de brigadă) 
de omul care l-a adus pe calea cea 
bună. Merită tot respectul.

all

lejul pentru a aminti că de sini a- 
precise și pe piața polonettâ.

Printre DilltUtori em intUnit pe 
K. D. Lavrenenko, prim-oicepreședin- 
te al Comitetului de stat de produc
ție pentru energetieă și eleeirijiacre 
al B.R.S.S., care а deviatei: Go

— ns-a declarat ziaristul japoned 
Fumimitsu Kobayashi -» pentru Л 
vedea Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R. P. Romine.

Este o expoziție impresionantă, ca
re erată in mod concret nivelul tet- 
traărdirtar de deavoltăre a eceno- 

spevitiliH m energetică tm remontat miei raminești. Sfat obișnuit «â v&t 
(a ilrgutiie internaționale din țara 
mea, ea și fa uzinele țaponesn, та- 
țini de fattlid tehnlelfate șl em hn- 
ptetfa eă meU produse ale indus
triei do, aonetruutmre de mașini nu 
sfat ou mmle mit prejos deed oeie 
similare străine. M-am bucurat de 
osie vdtute fa демагё expatlție și 
pite de cdel ou Impresii dtntre oile 
mal bune. Ritmul de detvelfare a 
industriei de. este aproape unle fa 
lume1'.

Printre eetățertfi amerteani oare 
au bieltnt Exp&tifta realteărilor eeo- 
nomiel naționale te numără ți tir. 
Srtlt Stoettner, director al ilarului 
New York Times.

„După ее am faenul de curfad 
Rspoelțfa națională eteeflană de la 
Luueanne, mă aflu acum fa Sepom- 
țla realizărilor eeonomtei naționale 
в Romfaiei șt sfat de-a dreptul tm- 
preefanat de tot веса ee oăd — ne-a 1 
spus dt Stoetener. Mu impmlonea-' 
eâ fa egală măsură sMintentul fi a- 
bundența mărfurilor presintoie ea 
șl afluența extraordinară a publicu
lui. Această afluență este inir-ade-

preaentarM foarte compastă fi ta- 
preeuiâ a sectorului indwttFtti intr- 
getice. E iufieitiu M prlbffll noile 
tipuri dt tfafit tltifrlet pttdru a lit- 
feltgt că in țara dv, tideiâ unbăfi 
dt producție puternice ft blnt orga- 
tiltUe, in med devtebli, mt-a reținut 
atenție euMațta eu ttilpi pentru 400 
kV, cart, după mine evnetltule e 
realizare remarcabili fi u nwiete 
pe plan mondial.

iinristul dame Plemrmag Paul- 
een de la „Rlleau’t Net» Agenaf — 
a deelarai: in ansamblul aâu, ел- 
p&dițla eublintoaă grija manițeetmâ 
In Rominia pentru eontlnua creștere 
a ntvelulid de trai. Acest lueru ne-a 
fost deveda șl de enpvnatNe pre
zente în tfandurile mervate indue- 
triei de owtfeețil fi de meâltămtnte. 
Sie eint rtdiitaif lntr-un stil mo
dern și de c colante cere le permite 
td rivaltueae eu etle mut bun» pnr- 
duse de acest fel de pe gtețet euro- 
peună.

„Am venit special de la Moscova, 
unde sini soretpondentui tiărulUÎ ja
ponez „The Nihon Keizai Shiribun"



•плат so*!

MiHtafagiBtUl OlteafiU QheOfgfte, unM din mitaWtoHi aprtciâțl A* p4 
țattitrul Ue (tonsirao^ dta Vidam.

Cuvinfarea tovarășului 
Glfeorghe <vheorghiu»Dej

(Umere dtfl peg. l*a)

dologiâ, savâflfii rOffiînt Ml adlte Și 
aduc contribuția 1ЭГ la dCZvollâfda 
Asociației și В progresul ștUrtțeinr 
agricole.

Lucrările Congresului și vizitele în 
Unități industriale și agricole, îfl In
stituții de cercetare, favățărilînt Și 
etiltură, îft orașele ți satele țării 
vor oferi prilejul cufloâștSrii ffiai 

îndeaproape a activității specialiști- 
кг șl bâmehitor năștri de Știință din 
agricultură, â îeâilzărifor hbțiHUle 
de popdful nostru fa domeniul eco- 
tiOfliieî Și culturii.

Impăttâșindu-vă cîteva din preocu
pările nOAstre în aceste demeiiii, aș 
dori ni arat ей guvernul romîh, de

Răspîndirea metodelor înaintate - mijloc eficace 
de creștere a producției de cărbune

In acest an, în fața ftiiilefilof din 
Vulcan stau sarcini mari în ce pri
cește sporirea producției de Bftfbuite. 
Colectivul acestei exploatări trebuie 
eă extragă cu 60 000 ЮПё ffid fflulf 
cărbune deeît în anul trecut Pe lin
gă aceâst», muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la mina Vulcan e-au 

. î angajat Й1 întrecerea socialistă ce 
în 1964 să extragă 10 000 tone eăr- 
bune peste placi și ей врѳгеазей ran
damentul cu 17 kg/post față de ni
velul planificat. In oelfe 8 luni îrtehe- 
iate din anul curent, plaiîtll de pro
ducție al miflti A feat depășit eu 4073 
tone cărbune, lat productivitatea 
muncii ă crescut simțitor.

Minerii Vulcanului murtcesc eta 
hotărîre pentru îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere.

La indicația cotnitetukli de partid, 
conducerea exploatării și cofflitetlil 
sindicatului au pus în centrul între
gii lor activități lupta pentru înfăp- 
tateea sarvlnlior cere doaurg din 
planul de stat și din angajamentele 
asuriiate ta întrecerea socialistă. Ё- 
oențial sete faptul câ, sub îndruma
rea comitetului de partid, conduce
rea пИЯ« și comitetul sindicatului se 
Й1ф8 CU mai ffiultă eoffipetăfiță de 
i iptadirea experienței înaintată, or- 
gânbteâză măi temeinic Activitatea 
minerilor pentru creștereâ vitezelor 
de avansare în abataje.

La începutul anului în sectoarele 
minei erau puține brigasi care spil- 
ми inițiativa două cîtnpuri pe 
«hîffib șl afîp8 îfl abatajele came
ră. Comitetul dă părtid a insistat 
ftentru răspîndirea acestei inițiative 
valoroase. La propunerea organiza

ției de partid, eondcutetea exploată
rii și comitetul sindicatului au stu
diai posibilitățile extinderii inițiati
vei două cîmpuri pe schimb și aripă 
lă lift fluttiăr mai mare de abatajei 
Concluziile desprinse iu fost puse în 
discuția Unei ședințe convocate de 
comitetul de partid, ia care au părti
cea! eei măi buni maiștri minieri, 
artificieri șt o parte din brigadieri, 
Deabaterile au reliefat faptul câ ini
țiativa două cîmpuri pe schimb Șl 
aripă poate fi îmbrățișată de majo
ritatea celof 56 brigăzi din abatajele 
cameră. Pentru aceasta 86 cerea în
să o mai burtă organizare a muncii 
la fronturile da lucru, tn acest scop 
au fost luate măsuri de plasare cu 
efectiv cbmplet a brigăzilor, pentru 
efeetititrea schimbului la fata iecu- 
itrf, aprovizionarea trial judicioasă a 
brigăzilor tu materiale și vagonete 
goale, îmbunătățirea asistenței tehni
ce din partea inginerilor și maiștri
lor.

Acest șir de măauri luate de con
ducerea minei și organizația sindi
cală a creat cîfnp prielnic extinde
rii inițiativei două cîmpuri pa schimb 
șt Aripă. In wtetotul lit, de exemplu, 
aeSeetH iftițfatîvă este aplicată de 
majoritatea brigăzilor. brept rezul
tat, ttoloctivul sectorului 111 w află 
tn fruntea întrceerii pe тті. Ei a 
extras de la începutul anuiul, pe 
bâza creșterii productivității muncii 
cu circa 140 ltg cărbune pe post, 
față de sarcina prevăzută, 14742 
tone cărbune peste plan. La obține
rea acestui succes au contribuit în 
mod deosebit brigăzile conduse de 
tov. Drob Gheorghe, Sfitiic loan

edr deosebită și ea Sh explică, pro
babil, prin aceea să fiecare vizitator 
r&tiln găsește bici în expoziție o păr
ticică dfn munca Să, Cu care a coti- 
tribali la efortul general depus de-a 
lungul celor 50 de Uni.

Vbtltlnd această expoziție, cetă
țeanul йіМгІсаЛ Iși întărește convin
gerea că există molie perspective 
interesante de dezvoltare a legături- 
ter pe toate planurile intre fără tui 
fi a dv. șt eu sini pnrtlttanul unei a- 
temenea dezvoltări. Vă doress mult 
Stteces ІП CohlihuărtP.

☆

Aftuențâ măre de pfeltofdrf mite 
explicată, âtît ptih atracția ți Intere
sul pe care li Suscită Vizionarea ex
ponatelor, elt și prin organizarea 
ireproșabila â expoziției șl a sem
eților de utilitate publica.

Pentru transportul la ți de la ex- 
poziție, hi ațara mEtoăcelor existen
te — tramvaiele 3, 4 ți 9, autobu
sele 31. 48, 49. 61 ți 67 șl troleibu
zele 81, 8S, 86 — a lost pus în ex- 
plantare tramvaiul „Ё", care circula 
între strada Nuferilor șl Bă. Expozi
ției, s-au organizat stații Qetax în 
apropiere, w din gările C.F.H., 
LR.T.A., de la aeroportul Bâne&sa 
sa șt din comunele din apropierea 
Capitalei circulă tramvaie, troleibu
ze șl autobuze eu legături directe,

Pentru a oferi oamenilor muncii 
dîn diferitele InCalttăți die țârii po
sibilitatea de a otelta expoziția, toa
te agențiile șl ftllâlete O.N.T.-Cmpăți 
vor organiza, Incețnnd de la 1 sep

tembrie. excursii speciale cu autoca
rele și cu autobuzele 1.А.Т.А. Ase
menea acțiuni se vor organiză și cu 
trenul. Se cor elibera bilete de călă
torie turistică, ottt pentru grupuri, 
cit și pentru excursioniști indivi
duali. Ambele categorit por beneficia 
de 56 la sM reducere pe C.F.R. tru
purile turistice o&r avea prioritate ta 
vizitarea expoziției.

O dedă ajuns la expoziție, viitta- 
torul poate primi, de и biroul de in
formații, relații In legătură eu an
samblul acesteia, exponatele prezen
tate. expozanții partltipttnți, mersul 
trenurilor, autobuzelor I.R.T.A. si u- 
vioanetor etc. La dispoziția vizitato
rilor stau, de asemenea, un oficiu 
P.Î.T. șl un ghtșeu C£.C., birou de 
informații O.N.T. cu ghizi șl trans
latori, birou de păstrarea bagajelor, 
birou de obiecte găsite, post de prim- 
ajutor, birou unde pot fi lăsați co
piii sub supraveghere competentă, 
un bufet-bur, cabine telefonice.

Organizatorii nu au neglijat nici 
aspectul Butt ural-distract ic. Pe estra
dă in aer liber din vecinătatea pa
vilionului central au loc tn fiecare 
а protecții de filme, spectacole oie 
formațiilor artlrtlce de amatori, pă
răsi ale modei, sfmpotuoane ets.

☆

Expoziția este deschisă In zilele 
de duminică șt sărbători legale intre 
orele S—81! marți, miercuri, joi. vi
neri și slmbâtă între orele 10^-301 
tuni imn orele 1S--SO.

(Agerpres)

și Katacsohy Rudolf, câte extrag cu 
regularitate eîfe deuă cîmpuri pe 
schimb și aripă.

Ifl Sector Se Organizează Consfă
tuiri în cadrul cărata minerii frun
tași îșl impârtășesa expeftefița dt> 
bîfidită în ce privește creșterea vite- 
zeier de avansare, organizarea ju
dicioasă a procesului de pradusție. 
Experiența bufii â fost popularizată 
șl în adunările grupelor sindicale, 
и eadrul earara ing. stoica Petru, 
șeful sectorului, Mihai Carol, preșe
dintele Cbmitetullil de secție, Băită- 
țesCu MifCeâ, Mâflciu Adfiâfi, Mtih- 
teânu Pavel și aiți maiștri minieri fiu 
vorbit ffliflefiior despte importanța 
economică pe care o are extinderea 
inițiativei două cîmpuri pe schimb 
ri aripă. Despre importanța acestei 
inițiativa S-a Vorbit și ftiinerBof din 
sectoarele IV, V ȘÎ altele.

Munca politică și organizatorică 
desfășurată de cătfe organizația de 
paftid, de comitetul sindicatului, a 
avut drept rezultat îmbrățișarea ini
țiativei „două cîmpuri pe schimb și 
aripă de numeroase brigăzi care 
lucrează în abate ie cameră. In pre
zent, după inițiativa respectivă lu
crează 12 brigăzi. Exemple în aceas
tă privință pot îi date și brigăzile 
conduse de Iov. Șerban Nîeelae din 
sectorul IV, Cosiea loafl șî 'Tăribă 
Valerian din sectorul V și altele, 
care’ realizează cîte 6 cicluri pe zi. 
In abatajele sceetor brigăzi se ob
ține 6 productivitate de pînl la 7-8 
tone aărbune pe post.

Sarcina organizației de partid, a 
comitetului sindicatului și conduce
rii miflei feste de a extinde larg și 
în viitor experiența brigăzilor frun
tașe, de a face din ea bun al între

gului colectiv pentru consolidarea 
Succeselor dobîndite in cinstea zilei 
de S3 August, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de produgție 
Și a angajamentelor d« întrecere рё 
anul 1964.

punnid noriuri nâSMMfe ркпні a> 
vhitul industriei, de care depinde 
progrwul întregii eeonomil națio- 
ПАП, a pus eAfiSOffilteflt tn centrul 
atenției râie deivoltarea agriculturii 
șl creșterea producției agricole, ca 
una din principalele sarcini ale con
struitei eCortoftiice. Roffiîfiiâ îfl asi
gură ain producția proprie hrana 
popuiățtel, aprovizionarea industriei 
eu materii prime agricole și dispo
nibilități pentru expert.

Ifl țâra fmastră, agricultura, reet- 
guniâată pe bâze noi, este orientată 
pe calea dezvoltării ei intensive și 
multilaterale, utilizării tot mai largi 
a tehnicii moderne și a cueertritor 
științei, cofleentrării producției In 
uflltățl spectaliitâte, cu înaltă produc
tivitate și eficiență eeenomteă — 

proces in cursul căruia ae va reali- 
i№ Iranstormoreă treptată a produc
ției agricole intr-o varietate a mun
cii industriale.

Mecanizarea completa a lueroritor 
agricole, ridicarea gradului de ehi- 
mizaro, extinderea irigațiilor, folosi

rea semințelor din soluri șl hibrizi eu 
mare productivitate constituie mijloa
cele prin care vom asigura deplina 
valorificare a marilor rezerve de ca
re dispunem penttu â făuri o agri

cultură modernă, înaintată, capabilă 
să asigure o abundență de produse 
agricole.

tJfl obiect de permanentă preocu
pare pentru specialiștii și organele 
noastre agricole îi Constituie utili
zarea rațională a fondului fuheiar, 
ridicarea fertilității și ă capacității 
lui de producție, stăvilirea șl com
baterea eroziunii solului, terasările și 
plantațiile inâsive pe terenurile Su
puse acestui proces, valorificarea So
lurilor nisipoase și a celor Sărătu- 
Mte. aducerea ІП circuitul agricol 
priit îndiguiri și desecări a pămîn-

tarilor fertile din lunelle ppfncîpale-
lor cursuri de apă.

SArelnile еотріем ale daivoltării 
agriculturii Ah soliditat Și solicită o 
grijă deosebită pentru pregătirea ca- 
dretor de specialiști de toate e&tego- 
riile ți perfecționarea cohilrtuă a cu
noștințelor lor profesionale, pentru 
asigurarea celor mai favorabile con
diții de activitate științifică, pentru 
îmbunătățirea conducerii cercetărilor 
și legarea cit mai strînsă â științei 
agricole de practică,

Stimați oaspeți, prieteni.
Munca și preocupările dv., preți

oasa activitate pe care o desfășurtli 
se bucură de o înaltă considerație 
slujind un țel din cele mai nobile 
— de a face natura mai darnică, 
spre binele omului. O asemenea Ac
tivitate este legată organic, indiso
lubil, de menținerea păcii — dezi
derat arzător ai întregii omeniri.

Statul nostru, care, împreună cu 
celelalte state iubitoare de pace, de
pune eforturi neslăbite pentru stator
nicirea unei păci trainice în lurtie, 
salută și sprijină contactele dintre 
oamenii de știință din toate țările. Ca 
factor de întărire a colaborării infer- 
flățtofiâte, de cunoaștere Și apropiere 
între popoare, de îmbogățire â tezau

rului gîndirii umane prin schimbul 
de valori spirituale, (aplauze).

lini eXprirrt convingerea că lu№3- 
rite acestui Congres, care Se desfă
șoară sub lozinca „Pîine și pace", 
Vot aduce o contribuție de Seâmă ia 
dezvoltarea Spiritului de înțelegere și 
colaborare internațională, vor sluji 
cauza plină de măreție* a Zilelor 
noastre — pacea, bunăstarea șl prie
tenia popoarelor !

Urez Congresului dumneavoastră 
cel mai deplin succes I (aplauzi pu
ternice).

Lucrările celui de-ai Vlll-lea Congres
international de știința solului

(tJrmare din pag. l-a)

Vlll-lea Congres internațional de 
știința solului.

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine. Gheorghe Gheor- 
ghîu-Dgj a rostit cuVÎntarea inaugu
rală.

Au luat de asemenea cuVîntul 
acad. prof. Nicolae Cernescu, preșe
dintele Asociație! internaționale de 
știința solului, acad. pref. Gh. lo- 
fiescu-Siseștl, din partea Academiei 
R. P. Romîne și a institutului cen
tral de cercetări agricole, prof. dr. 
Richard Bradfield, de la Universita
tea din Ithaca New York, fost pre
ședinte al Asociației internaționale 
de știința solului care au salutat pe 
participant!! la Congres.

In continuare, prof. dr. E. A. van 
Bâren, secretarul general al Asocia
ției internaționale de știința solului,

a prezentat darea de seamă asupra 
activității Asociației în perioadă a- 
nilor 1960—1964.

Ședința plenară de după-amiăzâ a 
fost consacrata prezentării proîOe- 
tului hărții mondiale a solurilor. In 
legătură cu acest proiect, au preiOn- 
tat referate : prof. dr. V. А. КѲѴЙа 
directorul departamentului științelor 
naturale al U.N.E.S.C.O., dr, L. 
Bramao, șef al biroului #e resurse 
mondiale ale solurilor F.A.6., dr. 
R. budai, specialist E.A.O., pred. dr. 
F. A. van Baren, secretarul gâfle- 
ral ai Asociației internaționala de 
știința solului. Pe marginea refera
telor au avut loc discuții.

Timp de 10 zile, pafticipanții ia 
Congres vor dezbate probleme ac
tuale, teoretice și practice ale cu- 

.noâșterîi solurilor, iii vederea spo
ririi producției agricole.

(Agarpre»)

Cabluri din material<7 plastîre

Drapelul de subunitate 
fruntașă 

pe întreprindere
Colectivul subunității poligrafice 

din orașul Petroșani obține lună de 
lună succese în îndeplinirea Sarci
nilor de plan. Avîfid ea obiective 
principale de întreSCre depășirea 
planului la producția globală cU S 
la sută, le eea marfa eu 6 la suta și 
creșterea productivității muncii eu 1 
la sută, colectivul de aici s-a stră
duit aă le traduce în viață, Bilanțul 
efectuat recent de conducerea LP.H. 
Deva SratS că strădaniile depuse de 
acest colectiv îfl realizarea obiecti
velor preconizate în întrecerea so- 
eialietă au fttet încununate de Suc- 
cee. lndeplinindu*șl integral anga- 
jămantul, colectivul subunității po
ligrafice din Petroșani л cucerit 
drapelul de subunitate fruntașă pe 
întreprindere.

G. 1OAN 
corespondent

In lucrările de telecomunicații au 
început să fie utilizate pentru prima 
dată in țară, cabluri din materiale 
plastice produse de fabrica de ca
bluri și materiale electroizolante din 
București. Ele se întrebuințează la 
rețelele subterane telefonica, de ra- 
dioficâfs» și în instalațiile telegrafice. 
Față de cablurile izolate îfl hîrtie, 
cauciuc, mătase, bumbac și plumb,

care se foloseau pînă acufft, itoile 
produse din materiale plastice âînt 
mai ieftine și au o izolație țnai bu
nă. De asemenea, ca urmare a mon
tării acestor cabluri cu mijloace me
canizate, durata de instalare a lor 
s-a micșorat simțitor.

Dat fiind eficacitatea noilor pro
duse, specialiștii din telecomunicații 
se preocupă -de extinderea lot.

(Agerpres)

PUBLICITATE

Sectorul minier Bănițaș ёи sediul In comună Baniță, 
regional Petroșani

J

«•

ăfigajeaiă :
— 6 Șoferi auto dintre care 8 cu vechime de peste 6 arii
— un tehnician minier
—• un șef serviciu aprovizionare
•“ ШІ hieftteolog
Șoferii auto vOr fi plătiți conform
Tehnicianul minier vâ fi plăti1 cu 

lunar.
Șeful serviciului aprovizionare va

lunar și merceologul cu 1 050 lei lunar.
Informații suplimentare se pot iua de 

muncii din cadrul sectorului, telefon 8.

normativelor ta 
un salariu de

vigeare.
1650- ■ iei

I
A

ș

в*
fi plătit eu 1 500-1 600 let

la biroul organ Uareft 8 ♦
I
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Cm№icat comun la încheierea 

întrevederilor
> dintre președintele Nasser 

și președintele Makarios
GAIR0 31 (Agerpres).
La încheierea întrevederilor dintre 

președintele Nasser și președintele 
Makarios a fost dat publicității un 
comunicat comun. în care se subli
niază necesitatea găsirii unor solu
ții echitabile în problema cipriotă, 
care să prevadă unitatea insulei și 
respectarea dreptului legitim al po
porului cipriot la autodeterminare. 
In comunicat se arată că orice a- 
gresiune comisă împotriva Ciprului 
amenință securitatea și pacea în
tregii regiuni. R.A.U. va da tot a- 
jutorul posibil Ciprului pentru apă
rarea independenței și integrității 
sale teritoriale, și exercitarea drep
tului absolut la 
Cei doi președinți 
împotrivirea față de 
litere amplasate pe
care constituie o amenințare la a- 
dresa păcii mondiale și securității 
regiunii respective.

autodeterminare, 
și-au exprimat 
orice baze mi- 

teritorii străine,

Campania electorală din ș- U. A. 
a R

IR faza decisivă
WASHINGTON 31 (Agerpres).
Campania electorală din S.U.A. a 

intrat în faza decisivă, relatează a- 
gențiile americane de presă. Cele 
două mari partide politice — demo
crat și republican, și-au desemnat 
candidații Ia posturile de președinte 
și vicepreședinte ai S.U.A. Pozițiile 
în problemele interne și internațio
nale au fost deja definite în progra
mele celor .două convenții. Jack Bell, 
comentator al agenției Associated 
Press, relatează că; „Un lucru ca
re pare să fie sigur este că campa
nia electorală a partidului demo
crat, care abia a început, va fi con
dusă direct, în toate amănuntele, 
de către președintele Johnson, deși 
în mod oficial în fruntea campaniei 
a fost numit John Bailey, președin
tele reales al Comitetului național al 
Partidului democrat". „Johnson, a- 
rată comentatorul, dorește să con
troleze personal fiecare acțiune a

ÎN СІТЕ VA RÎNPURI
CIUDAD DE MEXICO. In urma 

unui accident de circulație care s-a 
produs în apropiere de localitatea 
mexicană Zempoala situată la apro
ximativ 50 de kilometri de capitală, 
22 de persoane au murit, iar alte 54 
au fost grav rănite. Autocarul in ca
re se aflau 76 de persoane s-a pră
bușit intr-o prăpastie.

CAIRO, țările arabe membre ale 
Organizației unității africane au ce
rut amînarea cu o săp’âmînă a con
ferinței miniștrilor de externe afri
cani fixată pentru 5 septembrie. Ță
rile amintite au jdstificat cererea lor 
prin faptul că la aceeași dată este 
prevăzută să înceapă Conferința a- 
rabă la nivel înalt. Republica Arabă 
Unită a propus ca miniștrii de ex
terne africani să se întrunească în 
capitala Etiopiei la 12 septembrie.

NEW YORK. Asupra localității 
Laurinburg (statul California) s-a 
abătut un' puternic uragan in timpul 
căruia au fost rănite 15 persoane și 
au fost înregistrate pagube 
riale evaluate la l milion de 
Autoritățile orașului consideră 
cest uragan este o urmare a 
nului „Cleo" care a bîntuit in sudul 
Stelelor U nite,

GARACL Luînd cuvîntul la o ma 
re întrunire care a avut loc în ora
șul Chittagong, președintele Pakista. 
nului, Ayub Khan, a cerut celor 
două provincii ale țării (Pakistanul 
de est și Pakistanul de vest) să co
laboreze strîns pentru a preîntâmpi
na scindarea țării. „Dacă separatis
mul va căpăta proporții în cele două 
provincii, a spus el, aceasta va con 
stitui o lovitură de moarte pentru 
Pakistan. Ca state separate, Pakis
tanul de est, cît și Pakistanul de 
vest, nu ar putea exista mai mult 
de cîteva săptămîni".

CAIRO. Trimisul special al secre
tarului general al O.N.U,, Peter Cas
son, a sosit la Cairo într-o vizită, de 
două zile ca primă etapă a unui tur
neu pe care urmează să-l efectueze 
în 14 țări africane. El va avea con-

membri ai guvernului

a declarat că scopul tur- 
afrlcan este să inspecteze

luat parte 
conducători

din Madrid 
procesul lui 
al Comite-

to
ca 
la 
de

si 
în 

pri- 
aie-

echipei sale". Cei doi candidați 
partidului democrat au conferit 
aceste zile la Johnson City în 
vința desfășurării campaniei de 
geri. Thomas Marshall, comentator
al Buletinului, de știri al Casei Al
be, apreciind șansele mandatului de
mocraților la alegerile prezidențiale 
din noiembrie subliniază că preșe
dintele Johnson, prin contrast cu 
Barry Goldwater, acționează în di
recția unirii tuturor adepților parti
dului democrat pentru cîștigarea a- 
legerilor.

In ce privește campania republica
nilor, agenția Associated Press rela
tează că Barry Goldwater a plecat 
în insula Santa Catalina pentru a 
discuta cu adepții săi strategia pe 
care trebuie să o urmeze în viitor. 
Pe de altă parte, William Miller, 
candidat la postul de vicepreședinte, 
arată agenția Associated Press, a 
declarat duminică că orice republi
can care va sprijini pe președintele 
Johnson „trebuie să țină cont că în 
felul acesta el va nega principiile 
tradiționale ale partidului republi
can". Agenția Reuter anunță, de a- 
semenea. că Clare Booth Luce, spri
jinitoare a lui Barry Goldwater, a 
declarat că și-a retras candidatura 
în alegerile senatoriale din statul 
New York, pentru a-și consacra în
treaga activitate pregătirii campa
niei în sprijinul republicanilor.

(Agerpres). 
Philadelphia, 
luni că poli- 
cartierul ne-

mate- 
dolari. 
că ci

ur aga-

oorbiri cu
R.A.U.

Casson 
neului său
folosirea ajutorului financiar acordat 
de O.N.U. pentru pregătirea unor 
cadre de specialiști in țările In curs 
de dezvoltare.

BAGDAD. La Bagdad s-a inaugu
rat un nou -pod care unește cele două 
maluri ale fluviului Tigru. Este pri
mul pod suspendat de o asemenea 
construcție din Irak. La ceremonia 
inaugurării podului au 
președintele Aref și alți 
irakieni.

MADRID. Tribunalul 
a încheiat cercetările în 
Jose Sandoval, membru

tului Central al Partidului Comunist 
din Spania, și a unui număr de 
varăși ai săi. Procurorul a cerut 
Jose Sandoval să fie condamnat 
33 ani închisoare și la o amenda
175000 pesetas, Justa Lopez și Luiz 
Velasco la cite 23 ani închisoare, iar 
alți tovarăși ai lor la închisoare pe 
termene între 8 și 12 ani.

LONDRA. Cîteva sute de londo
nezi au manifestat la 30 august în 
fața ambasadei spaniole din Londra 
protestînd împotriva arestării în Spa
nia a studentului scoțian Stuart 
Christy și a studentului spaniol Er- 
nando Bianco învinuiți de „activitate 
subversivă împotriva regimului spa
niol". O delegație a manifestânților 
a înmînat reprezentanțilar ambasa
dei o petiție, purtînd cîteva mii de 
semnături, în care cer eliberarea 
neîntârziată a celor arestați.

GEORGETOWN. Trupe britanice 
aflate în Guyana Britanică au efec
tuat la sflrșitul săptămînii mari „o- 
perațiuni de investigare" în regiunea 
Mahaicony, situată la aproximativ 

64 km de Georgetown, unde elemen
te teroriste au provocat în ultimele 
zile noi incidente rasiale. In cursul 
acestor operațiuni au fost arestate 
40 de persoane sub acuzația de a fi 
incitat tulburări in rindul populației.

După iDtiltmeie ratisis 
de la Philadelphia

PHILADELPHIA 31
Primarul orașului 

James Tate, a declarat 
ția deține controlul în
gru al Philadelphiei unde au avut 
loc incidente între populația de cu
loare și poliție. Situația rămîne însă 
nesigură, relatează agenții UPL Se 
mai produc însă incidente sporadice 
în diferite locuri ale cartierului, unde 
au fost deplasate importante forțe 
polițienești. După cum a declarat 
primarul, în cursul celor trei zile de 
incidente au fost înregistrați 341 de 
răniți, printre care 100 polițiști, iar 
369 de persoane au fost arestate. 
Un tribunal special a început luni 
audierea în procesul intentat unui 
număr de 197 de persoane arestate 
în cursul primelor incidente. Măsu
rile excepționale ordonate de prima
rul orașului rămîn în vigoare.
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VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Centrală atomoelectrică mobilă

MOSCOVA 31 (Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„Pravda", in orașul Obninsk din 
apropiere de Moscova funcționea
ză de trei ani o centrală atomo- 
electrică mobilă, montată pe patru 
transportoare, 
împreună cu 
este de 350 
1500 kW, iar 
combustibil — 
— 235.

In primul transportor este in- 
stalat reactorul. In al doilea se 
află pompele de circulație, gene
ratoarele cu abur și alt utilaj. In 
al

Greutatea centralei 
a transportoarelor 
tone, puterea — de 
consumul zilnic de 
14 gr de uraniu

treilea transportor se află o

i
*

turbină și un generator, iar 
patrulea — pupitrul central de co
mandă.

După cum a declarat Nikolai 
Sinev, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru folosirea ener
giei atomice, centrala atomoelec- 
trîcă de la Obninsk va fi probabil 
prototipul unor centrale de mică 
putere, care pot fi transportate u- 
șor pe calea ferată, pe apă, aer 
sau prin autopropulsare in locurile 
cele mai greu accesibile. Asambla
rea și punerea în funcțiune a cen
tralei într-un loc nou necesită o 
perioadă scurtă. Ea poate func
ționa timp de peste un an fără a 
fi realimentată.

Crește volumul de mărfuri 
pentru

TIRANA 31 (Agerpres).
In cursul primului semestru al 

acestui an, întreprinderile comer
țului de stat din Albania au livrat 
populației cu 8,2 la sută mai mul

te mărfuri decit în perioada cores-

populație
punzătoare a anului trecut. In Re
pare an, volumul circulației măr
furilor a continuat să crească. A- 
nul trecut, el a fost cu 10 la sulă 
mai mare decit in 1960 și de 2.7 
ori mai mare decit in 1950.

O nouă fabrică de țevi
VARȘOVIA 31 (Agerpres).
S-a încheiat construcția primei 

părți a fabricii de țevi trefilate de 
la combinatul metalurgic „K. 
Șwierciewski", din localitatea Za- 
wadzko. După atingerea întregii 
capacități de producție a celor

șase laminoare de irefilare, fabri
ca va da anual 55 000 tone de țevi 
trefilate. Tot la acest combinat a 
fost incite,.ită 
de laminare la 
va fi dată în 
de-al patrulea 
tui an.

construcția secției 
cald a țevilor, care 
exploatare In cel 
trimestru al aces-

/

Un an de la crearea
KUALA LUMPUR 31 (Agerpres).
Se împlinește un an de la crea

rea Federației Malayeze. După cum 
se știe, această Federație, de Inspi
rație neocolonialistă, a fost creată 
prin alipirea la Malaya a teritoriilor 
Sarawak, Borneo de nord și Singa
pore care s-au aflat sub dominația 
colonială britanică. Constituirea Fe
derației a provocat nemulțumirea 
populației teritoriilor incluse în ea 
și opoziția unor țări vecine, în pri
mul rînd a Indoneziei.

După cum relatează agenția Reu
ter, autoritățile au luat măsuri se
vere pentru a preveni organizarea 
unor acțiuni de protest prilejuite de

In ajunul alegerilor din Chile
SANTIAGO DE CHILE 31 (A- 

gerpres).
In ajunul alegerilor prezidențiale 

de la 4 septembrie din Chile, cei trei 
candidați care aspiră la succesiunea 
actuaiului președinte, Jorge Alessan- 
dri, își intensifică eforturile pentru 
a obține majoritatea voturilor alegă
torilor. Campania electorală va lua 
sfîrșit la 2 septembrie. Observatorii 
de presă subliniază că coaliția de- 
mocrat-creștinilor, liberalilor și con
servatorilor, care susține 
tura senatorului Eduardo

' candida- 
Frei, a

O interesantă statistică în legătură 
cu creșterea populației globului

cheltuit pentru propaganda electo
rală sume foarte mari.

Candidatul radical Julio Duran a 
afirmat, după întoarcerea sa din 
Valparaiso, că își va menține can
didatura. El a infirmat astfel zvo
nurile din ultima vreme, potrivit 
cărora ar intenționa să abandoneze 
competiția electorală pentru a-1 spri
jini pe Erei. Candidatul Frontului 
de Acțiune Populară, Salvador Al
lende își va încheia campania la I 
septembrie, în orașul Valparaiso, 
printr-o demonstrație de masă.

Senatorul socialist Salomon Cor- 
balan a semnalat în urmă cu cîteva 
zile o serie de- neregularități în ce 
privește 
precum 
votare.

înregistrarea alegătorilor, 
și organizarea centrelor de

1 NEW YORK 31 (Agerpres).
Populația lumii crește anubl cu 

63 milioane persoane ajungînd la 
mijlocul anului 1962 la 3 135 000 000 
locuitori, cu o rată medie de crește
re de 2,1 la sută. Aceste cifre sînt 
cuprinse în Anuarul demografic al 
O.N.U. pe anul 1963, care a fost dat 
publicității la New York.

In anuar se arată că în regiunea 
Americii centrale și a Mării Carai
bilor se înregistrează cel mai mare 
ritm de creștere a populației care, 
din anul 1958, este de 2,9 la sută. 
Bin punct de vedere numeric, Asia 
orientală prezintă cea mai puternică 
creștere demografică, avînd 74 mi-

lioane locuitori mai mulți în 1962 
decît în anul 1958. In ce privește 
populația diferitelor țări Anuarul 
subliniază că în R. P. Chineză tră
iesc 67Ѳ milioane locuitori. în India
— 449 milioane; U.R.S.S. — 221 
milioane. S.U.A. — 187 milioane; 
Indonezia — 98 milioane; Pakistan
— 97 milioane; Japonia — 95 mili
oane ; Brazilia — 75 milioane ; R. F. 
Germană — 55 milioane
— 53 milioane.

Din punctul de vedere 
feței, cele mai mari țări
sînt în ordine deșcrescîndăto U.R.S.S., 
Canada, R. P. Chineză, S.U.A., Bra
zilia, Australia, India, Argentina,

8613 000
1962 Tokio

cu
în aprilie I960. 

Moscova —
. 4 422 000;

Chicago —
3 418 400. In anuar se sub-

7 781 984 
Șanhai — 
6 317 000 ; 
Pekin — 

3 350 404 ;

și Anglia

al supra- 
din lume

Sudan și Algeria. Avînd 
locuitori în octombrie 
rămîne cel mai mare oraș din lume, 
urmat de New York 
locuitori
6 900 000 
Bombay 
4 010 000 
Cairo —
liniază că această clasificare ar fi 
diferită dacă s-ar ținea seamă că 
marile centre urbane ca Londra și 
Paris au depășit mult delimitările 
lor administrative „Marea Londră" 
avînd în acest fel peste 8 milioane 
locuitori, iar „Marele Paris" peste
7 milioane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, sir. Republicii ar. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Cuba își extinde 
relafiile comerciale

HAVANA 31 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina relatează 

că în prezent Cuba întreține, pe lin
gă relațiile comerciale cu țările so
cialiste, relații comerciale cu peste 
30 de țări nesocialiste. In cursul a- 
nului trecut, soldul activ al balanței 
comerciale a Cubei cu țările neso
cialiste a fost de peste 49 milioane 
dolari, iar în primul trimestru al a- 
cestui an. a fost de 18 milioane do
lari.
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Federației Malayeze
aniversare. Patrule ale poliției cir
culă prin orașe, iar clădirile publice 
sînt păzite de militari înarmați. Șo
seaua care duce spre aeroportul din 
Kuala Lumpur a fost blocată.

Festivitățile oficiale au început 
duminică. Primul ministru malayez, 
Abdul Rahman, a adresat populației . 
un mesaj în care a făcut bilanțul a- . 
nului care s-a scurs de la crearea 
Federației Malayeze.

populare, 9,00 
10,03 Teatru la 

Vals". Scenariu 
Mușatescu, 12,03

PROGRAM DE RADIO
2 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică dis
tractivă, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Melodii 
Muzică din operete, 
microfon : „Titanic 
radiofonic de Tudor
„In excursie" — emisiune de cîntece 
pionierești, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emisiu
nii din 1 septembrie), 12,30 Soliști 
și orchestre de 
13,00 Muzică din opera 
Alger" 
turilor, 
diferite 
ția de 
Citind
18,30 Program muzical pentru frun
tași și evidențiați în întrecerea so
cialistă. 19.00 Muzică de dans, 19,35 
Melodii populare, 2^,15 La microfon: 
Satira și umorul (reluare), 22,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
9,03 Program de cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare, 9,30 „In 
excursie" — muzică ușoară, 10,30 
De toate pentru toți. 12,00 Orchestre 
de muzică ușoară, 12,30 Arii și due
te din operete, 13,40 Muzică ușoară 
interpretată de Alara lanoli și Geor
ge Bunea, 14,30 Melodii populare 
oltenești, 16,15 Lecția de limba en
gleză. Ciclul I, 
lare, 18,00 „Am 
— emisiune de 
mînească, 18,30 
tă. din volumul 
societate" 
pecte de

. conomiei
Școala și
curi populare, 21,10 Muzică de dans.

muzică populară, 
„Italianca în 

de Rossini, 14,30 Roza vîn- 
15,00 Melodii populare din 
regiuni ale țării, 16,45 Lec- 
limba rusă. Ciclul II, 17,30 
din volume recent apărute,

16,30 Melodii popu- 
îndrăgit 
muzică
Lectură

„Drumul

o melodie" 
ușoară ro- 
dramatiza- 
spre înalta

de John Breine, 19,10 As
ia Expoziția realizărilor e- 
naționale a R.P.R., 20,15
viața, 20,35 Cîntece și jo-
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