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Prin Valea Jiului
Calitatea pe

Aplicînd pe scară tot 
mai largă metoda pușcării 
selective și organizînd ale
gerea șistului vizibil la 
punctele de încărcare și 
în abataje, minerii din 
Lupeni au redus conținutul 
de cenușă din cărbunele 

; extras în ultima lună cu

primul plan 
aproape 1 la sută față de 
norma planificată.

Rezultatul obținut de 
minerii din Lupeni în îm
bunătățirea calității cărbu
nelui extras îi situează în 
fruntea întrecerii socialiste 
pe bazin la acest impor
tant indicator de plan.
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Realizări 
la U. R.

Colectivul Uzinei de re
parat utilaj minier din 
Petroșani se străduiește 
să-și pducă din plin eon-1 
tribuția la îndeplinirea și 
depășirea planului de pro
ducție de către minerii 
Văii Jiului, prin livrarea 
de utilaje și mașini la ni
velul tehnicii moderne. 
Muncitorii de aici au exe
cutat în acest an cofraje 
glisante pentru săparea 
rapidă a puțurilor de mi
nă, un funicular complet, 
17 granice de mină, 4 ven-

însemnate 
U. M. P.

filatoare și alte utilaje 
importante. Planul produc
ției globale pe uzină pe 
8 luni a fost îndeplinit în 
proporție de 106 la sută, 
iar la producția marfă s-a 
obținut o depășire a pla
nului ' de 2,5 la sută. Eco
nomiile realizate le pre
țul de cost se cifrează la 
peste 1 000 000 lei. De re
marcat că secția construc
ții metalice a uzinei și-a 
îndeplinit încă de pe acum 
planul pe întregul an.

Schimbul condus de minerul Screpler Ladislau,, din 
brigada ce are in frunte pe minerul Turcii Gheorghe de 
la sectorul IV al minei Aninoasa, este gata pentru a in
tra in șut.
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Infăptuirea planului M.T.O. 
io atenția comuniștilor

Colectarea fructelor de pădure
in vara acestui an, la

Buta, Gîmpu lui Neag,
■ Bărbăteni, Livezeni, Jieț, 

Voievodu, Aușel și Cimpa 
au 
de 
de 
în 
a
centre care valorifică una 
din bogățiile munților noș
tri — fructele de pădure 
— desfășoară o activitate 
rodnică. Pînă la începu-

fost înființate centre 
colectare a fructelor 

pădure. Cu toate că 
unele perioade timpul 

fost nefavorabil, aceste

tul acestei, luni la aceste 
centre s-au colectat 271 000 
kg smeură, 44 183 kg afi
ne negre, 2 494 kg afine 
roșii, 2 000 kg mure, pre
cum și importante cantități 
de ciuperci.

Centrele de colectare a 
fructelor continuă să des
fășoare o activitate susți
nută în vederea strîngerii 
întregii cantități de fructe 
de pădure prevăzută pen
tru acest an.

O brigadă harnică
ba доиі bloc cu 8 etaje 

și 200 apartamente care se 
construiește în orașul Lu
peni lucrează și brigada 
de zidari — formată în 
majoritate din utemiști — 
condusă de comunistul Pis- 
cureanu Pavel. Această bri
gadă aplică metoda de lu
cru în lanț. Realizînd o 

• depășire a sarcinilor de 
plan de cca. 20 la sută 

'brigada s-a situat pe loc

de frunte în întrecerea ce 
se desfășoară pe șantier.

In cadrul brigăzii s-au 
evidențiat în mod deosebit 
tovarășii Talpeanu Petru, 
Vasian Gavril, Bălțaru Oc
tavian, Filip Radu și Pop 
Carol. Intr-o recentă con
sfătuire de producție briga
da s-a angajat să depă
șească sarcinile de plan cu 
25 la sută.

V. GÎRSTOIU, coresp.

Regularitatea circulației 
trenurilor este unul din 
principalii indicatori de 
calitate în exploatarea fe
roviară. Prin realizarea a- 
cestui indicator;. se asigură 
o activitate neîntreruptă 
tuturor unităților de cale 
ferată.

Pentru asigurarea unei 
circulații bune a trenuri-- 
lor muncesc cu abnegație 
impiegații de mișcare, me
canicii, lăcătușii de revizie, 
acarii, revizorii de ace, 
manevranță. Contribuția tu 
turor acestor fact 
coordonată de bi
roul operatorului 
Rc. aici este su
pravegheată cir
culația fiecărui 
tren, se dau dis
poziții. La regu
latorul de circula
ție și mișcare din 
Petroșani lucrează 
operatorii Rc, Bu- 
hoi Iulian, Vahno- 
van Victor. Ghim- 
pău Dumitru și 
Găiseanii Victor. 
Munca depusă de 
aceștia precum și 
ajutorul primit 
din partea impie- 
gaților de mișcare 

a mecanici- 
de locomotivă 
făcut ca re-

gularitatea circulației 
se îmbunătățească ‘ simțitor 
în ultimul timp. Astfel, în 
luna august,- procentul de 
regularitate a fost de 99,53 
la sută Același procent 
ridicat de regularitate a 
circulației se menține ' în 
continuare și în luna sep
tembrie.

In zilele ce ău trecut 
din această lună, nici un 
tren de călători nu a ple
cat întîrziat din stația de 
formare I

I. CR18AN

Intr-o adunare generală, organiza
ția de bază de la Uzina electrică 
Petroșani a analizat modul în care 
conducerea tehnico-administrativă se 
preocupă de înfăptuirea obiectivelor 
din planul M.T.O. Cu acest prilej 
s-a constatat că nu se urmărește 
îndeaproape modul în care sînt tra
duse în viață unele sarcini privind 
mica mecanizare, ca de exemplu, 
modificarea elevatorului cu .cupe și 
montarea unui crater lung de 40 ni 
la stocui de cărbune, care ar reduce 
cu circa 40 la sută volumul de mun
că fizică la alimentarea centralei cu 
combustibil. Conducerea centralei din 
Petroșani cît și conducerea I.C.T. 
Paroșeni va trebui să ia măsuri , pen
tru ca aceste lucrări să fie terminate 
pînă la 1 noiembrie 1964.

In cuyîntul lor comuniștii Bencsat 
Iosif, Olteanu Dionisie. Caraconcea 

t Nicolae s-au angajat să sprijine lu
crările de modificare a elevatorului 
și de montare a transportorului de 
,1a stocul de cărbune.

In cadrul adunării generale, s-a 
discutat- și despre îndeplinirea unui 
alt obiectiv din planul M.T.O. și a- 
nume despre necesitatea recuperării

A p a r t a m
Fiecare

Iizări pe 
din Valea

Printre
curînd se

săptămînă , aduce noi rea# 
șantierele , de construcții 
Jiului.
obiectivele terminate de 
numără blocul В 11 din

?i 
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IN CLIȘEU: Operatorul Rc, Buhor Iulian în fața graficului de cir
culație.

dispunem în Indonezia, cît și din dis
cuțiile cu ambasadorul Indoneziei la 
București. Sînt realizări remarcabile, 
care explică o dată mai mult stima 
și prestigiul crescînd al Romîniei pe 
arena internațională.

Indonezia întreține relații comer
ciale reciproc avantajoase cu Romî- 
nia, și din exponatele văzute aici în 
expoziție prezintă interes pentru noi,

re, reușește să înfățișeze vizitatorilor 
săi realizări de seamă ale poporului 
romîn. Referindu-se la locomotiva 
Diesel-elecfrică de 2100 C.P.. el a 
ținut să remarce: „Această locomo
tivă constituie o importantă realiza
re a constructorilor de mașini ro- 
rtiîrri. Este un agregat complex, fa
bricat la cel mai înalt nivel al . teh
nicii moderne, ceea ce dovedește

| Oaspeți străini despre Expoziția |
I realizărilor economiei naționale a 8. P. Romine |
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Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne se bucură 
de un deosebit interes, nu numai 
din partea zecilor de mii de oameni 
ai muncii din București și din țară, 
care o vizitează zilnic, ci și din 
partea a numeroși oaspeți străini. 
Individual sau în grupuri de turiști, 
aceștia parcurg standurile cu expo
nate, admirînd bogăția de produse 
și calitatea lor. 
In cuvinte calde, 
mulți dintre ei își 
exprimă admirația 
față de realizările 
țării noastre în ul
timii 20 de ani, în toate domeniile 
de activitate.

Printre vizitatorii expoziției s-a 
aflat zilele acestea guvernatorul in
sulei Băii — Indonezia — Anak A- 
gung Bagus Sutedja, care, împreună 
cu soția, face o vizită în țara noas
tră, la invitația Sfatului Popular al 
Capitalei.

Rășpunzînd la o întrebare despre 
impresia ce i-a făcut-o vizitarea ex
poziției, guvernatorul a spus :

„Expoziția este foarte bine orga- 
ț. nizată, interesantă și mai ales con- 

vcludenfă în privința marilor reali- 
.zări ce le-ați. dobîndit pe drumul 
dezvoltării industriale în ultimele 
două decenii. Cunoaștem aceste rea
lizări, atît din informațiile de care

îndeosebi acele mașini și instalații 
ce ne pot ajuta la punerea în valoa
re a resurselor noastre naturale.

Am venit în Romînia pentru a in- 
Vâța din experiența dv. în diferite 
domenii și tot ceea ce am văzut și 
auzit pînă acum reprezintă pentru 
mine o experiență bogată, plină de 
învățăminte prețioase".

In fața locomotivei Diesel-elecfri- 
ce, reporterul nostru l-a întîlnit pe 
inginerul Gosta Wallen, proiectant 
la „Arying Division special installa
tions A. B. Svenska Flăk Fabrik 
Stockholm" din Suedia. Rugat să ne 
împărtășească din impresiile sale des
pre expoziție, el ne-a relatat, printre 
altele, că expoziția, prin proporțiile 
sale și modul științific de organiza

maturitatea la care au ajuns din 
punct de vedere tehnic inginerii, teh
nicienii și muncitorii. romîni care șe 
ocupă cu construcția de Locomotive 
Diesel-electrice".

„Abia am sosit de la. Rio — ne 
spune scriitorul brazilian Nelson 
Vainer — și mi-am propus să încep 
vizitarea țării dv. cu Expoziția reali
zărilor economiei naționale.

Pînă astăzi vă cunoșteam țara, 
sub raportul noilor ei realizări nu
mai din revista „Romania de Ho.y“ 
și a altor surse de informare pe ca
re le-am găsit în Brazilia. Ceea ce 
văd însă aici a întrecut toate pre
supunerile mele și, sincer . vorbind, 
sînt foarte impresionat. Este intr-a
devăr remarcabil să realizezi numai

în două decenii ceea ce in alte țări 
s-a construit, în mod uzual, în 50-60 
ani și-poate chiar în ni,.i mulți, să 
înregistrezi, prin eforturi proprii, rit
muri de creștere atît de dinamice în 
producția industrială.

Nu sînt tehnician, dar nici nu tre
buie să ai o asemenea calitate pen
tru a .remarca- finisajul , ireproșabil 
al mașinil-or dv.. sortimentul lor bo

gat ce îmbrățișea
ză — ca sferă de 
utilizare - o ma
re parte dih ramu
rile industriale și 
agricole existente

astăzi în lume.
, Tot ceea .ce am văzut aici repre

zintă încununarea unor eforturi rod
nice ale autorităților dv. de a impri
ma economiei o dezvoltare comple
xă. multilaterală și totodată echili
brată.

Ca scriitor mă interesează desi
gur în primul rînd literatura, „pro
ducția" scriitorilor dv. Vizitînd a- 
ceastă expoziție poți înțelege mai 
cuprinzător literatura dv. nouă, le
gătura ei puternică cu realitatea vie, 
dinamică, tumultoasă, ce înconjoară 
pe scriitorul romîn contemporan.

Sînt bucuros că mi s-a oferit pri
lejul să vizitez această expoziție ,șî

(Continuare in pag. 2-a)

aerului cald de la generatoare și 
dirijarea lui în focarele cazaneior 
în scopul reducerii consumului de 
combustibil. înfăptuirea acestui o- 
biectiv va duce la creșterea randa
mentului cazaneior cu circa 5 la 
sută. In același timp se vor reduce 
curenții de aer din sala cazaneior 
contribuind la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. S-a stabilit ca a- 
ceastă lucrare să fie terminată pînă 
ia finele anului curent.

Tot ca obiectiv principal în planul 
M.T.O. se află amenajarea unui ba
zin pentru filtrarea apei brute de a- 
limentare a cazaneior. CunoScîndu- 
se importanța acestei lucrări, care 
va face să se micșoreze considerabil 
depunerile și va prelungi durata de 
funcționare a cazaneior, comuniștii 
au notărîi ca această lucrare să se 
execute paralel cu cele amintite 
mai sus.

Biroul organizației de bază va ur
mări și în viitor modul cum sînt 
traduse în viață obiectivele din pla
nul M.T.O. mobilizînd întregul co
lectiv la înfăptuirea lor.
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n o i
Petroșani, care a și fost dat în fo
losință. Tot aici, constructorii pregă
tesc pentru recepționare alte 
blocuri noi — В 15, 
fiecare avînd cite 40 
care vor fi predate 
itoare.

Ieri 
cepțfe 
noaSa 
avînd

trei
F 3 și F 2 —- 
apartamente — 
sâptămînile vi

comisia de res-a prezentat
și Ia constructorii de la Ani- 
pentru a prelua blocul A 2, 
32 apartamente și 1018 m p 

suprafață loeativă. Prin predarea
cestui bloc. Iotul Aninoasa își 
cheie complet sarcinile de plan 
localitate.

Noi apartamente sînt pregătite
aceste zile și pe alte șantiere. La Pe

al blocului 
se apropie 

blocul E 4 
doar parte-

a- 
în-
în

in

trila, finisajul interior 
E 2 cu 56 apartamente 
de sfîrșit, la Vulcan la 
a mai rămas de finisat 
rul, iar la Lupeni blocurile C 2 și 
C 3 vor fi curînd gata.

Pentru sezonul 
de toamnă

Magazinele de specialitate au pus 
în vînzare numeroase articole noi
de îmbrăcăminte pentru sezonul de 
toamnă. Din modelele realizate în 
întreprinderile industriei ușoare, se 
remarcă rochiile și taioarele pentru 
femei, costume pentru bărbați, ra
glane, pardesie, impermeabile etc.

Confecțiile pentru femei au o linie 
elegantă, lejeră. Ele sînt realizate 
din țesături din lînă, lînă în amestec, 
bumbac etc. în contexturi fantezii cu 
efect în desen. Bogăția culorilor a 
dat posibilitate creatorilor de mo
dele să realizeze confecții elegante 
și mult apreciate. Întreprinderile in
dustriei ușoare au realizat, de ase
menea, raglane din țesături imper- 
miabile, canadiene și sacouri, din 
stofe mai pline, pardesie și alte arti
cole căptușite cu material de culori 
care contrastează plăcut eu mate
rialele de bază ale confecțiilor. Ti- 
ghele, diverse garnituri și alte de
talii le dau fantezie și eleganță.

îmbrăcămintea pentru bărbați 
poartă, de asemenea, amprenta mo
dei 1964. Sacourile au o linie conică 
sau sînt cambrate în talie, cu șlițuri 
laterale sau Ia mijlocul spatelui. Au 
fost puse în vînzare, de asemenea, 
costume din tergal moderne și ușor 
de întreținut.

Noile modele sînt rezultatul măsu
rilor luate în ultimul timp de către 
unitățile industriale și comerciale de 
specialitate în urma sugestiilor cum
părătorilor.
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In distribuție apar

dela șfârimată" de

Deschiderea stagiunii
Teatrul de stat „Valea Jiului", 

deschide a XVIl-a stagiune sîmbâ-
І tă 19 septembrie cu piesa „Cita
ți
A
І nescu.
1T
I
ț Golda, artistă emerită, Gheorghe 

lordănoecu, Dana Pantazopol, Ion 
î Tifor, Conatantin Dicu, Mia Ma- 
j cri, Teodora Lazăr, Alexandru Ze- 
| cu. Viorica Suciu-Tifor, I. Anghe-

Oaspeți străini despre Expoziția 
realizărilor economiei naționale a R. P. Romtne

(Urmare din pag. l-a)

Zile ex- 
Alimen- 
iată-mă 
Expozi-

Clinton a a-

bine organi- 
exponatelor 

să pună în

plec de aici cu convingerea că Ro
mînia înaintează cu mult succes pe 
un drum luminos, pe care a și înfăp
tuit pași remarcabili".

„Am vizitat acUm cîteva 
poziția Romîniei la Tîrgul 
tar Britanic din Londra și 
acum aici la București, la 
țfa realizărilor economiei naționale 
:a R.P.R." — așa și-a început dl. 
,Morland D. Clinton, de la „Fairchild 
Publications of New York", convor
birea cu reporterul nostru.

După ce a subliniat interesul cres- 
'cînd manifestat în cercurile de a- 
faceri străine pentru dezvoltarea re
lațiilor cu întreprinderile rornînești 
ide comerț exterior, dl. 
'dâugat: 
i „Expoziția dv. este 
zată. iar prezentarea 
■este sugestivă, reușind 
■evidență realizările fiecăreia din ra
murile' de producție ale economiei 

'dv. iar aceste realizări sînt impre
sionante dacă punem față în față 

(ceea ce văd aici, cu ceea ce oricine 
Ipoate vedea în orice anuar economic 
Străin editat acum 20 de ani: men
țiunea Că „Romînia este prin exce
lență o țară agrară". Acest „este" 
pare acum atît de îndepărtat, îneît 
nici nu-ți vine să crezi că ceea ce s-a 
realizat aici înseamnă rezultatul unei 
activități de numai doliă decenii. 
Cred că mulți oameni de afaceri a- 
mericani ar fi interesați să vadă a- 

■ ceasta expoziție care sugerează atît 
de grăitor potențialul dv. modern 
de producție și de export, și consi
der că aceasta ar fi în interesul dez
voltării relațiilor comerciale reci
proc avantajoase între națiuni".

Ne-ат întîlnit cu dl. H. Mukendi, 
Inginer agronom din Congo (Leo
poldville), în pavilionul central, sec
torul agroalimentar. Examina cu a- 
ienție exponatele, cerea explicații 
ghizilor și își exprima aprecierile.

„Îmi plac deosebit de mult fruc
tele rornînești, attt de mari și aspec- 
toase — ne-a declarat oaspetele. Clî- 
Iha toridă din Congo nu permite 
cultivarea unor asemenea soiuri în 
țara mea.

Mi-ат dat seama din cele expuse 
și din explicațiile ghizilor că ați a- 
iins un grad înalt în 
produselor agricole, ceea ce 
mite să aprovizionați piața 
timpul anului cu fructe și

conservarea 
vă per- 
în iot 
legume.

Se dezvoită 
transportul în comun
Transportul în comun în Valea

Jiului a Cunoscut an de an o dez
voltare continuă. Dacă cu 5 ani în 
urmă pe șoselele din Valea Jiului 
circulau doar două autobuze, în 
acest an pe traseele ce leagă ora
șul Petroșani de celelalte localități 
ale Văii Jiului circulă 72 de autobu
ze de fabricație romînească. Față, de 

1 anul 1959 numărul'călătorilor a cres
cut în acest an cu peste 6 000 000. 
Numai în acest an parcul auto al 
I.C.O. Petroșani a fost dotat cu 13 
autobuze, urmînd ca pînă la sfîrși- 
tul acestui an parcul auto să se--mai 
completeze cu alte 4 autobuze,

De remarcat că pianul de trans
port în comun pe 8 luni din acest 
an a fost depășit cu aproape I 000 000 
ide călători

In ansamblu, expoziția dv. real
mente m-a uimit. M-au impresionat 
instalațiile petroliere și în mod deo
sebit aparatajul de laborator".

,Am rămas impresionați de reali- 
dv. remarcabile — ne-a de- 
Ahmet Zogbî, președintele So- 
miniere „Sofaga" din R.A.U. 
plăcut în general industria 

are 

și Republi-

zările 
clarat 
cietății 
Ne-au 
constructoare de mașini, care
produse moderne ce pot concura de 
la egal la egal pe piața internațio
nală. E deajuns să exemplific aceas
tă afirmație prin locomotivele Die
sel, vagoanele de cale ferată, echi
pamentul electric, grupurile electro
gene, mașinile-unelte și modernele 
mașini agricole. Din această enu- 

, merare sumară nu trebuie să lip
sească bineînțeles cunoscutele și a- 
preciatele instalații de foraj. In tim
pul vizitei ne-au atras atenția și 
ne-au fermecat porțelanurile rornî- 
neștî. Pînă acum cîteva ore știam 
prea puțin despre ele. Și la întoar
cerea noastră la Cairo 
numai cuvinte de laudă
văzute. Sîntem siguri că relațiile co
merciale dintre Romînia 
ea Arabă Unită vor prospera merfeu. 
spre binele ambelor țări".

Dintr-un grup de turiști sovietici, 
doi bărbați se opresc mal mult Ia 
standul de motoare electrice și apa
ratură electrică. Sînt inginerul V. M. 
Malikov și Inginerul I. S. Weisberg 
de la uzina „Kusbaelektromotor" 
din Kemerovo.

— Vă aflați la nivelul tehnicii 
mondiale — spune V. M. Malikov. 
Acest lucru este evident de la ргітв 
vedere. Ca specialist țin să 
nez că acord o deosebită 
faptului că dv. manifestați 
specială pentru ceea ce se 

industrială". Intr-adevăr, 
dumneavoastră sînt fru- 
este o plăcere să le pri-

vom avea 
despre cele

mențio- 
prețuire 
o grijă 
cheamă

„estetică 
produsele 
moașe și 
vești.

Inginerul I. S. Weisberg adaugă: 
„Este surprinzătoare varietatea ma
re a produselor electrice realizate

Gospodarii blocurilor

de
au 
au 
de 

co- 
Au

unele mici excepții, 
activitate rodnică. Ele 
locatarii la acțiunile 

a spațiilor folosite în 
înfrumusețarea străzii.

Strada Constructorul este aprecia
tă drept una din cele mal frumoase, 
mal bine gospodărite din Petroșani. 
Aceste aprecieri au la bază rezul
tatele obținute de comitetele de 
bloc în activitatea gospodărească.

Intr-adevăr, comitetele de bloc 
aici, ctt 
depus o 
mobilizat 
îngrijire 
mun, la 
fost amenajate casele scărilor, s-au 
creat zone verzi în jurul blocurilor.

Acolo unde comitetele de bloc au 
știut să imprime locatarilor simț 
gospodăresc, să-i mobilizeze la mun
că patriotică, frumosul îneîntă c- 
ehiul. La blocurile C și 1, de exem
plu, sute de flori, unele mai fru
moase ca altele, își deschid peta
lele. Curat și îngrijit e și 
acestor blocuri ca de altfel 
cului H.

Bunii gospodari printre 
mințim pe tovarășii Frunză Alexan
dru, Ciocan Maria, Anger Bela, 
Loy Zoltan, Vințan Gheorghe, Io- 
nescu Gheorghe și Ursu Nicolae s-au 

interiorul 
și a blo-

care-i a-

intre brigăzile 
de la sectorul IV 
al minei Vulcan, 
cea condusă d» 
minerul Rusu 
Gheorghe se men
ține evidențiată 
lună de lună. Fo
tografia reprezin
tă unul din schim
burile din aceas
tă brigadă — cel 
condus de minerul 
Olaru Petru.

zile prin 
și centre

de o singură uzină. Aveți toate mo
tivele să fiți mîndri de produsele 
realizate la „Electroputere", „Elec- 
trobanatul", la fabricile bucureștene 
de materiale electrice și electroteh
nice. Am văzut numeroase expoziții 
și țin să precizez că aceasta se află 
Ia nivelul celor mai bine organizate. 
De altfel, vizitînd Romînia și văzînd 
și cele expuse aici în expoziție, ne-a 
devenit tuturor, celor din grupul nos
tru de turiști, foarte limpede faptul 
că, în cei 20 de ani care au trecut 
de la eliberare, industria țării dv. a 
ajuns pe o treaptă înaltă 
tării tehnice și științifice".

După o vizită de cîteva 
diferite obiective turistice 
industriale din țara noastră, Yukio 
Kudo, ziarist la Agenția japoneză 
de știri „Kyodo News Service", a 
fost, timp de cîteva ore, oaspete al 
expoziției. Intr-o convorbire pe care 
a avut-o cu un reporter al nostru, 
el a declarat, printre altele: „Am 
văzut în Romînia o lozincă — „Spre 
noi victorii" — care m-a Impresio
nat foarte mult. Spun aceasta pen
tru că în timpul călătoriei mele prin 
țară m-am convine pe deplin că ea 
se realizează. Am vizitat Mamaia cu 
hotelurile mari și confortabile. Mun
citorii și țăranii vin aici să-și pe
treacă concediul de odihnă — și a- 
ceasta este un simbol cît se poate 
de convingător al victoriilor obținu
te de poporul dv. Am cunoscut Plo- 
ieștiui și cîteva din întreprinderile 
sale moderne, printre care și cea 
mai mare rafinărie a Romîniei, unde 
am văzut oamenii lucrînd în propria 
lor industrie. Aici, în Impunătoarea 
dv. expoziție, cu numeroasele șl va
riatele sale exponate, Incepînd cu 
cele ale industriei ușoare șl alimen
tare și terminînd cu modernele și 
masivele mașini și utilaje complexe, 
care m-au impresionat deosebit de 
mult, m-am convins, încă o dată, că 
țara dv. avansează spre noi și noi 
victorii".

Transmis prin Agerpres

a dezvol-

jocului copiilor ca aceștia 
rupă florile șî să nu zgîrie 
Demn de remarcat este fap- 
în acțiunile întreprinse, ce

pe

de sprijin I 
situat în fruntea muncilor întreprin
se de comitetele de blocuri. împreu
nă cu tovarășii Moldovan Teodor, 
Deju Petru, Domokoș Francisc, Ivi- 
nici loan, Varjași Elvira, Bartha 
Ludovic, Nicolau Emilia, Jurconi 
Hie, Bugaru Virginia, Kovacs Kon
rad!, Vîrtosu Conatantin și alții au 
pus la punct multe probîeme gospo
dărești între care folosirea și în
grijirea în comun a uscatoriilor de 
rufe, păstrarea curățeniei, suprave
gherea 
să nu 
pereții, 
tul că 
mitetele de bloc s-au sprijinit 
contribuția locatarilor. Prin contri
buția locatarilor s-au confecționat 
drapele, suporturi pentru bătut covoa
rele, perdele la ferestrele caselor de 
scări, s-au făcut unele amenajări la 
uscătoriile de rufe și au fost înlo
cuita întrerupătoarele și soneriile de
fecte. De asemenea, s-au luat mă
suri de amenajare a ușcătoriei de 
la blocul В care pînă acum nu a 
putut fi folosită. In acest sens s-a 
cerut sprijinul I.L.L.

I La Teatrul de stat din Petroșani
» ------

i
♦

actorii Ana

Prieteni ai artei
In sectorul electromecanic al mi

nei Petrila lucrează 79 de utemiști. 
Mulțl dintre ei sînt meseriași pri- 
cepuți, cu o înaltă pregătire profe
sională, dar în același timp, pa
sionați ai artei șl culturii. Antal Er
vin, Haidu Alexandru, Hantz Tayl, 
Ștoker Alexandru sînt numai cîțiva 
dintre ei. Aproape în fiecare după-

Prin munca patriotică a cetățenilor
mai și pînă în august 
doua etapă a întrecerii 
oamenii muncii din ora- 
mobilizați de deputați

Din luna 
— cea de-a 
patriotice — 
șui Petrila 
și grupele de partid, au luat parte 
la numeroase acțiuni de înfrumuse
țare a localității. Atît în Petrilla cît 
și în Lonea, în satele aparținătoate 
orașului, s-au reparat și întreținut 
mai multe drumuri comunale, au 
fost curățațl 8 km de șanțuri, s-au 
nivelat 4,7 ha terenuri pentru ame-

Pe șantierul Livezeni se execută numeroase lucrări edilitare în jurul 
noilor blocuri. Printre acestea este și instalarea unei noi conducte de apă 
potabilă.

IN CLIȘEU : Instalatorii Coman Fiorea, Baiciu Paraschiv, Tomescu Au
relian și Giomoiu Dumitru executînd izolarea exterioară a conductei pe care 
o montează pentru alimentarea cu apă potabilă a blocului J 1, care se 
va preda în trimestrul IV.

au nevoie

a zeci de locatari — pă- 
copiilor — terenul a 
și transformat într-u
a străzii, într-un loc

fost 
bază 
plă-
S-a

încă în primăvara acestui an, co
mitetele de bloc au inițiat amenaja 
rea unui solar pentru cei mici pre
cum și a unui teren de volei, care 
în anotimpul rece să fie transformat 
în patinoar. Terenul ales a fost cel 
din fața blocului B. Prin munca en
tuziastă 
rinți ai 
nivelat- 
sportivă 
cut de joacă pentru cei .mici, 
preconizat dotarea solarului cu ba
lansoare, leagăne, cu alte instalații 
de acest fel. Pentru supravegherea 
celor mici de către părinți în tim
pul jocului s-a prevăzut așezarea 
unor bănej în apropierea terenului 
dă joacă. Inițiativa comitetelor de 
bloc a fost sprijinită de către 
tul popular. Ca dovadă s-au 
măsuri pentru cele necesare, 
manda de bănci și balansoare 
fost înregistrată la U.R.U.M.P.
data de 21 mai a.c. suh numărul 137b, 
deci încă în primăvară. AcUm ne 
aflăm la începutul toamnei, dar co
manda n-a fost executată. De aici 
se vede felul cum a înțeles condu-

sfa- 
luat 
Co- 

a 
în

1
t

* 
« 
ș

leacu-Moreni, Alexandru Codreanu 
și Mioara Păcuraru.

In pregătire
Noua comedie a Iul Aurel Ba

langa, cu titlul „Fi cuminte, Cris- 
tofor" se află în repetiție.

Spectacolul are în distribuție 
pe Ana Golda, artistă emerită, 
I. Anghelescu-Moreni, Dumitru 
Drăcea și Victoria Suchicl-Ne- 
delcu.

Premiera e anunțată pentru în- | 
ceputul lunii octombrie 1964. ♦

*
*
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i*
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amiază pe acești tineri îi întîlnești 
la clubul sindicatelor din localitate . 
participînd la repetițiile formațiilor 
artistice de amatori. O parte din ei 
activează și în brigada artistică de 
agitație, iar alți tineri din sector fac 
parte din orchestra de muzică ușoa
ră, echipele de dansuri ale clubu
lui ori din cor.

najarea de noi zone verzi și au 
fost plantați 186 arbori ornamen
tali și mii de flori.

La aceste acțiuni gospodărești de 
înfrumusețare a orașului au partici
pat, în cea de-a doua etapă a în
trecerii, mii de oameni ai muncii, 
care au efectuat 134 136 ore de 
muncă patriotică. Valoarea econo
miilor realizate prin munca patrio
tică a cetățenilor din orașul Petrila 
în perioade mai-august 1904 se ri
dică la 335 345 lei.

în spriji-

încălcare 
care dău- 
Așa de

cerea U.R.U.M.P. să vină 
nul cartierului.

Mai sînt și cazuri de 
a normelor de conviețuire 
neaza bunei gospodăriri, 
exemplu, unii locatari scutură co
voare la ore nepotrivite și pe fereas
tră (llianu Ioan și Kilenyi Clau
dia, din blocul C), alții tulbură li
niștea, cum e cazul locatarului din 
apartamentul 6 al blocului В sca
ra IV. Locatarul Pricop loșif și-a 
făcut un obicei în a deranja veci
nii punînd aparatul de radio la ma
ximum, iar Vulpe Constantin din blo
cul D și-a înjghebat o Crescătorie 
de păsări lîngă bloc.

Față de această situație comitetele 
de bloc au nevoie de sprijinul I.L.L., 
al secției de gospodărire a șfatului 
popular. O primă măsură care se 
cere a fi luată urgent este reafi- 
șarea normelor de conviețuire și pre
lucrarea prevederilor acestor norme 
cu toți locatarii. De asemenea, se 
cere din partea secției de gospodă
rire a Sfatului popular al orașului 
Petroșani tot sprijinul în scopul în
frumusețării continue a spațiilor dm 
jurul blocurilor și pentru asigura
rea unei conviețuiri civilizate între 
toți locatarii străzii.

MARGARETA MIGA
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„Se poate suna de intrare

Stația meteorologică din Petroșani primește la ore fixe transmise prin 
radio datele înregistrate de aparatele stației automate instalate pe muntele 
Paring.

IN CLIȘEU: Tehnicianul meteorolog Teodoreecu Stancu citind indica
țiile aparatelor meteo din stația Petroșani.

Toți membrii și candidații do partid 
In cercurile și cursurile de invățămlnt

comisia de recruta- 
— s-au străduit să-1 
tovarăș să se orien- 
forme de învățămînt 
să muncească cu e- 
ridicarea nivelului

-O comisie formată de biroul or
ganizației de bază a stat de vorbă 
cu toți membrii și candidații de 
partid din sectorul VII al minei Pe
trila în vederea organizării studiu
lui lor în noul an al învățămîntului 
de partid. Rezultatul discuțiilor a 
rost rodnic: toți membrii și candi
dații de partid din această organi
zație de bază, precum și mai mulți 
tovarăși din activul fără de partid 
au fost încadrați în cercuri și cursuri.

De subliniat faptul că tovarășii 
Bănică Gheorghe, secretarul organi
zație de bază, Schiller Ludovic, 
Halmi Iosif, membri în birou, Radu 
Vaier, Demeter Francisc și Maier 
Alexandru propagandiști — care au 
făcut parte din 
re a cursanților 
ajute pe fiecare 
teze spre acele 
care să-l ajute 
ficiență pentru 
său politic și ideologic, pentru înțe
legerea temeinică a sarcinilor puse 
de partid în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste. In felul a- 
cesta se asigură o evoluție progre
sivă a studiului membrilor și can- 
didtților de partid, se evită cazurile 
ctnd unii tovarăși bateau pasul pe

■ rămînînd an de an în aceeași 
• larmă de învățămînt.

■ Un număr de 11 candidați, între 
care Petru Stroe. Munteanu Teodor, 
Sporea Petru, împreună cu 6 tova
răși din activul fără de partid pre
cum și 3 membri de partid noi vor 
învăța în cadrul cercului de studiere 
a Statutului P.M.R., deoarece expe
riența a dovedit că această formă 
de învățămînt constituie un mijloc 
important de educare partinică a 
candidaților și a noilor membri, pre-

I cum și de sprijinire a tovarășilor 
din activul fără de partid care nu
tresc dorința de a intra în rîndurile 
partidului.

Membrii cursului seral anul I din 
anul școlar trecut vor studia anul a- 
cesta programul pentru anul II al 
aceleiași forme de învățămînt. In to
tal, în cursul seral anul II sînt în
scriși 25 de cursanți. Iar tovarășii 
care în anul trecut au învățat în ca
drul cursului seral anul II, între ca
re Kosteal Iosif, Deneș Dominic, 
Haidu Ștefan, sînt acum încadrați 
în cercul de economie politică.

In viitorul an școlar va funcționa 
pentru prima oară în acest sector 
un cerc de economie concretă. în
ființarea acestui cerc, care va aduce 
o contribuție prețioasă la îmbunătă
țirea activității economice a secto
rului, a fost posibilă datorită faptu
lui că in ultimii doi ani aici a func
ționat un cerc de economie politică, 
ai cărui cursanți au dobîndit cunoș
tințele necesare studiului probleme
lor economice ale sectorului în ca
drul cercului de economie concretă. 
Tovarășii Sava Cornel, Novac Ște- 

t

Asamblarea motoarelor repara
te cere pricepere și îndemînare. 
Aceste însușiri le posedă din 
plin candidatul de partid Stoic 
Nicolae care lucrează în secția 
bobinaj. ușor la S.R.E. Vulcan. 

fan, Gaier Iosif, se numără printre 
cei 22 cursanți ai acestui cerc de e- 
conomie concretă. In anul trecut, ei 
au studiat în cercul de economie po
litică anul II.

In aceste cercuri, cărora li șe a- 
daugă un curs special pentru mi
neri, în care au fost înscriși 24 de 
tovarăși, sînt cuprinși toți membrii 
și candidații de partid din sector. 
Conducerea acestor cercuri a fost 
încredințată unor propagandiști cu 
experiență care în prezent participă 
la cursurile de pregătire organizate 
de Cabinetul de partid Petroșani. 
Biroul organizației de bază asigură 
frecvența cu regularitate a propa
gandiștilor la aceste cursuri, deoa
rece de pregătirea propagandiștilor 
va depinde, în mare măsură, nive
lul studiului în cadrul cercurilor și 
cursurilor; eficacitatea învățămîntului 
de partid în noul an școlar care se 
apropie.

notă: o cerință în fața preparațiilor 
Petrila și

Centrala electrică Petroșani con
sumă zilnic circa 200 tone de căr
bune în proporție de 60 la sută 0-10 
spălat și 40 la sută 0-10 mixte. De 
regulă, aceste sortimente se ameste
că pentru a se putea realiza o ardere 
completă în focarele cazanelor.

Centrala este solicitată de către 
serviciul de dispecer să lucreze la 
sarcina maximă. Pentru aceasta 
este însă necesară respectarea para
metrilor turbinelor care se realizează 
numai prin folosirea combustibilului 
de calitate corespunzătoare.

Regretabil este însă faptul că a- 
provizionarea centralei cu cărbune 
de către preparațiile Coroești și Pe
trila este în multe cazuri defectuoa
să, atît în ce privește cantitatea cît 
și calitatea.

Cantității;
nu sosesc ritmic. Sînt dese 
cînd preparațiile nu încarcă 
zile cărbune pentru centrala 
troșani, ca apoi, la depozitul 
bustibil al centralei să sosească cîte

de cărbune planificate 
cazurile 
cîte 3-4 
din Pe- 
de com-

<

:ș,:
h; 

La Paroșeni — ca și în celelalte ; 
localități din Valea Jiului — acțiu
nile pregătitoare pentru deschide
rea noului ân școiar 1964-1965 au 
stat în centrul atenției conducerii 
școlii încă din prima zi a vacanței 
de vară.

Analizînd atent sarcinile indicate 
de către organele conducătoare pri
vind asigurarea celor mai bune con
diții pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ, conducerea șco
lii a elaborat planul de măsuri a 
cărei îndeplinire integrală a însemnat 
crearea unor condiții optime nece
sare desfășurării

In acest plan 
toate obiectivele, 
și răspunzătorii 
lor. Pentru unele probleme 
dificile, de pildă, aceea a procurării 
unor materiale pe care nu ha 
putut asigura furnizorul, s-au sta
bilit și modalitățile practice de 
rezolvare recurgîndu-se la o colabo
rare activă cu toți factorii de 
care se putea cere sprijin (corni' 
ietul

activității școlare, 
au fost prevăzute 
termenele în timp 

pentru îndeplinirea 
mai

la

de părinți, I.C.T. Paroșeni 
I.L.L. Vulcan).

Folosim acest prilej pentru a mul
țumi organelor locale de partid și 
de stat din orașul Vulcan care au 
manifestat un interes deosebit pen
tru aceste lucrări și ne-au acordat 
sprijin în vederea înfăptuirii lor.

Prin grija secției de învățămînt 
și a librăriei din Petroșani ambele 
școli din Paroșeni au fost asigura
te din timp cu toate manualele 
necesare celor aproape 500 
De asemenea, în timpul 
școala generală de 8 ani 
roșeni a fost înzestrată cu
teriale didactice din domeniul 
cii, chimiei, literaturii, diferite 
filme care vor veni în sprijinul creș 
terii calitative a procesului de în 
vățămînt.

de elevi 
vacanței 
din 
noi

Pa 
ma 
fizi 
dia

Coroești
500-800 tone odată. Aceste anomalii 
în aprovizionare fac imposibilă des
cărcarea la 
la intrarea 
greutăți în

Tovarășul 
centralei, 
pentru respectarea sorturilor șl can
tităților de cărbune planificate, dar 
această situație totuși persistă. Căr
bunele de sortul 0-10 mixte trebuie 
să aibă, conform S.T.A.S., 3500 ca
lorii, însă în foarte multe cazuri, 
datorită procentului mare de ce
nușă și umiditate, puterea calorică 
scade sub 3000 calorii. Sau se ex
pediază cărbune 0-10 spălat cu in- 
tercalații de mixte 
calorii, acest sort 
lorii.

Față de aceste 
cerile preparațiilor Petrila 
roești trebuie să ia măsuri 
ca centrala din Petroșani să 
mentată cu combustibil la timp și de 
calitate corespunzătoare.

I

timp a vagoanelor, duc 
lor în locație, provoacă 
alimentarea centralei.
Melenciuc Pavel, șeful 

intervine aproape zilnic

și în ioc de 4900 
are doar 4400 ca-

deficiențe, condu
și Co- 
penfru 
fie ali-

Localul școlii generale de 8 ani 
Paroșeni a fost astfel pregătit pen
tru prima lecție din acest an de 
cotitură în istoria învățămîntului 
nostru. Calitatea superioară a lucră
rilor executate este atît rodul unui 
interes susținut depus de către co
lectivul de muncă al acestei școli 
cit și dovada conștiinciozității cu 
care au lucrat echipele de zugravi 
compusă din tovarășii Szekely Ca
rol, Bttlbașa Dumitru, Szakacs Mi
hai șl cea de tîmplarl din care au 
făcut parte tovarășii Pîs Emil și 
Tolnay Iosif de la sectorul I.L.L. 
Vulcan. Merită laude și personalul 
de îngrijire al școlii șl grădiniței, 
tovarășele Corenciuc Teodosia, Vîj- 
dea Maria și Dărămuș — Drăgan

S-a mărit spațiul școlar
Cei peste 66 000 Iei destinați de 

către organele locale de stat pentru 
reparațiile generale la localul Șco
lii generale de 8 ani nr. 4 Lupeni- 
Ștefan au fost folosiți cu multă pri
cepere gospodărească de către con
ducerea școlii, lucru dovedit prin 
realizările obținute. Astfel, jocalul 
școlii a fost reparat și zugrăvit (in-

In discufîa
De curînd, în заіа clubului sin

dicatelor din Lupeni, a avut loc cea 
de-a XlX-a sesiune a Sfatului popu
lar orășenesc Lupeni. Sesiunea a 
analizat felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul în anul școlar trecut 
și stadiul de pregătire al școlilor 
din oraș pentru deschiderea noului 
an de învățămînt. Raportul le se
siune a fost prezentat de către to
varășul profesor Lorincz Francisc, 
deputat în Sfatul popular al orașu
lui 
tat 
de 
cea 

Popa
Ma-
anul 
anul

Lupeni Din raportul prezen- 
a reieșit că atît la cele 5 școli 
8 ani cît și la școala medie și 

profesională, rezultatele obținu
te în anul școlar trecut au fost bu
ne. Multe cadre didactice ca 
Maria, Popescu Elena, Napău 
ria, Lorincz Ana au încheiat 
școlar fără repetenți. Pentru 
școlar 1964/1965 comitetul executiv 
a luat din timp o serie de măsuri.

І2 septembrie

PROGRAMUL I. 7,ОБ Mici forma
ții de muzică ușoară, 8,00 Sumarul 
pesei ceuiraie, 8,06 Muzică populară, 
9,10 Muzică ușoară, 10,03 Soliști ro- 
mîni de operă, 10,30 Muzică ușoară 
romînească. 12,20 Sport, 13,16 Pa
gini din uperete, 14,10 Muzică popu
lară interpretată de Aurelia Fătu- 
Răduțu și fluierașul Dumitru Zamfi
ra, 15,00 Muzică din opere, 15,30 Ac
tualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre, 16,10 Din comoara 
folclorului nostru, 17,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova, 18,05 Mu
zică de dans interpretată de orches
tra de estradă a Radioteleviziunii,
18.30 Almanah științific, 18,55 Con
cert peptru oamenii muncii aflați la 
odihnă, 20,10 Melodii populare în
drăgite de ascultători, 20,30 Pe teme 
internaționale. 20,40 Muzică de dans,
21.30 Seară de romanțe, 22,15 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 8,36 
Pagini orchestrale din operete romî- 
nești, 9,03 Cîntece și jocuri popu
lare, 9,30 Roza vînturilor (reluarea 
emisiunii din 9 septembrie), 10,00 
Muzică de estradă. 11,18 Concert de 
muzică ușoară, 12,30 Lecția de lim
ba engleză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din II septembrie), 13,30 Fol
clorul muzical al regiunilor patriei 

Ditia care, de asemenea, an naan 
cit cu hărnicie la lucrările de re
parații ' și curățenie.

Menționăm că actiyitatea adminis
trativă desfășurată în perioada va
canței n-a prejudiciat nici efectua
rea concediilor, nici prezența tova
rășilor profesori la orele de consul
tații pentru pregătirea corigențitor 
și a animaților.

Printr-o planificare întocmită eu 
grijă s-au putut realiza toate aceste 
obiective încît astăzi putem spune 
cu satisfacție: „Se poate 
intrare".

suna de

un grup
Școala

(Corespondență trimisă de 
de cadre didactice de la 
generală de 8 ani din Paroșeni).

terlor șl exterior), s-a făcut verifi
carea și repararea instalațiilor sa
nitare și de apă, s-a reparat tîmplă- 
ria, s-a îmbunătățit cantitativ și ca
litativ mobilierul.

Deosebit de importantă este creș
terea spațiului școlar la această 
școală cu încă două săli de clasă pi 
alte încăperi.

1964— 
repar- 
cărora 

cazare.

deputafilor
Așa, de exemplu, au fost efectuate 
reparațiile curente la toate localu
rile de școli dîndu-se totodată în 
folosință încă 4 săli de clasă, două 
Ia școala generală de 8 ani nr. 1 
și două la școala generală de 8 ani 
nr. 2. Tot pentru anul școlar 
1965 secția de învățămînt a 
tizat 14 cadre didactice noi 
li s-au asigurat condiții de

Pe marginea referatului prezentat 
au vorbit deputății Laizun Vasile, 
Doicsar loan, Dună Elena, Tordai 
Gavrila, Murgu Virgil și tovarășul 
inspector școlar Dumbravă loan 
care au arătat că vor sprijini ac
tivitatea didactică din orașu^ Lu
peni și în acest an școlar ce se 
va deschide peste cîteva zite în 
așa fel încît să se obțină cele mai 
bune rezultate la învățătură și dis
ciplină.

EMIL TETILEANU
corespondent

— muzică din Moldova, 14,00 So
liști și formații de muzică ușoară, 
15,05 Din folclorul muzical al po
poarelor, 16,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 17,10 Melodii populare, 18,80 
Muzică din operete cerută de asctil> 
tători, 19,05 Muzică de dans, 19,30 
Capodopere ale literaturii universale: 
„Bădăranii" de^Carto Goldoni. Pre
zentare de prof, univ.' Alexandru Bă
lăci, 20,00 Al IlI-lea Festival inter
național „George Enescu" — 1964. 
Retransmisiune din sala Palatului 
R.P.R., a recitalului violonistului 
Henryk Szeryng — la pian Ferdi
nand Weiss.

12 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Ocolul pămîntului în 80 de zile; RE
PUBLICA : Tînărul de pe vasul „Со- 
lumb"; LONEA — MINERUL: Cei 
patru călugări; 7 NOIEMBRIE : Noi 
doi bărbați; ANINOASA: Oameni 
de afaceri; PAROȘENI: Generalul.
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Relațiile comerciale
ale R.S. Cehoslovace cu S.U.A. și Anglia

PRAGA 10 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat radiotele- 

cehoslovace, J. Kohout, mi- 
adjunct al comerțului exte-
R. S. Cehoslovace, s-a ocu- 

problema relațiilor comerciale
S. Cehoslovace cu S.U.A. șl

viziunii 
nistrul 
rior al 
pat de 
ale R.
Marea Britanie. El a declarat că va
loarea schimburilor comerciale din
tre R. S. Cehoslovacă și S.U.A. a re
prezentat în anul trecut 10 milioa
ne dolari. J. Kohout și-a exprimat 
speranța că în urma înlăturării ac
tualelor măsuri discriminatorii 
guvernului american, relațiile

ale
co-

merciale dintre cele două state se 
vor îmbunătăți treptat.

In același interviu, J. Kohout a a- 
ratat că relațiile comerciale dintre 
R. S. Cehoslovacă și Marea Britanie 
sînt în continuă dezvoltare. Astfel, 
in anul trecut, volumul exportului 
R. S. Cehoslovace în Marea Britanie 
a sporit cu 30 la sută, 
tului din această țară, 
sută. Volumul total al 
de mărfuri dintre cele 
reprezentat în 1963 
oane dolari.

se

„Pulkovo" de lîngă 
mai vechi observator
U.R.S.S., a împlinit 
la înființarea sa. Cu 
desfășoară o confe-

încheierea lucrărilor
Conferinței O. U. A

ADD1S ABEBA 10 (Agerpres).
Conferința miniștrilor 

externe ai țărilor africane 
ale Organizației Unității 
de la Addis Abeba și-a

iar al impor- 
cu 50 la 

schimburilor 
două state a

circa 140 mili-

ffliftfwienil „Pălim" 
a Will! 125 ie aii

MOSCOVA 10 (Agerpres).
Observatorul 

Leningrad, cel 
astronomic din 
125 de ani de 
acest prilej,
rință jubiliară la care participă oa
meni de știință din diferite țări. 
Observatorul dispune, printre altele, 
de un 
vanlai 
re se 
cu o 
pentru

radiotelescop cu o antenă e- 
de un tub de 100 metri în ca
pot crea atmosfere artificiale 
compoziție chimică diferită, 
compararea spectrelor lor cu

cele ale atmosferelor diferitelor 
nete.

In prezent. Ia Observatorul 
Pulkovo se elaborează procedee
fotografiere electronică, de folosire a 
aparatelor de televiziune utilizate pe 
scară tot mai largă în astronomie.

Uruguay: Demonslrații și mitinguri de protest 
împotriva ruperii relațiilor diplomatice cu Cuba

MONTEVIDEO 10 (Agerpres).
La Montevideo continuă demon

strațiile și mitingurile de protest îm
potriva hotărîrii Consiliului național 
guvernamental al Republicii Uruguay, 
care urmînd indicațiile recentei Con 
ferințe O.S.A. a rupt relațiile diplo 
matice cu Cuba.

După cum relatează coresponden
tul din Montevideo al Agenției Pren- 
sa Latina. în urma demonstrației 
care a avut loc în fața sediului Con
siliului Național Guvernamental, 
Federația studenților din Uruguay 
și Comitetul național de coordonare 
a sprijinului fața de Revoluția ca
bană a organizat o manifestație de 
protest la ambasada americană. 
Pentru a-i împrăștia pe demonstranți 
au fost masate forțe de poliție care 
au făcut uz de grenade lacrimogene. 
Au fost operate, de asemenea, nu
meroase arestări.

In cadrul acțiunilor de protest

împotriva hotărîrii guvernului, Fe
derația studenților din Uruguay a 
declarat la 9 septembrie o grevă ge
nerală.

pla-

din
de

Evoluția problemei cipriote

»

împotriva forțelor 
nucleare multilaterale
LONDRA 10 (Agerpres).
Poporul englez trebuie să facă tot 

ce depinde de el pentru a împiedica 
participarea țării la forțele nucleare 
multilaterale, scrie Denis Pritt, pre
ședintele Comitetului englez pentru 
apărarea păcii, într-o broșură intitu
lată „Nu vom admite crearea forțe
lor nucleare multilaterale".

Președintele Organizației engleze 
de luptă pentru pace declară că pro
punerea privind crearea forțelor nu
cleare multilaterale este, în ultimă 
instanță, un plan care ar duce la 

•extinderea accesului altor țări la ar
ma nucleară, ceea ce este deosebit 
de primejdios pentru securitatea Eu
ropei și a întregii lumi.

NICOSIA 10 (Agerpres).
Hotărîrea guvernului cipriot de a 

ridica restricțiile eeonomice impuse 
sectoarelor locuite de ciprioții turci 
din Famagusta și Larnaca a fost 
primită cu o vie satisfacție în cercu
rile forțelor Națiunilor Unite din 
Cipru. „Acesta este un important 
pas in direcția cea bună", a decla
rat Galo Piaza, reprezentant special 
în Cipru al secretarului general ai 
O.N.U., U Thant.

Miercuri seara, generalul Thimaya,, 
comandantul forțelor O.N.U. din 
Cipru, a avut o lungă întrevedere 
cu generalul Grivas, comandantul 
gărzii naționale cipriote, și cu mi
nistrul de interne cipriot, Gheorghad- 
jis, în legătură eu libertatea de miș
care a soldaților din cadrul forței 
internaționale. Din surse guverna
mentale s-a. indicat că guvernul ci
priot a acceptat să acorde o serie 
de facilități membrilor forței O.N.U. 
în cursul deplasărilor lor în. insulă.

In cursul discuțiilor s-a abordat, 
de asemenea, și problema construirii 
de către ciprioții turci a unei noi 
șosele care să lege localitatea Tem- 
blos (districtul Kyrenia) cu castelul 
întărit Saint Flilarion, aflat în 
nile ciprioților turci. Guvernul 
priot apreciază că construirea 
astfel de șosele este în realitate 
perațiune 
întărirea 
rul și în jurul castelului Saint Hila- 
rion. Un purtător de cuvînt al for-

țelor O.N.U. a declarai că se vor 
face demersuri pentru a convinge 
ciprioții turci să renunțe la această 
lucrare care ar putea duce la spori
rea tensiunii într-o regiune, și așa 
destul de tulburată.

☆
NEW YORK 10 (Agerpres).
La New York s-a anunțat oficial 

că Consiliul de Securitate se va în
truni vineri după-amiază pentru a 
lua în discuție plîngerile formulate 
de Grecia și Turcia în legătură cu 
problema cipriotă.

afacerilor 
membre 
Africane 
încheiat

miercuri noaptea lucrările prin adop
tarea textului rezoluției finale în le
gătură cu situația din Congo. Rezo
luția, adoptată cu o majoritate de 27 
de voturi, cuprinde următoarele pre
vederi : guvernul congelez este in
vitat să înceteze imediat recrutarea 
de mercenari și să-i înlăture în cel 
mai scurt timp pe cei aflați în pre
zent în Congo în vederea găsirii u- 
nei soluții africane a problemei con
goleze ; primul ministru Chombe se 
angajează să asigure securitatea ce
lor care ar depune armele, iar rezo
luția cere „tuturor celor care parti
cipă la ostilități în Congo să înce
teze luptele în vederea găsirii, cu 
concursul O.U.A., a unei soluții ca
re să permită o reconciliere națională 
și restabilirea ordinei". S-a hotărît, 
de asemenea, crearea și trimiterea la 
Leopoldville, în Burundi și în Con
go (Brazzaville) a unei Comisii al
cătuite din reprezentanții Etiopiei, 
Nigeriei Guineei, R.A.U., Somaliei, 
Ghanei, Voltei Superioare, Tunisiei, 
Kenvei și Camerunului. In sarcina 
comisiei se află sprijinirea și încura
jarea eforturilor îndreptate spre re
concilierea națională în Congo și gă
sirea mijloacelor de normalizare a 
relațiilor dintre Congo (Leopoldville) 
și statele vecine — Burundi și Con

go (Brazzaville) ; rezoluția prevede 
apoi lansarea unui apel energic că
tre toate puterile care s-au 
cat în afacerile interne ale 
ului, cerîndu-le să înceteze 
acțiune ; totodată, rezoluția 
turor statelor membre ale 
„să se abțină de la orice 
care ar înrăutăți situația din Congo 
sau ar învenina relațiile dintre Con
go (Leopoldville) și statele vecine".

La votarea textului de rezoluție, 
șase miniștri de externe africani 
s-au abținut. Printre aceștia se află 
și Congo (Leopoldville).

Miniștrii de externe africani au 
mai adoptat o rezoluție separată a- 
supra Rhodesiei de sud. Ea reco
mandă guvernului britanic să con
voace de urgență o conferință con
stituțională la care să fie invita,', 
reprezentanții tuturor partidelor po
litice din Rhodesia 
trebui să elaboreze 
(ie, potrivit căreia, 
să se constituie un 
rității africane, ales pe baza siste
mului „un om un vot". Rezoluția 
cere apoi eliberarea imediată a cu- 
noscuților lideri politici africani 
Joshua Nkomo, A. Sithole și a tutu
ror deținuților politici. Statele mem
bre ale O.U.A., precizează rezoluția, 
se pronunță împotriva proclamării 
unilaterale a independenței Rhodesiei 
de sud de către actualul guvern mi
noritar, angajîndu-se să recunoască 
și să sprijine un guvern african.

ameste- 
Congo- 
această 

cere tu-
O.U.A. 
acțiune

de sud. Ei vor 
o nouă constîtu- 
în această tară, 
guvern al majo-

mîi- 
ci- 

uneî 
o. o- 
estemilitară al cărei scop 

pozițiilor turce în interio-

♦
!

! 
t 
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VÂRI E T A T I
Grotă de o valoare 

deosebită
ROMA 10 (Agerpres).
In localitatea italiană Campo- 

, în apropiere de Siracusa, a

in culori, cu procedeul „Secam' 
la Hipodromul Longchamps.

.*<
4
î

tT reale,
т fost descoperită o grotă cu stalac-
♦ .
î liștii o consideră ca fiind de o va- 
J loare deosebită. Dimensiunile sta- 
T lactitelor și ale stalagmitelor au 
- dus la concluzia că acestea s-au 
î format cu două mii de ani î.e.n.

tite și stalagmite pe care specia-

Televiziune în culori
PARIS. Corespondentul Agerpres 

George Dascal, transmite:
In laboratoarele experimentale 

ale Companiei de telegrafie fără 
fir, (C.S.F.), se pune la punct pro
cedeul francez al televiziunii în cu
lori „Secam".

La sfîrșitul anului 1964, C.S.F. 
va instala, cu titlu de experiență, 
100 de televizoare in culori. In 
așteptarea acestui eveniment, pu- 

J blîcul Parisian a avut prilejul să 
J urmărească o emisiune televizată

I

încheierea audierii martorilor 
în procesul fostului general 

S.S. Karl Wolff
MUNCHEN 10 (Agerpres).
Miercuri a luat sfîrșit la Miinchen 

audierea martorilor în procesul in
tentat fostului general SS Karl Wolff, 
acuzat de complicitate în asasinarea 
a peste 300 000 de evrei în lagărele 
de concentrare naziste.

In cursul audierilor 
acuzarea a dat citire 
mente provenind de la
tară internațională și unor rapoarte 
ale grupurilor de comandă de inter
venție, care vorbesc despre lichida
rea sistematică a evreilor 
riile vremelnic ocupate în 
trivit acestor texte, patru 
de intervenție SS au dus
teritorii o veritabilă acțiune de ma
sacrare a evreilor și partizanilor, a 
funcționarilor comuniști, a comisari
lor politici 
elementelor

de miercuri, 
unor docu- 
Curtea mili-

în terito- 
Est. Po- 

grupuri 
în aceste

ai Armatei Sovietice și a 
patriotice.

Proiecte privind dezvoltarea 
industriei chimice a R. A. U.

produce superfosfațî, și uzina de în
grășăminte de la Helouan. Va fi, de 
asemenea, construită fabrica de hîr- 
tie de la Tabia, precum și o serie de 
alte obiective pentru producerea de 
mase plastice, cauciuc și coloranți. 

Pentru a releva succesele
obținute de R.A.U. în industria chi
mică, el a arătat că în timp * în 
1952 producția în această ramură a 
fost valoric de 20 milioane lire e- 
giptene, ea a atins în 1963 mai mult 
de 81 milioane.

al R.A.U. 
va construi 
obiective al

CAIRO 10 (Agerpres).
Organismul General 

pentru industria chimică 
în următorii 5 ani 50 de
căror cost total va fi de circa 100 
milioane lire egiptene și în. care vor 
lucra peste 8 000 de muncitori, a a- 
rătat într-o declarație Samir Helmy, 
președintele consiliului de adminis
trație al acestui organism. Unul din
tre aceste obiective va fi uzina de 
îngrășăminte de la Assiout, care va

Baadad 5 Un nou complot antiguvernamental
BAGDAD 10 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

la Bagdad a fost descoperit un nou 
complot antiguvernamental. Cinci pi- 
loți din armata irakiană au fost îm- 
pușcați și mai mulți conducători ai 
partidului Baas din Irak, printre ca-

re;, și fostul prim-ministru Bakr, au 
fost arestați.

Printre persoanele implicate în 
complot se numără fostul ministru 
al educației, fostul ministru al a- 
griculturii, fostul 
dadului și fostul 
timpul guvernului

guvernator al Bag- 
șef al 
baasist

poliției în 
al lui- Bakr.

Australia : Campanii 
pentru distrugerea 

cangurilor, măgarilor 
și bivolilor sălbatici
MELBOURNE 10 (Agerpres).
In unele regiuni din Australia . 

prezența masivă a cangurilor a- î 
menință plantațiile fermierilor. La Ț 
sud de Sydney fermierii omoară a- • 
proximaiiv 200000 de canguri pe ♦ 
‘săptămînă. Autoritățile locale, in- • 
grijorate de această campanie de J 
exterminare a cangurilor, intențio- 

rezervații 
Australiei
o campa- 
măgarilor

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
A A initial.
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nează să creeze citeva 
naturale. In nord-vestul 
se desfășoară in prezent 
nie de exterminare a
sălbatici, care devastează pășunile. 
Fermierii au hotărît ca pină in 
octombrie să cineze 100000 de mă
gari sălbatici. In nordul Austra- t 
lici guvernul a ordonat extermina- f‘ 
rea a 200 000 de bivoli sălbatici, b 
care sînt purtători ai unor boli « 
infecțiodse care afectează anima- Z 
lele domestice. X

» V • • ♦ •

WASHINGTON. Miercuri seara 
președintele Johnson a avut la Casa 
Albă o nouă întrevedere cu Maxwell 
Taylor, ambasadorul S.U A. în Viet
namul de sud. Președintele Johnson 
a declarat că în cadrul întrevederii 
avute cu Tavlor i-a fost prezentat 
„un tablou amplu al situației "ele la 
Saigon".

PARIS. După datele statistice o- 
ficiale, numărul total 
în Franța s-a ridicat 
1964 Ia 14 000 000 de 
zece ani în urmă. în 
total al salariaților de 
goriile se cifra la 12 530 000.

ANKARA. Miercuri s-a anunțat o- 
ficial la Ankara că președintele Tur
ciei, Cemal Gursel. va face o vizită 
la Teheran, în prima 
lunii viitoare. Potrivit 
oficial, aceasta este o 
puns la recenta vizită 
cia de Șahul Mohammed Reza Pah- 
levi al Iranului.

GEORGETOWN. In vederea înfăp
tuirii noului program de dezvoltare

al salariaților 
în luna iulie 

persoane. Cu 
1954, numărul 

toate cate-

săptămînă a 
comunicatului 

vizită de răs- 
făcută în Tur-

a economiei, care prevede creșterea 
producției industriale cu 7 Ia sută, 
guvernul Guyanei Britanice a creat 
un Consiliu economic național în 
frunte cu primul ministru Cheddi 
Jagan. Consiliul este alcătuit din 55 
de persoane.

LUSAKA. Guvernul Zambiei (Rho
desia de nord) a adoptat o hotărîre 
cu privire la construirea unei uni
versități în capitala țării — Lusaka. 
Construcția universității va costa 
6000 000 lire sterline.

VARȘOVIA. Editura muzicală po
loneză pregătește publicarea unui 
manuscris al lui F. Chopin „Variații 
în re-major“ pentru pian (la patru 
mîini). Această lucrare a fost con
siderată pierdută. Ea a fost desco
perită în mod întîmplător într-un 
anticariat din Cracovia.

BRATISLAVA. In ultimii patru 
ani, în Slovacia au fost construite 
477 școli, anunță agen(ia CTK. A- 
nul acesta, la 1 septembrie, au fost 
date în folosință 43 școli noi, avînd 
606 săli de clasă, cit 26 săli mai

mult decît se prevăzuse
WASHINGTON. La Casa Aibă s-a 

anunțat că președintele filtpinez, 
Diosdado Macapagal, a acceptat in
vitația președintelui Johnson de a 
face o vizită oficială la Washington, 
în zilele de 5 și 6 octombrie.

GENEVA. Agenția United Press 
International anunță că un Consiliu 
format din trei reprezentanți ai Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(OIM) a început miercuri la Gene
va examinarea plîngeriior cu privire 
la încălcarea drepturilor sindicale în 
Japonia.

Consiliul este format de reprezen
tanți ai Danemarcei, Statelor Unite 
și Noii Zeelande.

BRUXELLES. Corespondentul la 
Bruxelles al agenției United Press 
International anunță că cele șase 
țări membre ale Pieței comune au ho. 
tărît crearea unui serviciu poștal 
aerian al celor șase țări membre. 
Potrivit agenției, miniștrii poștei și 
telecomunicațiilor din Franța, Germa
nia occidentală, Italia, Belgia, Olan
da și Luxemburg au făcut această 
propunere la o întîlnire care a avut 
Ioc fa Bruxelles săptămînă aceasta.
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