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Depășirea 
lucrările de 
trimestrul I cu 150 la sută 
(deci asigurarea din timp 
a unui larg front de lucru 
în subteran), redeschiderea 
a două abataje și amenaja
rea model a rețelei de linii 
ferate din culcușul stratu
lui III, orizontul nr. 555 
au permis colectivului de 
muncă din sectorul III al 

■’Wninei Vulcan să se afirme —X* mereu în întrecere. Extră- 
gînd în luna 
încă • 408 tone 
pe lîngă cele 
peste plan în 
ianuarie — 1
brigăzile de mineri, printre 
care'se numără cele condu
se de TDrob Gheorghe, Pîr-

septembrie 
de cărbune 
15 072 date 

perioada 1 
septembrie,

vu Ștefan, Păcurar Traian, 
Sfitlic loan și Pădureanu 
Simion au asigurat din nou 
rămînerea în sector a dra
pelului de sector evidențiat 
în întrecere, drapel pe care 
sectorul îl deține din tri
mestrul III al anului 1963.

De remarcat, în activita
tea colectivului, este și in
tensa preocupare pentru 
reducerea prețului de cost 
al producției extrase. Inca- 
drîndu-se lunar în limitele 
planificate la consum de 
lemn, energie, exploziv etc., 
colectivul sectorului III de 
la Vulcan a realizat pînă 
ia data de 26 septembrie, 
economii în valoare 
720000 lei.

Roade ale hărniciei
Deși perioada de toamnă 

aglomerează activitatea e- 
nergeticienilor de la termo
centrala Paroșeni cu nu
meroase lucrări de pregă
tire în vederea trecerii cu 
succes a vîrfului de iarnă, 
sarcinile curente de produc
ție nu sînt de loc neglijate. 

.* In 27 de zile lucrătoare 
'"’’"♦n luna septembrie, harni- 

,♦.? < ileetiv al uzinei a 
/odus 130 858 528 kWh e- 
rgie electrică, lucru care 
nfirmă că la încheierea

lunii planul va fi îndeplinit 
și chiar depășit.

Pe lîngă aportul colec
tivelor de muncitori, tehni
cieni și ingineri din secțiile 
cazane, turbine și electrică, 
merită a fi scoasă în evi
dență și rodnica activitate 
a secției de reparații ter- 
momecanice care, în peri
oada menționată a executat 
înainte de termen numeroa
se reparații fără a scoate 
agregatele din funcție și a 
recondiționat piese scoase 
din uz.

Strungarul Szilagyi Samson, din secția mecanică • a 
termocentralei Paroșeni este evidențiat pentru calitatea 
bună a pieselor executate.

Vesti de pe șantiere

TovarajBl GhearsBe ItagMl si alli toi№№i 
Ut Darîid ți h stil an vizitai regiunea Galați

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gh. Gaston Marin, Gogu Rădulescu, Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de hiașini, Janoș Fazekaș, ministrul industriei alimentare, au 
făcut în zilele de 29 și 30 septembrie o vizită în regiunea Galați.

Conducătorii de partid și de stat au vizitat șantierul Combinatului si
derurgic de la Galați și Combinatul chimic de la Brăila, nava trauler de 
pescuit oceanic „Galați", sosită de cîteva zile din prima cursă experi
mentală de pescuit, precum și faleza și scara monumentală-esplanadă din 
orașul Galați.

In timpul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de tov. Constantin Scarlat, 
membru al C.C. al 
lăți al P.M.R., Constantin 
Sfatului popular regional 
de partid și de stat.

De-a lungul traseului 
cu căldură de oameni ai

P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Ga- 
Dumitrache, președintele Comitetului executiv al 
Galați, și alți reprezentanți ai organelor locale

pe unde au trecut, oaspeții au fost întîmpinați 
muncii.

(Agerpres)

Conf. univ. POPA ARON 
rectorul Institutului de mine 

Petroșani

bine pregătite: 
viitori 

și cul-

Institutului de mi
ne Ii s-au creat 
condiții optime 
pentru studiu, pen
tru a deveni cadre 
de nădejde ale in- 

miniere.

Petro- 
noului

obținut rezultate sa- 
procesul instructiv-e- 

lucru este ilustrat de 
foarte

conducerii institu- 
cadrelor didactice 
administrativ, în 
condițiilor' optime 
procesului de în-

bune obținute 
studenților în 
examene, 
proces instruc-

dezvoltarea dra-

Comitetul executiv al 
Sfatului popular al comu
nei Banița, în scopul asi
gurării îndeplinirii la timp 
a planului de contractări 
la principalele produse a- 
•imaliere, a trecut în mod 
organizat, la elaborarea u- 
nor măsuri menite să ducă 
la rezultate bune. El a în
tocmit un plan concret cu 
sarcini șî responsabilități, 
atît pentru lucrătorii sfa
tului' popular cît și pentru 

< delegații organelor de con
tractare.

Un rol important l-au a- 
vut în munca de populari
zare a sistemului de con
tractare de produse ani
maliere, deputății. In toate 
cătunele aparținătoare Ba
niței. deputății au organi
zat adunări populare, cu

care ocazie s-a dus o mun
că susținută de lămurire 
și îndrumare a țăranilor de 
a încheia contracte pentru 
livrarea de animale și pro
duse animaliere către stat.

In urma popularizării 
largi a avantajelor obținu
te prin încheierea de con
tracte, numeroși gospodari 
au hotărît să vîndă statu
lui însemnate cantități de 
produse. De la începutul a- 
cestui an și pînă în pre
zent, țăranii bănițeni au 
livrat I.G.I.L.-ului 12 000 I 
lapte de vacă, cu 3 500 I 
mai mult decît planul pe 
1964 și cu 540 I mai mult 
lapte de oaie față de plan. 
Totodată au fost predați 
I.R.I.C.-ului 600 de miei și 
s-au mai contractat 266 
bovine și tineret bovin.

Gata 
de recepție

Constructorii de la 
I.C.M.M. Petroșani au pre
gătit pentru recepție o 
nouă serie de obiective in
dustriale pentru exploatările 
miniere din Valea Jiului.

Printre lucrările terminate 
de cufîîld de către colecti-1 
vul șantierului 1.С.М.М. 
din Lupeni se numără de
pozitul de explozivi de Ia 
mină, canalul pentru colec
tarea apelor de pe versan
tul nordic Lupeni și casa 
compresoarelor de la puțul 
Victoria.

Blocuri noi
Pe șantierul de locuințe 

de la Livezeni constructorii 
au terminat lucrările de fi
nisaj interior de la blocu
rile В 14 și В 15 însutnînd 
un număr de 80 aparta
mente. Echipele de 2iigr-a’vi- 
vopsitori conduse de Jenei 
Dionisie, Andreevici Ale
xandru și . Madaraș Iosif, 
parchetarii conduși de Le- 
pădătescu Constantin, mo
zaicarii lui Bețivii Gheor- 
ghe au depus multă stăru
ință pentru ca lucrările să 
corespundă exigențelor co
misiei de recepție și 
tarilor.

In orașele Lupeni ți Pe ir ii a

Modernizări de străzi...

loca-

In fiecare an, la 
1 octombrie, porți
le institutelor de 
învățămînt supe
rior se deschid 
pentru cei dornici 
de а deveni cadre
ingineri, medici, profesori, 
oameni de nădejde ai tehnicii 
turii Romîniei socialiste.

La Institutul de mine din 
șani. pregătirea deschiderii
an universitar a constituit o preocu
pare deosebită a 
tului. a tuturor 
și a personalului 
vederea asigurării 
de desfășurare a 
vățămînt.

In acest an universitar a fost 
/cat din. bugetul statului suma 
945 000 lei ; pentru înzestrarea 
ratoarele Institutului de mine, 
rea majoritate a aparatelor și 
jelor, cu care a fost înzestrat 
tutui nostru, sînt, spre
noastră, de fabricație romînească.

Biblioteca institutului a fost înzes
trată cu 1 300 volume, cu reviste de 
specialitate din diferite țări. In pre
zent biblioteca Institutului de mine dis
pune 
cărți 
tură

Ca
nea.
să aibă
In acest

a lo
de 

labo- 
Ma- 

utila- 
insti-

mîndria

de un fond de peste 
tehnice de specialitate, 

beletristică și politică, 
cămine ..ți cantine, de
s-au hiat măsuri ca studenții 

condiții de trai optime, 
scop s-au făcut comenzile 

luat 
uni-

100 000 
litera-

aseme

s-a
Ș>

stau în fața comitetului 
partid și conducerii admi- 
a cadrelor didactice, la 

noului an universitar. Gu

Comitetul : executiv al 
Sfatului popular ai orașu
lui Petrila desfășoară o in
tensă activitate în scopul 
ridicării nivelului urbanis
tic al localității. In ultima 
vreme, din beneficii peste 
plan a fost modernizată 
strada F. Sîrbu din Lonea, 
ce duce spre stadion. De-a 
lungul acestei străzi s-au 
amenajat trotuare și șan
țuri betonate, s-'a refăcut
în întregime partea caro- ■ ________ _______-.
sabilă etc. (Continuare in pag. 3-a)

In prezent se lucrează 
intens la betonarea trotua
relor de pe strada princi
pală din Petrila și este în 
curs- de construire un drum 
nou, care va face legătura 
între cartierul 7 Noiembrie 
și blocurile Evidențiăților. 
In aceste zile urmează să 
înceapă lucrările de mo
dernizare a străzii Minei 
din Petrila. In cadrul mo
dernizării sînt prevăzute

necesare, 
podăriile 
tățile O.L.F. care 
ne furnizează o 
serie de produse 
alimentare. O par
te din acestea au 
și fost primite și 
depozitate pentru 
iarnă.

Tot pentru a se 
asigura condiții 
bune de studiu și 
viață 
statul 
pentru
niversitar 1 135 de 
burse care vor 
fi atribuite celor 
mai buni studenți.

După cum se 
vede, studenților

legătura cu gos-

dustriei noastre
In anul universitar trecut, studen

ții și cadrele didactice ale institutu
lui nostru au 
țisfăcătoare în 
ducativ. Acest 
notele bune și
de către majoritatea 
cele două sesiuni de

Orientarea întregului 
tiv-educativ spre
gostei față de munca a studenților, 
a răspunderii față de propria lor 
îndatorire — învățătura, munca per
severentă pentru însușirea temeinică 
a cunoștințelor de cultură generată 
și de specialitate, îmbinate cu o ac
tivitate . susținută de educare comu
nistă. iată care sînt sarcinile prin
cipale ce 
nostru de 
nistrative, 
începerea
sprijinul comitetului de partid, orga
nizației U.T.M., Asociației studenților 
vom reuși să desfășurăm o activitate 
rodnică, la nivelul cerințelor actuale.

Sîntem încredințați că măsurile 
ce le-am luat, ne vor duce la re
zultate tot mai bune.

Cu ocazia noului an universitar 
urăm succes cadrelor didactice și 
studenților Institutului de mine din 
Petroșani!

Carnet de reporter

însemnări 
de pe marele șantier

studenților, 
a avortat 
acest an u-

rămas
șantie-
Bicaz,

de marile
țării, de
Argeș.
unde se dă lupta 
între pămînt și 

uriașul fluviu vi-

nisip, pietriș, 
de construcție.

meca-

Frumoase autobuze! Noi. moderne, de producție romînească, lotul de 15 autobuze T. V. așteaptă în curtea I.R.T.A. Petroșani 
plecarea în cursă.

■Zilele acestea, autobuzele respective vor începe transportul muncitorilor •mineri la exploatările unde lucrează. Primele trasee vor 
fi Petroșani — Aninoasa, Vulcan — Aninoasa, Lupeni •— Uricani.
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gigant, 
vastă s-au 
acum sute 
galerii în

pînă
de

foraje speciale, 
geotehnice ale 
fundație, inclu-

Pe Șantierul de la 
Porțile de Fier, de-a Iun. 
gul malului sting al Du
nării, și-au dat întîlnire 
o mulțime de oameni a 
căror activitate a 
legată 
re ale 
Firiza,

Aici, 
aprigă 
apă,
brînd parca de atîta for
ță, fringe în două brațul 
de piatră al munților, 
tăindu-și poartă pentru a 
ieși la întâlnire cu Marea 
Neagră. In cadrul aces
ta pitoresc, constructorii 
au început să dea viață 
impunătorului

Pe o zonă 
executat 
de metri 
verșanți, 
încercări 
rocii de
siv cercetări prin metode 
geoseismice. carotaj elec
tric și altele. S-au făcut 
ridicări topografice • nă- 
nunțite ale reliefului al
biei sub apă și a malu
rilor. precum și planuri
le întregii suprafețe a 
lacului de acumulare. 
Intr-un volum mult spo
rit s-au executat lucrări 
de cercetare 
a regimului 
țurilor și 
S-au studiat 
materiale de

locale : 
piatră

Constructori și 
nici, betoniști, dulgheri 
și mineri — folosind au
tocamioane, autobascu
lante de mare capacita
te. excavatoare, buldoze
re — au început să în
suflețească locurile din 
preajma localității Gura- 
Văii. Aproape de intra
rea în sat s-a deschis 
șantierul grupului social 
al constructorilor. Au și 
prins să se ridice pri
mele blocuri pentru fami
liști. Pînă la iarnă, aici 
vor fi găzduiți 2 000 de 
oameni.

Nu departe de comuna 
Gura-Văft se ridică o pi
ramidă de lemn, pe care 
se poate citi inscripția 
P 21 — axul barajului, 
care marchează locul de 
unde se va ridica uriașa 
construcție 
Dunărea.

In acest 
concentrate 
mari dragi
o capacitate de 300 me- 

cubi material excavat 
depus într-o oră. ca 
dragline și excavatoa. 
care lucrează pe uscat.

ce va stăvili

punct sînt 
în prezent 

plutitoare cu

tri
?>
Și 
re

hidrologică
apelor, ghe-
aluviunilor.

rezervele de
construcții (Continuare în pag. 3-a)

GH. BRATESCU 
GH. FLOREA 

(transmis prin Agerpres)
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Sesiunea a XXI l-a a Sfatului popular al orașului Petroșani, ale 
cărei lucrări au avut loc în ziua de 29 septembrie, a luat în dezbatere 
aprovizionarea populației pentru perioada de iarnă. Raportul prezentat 
de tovarășul Fodor Carol, vicepreședinte al sfatului popular intitulat 
„Preocuparea comitetului executiv în problema aprovizionării populației. 
Măsurile luate în vederea depozitării fondului de mărfuri pentru pe
rioada de iarnă" și coraportul comisiei permanențe comcrț-cooperațîc 
prezentat de deputatul Moraru loan, cuvîntul deputaților au oglindit 
preocuparea sfatului popular pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării 

J populației, în spiritul înaltei griji pe care partidul și guvernul o poartă 
« .................... ....
4 
« 
î

»
*»

creșterii neîntrerupte a nivelului de trai al celor ce muncesc.
Sesiunea a adoptat o hotărîre care prevede măsuri importante 

pentru desfășurarea în bune condițiunl « apryVIltonlfH de iarnă a 
populației.

*
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In această toamnă

Cantităfi sporite de legume, 
zarzavaturi și fructe

Itjcă din luna iunie a acestui an, 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani a luat mă
suri — prin secția comercială și 
prin organizațiile comerciale cores
punzătoare — pentru stabilirea ne
cesarului de produse legumicole pen
tru aprovizionarea de iarnă a Văii 
Jiului. Ca și în anii precedenți, vo
lumul produselor necesare aprovizio
nării populației marchează o conti
nuă creștere, ceea ce constituie încă 
o dovadă a grijii pe care statul nos
tru o poartă ridicării continue a ni
velului de trai al minerilor, al ce
lorlalți oameni ai muncii 
nul nostru carbonifer și al 
lor.

Prin Oficiul de legume 
Petroșani, în toamna acestui an so
sesc în Valea Jiului însemnate can
tități de produse care vor fi desti
nate aprovizionării populației, con
sumului colectiv (cantine, internate, 
spitale etc.), alimentației publice și 
însilozării. Printre cantitățile stabi
lite în acest scop menționăm : 7310 
tone cartofi, 410 tone fasole, 706 tone 
ceapă, 1578 tone varză, 426 tone ră- 
dăpinoase, 681 tone legume diverse. 
1086 tone fructe. Cea mai mare par
te a acestor produse — al căror vo
lum asigură în întregime necesarul 
de consum în întreaga Vale a Jiu
lui — vor fi distribuite populației, 
iar cantități importante vor fi însi- 
lozate spre a fi distribuite treptat,

din bazi- 
familiilor

și fructe

di.

de 
în

Probleme privind 
distribuirea 

corn bustibi lului
Un loc important în cadrul apro 

vizionării de iarnă îl ocupă combus
tibilul. In sesiune s-a arătat că da
torită preocupării întreprinderii fo
restiere Petroșani pentru livrarea la 
timp a cantităților planificate de 
lemn de foc, există condiții pentru 
satisfacerea cerințelor în această 
recție.

Dar cu toate eă în depozitele 
combustibil există lemn de foc,
prezent există o rămînere în urmă 
în ce privește distribuția. La aceasta 
a contribuit, pe de o parte, neridica- 
refa la timp a tranșelor 
bll atît de către unii 
și de anumite instituții 
ții economice ca Banca
I.I.S. Jiul, I.C.R.T.I., Oficiul P.T.T.R,, 
T.A.P.L. și altele, iar pe de altă par
te greutățile în desfășurarea transpor
turilor

Astfel, 
zitul de 
troșani 
C.C.V.J. 
tru efectuarea lucrărilor de legare a 
minei Dîlja de rețeaua căilor ferate. 
Se impune ca organele C.C.V.J. să 
urgenteze lucrările de executare a 
drumului de aeees spre depozit, astfel 
ea să se poată efectua transporturile 
de combustibil

Instituțiile, organele economice, ce
tățenii care se aprovizionează pentru 
iarnă cu combustibil au datoria de 
a ridica din vreme cotele de lemne 
de foc și cărbuni spre a evita ast
fel aglomerația și întîrzier i№ în 
procurarea combustibilului pentru 
iarnă.

Timpul friguros se apropie 1

de combusti- 
cetațeni, cit 
și organiza- 
de investiții.

drumul de acces spre depo- 
combustibil din orașul Pe- 
a fost închis de către 

încă din luna martie, pen-

hotărît să 
aprovizionă- 
la furnizori

f<

prin magazine, în perioada de iarnă 
și u primăvară.

Important pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației în perioa
da de iarnă este și faptul că prin 
secția sa de semiindustriallzare, con
ducerea O.L.F. Petroșani a luat mă
suri privind prelucrarea și conser
varea a 80 tone bulion, 10 tone cas
traveți murați, 7 tone ardei pentru 
umplut, 80 tone ardei umpluți cu 
varză, 80 tone gogonele, 180 tone 
varză, 20 tone gogoșari etc.

In scopul scurtării duratei de 
transport, distribuire sau înailozare, 
precum și pentru evitarea degradă
rii produselor destinate aprovizionă
rii de iarnă, cantitățile de legume, 
zarzavaturi și fructe au fost progra
mate ай sosească 
Această eșalonare, 
jarea judicioasă a 
calități, în raport 
aprovizionare, are 
vita intrarea vagoanelor în locație. 
Pentru efectuarea la timp a opera
țiilor de descărcare a vagoanelor, 
transport la magazine și silozuri, la 
rampele de' descărcare se lucfeăză' 
în 9 schimburi, zi și noapte. In a- 
ceasiă perioadă de vîrf în aprovizio
nare cu legume, zarzavaturi și fruc
te, pentru transporturi au fost re
partizate — alături de parcul auto 
al O.L.F. — și autocamioane ale 
T.R.T.A. Petroșani.

O măsură bună luată de conduce
rea O.L.F. pentru evitarea aglome
rației este înființarea în localitățile 
Petrila, Petroșani, Vulcan, Iscroni 
și Lupani a unor centre volante pen
tru desfacerea produselor care vor 
funcționa numai în perioada apro
vizionării de iarnă. Vine, de aseme
nea, în sprijinul oamenilor muncii 
inițiativa luată de O.L.F. privind a- 
provizionarea la domiciliu cu car
tofi, ceapă, rădăcinoase pentru iar
nă. Pe baza comenzilor la 
O.L.F. unde indică numele 
numele, adresa, sortimentul 
țitatea de produse solicitate, 
ora pentru primire, cetățenii 
la domiciliu cele necesare aprovizio
nării de iarnă.

Măsurile luate pentru aproviziona
rea de iarnă își vor arăta pe deplin 
roadele dacă secția comercială a sfa
tului popular, conducerea 
urmări intrarea zilnică a 
și vor semnala operativ 
deficiențele în legătură 
zionarea. dacă se vor respecta cu 
strictețe regulile de transport și în- 
șilozare.

eșalonat, ritmic, 
precum și diri- 

vagoanelpr pe lo- 
cu necesitățile de 
și rolul de a e-

unitățile
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primesc

O.L.F.. vor 
produselor 

furnizorilor 
cu aprovi-

Depozitarea corespunzătoare* 
o cerință

Una din sarcinile de seamă ce 
stau în fața O.L.F. este de a asi
gura de pe acum ca magazinele de 
legume și fruete să fie aprovizionate 
din plin, pe toată perioada de iarnă, 
precum și în primăvară, cu cartofi, 
ceapă, morcovi, rădăeinoase, fructe 
etc. de bună calitate, bine păstrate, 
la nivelul exigențelor cumpărătorilor. 
Acest lucru impune două cerințe u- 
aențiale: produse de bună calitate 
și fnsiloznrea acestor produse în con
diții corespunzătoare.

Conducerea O.L.F. a 
trimită — pe perioada 
rii de iarnă — delegați
cu scopul de a recepționa produsele 
încă de la sursa de aprovizionare 
și de a impulsiona livrările. Prin 
acești delegați, conducerea O.L.F. are 
obligația de a veghea la respectarea 
normelor de calitate, astfel îneît în 
depozite și în centrele de desfacere 
de pe rețea să intre numai produse 
care corespund din punct de vedere 
calitativ.

In continuare, operația de insilo- 
zare trebuie făcută cu multă răs
pundere. Pînă în prezent, toate spa
țiile de însilozare atît ale O.L F. 
cît și cele aparținînd consumurilor 
colective au fost amenajate, curățite 
și dezinfectate. O.L.F. a și început 
însilozarea cepei. Pentru transporta
rea produselor de la rampele 
descărcare la silozuri astfel 
să se înlăture deprecierea lor 
procurat din timp tot ce este 
sar; saci, furci cu bile pentru

dc 
incit 

s-a 
nece- 

în-

importantă
cărearea cartofilor, rogojini, coșuri, 
paie etc.

Experiența anilor trecuți a arătai 
Insă că operația de însilozare tre
buie făcută sub o supraveghere aten
tă, sub îndrumarea organelor com
petente. Cadre de specialitate din 
cadrul Consiliului agricol, de la sec 
ția comercială trebuie aă controleze 
pe teren și să insiste pentru respec
tarea normelor tehnice de însilozare, 
intre care grosimea straturilor, tem
peratura, aerisirea etc. Acest control 
trebuie să aibă un caracter perma
nent în scopul evitării degradării 
produselor.

Asistența tehnică și controlul pri
vind însilozarea trebuie asigurate nu 
numai asupra depozitelor O.L.F. ci 
și la cele aparținînd cantinelor, spi
talelor, internatelor, T.A.P.L.

Vorbind în cadrul sesiunii sfatu
lui popular despre volumul mare al 
produselor ce urmează să fie însiio- 
zate, tovarășul Brașoveanu Victor, 
președintele Sfatului popular ai ora
șului Lupeni, a insistat asupra ne
cesității introducerii mecanizării la 
aceste lucrări. Conducerea O.L.F. să 
studieze cu seriozitate această pro
punere menită să reducă volumul 
de muncă manuală la însilozări, să 
micșoreze cheltuielile de circulație și 
să aducă economii de timp

De grija care se va acorda efectuă
rii lucrărilor de însilozare, depinde 
într-o măsură hotărîtoare calitatea 
produselor ce vor fi distribuite în 
lunile care urmează în magazinele 
de legume și fructe.

I

• O problemă importantă in 
legătură cu aprovizionarea de 
iarnă a fost ridicată de too. 
deputat Țhaler Ludovic. El a a- 
rătat că potrivit tradiției, cetă
țenii au fost obișnuiți să se a- 
provizioneze cu roșii pentru bu
lion în luna septembrie, cu var
ză pentru murat în luna noiem
brie. Cerințele actuale ale agri
culturii privind eliberarea tere
nurilor cultivate cu culturi Urzii 
in vederea însămlnfărllor de 
toamnă, cit și cultivarea de 
soiuri mai timpurii și mai pro
ductive, impun ca aproviziona
rea de 
vreme 
riaada 
pentru
brie, nu noiembrie

iarnă să se facă mai de- 
declt eram obișnuiți. Pe- 
aprovizionării cu varga 
murat este luna ootom- 

ea pîtță a-
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provizionări a populației cu ape mi
nerale.

g In depozitul nr. 1 al O.L.F. Pe- 
P troșanf intră zilnic, în această pe
rioadă, aproximativ 100 tone car

tofi, De aici, încercați în saci, 
cartofii sînt transportați cu cami
oanele spre depozitele de înșllozare. 
spre magazinele și centrele de dis
tribuție.
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Itnbunâtâțlrea deservirii, 
în centrul

In această direcție trebuie 
serie de măsuri. In cuvîntul 
cheiere a lucrărilor sesiunii, 
șui deputat Momeu Samollă 
lat că la unele magazine O.L.F. se 
produc aglomerații din cauaă că nu 
sînt aprovizionate la timp sau aînt 
aprovizionate în cursul zilei. Vorbi
torul a cerut conducerii O.L.F, să la 
măsuri pentru a aproviziona aceste 
magazine în cursul nopții, astfel ca 
la deschidere cumpărătorii să poată 
fi deserviți într-un timp scurt.

Cu multă exigență trebuie insistat 
peqfru respectarea normelor de de
servire specifice comerțului nostru 
socialist. Mal sînt cazuri cînd unii

luata o 
de în- 

tovară- 
а ară-

atenției
vînzători — și în această privință 
au fost dați ca exemplu vînzătorii 
magazinului O.L.F. din blocul ma
gazin, cartierul Carpați — care nu 
respectă gramajul, încasează bani 
în plus de la cumpărători. Asemenea 
racile nu trebuie în nici un caz to- 
lerate. Trebuie, de asemenea, pus 
un accent mai mare pe curățenie, pe 
frumos.

In sprijinul îmbunătățirii continue 
a deservirii populației pot și tre
buie să vină efectiv echipele de con
trei obștesc ale sindicatelor. In a- 
cest scop ele trebuie instruite pen
tru ca acum, în perioada aprovizio
nării de iarnă, să acționeze din plin.

• La unitățile comerciale aflate 
la distanțe mari de centrele de apro
vizionare, cum sînt de exemplu ma
gazinele din Jieț, Merișor, Banița. 
Cîmpu lui Neag, Dîlja, precum și 
la magazinele forestiere se vor crea 
stocuri tampon de făină de pîine, 
mălai, zahăr, ulei, paste făinoase și 
alte produse care să asigure conti
nuitatea aprovizionării populației în 
cazul îngreunărli transportului 
cauza timpului nefavorabil, 
stocuri vor fi create pînă 
de 20 noiembrie a.e.

din 
Aceste 

la data

• Țînînd seama că în 
de iarnă transportul de ape 
e îngreunat din cauza pericolului de 
îngheț, s-a stabilit ca la toate ma
gazinele de produse alimentare, în 
special ia acelea care dispun de be
ciuri, să șe depoziteze din timp can- 
tități însemnate de ape minerale — 
de masă șl medicale. Aceste depozite 
vor crea posibilitatea unei bune a-

perioada 
minerale

4

cum. Cetățenii să se îngrijească, 
de asemenea, de aprovizionarea 
mai din timp și cu celelalte le
gume, zarzavaturi, fructe.

• In orașul Lupeni, a arătat 
deputata litiu Adela, nu s-a a- 
sigurat încă o aprovizionare rit
mică cu cartofi, din care cauză 
la unele magazine se produc »- 
glomerări atunci cînd sosesc 
cartofi.

La Lupeni se manifestă încă o 
deficienfă: magazinul O.L.F. din 
piața acestui oraș e foarte slab 
aprovizionat. Or tocmai acest 
magazin trebuie aprovizionat din 
plin și cu mărfuri de bună ca
litate. Conducerea O.LF, trebuie 
să ia măsuri în această

• Cartierul Lioezeni 
șului Petroșani, cartier 
mare număr de locuitori
nea tovarășa Cîmpeanu Marla 
— continuă să fie deficitar în 
ce i privește rețeaua de magazine. 
Deputata a cerut să fie urgen
tate lucrările de construcție a 
complexului comercial din acest 
cartier.

• Deputatul Kalath Adalbert 
a arătat că cetățenii din cartie
rul Dîlja întîmpină greutăți în 
aprovizionare din ct 
portului. El a cerut sprijin ca 
cetățenii de aici să fie aprovi
zionați cu cartofi pe bază de ta
bel de către a unitate O.L.F. din 
Petroșani, iar sacii să fie 
portați — gata cîntăriți 
autocamionul la Dîlja.

Este o propunere care 
și trebuie să fie rezolvată 
rabil de către conducerea O.L-F-

• La
cuvîntul său tov. deputat Orban 
Iosif — există deficiențe in a- 
provizionarea ritmică a magazi
nelor alimentare cu mălai- El a 
cerut să se acorde mai multă a- 
tentie acestui lucru.

• Pentru aprovizionarea populației 
cu gaze licfiefiato și alte produse 
petroliere, sesiunea a cerut sa se 
studieze posibilitatea de înființare a 
unor stații de desfacere a acestor 
produse în orașele Vulcan și Lu- 
peni.

* In orașele și comunele Văii Jiu
lui ae vor organiza periodic consfă
tuiri la care să participe lucrători 
din comerț și cetățeni. Aceste con
sfătuiri au drept «cop atît cunoaște
rea cerințelor consumatorilor, cit șl 
luarea de noi măsuri pentru îmbu
nătățirea prezentării produselor, a 
deservirii.

• Sesiunea a prevăzut, de aseme-' 
nea, măsuri pentru aprovizionarea co
respunzătoare a populației cu articole 
textile și de încălțăminte specifice 
perioadei de iarnă.
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„Concurs" 
în afara limitelor 

regulamentare
După ce au încercat în repe

tate rînduri să rezolve problema 
cu forțe proprii, locatarii blocu
lui nr. 43 din cartierul Liveztni 
au adresat redacției următoarea 
sesizare : Datorită unei familii ce 
nu vrea să respecte normele de 
conviețuire in comun, obligatorii 
tuturor celor domlciliațl intr-o 
clădire cu mai multe apartamen
te, odihna locatarilor blocului nr. 
43 din cartierul Livezeni a de
venit după orele 92 o adevărată 
problemă- Discuțiile purtate, criti- 
cile aduse și rugămințile adre
sate direct tovarășului Cojocarii
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noasa, de a nu mai organiza în 
toiul nopții „petreceri" nu au 
dat nici un rezultat. Cum acest 
lucru s-a transformat intr-un nea
juns imposibil de tolerat între
băm ; care ar fi măsura cea 
mai nimerită pentru rezolvarea 
problemei ?

O documentare făcută la fața 
locului confirmă pe deplin supă
rarea locatarilor din blocul a- 
rpintit. |n ziua de 15 septem
brie a-c. de exemplu, cînd după 
orele 22 locatarii din celelalte a- 
parlamente voiau să doarmă, în 
apartamentul tovarășului Cojoca- 
ru Andrei se desfășura un zgo
motos concurs de 
și voie bună".

Pentru asemenea 
însă există anumite 
te" Iar cei care le calcă sint in 
pericol d« a fi excluși Imediat | 
din concurs. Deci.,, aviz amato- j 
rilor 1 ♦

A. NICULESCU ♦
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„Cîntec, joc

„concursuri 
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La Teatrul de stat

O /юпа pbt'/nici'ti
Noua stagiune a teatrului nostru, 

deschisă cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării patriei cu 
premiera piesei „Citadela sfărîma- 
tă“ de Horea Lovinescu, aduce la 
data tradiționalului început de an 
artistic o a doua premieră prin 
comedia „Fii cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga.

Socotim că pe autor пц mai este 
nevoie să-l prezentăm spectatorilor. 
Fecund și viguros dramaturg, publi
cist combativ — prezent în mai toate 
sectoarele creației literale — el este 
cunoscut și prețuit de publicul Văii 
Jiului care l-a aplaudat pînă acum 
trei dintre piesele sale, ce au figurat 
în repertoriul teatrului de-a lungul 
anilor: „Iarbă rea", „Mielul turbat" 
și „Anii negri",

Ultima sa lucrare dramatică, co
media „Fii cuminte, Cristofor", a 
fost preluată de către teatrul petro- 
șănean cu sentimentul prețuirii unei
opere originale, cu aceeași conside 
rație de care s-au bucurat și cele
lalte lucrări ale dramaturgului. Piesa 
își propune o interesantă investiga
ție a sufletului omului contemporan, 
din a cărei oglindire să tragem con
cluzii eficiente pentru propria noas
tră conștiință.

Piesa reia o temă preferată a dra
maturgului, aceea a răspunderii unui 
om al zilelor noastre față de obli
gațiile morale cu care e confruntat 
în societatea nouă, căreia îi aparține. 
E o răspundere urmărită pe planuri 
diferite: al căminului, al prieteniei 
șl al relațiilor în viață și societate. 
Tema răspunderii etice e conjugată 
cu cea a fericirii adevărate care mi 
poate izvorî din vanitate, din egoism, 
dintr-un egocentrism antiuman, ci din 
sentimentul onestității față de 
semeni și față de sine, din 
fericirile cotidiene ale celor care 
trăiesc în preajma noastră, din sen
timentul primordial că fiecare din
tre noj poate și trebuie să contribuie 
la fericirea altora.

Din acest punct de vedere coma-

Comunista Filip Ecaterina de Ia Viscoza Lupeni este cunoscută ca o 
sortatpare exigentă, exemplu în muncă. Zilnic ea își depășește norma

Modernizări
(Urmare din pag. l-a)

lucrări de amenajare a trotuarelor, 
asfaltarea străzii și efectuarea unor 
canale deschise de scurgere a a- 
pel.

...și iluminat public
ta primăvara și vara acestui an, 

în majoritatea localităților Văii Jiu
lui, comitetele executive ale sfatu- 
rijffir populare și colectivul I.R.E.H 

dia, „Fii cuminte, Cristofor" e o lec
ție de educație morală și civică, pre
zentata Într-O ambianță de lumină și 
culoare, cu o vervă și spiritualitate 
seînteietoare care-i e proprie drama
turgului.

Pusă în scenă de prim-regi- 
zoarea teatrului nostru. Ma
rietta Sadova, piesa „Fii cu
minte, Criștofor", care se înscrie 
ca cea de-a 131-a premieră și a 
68-a piesă originală din repertoriul 
teatrului, beneficiază de cadrul sce
nografic creat de Mircea Maroșin și 
se realizează în interpretarea artis
tei emerite Ana Colda, în dublu 
rol. a lui I, Angheleșcu-Morepi, Du
mitru Drăcea și Viorica Suchici-Ne- 
delcu.

D. CĂPITANU
secretar literar al Teatrului de stat 

„Valea Jiului",

însemnări
(Urmare din pag. l-a)

Se execută baracamente, depozite, 
diverse ateliere, instalații pentru a- 
limentarea cu apă potabilă și in
dustrială.

Un program elaborat în comun 
de specialiștii celor două țări asi
gură desfășurarea în mod coordonat 
a lucrărilor de construcții de pe cele 
două maluri. Programul, care se în
cadrează în graficul general elabo
rat de Comisia mixtă romîno-iugo- 
stavă pentru Porțile de Fier, preve
de termenele la care urmează să fie 
atacate și terminate diferite faze și 
părți de construcții.

Problemele tehnice, economice și 
juridice de o deosebită complexita
te, care s-au ridicat pentru realiza
rea acestui obiectiv, au fost rezol
vate prin acordul și convențiile în
cheiate între cele două țări pe baza 
deplinei egalități în drepturi și a 
avantajului reciproc.

Am vizitat într-una din zilele tre-

de străzi...
au întreprins lucrări importante pen
tru modernizarea iluminatului pu
blic. Cu sprijinul efectiv al Sfatului 
popular al orașului Lupeni, al mi
nei și preparației Lupeni. colectivul 
I.R.E.H, a trecut la modernizarea 
în întregime a iluminatului public 
pe strada T. Vladimireacu.

Pe toată lungimea acestei străzi, 
începi ud din centrul Lupeniului și 
piuă în cartierul Braia, au fost plan
tați stîlpi metalici ■ pe egre ș-au 
montat brățări pentru lămpile fluo- 
rescente, Tot. în Lupani, echipa de 
electricieni condusă de tov. Straja 
Vasile, din care fac parte tov. Pro
dan Ioan și Borza loan au adus îm
bunătățiri postului de transformare 
din cartierul Viscoza I. Prin refa-
cerea acestui post se asigură în 
bune condițiuni furnizarea ilumina
tului public.

Și în localitățile Petrila și Lonea, 
s-a trecut la modernizarea ilumina
tului public pe strada Republicii — 
strada principală a orașului. Ince- 
pînd de Ia blocurile noi din Lonea și 
pînă în partea de jos a orașului, au 
foșt plantați aproape 100 de stîlpi 
din beton armat vibrat, pe care, 
de asemenea au fost instalate lămpi 
fluorescente. Valoarea lucrării de 
modernizare a iluminatului din stra
da Republicii, se ridică la cea. 
230 000 lei.

In prezent electricienii Vrăncilă 
loan, Floreecu Dumitru si alții, în
drumați îndeaproape de maistrul 
Melczer Mihai, depun eforturi sus
ținute să termine înainte de vreme 
lucrările de modernizare a ilumina
tului.

de pe marele șantier
cute o formație de lucru de pe șan
tier. Șeful de echipă, Gheprghe Nea- 
goe, ne-a vorbit despre munca de 
aici. Oamenii din formația iui, mun
citori angajați de curînd-, se mîn- 
dresc cu răspunderea ce le revine. 
Sînț oameni încercați pe marile 
șantiere. De aici, din împrejurimile 
punctului de lucru al ecnipei lui 
Neagoe, numeroasele zone de con
strucție se văd răspîndite pretutin
deni, înfățișînd în felul lor comple
xitatea șantierului. Cit sînt de mari 
proporțiile marelui șantier, aflat azi 
la începutul existenței sale, ne-a 
spus deocamdată cîteva cifre esti
mative : excavațjile și tergsamentele. 
de pildă, cele mai specifice unor a- 
semenea lucrări, vor însuma un vo, 
lum total de circa 20 milioane me
tri cubi. Se va urni deci din loc 
tot atîta pămînt și piatră cît ar pu
tea împlini încărcătura unui fantas
tic tren cu 4 milioane de vagoane, 

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea de construcții

W НМИНІТ* ИйМИИІМІПВ BE RMHO

Sprijin MȘStinut luptei 
pentru mai mult cărbune
Sectorul electromecanic al minei 

Anlnoaw reunește secții care au un 
rol important în desfășurarea proce
sului de extracție a cărbunelui: ate
lierele mecanic, electric, funicularul, 
lămpăria etc. Folosind cu eficiență 
dreptul de control asupra conducerii 
administrative, organizația de bază 
analizează periodic activitatea a cite 
uneia din aceste secții, preconiatad 
de fiecare dată măsuri importanțe 
pentru îmbunătățirea muncii. In ul
timele două adunări generale. de 
exemplu, organizația de bază a ana
lizat activitatea secțiilor electrică și 
funicular.

Secția electrică a fost analizată în 
cadrul adunării generale a organiza
ției de bază ținută în luna iulie. Pe 
baza raportului prezentat de condu
cerea secției, a discuțiilor purtate de 
membrii de partid, s-au elaborat mă
suri a căror aplicare a contribuit la 
executarea la timp a unor lucrări, 
la creșterea sprijinului dat minerilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere. In
tre altele s-a stabilit revizuirea in
stalației electrice de la stația de 
compresoare Piscu în vederea evită
rii întreruperilor în funcționare, mon
tarea unui telefon la noua stație de 
transformare de la orizontul 1X cu 
ajutorul căruia manevrele pot fi fă
cute mai operativ, instalarea ilumi
natului fluorescent în cadrul atelie
rului mecanic, precum și alte mă
suri, fixîndu-se termene de execuție. 
Toate măsurile prevăzute au fost du
se la îndeplinire în termenele fixa
te, fapt care a contribuit la îmbună
tățirea activității secției electrice, a 
procesului de producție.

In ceea ce privește secția funicu
lar, analiza a avut drept scop îm
bunătățirea preocupării pentru între
ținerea șt repararea la timp a insta
lațiilor, întărirea disciplinei în muncă, 
intensificarea preocupării pentru rea
lizarea de economii, pregătirile pen
tru iarnă. Atît raportul prezentat din 
partea conducerii »ecți6i de către 
mșistrul Costinaș Nicolae, cit și dis
cuțiile au contribuit la întocmirea u- 
nul valoros plan de măsuri pentru 
buna funcționare a funicutarului.

Deși de Ia elaborarea planului de 
măsuri privind îmbunătățirea activi
tății secției funicular n-a trecut de- 
cît o lună, rezultatele se văd. Intr-un 
timp scurt s-a efectuat înlocuirea 
mai multor porțiuni de cablu revi
zuirea unor stații de întindere etc.

De remarcat atenția care se dă în 
această secție combaterii cazurilor 
de indisciplină. In adunarea genera
lă a organizației de bagă s-a cerut 
conducerii secției și grupei sindicale 
să pună în discuția colectivului cezu
rile de abateri de la disciplina mun
cii. Unul din muncitorii puși în dis
cuția colectivului pentru abateri de 
la discipline а fost Andrfțescu Pe
tru care lucrează la manipularea bun- 
cărelor de încărcare cu cărbune a cu
pelor de funicular- El a lipsit nemo
tivat de la lucru și pentru acest 

hidroenergetice, de ia Institutul de 
studii și proiectări hidroenergetice 
și alții desfășoară în continuare lu
crările. Aici, în preajma plăcii de 
marmură care marchează locul unde 
se va înălța viitorul baraj, sondorii 
forează zeci de metri către necunos
cutele taine ale pămintului: minerii 
dai tulesc drum prin pînza subtera
nă a viiturilor de apă. Șe întocmesc 
detalii de hărți; se corelează date. 
A început construcția marilor ba
ta rdouri.

Nu peste multă vreme, la adăpos
tul lor șe vor construi cele două 
centrale și ecluzele, In acest timp, 
navigația se va face prin mijlocul 
albiei, rămasă liberă. După aceasta 
sa va trece treptat la construirea 
barajului situat în mijlocul albiei, 
iar navigația se va efectua prin 
ecluze. Cînd vor începe să producă 
energie, primele agregate ale hidro
centralei, inima uriașului de la Păr
țile de Fler va putea, rSspîndind 
forță și lumină pe întinsele artere 
ale țării... 

fapt a fost supus criticii colectivului. 
Tovarășii săi de muncă i-au arătat 
cit de mult dăunează absențele ne
motivate bunei desfășurări a procesu
lui de producție, cerîndu-i să-și iscă 
conștiincios datoria. După această dis
cuție, nici Andrițescu și nici alții 
n-au mai lipsit namativat de la lu
cru. Singurul caz de indisciplină care 
a mai fost luat în discuție este ace
la al muncitorilor Bala Joan și An- 
dronache Constantin care aveau alte 
preocupări în timpul lucrului, se 
certau. Și pe aceștia, colectivul sec
ției i-a ajutat șă se comporte așa 
cum trebuie, să folosească din plin 
timpul programului de lucru.

Măsurile adoptate în adunările ge
nerale ale organizației de bază cu 
prilejul analizării activității diferite
lor secții duc la îmbunătățirea mun
cii deoarece biroul urmărește îndea
proape aplicarea lor, desfășurînd în 
acest scop un control eficient. Secre
tarul organizației de bază. tov. Blag 
Teolil, ceilalți membri ai biroului 
controlează la fața locului modul în 
care sint duse la îndeplinire măsu
rile stabilite, intervin pentru înlătu
rarea deficiențelor, a greutăților.

Important eate, de asemenea, fap
tul că conducerile secțiilor analizate 
sint solicitate, după un anumit timp, 
să informeze adunarea generală a 
organizației de bază de modul m 
care au fost aplicate planurile de mă
suri, precum și eficacitatea lor. Acest 
lucru întărește convingerea membri
lor de partid că măsurile adoptate, 
hotărîrile elaborate, contribuie efec
tiv la îmbunătățirea procesului de 
producție, la creșterea roiului de 
conducător politie al organizației de 
bază în realizarea sarcinilor ееоио- 
miee.

PR06RAM DE
2 octombrie

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Pagini orchestrale din o. 
pere, 9,00 Muzică populară, 1ИЙ 
Muzică Ușoară, 11,38 Melodii popu
lare de virtuozitate, 12,30 Melodii 
de muzică ușoară romîneasca, 13,00 
Duete din opere, 14,10 Muzică u- 
șoară interpretată de Sorina Dan și 
Victor Bunea, 14,30 Emisiune de 
basme, 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare, 16,10 Gintă corul bărbătesc al 
Radioteleviziunii, 16,45 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II, 17,00 Dia 
muzica popoarelor, 17,30 In slujba 
patriei, 19,00 Muzică ușoară, 19,30 
Aspecte de la Expoziția realizărilor 
economiei nationale a R.P.R., 20,40 
Din comoara folclorului nostru, 21,45 
Muzică ușoară interpretată de Jean 
Claude Pascal, 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL. II. 8,36 Muzi
că populară, 10,00 Compozitori pre 
clasici de operă, 12,00 Melodii popu
lare, 12,30 Lecția de limba france
ză. Ciclul I (reluarea emisiunii din 
1 octombrie), 13,30 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur, des
pre: „Probleme de scriere" (relua
re), 13,40 Pagini alese din muzica 
de balet, 14,30 Ansambluri vocale 
din opere, 15,05 Din creația de mu
zică ușoară a compozitorului loa 
Vasijescu, 15,30 Actualitatea în ță
rile socialiste, 16,40 Muzică popu
lară, 17,15 Sport, 18,30 Lectură 
ghicitoare: Colocviu cu ascultătorii 
emisiunii „Lectură dramatizată", 
19,05 Gintă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii, 19,30 
Teatru la microfon : „Corabia cu tm 
singur pașager". Scenariu radiofo
nic de Dan Țărchilă, 21,00 Inter
pret de muzică ușoară, 22,80 Mart 
cîntăreți de operă.

Cinematografe
2 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Liturghia de la miezul nopții; RE
PUBLICA : Fata din casa roșie; FE- 
TRILA: Harakiri; LONEA MI
NERUL : Unde-i generalul; ANIN0A- 
SA: Chartouche; LUPENl — CUL
TURAL : Privește înapoi cu mînîe; 
URIQAN1: Dragoste lungă de-o sea
ră.
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Tratative 
romîno-algeriene

ALGER 30. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite:

Marți după-amiază, delegația gu
vernamentală a R. P. Romine con
dusă de Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei, ca
re, la invitația guvernului algerian, 
face o vizită în Algeria, a început 
convorbirile cu delegația algeriană, 
condusă de Bachir Boumaza, mi
nistrul economiei naționale a Alge
riei. Cu acest prilej a fost stabilit 
programul vizitei și discuțiilor ce 
urmează să aibă loc pe parcursul el.

Declarația 
Consiliului national 

de eliberare a Congoului
BRAZZAVILLE' 30 (Agerpres).
Intr-o declarațife a Consiliului na

țional de eliberare al Congoului se 
spune că trimiterea delegației Comi
siei de reconciliere pentru Congo a 
Organizației Unității Africane în Sta
tele Unite demonstrează dorința 
statelor independente din Africa de 
a rezolva problemele africane în 
cadrul Africii, fără amestec străin.

Referindu-se la faptul că oficiali
tățile americane au condiționat pri
mirea delegației de participarea la 
tratative a unui, reprezentant al gu
vernului Chombe, declarația arată 
că aceasta constituie o „sfidare la a- 
dresa Organizației Unității Afri
cane".

Campania electorală din Anglia
LONDRA 30 (Agerpres).
Campania electorală britanică se 

intensifică. Candidați! diferitelor 
partide abordează în declarații tot 
mai critice controversatele probleme 
ale politicii externe și interne brita
nice.

Intr-o conferință de presă ținută 
marți la Londra, liderul laburist 
Harold Wilson a declarat că dacă 
partidul său va triumfa în alegerile 
din 15 octombrie, un viitor guvern 
laburist va revizui problema recu
noașterii regimului republican' din 
Yemen (După cum se știe, guvernul 
conservator britanic nu a recunos
cut pînă în prezent acest regim). El 
a ținut însă să precizeze că recu
noașterea de către Anglia a uniri 
guvern străin va avea loc numai

Reînnoirea 
forțelor O.N.U.

Recepție oferiți cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversari a proclamării R. P. Chineze

iDirarile tailiolni national al Partidnloi loiialisl 
italian al uoilătii proletare

PEKIN 30 (Agerpres).
Miercuri seara, tovarășul Мао 

Tze-dun, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, și ceilalți 
conducători de partid și de stat ai 
R. P. Chineze au oferit o recepție 
cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării Republicii.

Au fost prezenți peste 2 600 de 
oaspeți din țări străine, delegații din 
țări socialiste, ale unor partide fră
țești, delegații guvernamentale, parla
mentare și militare din țări priete
ne, delegații ale unor organizații 
obștești, precum și numeroși oameni 
de stat străini, personalități din via
ța publică și personalități cu renu
me. A fost de față delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

După ce a salutat pe oaspeții 
străini, președintele R. P. Chineze, 
Liu Șao-ți a spus printre altele: 
Făcînd pași uriași de semnificație 
istorică și învingînd tot felul de di
ficultăți de-a lungul drumului pe 
care înaintează, poporul chinez a

ȘTIRI DIN R. P. CHINEZA 
Dezvoltarea industriei chimice

PEKIN 30 (China Nouă):
Producția de îngrășăminte chimice 

a R. P. Chineze a fost, în primele 
opt luni ale acestui an, cu 53 la sută 
mai mare decit în perioada corespun
zătoare a anului trecut și a depășit 

dacă acest regim deține controlul 
efectiv asupra teritoriului statului 
respectiv.

O controversă puternică s-a pro
dus în orașul Birmingham între 
candidatul conservator din distric
tul Smethwick, Peter Griffiths șl 
candidatul laburist, care reprezintă 
în prezent în Parlament acest dis
trict, Patrick Gordon Walker, în 
problema situației populației de cu
loare din Birmingham. Districtul 
Smethwick numără înfre 4 000 și 
6 000 de persoane de culoare din cei 
68 000 de locuitori, fiind considerat 
regiunea cu cea mai mare concen
trație a populației de culoare din 
Anglia. La aceștia se adaugă apro
ximativ 2 000 de jamaicani, indieni 
și pakistanezi. Qr, candidatul con
servator a făcut o serie de declara
ții în care respingea ideea ca dis
trictul Smethwick să devină o so
cietate multirasială în care popu
lația de culoare să se bucure de a- 
celeași drepturi ca și englezii. 

realizat în ultimii 15 ani mari suc
cese în revoluția și în construcția 
socialistă.

In cursul ultimilor 15 ani poporul 
chinez a depus eforturi continue și 
neobosite pentru apărarea păcii mon
diale, opunîndu-se ’imperialismului și 
colonialismului, sprijinind lupta re
voluționară a tuturor țărilor și po
poarelor asuprite și susținînd unita
tea revoluționară a popoarelor la
gărului socialist și a oalmenilor din 
întreaga lume. Poporul chinez va 
continua să-și aducă contribuția la 
promovarea cauzei comune a popoa
relor din întreaga lume.

In încheiere, președintele Liu 
Șao-ți a toastat pentru marea soli
daritate a popoarelor țărilor din la
gărul socialist, a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină și a 
popoarelor de pretutindeni, pentru 
promovarea cauzei eliberării popoa
relor din întreaga lume, pentru pa
cea mondială, pentru sănătatea oas
peților străini, și tuturor celor pre
zenți.

producția' totală a anului 1962. Pro
ducția de insecticide pentru agricul
tură a fost cu 16 la sută mai mare 
decît in primele opt luni ale anului 
trecut.

Anul acesta, industria chimică a 
Chinei a produs noi feluri de îngră
șăminte, pentru diferitele condiții de 
sol și climaterice. A crescut produc
ția de bicarbonat de amoniu, amo
niac, fosfat de calciu și de magne
ziu, clorură de amoniu și fosfat 
granulat. .. 4 „ e.

Sporește producția 
de autovehicule

PEKIN 30 (China Nouă) :
Producția de autovehicule a Chi

nei a crescut de 2,7 ori față de 1957, 
anul cînd a început producția în se
rie a unor asemenea vehicule, in 
prezent se construiesc nouă tipuri 
de autovehicule. Fostele fabrici de 
asamblare și fostele ateliere de re
parații dinainte de eliberare au lost 
extinse, reutilate și transformate în 
fabrici, cum sînt cele din Pekin. 
Nankin, Șanhai și Ținan. Datorită 
dezvoltării industriei metalurgice, 
petrolifere și chimice. China produce 
în prezent 85 la sută din laminatele 
necesare industriei autovehiculelor, 
necesarul de cauciuc, sticlă și azbest 
pentru această industrie.

ROMA 30 (Agerpres).
Marți și-a încheiat lucrările Con

siliul național al Partidului socia
list italian al unității proletare. Lu- 
înd cuvîntul în încheierea lucrărilor, 
secretarul general al partidului, Tul- 
lio Vecchietti, a spus că „proble
mele grave pe care le-a deschis vo
tul din Senat nu se pot eluda cu 
polemicile care au loc între parti
dele care fac parte din coaliția gu
vernamentală". El se referă la votul 
prin care guvernul a fost pus în

Turneul electoral
WASHINGTON 30 (Agerpres).
Senatorul Barry Goldwater, can

didatul prezidențial republican. a 
început un turneu electoral în ves- 
tul-mîjlociu, regiune în mod tradi
țional republicană dar în care, după 
cum observă agențiile de presă a- 
mericane, se pare că anul acesta se 
va vota eficient în majoritate pen
tru democrați. Sondajele de opinie 
efectuate . în această regiune dau 
președintelui Johnson un avans în 
medie de 60 la sută din numărul 
voturilor.

La Marietta, prima stațiune a a- 
cestui turneu electoral, senatorul din

„Syncom 3“ folosit pentru transmiterea 
de mesaje cu caracter militar

WASHINGTON 30 (Agerpres).
Ministerul Apărării al S.U.A. a 

anunțat că satelitul de telecomuni
cații „Syncom 3“ a fost folosit pen
tru transmiterea de mesaje cu ca
racter militar din Vietnamul de Sud 
la Ministerul Apărării din Washing
ton. Satelitul, care după cum s-a 
anunțat urmează să permită retrans
miterea prin televiziune în S.U.A. a

ln legătură cu situația 
din Rhodesia de sud

ACCRA 30 (Agerpres).
Ziarul „Ghanaian Times" consa

cră marți un articol situației din 
Rhodesia de sud în care relevă pe
ricolele pe care le prezintă manevre
le rasiștilor albi din acest teritoriu. 
Ziarul scrie: „Cunoscînd încercările 
albilor de a-i corupe pe șefii de trib 
africani cu scopul de a obține un 
vot favorabil declarării unilaterale 
și ilegale a independenței, nu mai 

minoritate în Senat cînd s-a votat 
împotriva sporirii impozitelor la 
produsele de import. Secretarulge
neral al P.S.I.U.P. a atras atenția 
și asupra necesității rezolvării pro
blemei președinției republicii, în ur
ma bolii lui Antonio Segni. In în
cheiere, el a arătat că în vederea 
alegerilor administrative comunale. 
Consiliul național al P.S.I.U.P. a 
elaborat un manifest electoral care 
va fi dat publicității zilele acestea.

al lui Goldwater
Arizona s-a străduit în jumătate 
din discursul său să rectifice inter
pretările date cuvîntărilor sale. Du
pă cum arată France Presse, el a 
căutat să dezmintă printre altele, 
afirmațiile oponenților săi că este 
adversarul asigurărilor sociale. De
clarațiile sale, comentează aceeași 
agenție, „sînt uneori atît de vagi șî 
contradictorii, încît alegătorul nu 
mai știe ce să creadă". Walter Lip- 
pmann releva și el în „Washington 
Post" „divorțul tot mai aparent din
tre ceea ce gîndește și spune Gold
water și realitățile concrete din 
lume".

desfășurării Jocurilor Olimpice de 
Ia Tokio, se află în prezent pe o 
poziție, aparent staționară, deasupra 
Oceanului Pacific, la o altitudine de 
35 000 metri.

Mesajele au fost transmise spre 
o stație de recepție mobilă din in
sulele Hawai de unde au fost re
transmise prin cablu la Washing-

•
avem nici o îndoială că albii sînt 
hotărîți să împiedice satisfacerea 
cererilor legitime ale majorității a- 
fricane privitoare la adoptarea unei 
noi constituții bazate pe principiul 
„un om, un vot". învățămintele is
toriei și experiențele luptei antico- 
loniale, continuă ziarul, ar fi tre
buit să le arate albilor din Rhode
sia de sud că nu pot să înoate îm
potriva valului revoluției africane.

în Cipru
NICOSIA 30 (Agerpres).
Marți a început rotația contin

gentului canadian din cadrul forței 
internaționale a O.N.U. aflată, tn 
Cipru, ca urmare a reînnoirii de că
tre Consiliul de Securitate a man
datului acestei forțe.

După cum transmite agenția Reu
ter, 118 soldați canadieni au so
sit la Nicosia pentru a schimba pe 
colegii lor aflați în insulă pentru 
perioada celui de-al doilea mandat 
al O.N.U.

In legătură cu aceeași chestiune, 
din Dublin se relatează că guver
nul irlandez a primit o cerere din 
partea Consiliului de Securitate 
pentru a reînnoi batalionul său din 
Cipru. Un purtător de cuvînt al gu
vernului irlandez a declarat c.ă ba
talionul va fi înlocuit pînă la 19 oo 
tombrie.

Din Helsinki se precizează că gu
vernul finlandez va anunța în cu- 
rînd trimiterea în Cipru a unui nou 
contingent destinat forței internațio
nale a O.N.U.

După cum se știe. Finlanda are 
în Cipru 1 000 de oameni, un nou 
contingent urmînd a înlocui acest 
batalion.
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considerabil
comerțului cu țările so- 

El a precizat dorința Ke- 
a promova și în viitor o 
de neutralitate.

Havana 10000 tone mărfuri din 
Finlanda, Suedia și Olanda.

SANTIAGO DE' CHILE. Potri
vit datelor publicate de 
„Ultima Hora". în ultimii 
ani costul vieții a crescut în 
de 1,5 ori.

HAGA. Balanța de plăți
landei înregistrează un deficit de

ziarul 
șapte 
Chile

а O-

balanței comerciale a Elveției. 
Potrivit buletinului, în cursul pri
melor opt luni ale acestui an, im
porturile Elveției au atins 10 282,6 
milioane de franci elvețieni, repre- 
zentind o creștere ■ de 1106,2 franci 
în raport cu aceeași perioadă a 
anului trecut. In aceeași perioadă 
exporturile au fost de 7196,2 mi-

NAIROBI. Intr-o declarație tă
cută la Camera de Comerț, primul 
ministru al Kenyei, Jomo Ke
nyatta. a subliniat că Kenya va 
întreține relații comerciale cu toa
te țările și va spori 
volumul 
cialiste. 
nyei de 
politică

MILANO. La spitalul „Maggio
re" din Milano s-a construit un 
centru de „refrigerare gastrică" 
pentru tratamentul ulcerului gas
troduodenal, una din metodele te
rapeutice cele mai moderne, mai 
eficace și mai puțin dureroase. Cu 
ajutorul unui lichid congelator, pe
reții interni ai stomacului sînt în
ghețați pentru un interval de 40- 
60 minute și funcțiunile gastrice, 
alterate de ulcer, își recuperează 
ritmul normal. Incepînd din vara 
anului 1963 au fost tratate cu suc 
ces în acest mod 350 cazuri de 
ulcer duodenal

HAVANA. In portul Havana a 
sosit un cargobot de 13 600 
cumpărat de Cuba de la o 
britanică.

In prima sa cursă, noua
a flotei cubane a transportat spre

In câteva
599 milioane de florini, în cursul 
celui de-al doilea trimestru al a- 
nului 1964. Acest deficit a cres
cut cu 300 000 000 florini față de 
primul trimestru al anului în curs.

BRUXELLES. Organismul în
sărcinat cu problemele securității 
navigației aeriene în Europa oc
cidentală (Eurocontrol) a încheiat 
un acord de colaborare cu admi- 
nistrațiiile aviației civile din 
nemarca. Norvegia și Suedia, 
rocontrolul al cărui sediu se 
la Bruxelles, include Franța,
mania occidentală, Anglia, Belgia, 
Olandă și Luxemburg

BERNA. Buletinul economic al 
agenției France Presse publică o 
știre in legătură cu dezechilibrul

Da-
Eu- 
află 

Ger-
tone, 
firmă

navă

rin uri
opt luni

relatează
UPI, cir-

lioane franci, mareînd, de aseme
nea, o creștere de 631,4 milioane 
franci față de primele 
ale anului trecut.

CARACI. După cum 
corespondentul agenției
ca 25 000 de femei pakistaneze, 
grupate în Asociația femeilor pa
kistaneze, desfășoară o vie acti
vitate pentru emanciparea femei
lor din această țară. Creată în 
1949, Asociația urmărește să e- 
duce femeile din Pakistan în a- 
sumarea răspunderilor și exercita
rea drepturilor lor în. societatea 

• modernă.
PNOM PENH. Guvernul cam

bodgian a dat publicității un co
municat în care se spune că aoi-

oane sud-vietnameze au bombar
dat vasul cambodgian „Angkor 
Wat“ în timp ce naviga pe fluviul 
Mekong. în interiorul teritoriului 
Cambodgiei. Au fost rănite două 
persoane, iar vasul a suferit se
rioase avarii. Comisia internațio
nală de supraveghere și control 
a fost sesizată de această acțiune 
a aviației sud-vietnameze.

CAIRO. Citînd o relatare sosită 
din Oman, ageația MEN relevă 
că în acest teritoriu au sosit în 
ultima vreme noi întăriri britani
ce Efectivul trupelor britanice 
din Oman se ridică în prezent ia 
6 000 de oameni.

SANTIAGO DE CHILE. Parti
dul Comunist din Chile 
cunoscută lista 
pentru alegerile 
vor avea loc în 
Din cei 62 de
desemnați pentru alegerile de de- 
putați, iar trei pentru alegerile 
senatoriale.

PARIS. Ministrul armatelor al 
Franței. Pierre Messmer, a făcut 
cunoscut marți că guvernul fran
cez are în vedere o reducere ma
sivă a efectivelor sale armate sta
ționate în Africa.

a făcut 
candidaților' săi 
parlamentare ce 

luna martie 1965. 
candidați, 59 sînt
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