
Proletari din toate țările,

Oe<a \

agul roșu Anul XVII
XXII Nț. 4897

Sîmbătă
17 iulie

1965

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag* 25 bani

Patru mineri, șefii de schimb 
Ardeleanu Gheorghe, Moldo
van Ion, precum și Elekes Pe
tru și Jurovlea Aurel din bri
gada iui Nicoară Constantin 
din sectorul I al minei Vulcan. 
Brigada intîmpină Congresul 
partidului cu realizări deose
bite in sporirea producției și a 
productivității muncii.

IN INTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI /

Minerii din Aninoasa se afirmă
Prin îndeplinirea și depășirea ritmică a sarci

nilor de plan, minerii aninoseni au realizat în 
prima decadă a lunii iulie un randament de a- 
proape 1,500 tone cărbune pe post, cel mai mare 
randament înregistrat la această exploatare în 
ultimii ani.

Pe baza depășirii randamentului planificat cu 
aproape 75 kg cărbune pe post, minerii de la 
această exploatare au extras în perioada 1—15 
iulie, 1660 tone de cărbune peste prevederile de 
plan. De subliniat faptul că toate sectoarele pro
ductive și-au îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan.

In fruntea întrecerii socialiste continuă să se 
situeze minerii din sectoarele II, I și IV și bri
găzile de mineri conduse de Cristea Aurel, Da- 
vid Ioan, Schneider Francisc care au obținut ran
damente mai mari decît cele planificate cu 1—2 
tone de cărbune pe post.

PROFIL

COMUNISTUL
Sînt oameni care prin munca și 

felul lor de viață îți impun respect, 
îi îndrăgești și le cauți prietenia. 
Simți că ai nevoie de ajutorul lor, 
dorești să-i ai aproape de tine. 
Atunci parcă te simți mai sigur în 
tot ceea ce faci atit în muncă cît 
și în viață. Le ceri un sfat, o îndru
mare și te simți parcă mai ușurat 
după ce ai stat de vorbă cu ei.

Asemenea oameni sînt plămădiți 
dintr-un aluat aparte, au ceva deo
sebit în felul lor de a gîndi, de a 
judeca lucrurile. Iți dai seama că 
ei sînt trecuți prin școala vieții și 
oricînd sînt pregătiți să-ți dea un 
răspuns, să-ți indice o cale de re
zolvare a lucrurilor pentru care Ie 
ceri sfatul.

Aceștia sînt comuniștii, crescuți 
și educați de marea familie a comu
niștilor. Din această mare familie 
face parte și minerul Laszlo Ștefan 
din sectorul III al minei Peftrila.

După ce și-a făcut ultimul stagiu 
de miner în brigada Iui Cenușă Cor
nel, lui Laszlo Ștefan i s-a încre
dințat o brigadă într-un abataj ca

РІамІ lunar în 20 de zile

Un nou obiectiv 
în peisajul 

industrial 
al Văii Jiului

FABRICA 
DE PRODUSE

Muncitorii și tehnicienii sectorului forestier 
Cimpu lui Neag intîmpină Congresul partidului 
cu o realizare deosebită: îndeplinirea sarcinilor 
de plan, pe luna iulie în numai 20 de zile. In 
acest scop comuniștii din sector au mobilizat în
tregul colectiv la o întrecere însuflețită pentru 
îndeplinirea angajamentului luat.

In prima jumătate a lunii iulie, roadele obți
nute de colectivul sectorului nostru forestier sînt 
bogate. Față de 1 200 m c bușteni gater fag, cît 
prevedeau sarcinile de plan pe întreaga lună 
iulie, noi am realizat deja 1 046 m c bușteni, 
дооі am dat 72 m c lemn de mină rășinoase, 
136 m c bușteni de derulaj, 27 m c stîlpi de fag, 
440 buc. traverse normale, 186 m c celuloză de 
fag, 160 m c bușteni gater rășinoase, 34 tone 
mangal realizind deja peste 2/3 din sarcinile lu
nare de plan !

ILIE MANOLESCU
secretarul organizației de bază din sector

@ 0 unitate modernă a industriei alimentare 
își face simțită prezența prmtr-o bogată gamă 
de produse lactate ф întreg procesul de fabrica
ție — la un înalt nivel de igienă • Problema 
nr. 1: organizarea distribuirii laptelui și a deri
vatelor sale.

Cu angajamentul înfăptuit
Colectivul fabricii de fire artificiale „Viscoza" 

Lupeni, în dorința de a da cît mai multe produse 
peste plan, și-a majorat angajamentele luate în 
cinstea Congresului partidului. Prin desfășurarea 
largă a întrecerii socialiste și folosirea cu pri
cepere a mașinilor, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii au dat peste prevederile planu
lui 12,2 tone fire de mătase față de 9 tone cît 
a fost angajamentul majorat și 35,9 tone sulfură 
de carbon. La prețul de cost s-a obținut o eco
nomie ce întrece cu mai bine de 110 000 lei 
suma de 70 000 lei prevăzută în angajamentul 
inițial.

Faianța, sticla, otelul ino
xidabil, neonul și-au dat 
întîlnire aici, la Livezeni, 
unde constructorii au înăl
țat Fabrica de produse lac
tate, prima unitate modernă 
de acest gen din Valea Jiu
lui. Peisajul industrial al 
bazinului nostru carboniler 
s-a îmbogățit cu un obiec
tiv modern, vlăstar al șese- 
nalului, intrat în funcțiune 
în intîmpinarea Congresului 
partidului. Prezenta acestei 
unităfi o vom simți plăcut 
în fiecare zi, la masă. Căci 
de aici, laptele ne va reveni 
fie îmbuteliat, fie sub for
ma unor derivate prelucrate 
în cele mai exigente con
diții de igienă.

Un tur de orizont prin 
noua fabrică, a cărei capa
citate de prelucrare se ri
dică la 50 000 litri pe zi 
îți dezvăluie bogăția sorti
mentelor de produse lacta
te care vor lua, pornind de 
aici, drumul magazinelor. 
Sosit cu cisternele, laptele 
își face intrarea în fabrică

prin conductele speciale, în 
al căror circuit sînt insta
late aparate automate de 
măsură și control. Primul 
popas — în secția pasteuri
zară. Aici, instalații auto
mate sterilizează laptele 
și-l normalizează, trecîndu-l 
apoi secțiilor de prelucrare.

O bună parte din laptele 
adus in fabrică va fi îmbu
teliat. Operația este în în
tregime mecanizată și auto
matizată : spălarea sticlelor 
cu soluții detergente și clă- 
tirea, umplerea, capsularea. 
Semnificativ pentru a pune 
in evidență condițiile rigu
roase de igienă este și ur
mătorul fapt : și coșurile me- . 
talice, denumite „navete" 
cu care se transportă sticle
le, sînt spălate cr^ ajutorul ' 
unor instalații ingenioase, 
.montate chiar pe căile ru
lante de transport. Instala
ția de imbuteliere are o 
capacitate de 6 000 litri pe 
oră.

Secțiile iaurt, brînză, unt, 
fiecare dotate cu utilaje

LACTATE 
LIVEZENI

moderne, îmbogățesc gama 
derivatelor: lapte bătut,
iaurt, smîntînă, irișcă, brîn
ză de vacă, brînză Făgăraș. 
Fabrica dispune de o cen
trală de hidrofoare menită 
să asigure alimentarea . ей 
apă la presiune constantă 
a instalațiilor de prelucra
te, de centrală termică, la
boratoare chimice și micro
biologic. Plus mașini de spă
lat bidoane, de dozare șl 
ambalare a untului, brînzei 
de vacă sau smîntînei. Pro
cesul tehnologic al fiecărei 
secții se încheie prin îhma- 
gazinarea produselor în de
pozite frigorifice, a căror 
atmosferă îți amintește a- 
cum, în plină lună iulie, de 
zilele friguroase de iarnă. 
Din aceste depozite, laptele 
și derivatele lui vor porni 
proaspete spre rețeaua de 
distribuție.

Toate secțiile impresio
nează prin dotarea cu uti
laje din cele mai moderne. 
Marca „Tehnofrig" e pre
zentă pretutindeni. Laptele 
circulă prin instalații con
struite exclusiv din oțel 
inoxidabil.

Vizitînd fabrica însoțit 
de dr. Martina Severino, 
responsabilul acestei uni
tăți, am fost martorul u-

1. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

meră. La început i-a [ost greu. Oa
meni noi, cu mentalități diferite. Tre
buia să le strunească deprindejj^e, 
să-i unească într-un colectiv înche
gat. In întreaga brigadă erau nu
mai doi membri de partid cărora le-ă 
cerut ajutorul. Greutățile nu 1-av 
speriat pe comunistul Laszlo. Cu 
grijă și dragoste tovărășească, cu 
perseverenta care-1 caracterizează, 
a reușit să mărească familia comu
niștilor din abataj cu încă 8 tova
răși. Paralel cu această muncă de 
mare răspundere, minerul Laszlo 
Ștefan a considerat tot atît de im
portantă și calificarea oamenilor din 
brigadă în meseria pe care și-au 
ales-o. Numai anul trecut, în briga
da sa au fost calificați doi mineri 
și 3 ajutori mineri.

Roadele strădaniilor comunistului 
Laszlo Ștefan nu s-au lăsat aștepta
te. In scurt timp brigada sa s-a im
pus și a devenit una din cele mai 
bune din sector, obținînd randamen
te de 7 și 8 tone de cărbune pe 
post.

In sector, Laszlo Ștefan, este cu
noscut și ca un promotor al nou
lui, un căutător neobosit al unor 
procedee avansate de lucru care să

F. GLIGOREȘTEANU

(Continuare în pag. 3-a)
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x 0 mare cetate a tehniciiȘTIAȚI CA...
...In moscheia din insula Ada-Kaleh 
se găsește unul dintre cele mai mari 
covoare din lume ? El are 15 m lun
gime, 7 m lățime și o greutate de 
480 kg.

...Mlhail Sadoveanu, maestrul scri
sului românesc contemporan a vrut, 
•acum șase decenii, să devină actor ? 
El a urmat chiar cursurile „Acade-

miei Stoenescu", < 
ră de artă dramatică 
Printre elevii acestei școli 
G. Storin, Nae Ciucurette și alții,

...Prima traducătoare a teatrului 
lui Caragiale în limba germană a 
fost Mitte Kremnitz, una din muze
le lui Eminescu ? Piesa „Năpasta" 
în traducerea ăi s-a jucat pentru 
prima dată în străinătate în 1918, 
la teatrul din Magdeburg.

(Agerpres)

HUNEDOREAN

Din lumea

ȘTIINȚEI 
Șl TEHNICII
Sticloceramica

Profilul Hunedoarei noi, 
socialiste, care de ani de 
zile continuă să fie un imens 
șantier, se dezvoltă, se îm
bogățește cu noi obiective 
siderurgice realizate la ni
velul tehnicii celei mai a- 
vansate. De cum intri pe 
poarta Combinatului side
rurgic intllnești o diversi
tate de instalații și agrega
te, toate noi, moderne, dea
supra cărora fumegă zi și 
noapte Zeci de coșuri înal
te, Turbosuflantele șuierînd 
In răsuflare de sirenă, ma
caralele și podurile rulante 
care poartă de la un capăt 
la altul al halelor de la o- 
telărfi și 
încărcate 
centă, de 
lingourile 
oferă un 
Insumînd
de agregate și secții noi — 
furnale, oțelării, laminoare, 
fabrici de aglomerare a mi
nereurilor de fier, baterii de 
cocs — marele combinat a 
căpătat dimensiuni de colos.

Hunedoara are o istorie 
v^che, dar tot ce se vede 
In jur este nou. Fosta uzină 
de fier de la Hunedoara da
tează din 1882. Insă imagi
nea furnalului, la care, în- 
tte flăcări, fum și gaze, oa- 
menii își istoveau puterile

laminoare 
cu lava 
fontă și 
Înroșite 
peisaj

mai mult de

oalele 
incandes- 
oțel, sau 
de oțel, 
dinamic.
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și sănătatea, a rămas de do
meniul arhivelor. Construe 
torii Hunedoarei noi au dat 
viață planurilor elaborate 
de partid. Ei au ridicat fur
nale mari automatizate, cup
toare Martin de 200 și 400 
de tone, cuptoare electrice 
pentru producerea de oțe
luri speciale necesare fabri
cării de rulmenți, sape cu 
role, țevi și prăjini de fo
rat la mari, adîncimi și alte 
utilaje de mare rezistență. 
In lunca Peștișului, în par
tea de nord a combinatului, 
pe locuri unde altă dată 
creșteau sălcii și bălării s-a 
înălțat un mare complex de 
laminare cu linii continue 
automate. Prin comenzi e- 
xecutate de la distanță se 
pun în mișcare zeci și zeci 
de căi cu role, valțuri și 
cilindri care modelează și 
prelucrează metalul, transfor- 
mîndu-1 In laminate și pro
file de diferite tipuri, în 
sîrmă și fier-beton, în șenile 
de tractor, în benzi pentru 
fabricarea de țevi sudate, în 
armături de mină și con
strucții metalice pentru hale 
industriale. Hunedoara a 
devenit In anii din urmă 
cel mai mare centru side
rurgic al patriei. Aici se 
realizează 64 la sută din 
producția de fontă a țării,

„Noi sîntem temerarii căutători de comori și pentru 
noi adîncul nu are taine" — pare să spună figura ex- 
oresivă din clișeu,

68 la sută din cea de oțel, 
56 la sută din cea de lami
nate finite.

O dată cu combinatul, cu 
noile agregate ridicate aici, 
unele unice în felul lor în 
țară, a apărut și o genera
ție nouă de siderurgiști. Au 
crescut și s-au pregătit ca
drele. necesare care în luptă 
cu focul, cu temperaturile 
înalte conduc procesul de 
elaborare și prelucrare a 
metalului. Școlile de califi
care au pregătit în anii pu
terii populare mai mult de 
17 000 de furnaliști, otelari, 
laminatori, cocsari, mese
riași pentru secțiile de în
treținere a agregatelor.

Alături de noul combinat, 
de oameni, a crescut ora
șul muncitoresc modern, cu 
numeroase și elegante car
tiere, cu școli, teatru, clu
buri, cinematografe, spitale, 
cu zeci de magazine ali
mentare și industriale, palat 
al poștei, centrală telefoni
că automată.

Profilul contemporan bu- 
nedorean oglindește viu, 
puternic o adîncă preface
re. El trăiește tinerețea pe 
care i-a dăruit-o avîntul 
impetuos al întregii patrii.

Oamenii Hunedoarei răs
pund în aceite zile prin 
fapte grijii și chemării parti
dului. In întîmpinarea Con
gresului partidului siderur- 
giștii din cetatea de foc au 
consemnat noi și importan
te succese, îndeplinindu-și 
angajamentele luate înainte 
de termen.

Peste cîtva timp vor 
începe lucrările de con
strucție a Institutului 
Politehnic din București. 
Acesta este — așa cum 
se arată în Proiectul de 
Directive ale Congresu
lui al IV-lea al partidu
lui cu privire la dezvol
tarea 
nale 
1970 
mai

economiei națio- 
în perioada 1966— 
— „obiectivul cel 
important asupra

căruia se vor concentra 
în această perioadă o 
mare parte a eforturilor 
de investiții destinate 
învățămîntului".

Noul 
mai
tehnică din țară 
cuprinde 
de 
de 
ta 
50

institut — cea 
mare universitate 

— va
10 000

cursurile 
frecven- 

Cu circa 
speciali- 
de 1 000

peste 
studenți la 
zi, care vor 
12 facultăți 
de secții de

zare. Mai bine 
de cadre didactice, gru
pate în peste 60 de ca
tedre de specialitate, 
vor asigura viitoarelor 
generații de ingineri o 
asemenea pregătire pro
fesională incit încă de 
la început 
zolva cu 
problemele 
producției.

Și acum, 
nunte în 
construcția
tut de învățămînt 
rior. Clădirile vor 
pa o suprafață de 
170 de hectare, 
Intre Dîmbovița 
șeaua Grozăvești,
ansamblu, cu o suprafa
ță construită de 
mativ 200 000 m 
cuprinde 
principale 
care vor 
două sau
cultăți înrudite.

Construcția se va des
fășura 
treaga 
struită
pînă în anul 1970 să fie

să poată re- 
competență 

complexe ale

cîteva amă- 
legătură 
noului :

cu 
insti- 
supe- 
ocu- 
circa 

situate 
Și ȘO- 

Noul

aproxi, 
p, va 

corpurișase
de clădiri, în 
funcționa cite 
mai multe fa-

A. ZAHARIE 
Corespondent Agerpres 
in regiunea Hunedoara

pe etape. Din în- 
suprafață con- 

se prevede ca

va 
cir- 
vor 
anii 
vor 
ca-

dați in folosință 167 000 
m p.

In partea centrală a 
terenului respectiv va fi 
amplasat subănsamblul 
pentru profilul de învă
țămînt general care 
avea o suprafață de 
că 24 000 m p, unde 
învăța studenții din 
1 și II. Tot aici, 
funcționa rectoratul,
tedrele generale și ad
ministrația, se va găsi 
aula mare cu o capaci
tate de 1 500 locuri. Ce
lelalte clădiri, destinate 
profilurilor de mecanică, 
metalurgie - transporturi, 
chimie, electrotehnică- 
energetică și electronică, 
în care se vor pregăti 
studenții din ultimii 
ai facultăților, vor 
dispuse, în funcție 
acest 
tr-un 
mare 
migiu
17 ha), care 
zenta, de fapt, continua
rea grădinii Botanice.

Clădirile, exceptînd pe 
cea destinată rectoratu
lui, care este mai înat- 
tă, permit o circulație 
lesnicioasă a celor circa 
13 000 persoane ce 
vor perinda zilnic, 
oarece nu depășesc 
taje. In total, cele 
corpuri de clădiri
dispune de peste 200 de 
amfiteatre, săli de curs, 
semlnarii și proiecte, de 
dimensiuni și forme di
ferite. Laboratoarele cu 
utilaje atît de diverse 
imprimă clădirilor un 
caracter arhitectonic va
riat : unele construcții 
vor avea un aspect in
dustrial, altele 
tar atc.

Institutul va 
pregătirea unor
liști cu înaltă calificare 
nu numai în domeniile 
și ramurile industriale 
tradiționale, ci și în cele 
relativ mai noi care s-au 
impus în ultima vreme.

(Agerpres)

După părerea specialiștilor ameri
cani, dintre materialele create re
cent în S.U.A., sticloceramica des
chide posibilități revoluționare în 
anumite domenii. Datorită rezisten
ței acestui material la mari presiuni, 
se crede că una din primele și cele 
mai eficiente aplicații ale sticlocera- 
micii va fi la noi tipuri de subma
rine și batiscafe, Un submarin cu 
corpul din sticloceramică ar putea 
cerceta cu succes chiar și cele mai 
adinei depresiuni ale Oceanului Pa
cific, fără nici o primejdie pentru 
corpul vasului.

Operație pe rinichi 
deschis

Dr. Roger Baker de Ia Universita
tea din Georgetown (S.U.A.) a pus 
la punct o metodă de operație pe 
rinichi deschis.

El a operat un număr de 32 pa- 
cienți care erau în pericol de a-și 
pierde rinichiul bolnav, întrucît pie
trele erau astfel depuse incit nu 
se putea ajunge la ele prin pelvisul 
renal.

Dr. Baker a perfecționat un pro
cedeu de a lega vasele de singe, 
chiar și cele mici, în timp ce rini
chiul e închis. In plus, el a găsit noi 
căi pentru a se ști cu certitudine 
dacă cele două |umătăți ale rini
chiului sînt fixate exact la loc. A- 
ceasta asigură funcționarea corectă 
și reactivarea organului.

Prin noua metodă se pot confirma 
sau infirma și cazurile bănuite de 
cancer la rinichi.

ani 
fi 

de 
în- 

mai
nucleu central, 
parc de 7 ori 
decît grădina Ciș- 
(ce se întinde pe 

va repre-

se 
de" 

3 e- 
șase 
vor

universi-

asigura 
specia-

Un peisaj de munte atrăgător de 
ia Cîmpu Mielului.

REVOLTA VULPOIULUI
Un vulpoi dintre aceia, cu blană argintie 
Cu multe tabieturi și salariu peste-o mie 
I se plîngea odată unui bursuc din obște:
— Auzi mata ! Se spune de mine în deobște 
C-aș li un ins cu toane și c-aș căta chichițe 
Acolo unde nu sînt, că am ginduri pestrițe, 
Că actele ce mie mi se încredințează
— Cereri sau reclamați! — le țin desăptămîni 
Fără vreo rezolvare, că lumea protestează
Și că vulpoi ca mine nu-s la nimica buni. 
Spune mata, se mișcă în obște vreo surcică 
Pin' nu le fac legale să fie toate cele. 
Sau se soluționează o cauză cit de mică 
Pînă nu trec cu toate prin condicile mele ? 
M-au acuzat — de asta ml-aduc aminte bine — 
Că eu sînt vinovatul, că depindea de mine 
Ca obștea iepurească de foame să nu moară 
In iarna-aceea cruntă și că pe căprioară 
Tot eu ași fi răpus-o cu nepăsarea mea, 
Că de-așl fi fost mai ager, desigur, se putea 
S-aduc la cunoștință din vreme al lor caz;

Iți vine, zău, să latri la lună de necaz. 
De vină sfiit eu oare că nici după o lună 
Cumătrul de la vize n-a reușit să pună 
O viză preventivă pe cererile lor 
(Cumătrul de la vize ml-e de altfel verișor) 
Și le-a trimis la mine să le rezolv î Cum oare 
Cînd n-aveau urecheațli nici număr de intrare? 
Că Ie-âm respins cererea, desigur se-nțelege 
Cum poți să calci de dragul unora peste lege ’ 
Bursucul l-a lăsat să-și termine tirada 
Și-apoi interveni î — Cumetre ca și coada 
Și limba ți-e de lungă, dar eu nu pot să-accept 
Cum un vulpoi ca tine atîta de deștept 
Să nu priceapă cum că și legea are-un rost.
Dar tu cum aplici legea pe alții-i pui la post 
Și lași să piară frații de foame pe la vetre, 
Păi ce legalitate e asta măi cumetre ?

Vulpoiul — ați ghicit imediat —
Era funcționarul birocrat.

I. CIOCLEI
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ducă la creșterea continuă a pro
ducției de cărbune.

Cînd pentru prima dată în Valea 
Jiului, în sectorul III al minei Pe
trila s-a experimentat susținerea 
mixtă în abatajele cameră, brigada 
comunistului Laszlo a fost printre 
primele care au cerut să lucreze cu 
acest procedeu. El a fost acela care 
a insuflat oamenilor încrederea în- 
ceea ce este . înaintat în muncă 
arătîndu-le avantajele folosirii ar
mării mixte. Astăzi, această expe
riență a comunistului Laszlo a deve
nit un bun al multor brigăzi. In 
multe exploatări miniere din Valea 
Jiului armarea mixtă se aplică cu 
succes.

Sectorul III al minei din Petrila 
este fruntaș în întrecerea socialis- 

, , tă pe exploatare, entuziasmul și 
„ ' disciplina caracterizează întreaga 

; activitate a minerilor din acest 
sector. La formarea acestui climat 
favorabil de muncă șl-a adus con
tribuția și Laszlo Ștefan, secretarul 
organizației de bază de partid din 
sector.

Pentru meritele sale în muncă, 
pentru aportul adus la creșterea ro
lului de conducător al organizației 
de partid, el a fost ales să repre
zinte comuniștii din Petrila la cel 
mai înalt for al partidului — Con
gresul al IV-lea al partidului.

Este o încredere și o cinste deo
sebită pe care i-au acordat-o mem
brii de partid și pe care o merită 
cu prisosință.

Ц “

ȘTIRI DIN TARA
La Combinatul de cauciuc Jilava 

a intrat în probe tehnologice, cu 3 
luni înainte de termen, linia de 
ebonită. Procesul de producție este 
aproape în îhtregime automatizat și 
mecanizat.

Pe șantierul Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tîrgu Mu
reș au început cu două luni mai de
vreme probele tehnologice la primul 
rezervor sferic de 1 000 de metri 
cubi de amoniac lichid.

Specialiștii de la Institutul de cer
cetări și proiectări pentru industria 
electrotehnică au elaborat o nouă 
schemă electrică pentru tractorul 
U-650. Regimurile de funcționare 
optimă obținute în exploatare au dus 
la o creștere substanțială a duratei 
de viață a echipamentului electric 
folosit pentru acest tip de tractor.

z ☆
t r La întreprinderea de prefabricate
• și elemente de construcții din Bra

șov a intrat în funcțiune o instala
ție de telecomandă, proiectată si 
consacrată în uzină. Cu ajutorul a- 
cesteia, toate operațiile procesului 
tehnologic de Ia linia continuă de 
turnare a prefabricatelor se execu
tă automat.

☆
După apariția pe străzile Capitalei 

a primelor troleibuze cu remorcă, 
în această lună vor fi introduse ex
perimental în rețeaua transporturi
lor în comun și autobuzele de acest 
fel realizate la Atelierele centrale 
I.T.B. Autobuzul este legat de re
morcă printr-un burduf care permite 
trecerea călătorilor în cele două 
corpuri, a căror capacitate depă
șește 180 de locuri.

(Agerpres)

PRIVIRI ÎM VIITOR
• у De la cel de-al Ш-lea Congres

al partidului nostru și pînă în pre
zent, minele din bazinul carboni-

* fer Valea Jiului s-au dezvoltat con
tinuu. Proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al Partidului 
Muncitoresc Român cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
perioada 1966-1970 deschide acestui 
bazin nou perspective luminoase. 
In ultimul ah al viitorului cincinal, 
induătria extractivă carboniferă va 
da o producție de 20-22 milioane 
tone. Din această cantitate, 8,5 mili
oane tone cărbune vor fi extrase 
din minele bazinului nostru carbo
nifer.

La extracția acestei cantități în
semnate de cărbune va trebui să-și 
aducă contribuția si colectivul Uzi
nei de reparat utilaj minier. Inain- 
T6 de a privi șpre mobilizatoarele 

, obiective de viitor, harnicul colec- 
' tiv al uzinei și-a făcut un scurt

(Urmare din pag. l-a)

nor discuții care pun în evidență 
o problemă de actualitate pe care 
o pune intrarea în funcțiune a fa
bricii : măsurile ce trebuie luate 
pentru ca produsele lactate să a 
jungă la consumator păstrîndu-ș: 
în întregime prospețimea și calită
țile superioare. Un distribuitor spu 
nea că magazinul Alimentara nr. 
34 din cartierul Livezeni Petroșani 
nu primește ‘apte îmbuteliat, pe 
motiv că nu are spațiu de depozi
tare. Gestionara magazinului Ali
mentara nr. 90 din halele orașului 
Petroșani a refuzat laptele in bi 
doane pe motiv că... nu e femeie 
de serviciu ca să clătească bidoa
nele după ce distribuie laptele, Un 
lovaiăș din conducerea T.A.P.L. 
venit la fabrică spunea că unită
țile de alimentație publică ml sînt 
încă pregătite pentru comerțul cu 
produse lactate.

lată deci, o problemă acută: or-

De 
de- 
co- 
pe-

numărul secțiilor de 
populației din cadrul 
a crescut în această 
la 47 la 63, s-au îmbună-

Cooperativelor meșteșugărești le 
revin sarcini importante în ceea ce 
privește deservirea populației. Volu
mul prestațiilor către populație la 
cooperativa „Jiul" Petroșani a cres
cut în anii șesenalului (1960-1965) de 
peste 3,3 ori, numărul membrilor 
cooperatori cu 40 la sută, iar pro
ductivitatea muncii de 2,5 ori. 
asemenea 
servire a 
operativei 
rioadă de 
tățit și condițiile de muncă ale mem
brilor cooperatori, a fost construit 
un frumos complex de deservire, 
iar numărul diferitelor prestații pen
tru populație cuprinde în prezent 
aproape 30 de meserii.

Pentru a mări eficiența economi
că și a folosi la maximum spațiile 
secțiilor, la cele mai multe din ele 
s-a introdus lucrul pe două schim
buri, cu gestiuni separate, s-au în
ființat secții cerute și care dau ran
dament bun ca mecanică de precizie, 
tricotaje, bijuterii și au fost luate 
măsuri pe linia calificării muncito- 

bilanț al realizărilor obținute între 
cele două Congrese, are în față 
angajamentele de întrecere luate în 
întîmpinarea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului nostru. Rezultate
le obținute sînt demrie de relevat. 
In perioada ce a trecut de la cel 
de-al III-lea Congres al partidului și 
pînă la sfîrșitul anului 1964, uzina 
și-a Sporit producția globală cu 
91,5 la sută, iar producția marfă cu 
110,2 la sută. Substanțiala creștere 
a producției a fost obținută pe sea
ma ridicării continue a productivi
tății muncii care de la Congresul 
al Ш-lea a crescut cu 69,4 la 
sută.

In întrecerea ce șe desfășoară în 
cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R., colectivul uzinei și-a fi
xat angajamente mobilizatoare. Prin
tre obiectivele principale de între
cere se numără: depășirea planu
lui producției globale cu 1 700 000

lactate Lhrazem
ganizarea comerțului cu produse 
lactat». Se impune ca O.C.L. Ali
mentata să profileze magazine spe
ciale pentru aceste produse în toa
te localitățile Văii Jiului. Condu- 
cetea fabricii propune, de aseme
nea, organizarea de centie de 
distribuție ale (J.C.L. Alimentara in 
cartiere. Numai prin buna organi
zare a distribuției produselor lac
tate vom putea simți din plin con
tribuția importanta pe caia intta- 
rea în funcțiune a acestei fabrici 
o aduce la buna aprovizionare a 
populației Văii Jiului.

părăsi fabrica, am 
cunoștință cu pro- 
iaurt, lapte bălul,

inainte de a 
făcut personal 
dusele fabricii: 
frișca, brînză de vacă. Bineînțeles, 
prin degustare. .4 fost o cunoștință 
plăcută, chiar foarte plăcută, care 
de acum înainte ne va deveni fa
miliară.

rilor și organizării schimburilor de 
experiență și a concursurilor profe
sionale pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității prestațiilor efectuate 
de cooperatori.

In prima jumătate a acestui an, ca 
urmare, a bunei organizări a mun
cii și a activității însuflețite desfă
șurate pentru realizarea angajamen
telor luate în cinstea Congresului 
partidului, cooperatorii au depășit cu 
8,3 la sută valoarea producției 
băle, cu 1,1 la sută valoarea 
ducției marfă, cu 11,60 la sută 
nul de prestații, cu 2,8 la sută 
nul de livrări. Iată succesele obți
nute de colectivul nostru în cinstea 
Congresului partidului. .

Prin deschiderea de noi Unități, 
îmbunătățirea continuă a activități
lor de deservire a populației în uni
tățile deja existente, cooperatorii de 
la „Jiul" vor obține noi succese în 
munca lor de viitor.

glo- 
prO- 
pla- 
pla-

DAN VISAI.ON 
președintele coop. „Jiul" 

Petroșani

%i, obținerea unei depășiri la pro
ducția marfă de 2 000 000 lei. Depă
șirea cantitativă a producției s.-a pre
conizat să se realizeze în cea mai 
mare parte pe seama creșterii cu 1 
la sută a productivității muncii.

De asemenea, colectivul s-a an
gajat să obțină economii suplimen
tare la întreaga producție marfă- 
în valoare de 600 000 lei.

In șase luni, la producția glo
bală s-a obținut un spor de 4 652 000 
lei, iar la producția marfă de 
4 957 000 lei. Productivitatea muncii 
a crescut în această perioadă cu 3 
le sută față de sarcina planificată 
și cu 2 lâ sută față de angajament. 
In cele șase luni pentru care cal
culele au fost încheiate s-au obți
nut 777 000 lei economii fată de cele 
600 000 lei cît prevede angajamen
tul. Succese remarcabile cu care 
colectivul uzinei întîmpină cel de-al 
IV-lea Congres al partidului nostru.

BaZat pe rezultatele anterioare, 
colectivul uzinei privește cu încre

U.R.U.M.P. Miezuitoarele Duță Ma
ria și Andrei Ilinca de la turnăto
ria de fontă își depășesc zilnic pla
nul cu cîte 35-40 la sută, iar toate 
formele executate de ele sînt de 
bună calitate.

Intr-un semestru 
cît într-un an

De la Casa de economii și con- 
semnațiuni a sosit vestea că în pri
mul semestru populația a economi
sit o sumă de bani aproape egală 
cu valoarea economiilor depuse în 
întreg anul 1963. Soldul depunerilor 
la C.E.C. a înregistrat în comparație 
cu aceeași perioadă a anului tre
cut o creștere de 41,8 la sută. In 
mediul sătesc, creșterea se ridică la 
33,3 la sută.

Prin construcție, de la fundație către ultimul 
etaj, trec nevăzutele artere de oțel. Structura 
intimă a construcției nu se poate lipsi de ele 
așa cum nu se poate lipsi un corp omenesc de 
sistemul său osos. Oamenii au îndoit la dimen
siuni precise după unghiuri precise și .au montat 
în structura construcției această nevăzută rețea, 
care, deocamdată, cum se vede și în fotografie, 
se află pe bancul de lucru.

In cartierul Livezeni, făuritorii acestor rețele 
sînt fierarii betoniști din brigada lui Horvath Lu
dovic care își depășesc lună de lună sarcinile 
cu peste 40 la sută.

dere viitorul. In vederea creșterii 
volumului producției și a producti
vității muncii, conducerea uzinei 
preconizează Încă de pe acum luarea 
unor măsuri tehnico-organlzatorice 
eficiente, printre care se numără : 
îmbunătățirea procesului tehnologic 
și de fabricație, folosirea din plin 
a utilajelor și îmbunătățirea indici
lor de utilizare a lor, aplicarea mi
cii mecanizări la secțiile construcții, 
turnătorie, la lucrările de încărcare 
și descărcare etc.

De o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea viitoare a uzinei este 
studiul tehnico-economic în curs de 
elaborare. Traducerea în viață a 
măsurilor tehnico-organizatorice ela
borate, dezvoltarea de viitor a uzi
nei, îmbinate cu entuziasmul în
tregului colectiv sînt garanții si
gure ale noilor succese în îndepli
nirea sarcinilor viitorului cincinal | 
de către colectivul uzinei.

Unde mergem ?
A Z I

♦ Ora 18, clubul muncitoresc 
Auinoasa — conferința „Baza pro
gresului tehnic in (ara noastră". 
După conferință va rula un film do
cumentar.

♦ Clubul muncitoresc Lupeni, 
ora 18 — program artistic dedicat 
evidențiaților în producție de pe 
șantierele de construcții din Lupeni.

♦ Ora 20, clubul muncitoresc Pe
trila — seară distractivă pentru ti
neret.

♦ Terenurile de sport Lupeni și 
sfat popular Petroșani, ora 18 — în
treceri la volei, contînd pentru Spar- 
tachiada de vară a tineretului.

M î I NE
♦ începind de Ia ora 11, pe »ta-. 

dionul sportiv „Jiul*" din Petroșani 
va avea loc o frumoasă serbare câm
penească. Formațiile reunite ale ar
tiștilor amatori din Valea Jiului vor 
prezenta programul comun intitulat 
„.Bucuria viețîi noi în cîntec și joc".

+ Arena sportivă Lonea, ora 14 
— concurs de biciclete pentru co
pii. Se va disputa apoi un meci de 
fotbal între echipele I.L.L. Lonea șl 
sectorul de investiții al minei Lonea.

+ Terenurile de sport din Lu
peni, Vulcan și C.C.V.J., ora 11 — 
întreceri la volei și fotbaL din ca
drul Spartachiadei de vară a tinere
tului.

♦ Ștrandurile din Petrila și Lu
peni, ora 11 — concursuri populare 
de înot pentru juniori și seniori.

ф Ora 9 — concurs de ciclism 
pe traseul Uricani — Lupeni. Par
ticipă cicliști din asociațiile sportive 
din Valea Jiului.,

Cinematografe
18 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Merii sălbatici; REPUBLICA: Ne 
asumăm răspunderea,- PETRILA : Ța 
patru pași de infinit, LONEA : O 
stea cade din cer, ISCRONI: Via
ță ușoară; PAROȘENI : încurcătură 
blestemată; LUPENI-CULTURAL; Ia- 
noșik,- BARBĂTENI : Dragoste la 
zero grade.

A N U N J
Cooperativa „JIUL" din Pe

troșani, ,
aduce la cunoștința popu

lației
că a ÎNFIINȚAT O SECȚIE 

Care executa la cere
re MONUMENTE FUNERARE 
DIN MARMURA ȘI MOZAIC 
CU MATERIALUL COOPERA
TIVEI ȘI CU PLATA ÎN 
RATE.

Solicitanții se vor adresa la 
sediul unității din Petroșani, 
strada V. Conta nr. 10 (în 
curtea bolongeriei).
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Congresul mondial pentru pace
Declarația generală și rezoluția 
ce privire la războiul din Vietnam

HELSINKI 16 (Agerpres).
Participanții la Congresul Mon

dial pentru Pace, independență și 
dezarmare generală, care a avut 
loc între 10 și 15 iulie la Helsin
ki, au aprobat declarația generală 
și rezoluția cu privire la războiul 
din Vietnam.

In declarația generală se arată 
că starea încordată din Europa, 
provocată de cursa înarmărilor pe 
care N. A. T. O. o stimulează 
devine și mai complicată din 
cauza proiectului de constituire a 
forțelor nucleare multilaterale. 
Acest lucru, menționează declara
ția, determină necesitatea unui sis
tem de securitate colectivă eu
ropeană și a constituirii de urgen
tă a unei zone denuclearizate. în 
centrul Europei. De aceea, Congre
sul sprijină propunerea de a se 
convoca o conferință pentru secu
ritatea europeană la nivelul șefilor 
de guverne.

Arătînd că actuala situație din 
lume reclamă tot mai imperios in
terzicerea armei nucleare, distru
gerea și excluderea folosirii ei, 
declarația 'recomandă sprijinirea 
propunerii cu privire la o confe
rință mondială a șefilor de state și 
de guverne în această problemă.

Congresul cheamă toate popoa
rele să ceară guvernelor lor ac
țiuni care să stăvilească agresiu
nea imperialismului american, să 
sprijine popoarele care luptă îm
potriva colonialismului și neocolo- 
niălismului, pentru independență, 
libertate și dezvoltare so- 
cial-eeonomică. Congresul chea
mă toate popoarele să ac
ționeze pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru aplicarea mă
surilor practice de dezarmare, să 
ceară lichidarea bazelor militare și 
retragerea trupelor care staționea
ză pe teritorii străine, măsuri con-

Sesiunea parlamentului 
latino-american

LIMA 16 (Agerpres).
In capitala peruviană, Lima, are 

loc sesiunea parlamentului latino- 
american, la care participă delegați 
din Argentina, Brazilia, Chile, Co
lumbia, Costa Rica, Guatemala, Pa
nama, Peru, Salvador, Uruguay și 
Venezuela. Mexicul și Paraguayul 
nu au trimis delegați la actuala 
sesiune. Participă, de asemenea, ob
servatori din partea Statelor Unite.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
MOSCOVA. — In cadrul Festi

valului internațional al filmului 
-de la Moscova va fi prezentat fil
mul „Deșertul roșu" a cărui re 
gie aparține renumitului cineast 
italian Michelangelo Antonioni.

BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Tariiug, Ia 15 iulie o dele
gație a guvernului R.S.F. Iugos
lavia a plecat la Washington unde 
va purta convorbiri cu Fondul Mo
netar Internațional in legătură cu 
reforma monetară preconizată în 
Iugoslavia. De asemenea, delegația 
va duce convorbiri eu reprezentan
ții guvernului S.U.A. intr-o serie 
de probleme din domeniul relați
ilor economice reciproce.

ZOMBA. — Primul ministru al 
Republicii Malawi, Hastings Ban
da, a anunțat că guvernele Repu
blicii Malawi și Norvegiei au ho
tărît să stabilească relații diplo
matice la rangul de ambasadă. 

crete pentru asigurarea securității 
în întreaga lume și pentru rezolva
rea pe cale pașnică a probleme
lor litigioase.

In rezoluția cu privire la războ
iul din Vietnam se exprimă indig
narea profundă față de agresiunea 
armată întreprinsă de imperialiștii 
americani și față de încălcarea de 
către aceștia a acordurilor de la 
Geneva din 1954.

Congresul declară că singurele 
principii raționale pentru o rezol
vare justă a problemei vietname
ze constă în respectarea drepturi
lor fundamentale și sfinte ale po
porului vietnamez la independență, 
suveranitate, unitate și integritate 
teritorială, recunoscute în mod So
lemn de acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

Congresul cere încetarea de ur
gență a agresiunii Statelor Unite 
în Vietnamul de sud, retragerea 
imediată a trupelor americane și 
a trupelor sateliților lor din Viet
namul de sud, lichidarea bazelor 
militare americane din Vietnamul 
de sud, încetarea imediată a bom
bardamentelor și a celorlalte ac
țiuni agresive împotriva R. D. 
Vietnam.

In rezoluție se recomandă for
țelor păcii și organizațiilor demo
cratice din întreaga lume să des
fășoare o mișcare largă, puterni
că și permanentă în vederea acor
dării unui sprijin multilateral po
porului vietnamez în lupta sa îm
potriva războiului agresiv al S.U.A., 
pentru independență națională, uni
tate și pace.

[оішііоі ministerial al PiUai toiwe se va ialioai 
fără repiezenlanlol Fiaalei

BRUXELLES 16 (Agerpres).
Reprezentanții permanenți ai sta

telor membre ale Pieței comune, 
cu excepția Franței, au hotărît în 
cadrul unei jeuniuni, care a avut 
loc joi, ca la 26 iulie să fie con
vocat totuși Consiliul ministerial 
al Pieței comune, chiar dacă Fran
ța va refuza să-și trimită repre
zentantul. Belgia și Luxemburgul, 
menționează agenția France Pres- 
se, și-au exprimat rezerve față de 
oportunitatea convocării unei ase
menea reuniuni dar, în cele din 
urmă, la insistențele Bonnului, Ro
mei și Hagăi, au acceptat să par
ticipe.

La reuniunea din 26 iulie, Italia 
și Germania occidentală ar dori să 
se procedeze la abordarea fondu
lui problemei, adică să se rezolve 
problema finanțării politicii agri-

Ambasadorul Norvegiei în Kenya 
urmează să îndeplinească și func
ția de ambasador in Republica Ma
lawi.

BERLIN. — La 16 iulie a fost da
tă publicității la Berlin declarația 
guvernului R. D. Germane în legă
tură cu „legile excepționale" din 
R.F. Germană. Legile excepționale, 
se spune în declarație, sînt în 
contradicție cu obligațiile ce de
curg din acordurile de la Potsdam 
și cu normele dreptului internațio
nal.

SANTIAGO DE CHILE. — După 
58 de zile, greva celor 2 300 de 
muncitori textiliști de la compania 
„Irmas" din Chile s-a încheiat cu 
victoria greviștilor. Muncitorii au 
obținut sporirea salariilor și sa
tisfacerea altor revendicări econo
mice.

VIETNAM
SAIGON 16 (Agerpres).
Știrile din Saigon referitoare la 

acțiunile militare din Vietnamul de 
sud se remarcă acum prin lipsa 
totală de cifre referitoare la pier
derile suferite de trupele guverna
mentale. In cursul zilei de joi, In 
preziua sosirii lui McNamara Ia 
Saigon, la aproximativ 50 km nord 
de coasta sud-vietnameză, potrivit 
unui purtător de cuvînt militar a- 
merican, trupele guvernamentale 
au suferit pierderi „destul de gre
le" în ciocnirile cu patrioții. O a 
doua ciocnire a avut loc Ia apro
ximativ 45 km sud de Da Nang, 
unde, potrivit aceluiași purtător de 
cuvînt, trupele guvernului au su
ferit pierderi „moderate". Agenția
U. P.I. menționează că trupele pa
triotice au respins întăririle care 
încercau să vină în ajutorul tru
pelor guvernamentale în aceste re
giuni.

*

HANOI 16 (Agerpres).
La 16 iulie, relatează agenția

V. N.A. avioane americane au pă
truns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
regiuni populate din provincia 
Thanh Hoa. Forțele armate, cu 
sprijinul populației, au doborît un 
avion agresor.

Colonelul Pham Ngoc Thao 
a fost găsit mort

SAIGON 16 (Agerpres).
Potrivit agenției U.P.I., surse gu

vernamentale autorizate din Saigon 
au făcut cunoscut că colonelul 

cole a comunității europene în le
gătură cu care, după cum se știe, 
a izbucnit criza în Piața comună. 
De fapt, însă, nici ceilalți cinci 
parteneri nu au o strategie comu
nă, de aceea agenția France Pres- 
șe apreciază de pe acum că „este 
posibil ca această reuniune să ai
bă numai un caracter pur simbo
lic".

Știrea Cu privire la hotărîrea de 
a se convoca totuși la 26 iulie 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune n-a provocat nici o surpriză 
la Paris întrucît, subliniază agen
ția France Presse, s-a creat deja 
un precedent — Consiliul ministe
rial al Comunității Europene a Căr
bunelui și Oțelului s-a întrunit 
marți la Luxemburg în condiții 
analoge — în absența reprezentan
tului Franței.

SAN SALVADOR. — Centrul de 
studii juridice din Salvador a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă intervenția S.U.A. în Re
publica Dominicană ca pe o încer
care inadmisibilă de amestec a 
unui stat în treburile interne ale 
altui stat, o încălcare evidentă a 
normelor dreptului internațional.

BERLIN. — După cum transmite 
agenția A.D.N., in urma vizitei 
unei delegații a R.A.U. în R.D.G., 
la 15 iulie a fost semnat statutul 
Comisiei culturale mixte Și un plan 
de colaborare culturală și științifi
că între R.D.G. și R.A.U. pe anii 
1965-1966.

Planul prevede lărgirea conside
rabilă a colaborării între cele 
două state in domeniile științei, 
învățămîntului public, culturii, o- 
crotirii sănătății și sportului.

LENINGRAD. — După cum se 
arată înlr-o radiogramă primită la 
Leningrad din partea stației ști
ințifice „Polul Nord-14", în regiu
nea unde aceasta se află în de-

РІ8ГЙИІ „lestul He grele" 
îi pierderi ..moderate"

Pham Ngoc Thao a fost găsit mort, 
vineri dimineața, în apropierea ca
pitalei sud-vietnameze. Colonelul 
Thao, care a condus încercarea 
nereușită de lovitură de stat din 
19 februarie a.c., a fost condamnat 
la moarte, în contumacie, de un 
tribunal militar din Saigon.

McNamara însoțit de Lodge 
a sosit la Saigon

SAIGON 16 (Agerpres).
Vineri, în capitala Vietnamului 

de sud a sosit Robert McNamara, 
ministrul apărării al S.U.A., însoțit 
de noul ambasador american la 
Saigon, Henri Cabot Lodge. Agen
țiile de presă relatau că la sediul 
ambasadei S.U.A. a avut loc o pri
mă întrevedere си participarea fos
tului ambasador la Saigon, Maxwell 
Taylor, a generalului William 
Westmoreland, comandantul forțe
lor S.U.A. în Vietnamul de sud, 
și a altor înalți funcționari ame
ricani de la Saigon. După această 
reuniune, un purtător de cuvînt 
american a declarat că în timpul în
trevederii „au fost examinate pro
bleme ale Doliticii S.U.A. în a- 
ceastă parte a lumii și situația din 
Vietnamul de sud".

In aceeași zi, delegația ameri
cană s-a întîlnit la sediul guvernu
lui sud-vietnamez cu principalii 
conducători militari și politici de 
la Saigon.

in u.R.s.s. s Lansarea stației 
științifice cosmice „Proton*!66

MOSCOVA 16 (Agerpres).
■ Agenția TASS anunță că în 
U.R.S.S. a fost lansată la 16 iulie 
pe o orbită circumterestră, cu aju
torul unei noi rachete-purtătoare 
puternice, stația științifică cosmică 
„Proton-1". Greutatea totală a în
cărcăturii utile este de 12,2 tone.

Stația „Proton-l" este utilată cu 
aparatură științifică specială pen
tru efectuarea de cercetări în do
meniul particulelor cosmice cu e- 
nergii supraînalte. Ea are apogeul 
de 627 km și perigeul de 190 km. 
înclinația orbitei este de 63,5 grade.

CINCI SATELIȚI LANSAȚI 
CU O SINGURĂ RACHETĂ

MOSCOVA 16 (Agerpres}.
La 16 iulie, în Uniunea Sovieti 

că au fost lansați sateliții artifi- 

rivă, vremea este deosebit de căl
duroasă pentru aceste latitudini.
Exploratorii polari, care s-au de

prins cu clima aspră, își continuă 
cercetările în condiții oarecum neo
bișnuite.

5
BELGRAD. — In localitatea Za

dar din R.S.F. Iugoslavia a fost 
deschisă cea de-a 4-a expoziție in
ternațională de fotografii artistice 
cu tema „omul și marea".

Expoziția cuprinde peste 400 de 
fotografii trimise din 46 de țări, 
printre care .și din R. P. Română.

BAGDAD. — Cu prilejul unor 
săpături arheologice efectuate Ia 
Hatra, în nord-vestul Irakului, a 
fost descoperită recent o statuie 
a lui Hercule, sculptată în ala
bastru. La Departamentul antichită
ților din Bagdad s-a anunțai că 
săpăturile au scos, de asemenea, 
la iveală părți ale unei, statui gre
cești datind din secolul I i.e.n. și 
peste 100 de monezi de aramă din 
secolele III-I î.e.n.

CEL MAI ІЛАГІ
RITM

NEW YORK 16 (Agerpres).
Potrivit Anuarului statistic al 

O.N.U., dat publicității la 15 iulie, 
în deceniul 1953-1963 producția in
dustrială a lumii a crescut cu 75 
la sută, iar cea agricolă cu 30 la 
sută. Cel mai înalt ritm de creș
tere, se arată în anuar, a fost în
registrat în țările socialiste. In 
medie ritmul de creștere /anual în 
țările socialiste a fost de 7,8 Ia 
sută (la producția industrială — 
9,8 la sută), mai mult decît dublu 
față de țările industriale occiden
tale care au înregistrat o creștere 
de 3,8 Ia sută (în industrie de 4,1 
la sută).

Prima fotografie 
a planetei Marte

Satelitul artificial „Mariner-4" a 
transmis prima fotografie a plane
tei Marte. Transmiterea fotogra
fiei, s-a terminat joi puțin după 
orele 21,30 G.M.T. (23,30 ora Bu- 
cureștiului). I-au trebuit ceva mal 
mult de 8 ore și jumătate pentru 
a străbate distanta de 215 milioa
ne kilometri, care desparte Mărte 
de Pămînt și pentru a fi reconsti
tuită de aparatele electronice de 
la laboratorul N.A.S.A. din' Pasa
dena. Un purtător de cuvînt ăl 
N.A.S.A, a declarat că clișeul pare 
„normal". El arată un deșert de 
culoare roșiatică numit „Elyzeu", 
situat la nordul ecuatorului plane
tei.

Perioada de rotație a stației în 
jurul Pămîntului este de 92,45 mi
nute. „

In afară de aparatura Științifică 
și de măsurat, pe bordul stației cos
mice a fost instalat un radioemi- 
țător, care funcționează pe frec
vența de 19,910 megaherți.

Analiza informației telemetrice 
recepționară arată că aparatura in
stalată pe bordul stației cosmice 
„Proton-l" funcționează normal. < 

Centrul de coordonare și calcul 
efectuează prelucrarea informați
ilor primite.

ciali ai Pămîntului — „Cosmos-71",
„Cosmos-72", „Cosmos-73", „Cos-
mos-74" și , ,Cosmos-75". Toți cei
cinci sateliți au fost plasați pe
orbită de o singură rachetă pur-
tătoare.

Sateliții au la bord aparataj Ști-
ințific destinat continuării cerce
tării spațiului cosmic, în confor
mitate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Rotația tuturor celor cinci sa- . 
teliți se desfășoară pe orbite aproa, Г 
pe circulare cu următorii parame
trii inițiali : perioada de revoluție 
-— 95,5 minute,- distanța de la su
prafața Pămîntului — 550 km; un
ghiul de înclinație a orbitei față 
de planul Ecuatorului — 56,1 grade.

Pe lingă aparatajul științific, sa
teliții au la bord aparate de radio- 
emisie „Maiak", care funcționează 
pe frecvențele 20,084 și 90,378 me- 
gaherți.

Aparatajul instalat la bordul sa
teliților funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul pune 
la punct datele transmise.
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