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Citiți în pagina IV-a:
•Comitetul special al O.N.U. pentru cercetarea situației 

in teritoriile aflate sub dominație portugheză a cerut în 
unanimitate independența acestor țări.

• Guvernul central congolez a interzis zborul avioanelor 
deasupra KatangiL

• Pregătiri in vederea unei mari greve a feroviarilor în 
S.U.'A.

In cinstea zilei de 23 August și a Zilei minerului
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Boi sBtteie ale liieiilii 
Bio Britani

Minerii și tehnicienii de Ia 
Uricani muncesc cu rivnă pen
tru ca în cinstea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August 
să livreze centrelor sidemrgl 
ce din țară cantități tot mai 
însemnate de cărbune. In pri
mele 7 zile ale lunii august ei 
au adăugat la realizările an
terioare încă 669 tone de căr
bune cocslficabil peste plan. 
Sporul de producție a fost ob
ținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii eu 7.3 la 
sută față de cea planificată. 
O activitate rodnică au des 
fășurat in acest timp minerii 
sectorului II care au extras 
din abataje 
de cărbune 
sarcinile de

au 
aproape 500 tone 
cocslficabil peste 
plan. _
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Schimbul de tăiere condus de minerul Petre Constantin 
lucrează în abatajul frontal I vest din sectorul III E. M. 
Lupeni. Printr-o bună organ’tare a muncii, acest schimb a 
contribuit din plin la succesul brigăzii care în luna iulie a 
extras 1746 tone de cărbune cocslficabil peste sarcinile de 
plan.

IN CLIȘEU : Schimbul de tăiere condus de minerul 
Petre Constantin în fața graficului de producție care oglin 
dește rezultatele lor obținute în întrecere.

întrecerea metahirgiștilor 
de la L. R. U. M. P.

o însuflețită între- 
în cinstea zilei de 
a Zilei minerului, 

U.R.U.M.P.

rate pentru captarea prafului la 
perforarea găurilor de mină, 5 buc. 
pompe de 300 litri, 127 buc. cupe de 
funicular, 35 buc- cărucioare de 
transportat lemn etc. In această 
perioadă, productivitatea muncii a 
crescut cu 10,9 la sută iar prețul 
de cost al producției a fost redus 
cu 2,35 la sută. I

Realizările minerilor 
de la investiții

Colectivul de mineri și teh
nicieni al sectorului de inves
tirii de la mina Petrila ocupă 
un loc fruntaș in întrecerea 
cu celelalte sectoare de inves
tiții din Valea Jiului. In luna 
trecută, minerii acestui sector 
șî-au depășit planul valoric cu 
31,6 la sută, iar la lucrări mi
niere cu 24 la sută. Efectulnd 
lucrări de deschideri de mare 
importanță pentru exploatare, 
brigăzile miniere din cadrul 
acestui sector înregistrează 
frumoase succese. Lucrind la 
o galerie transversală princî 
pală de la orizontul 14, brig a 
da minerului Dogaru Sebas 
tian realizează lunar o viteză 
medie de avansare de peste 60 
m. 1. Viteze de avansare ase
mănătoare obțin și minerii din 
brigada condusă de Șomogv 
Iuliu.

Cei mai buni muncitori din uzină 
primiți în partid

Organizația de bază de la 
uzina electrică Vulcan acordă 
o atenție permanentă crește
rii și întăririi continue a ron
durilor sale prin primirea de 
noi membri și candidați de 
partid din rindurile celor m3Î 
buni mnucitori din uzină. O 
importantă rezervă pentru 
creșterea rindurilor organiza
ției de bază o constituie acti
vai fără de partid, format din 
45 de tovarăși

— Cu tovarășii din activul 
fără de partid desfășurăm o 
mancă continuă — spunea co 
munistul Vințan Alexandru 
locțiitorul secretarului organ! 
rației de bază din uzină. In 
fața lor au fost ținute periodic 
expuneri despre lupta parti
dului pentru libertatea și te 
ricirea poporului, despre înal
tul titlu de membru al parti
dului. De asemenea, la invita 
ția biroului organizației de 
bază. tov. Cotoț Iosif, vech’ 
membru de partid, a vorbit în 
fața tinerilor din uzină și a 
activului fără de partid despre 
trecutul de luptă a minerilor 
din Valea Jiului. Totodată s-an 
făcut expuneri despre eveni
mentele politice externe și in
terne. au fost prelucrate unele 
capitole din Statutul partidu
lui.

Mai multi comuniști se o- 
cupă sistematic de pregătirea 
a cîte 1-2 tovarăși din activul1 
fără de partid care au dovedit 
prin munca lor atașament față 
de partid, hotărîre în îndepli
nirea sarcinilor de producție 
și angajamentelor de întrece
re. De pildă, tov. Vințan Mihai 
se ocupă de fochistul Dumi
trescu Ioan, iar membrul de 
partid Biro Nicolae de bobina- 
î ear ea Lungulescu Maria. Bi
roul organizației de partid a 
trasat sarcini concrete fiecă ■ 
rui tovarăș din activul fără de 
partid. Astfel, sudorul Bidiga 
Ioan, are ca sarcină să se o- 
cupe de ridicarea calificării 
profesionale a sudorilor mai 
"ineri. de mobi’izarea lor la 
acțiunile patriotice întreprinse 
în atelier. Sarcini asemănă
toare au și tov. Sarkoți Ladis- 
:au. Zaharia Chirilă. Pardos 
Rar. și alți tovarăși din acti
vul fără de partid care depun 
eforturi susținute pentru obți
nerea de rezultate eît mai bu
ne în producție.

Organizația de bază a pri
it în ultimul tinr.p în rîndu- 

rile candidaților și ale mem-

Z. ȘUȘTAC

Printre difu 
zoarele volun
tare de la pre
parați» Lupeni 
tov. Mirt Ka- 
talina ocupă un 
loc de frunte. 
De la începutul 
lunii februarie 
a. c. și pină Ia. 
31 iulie, ea a 
vîndut cărți în 
valoare de 4.500 
lei.

IN
Mirt
primind 
librăria din Lu 
peni un nou lot 
de cărți pentru 
a le difuza.

Metalurgist» de ia U.R.U.M.P 
• aduc o contribuție prețioasă la ex

tinderea mecanizării în minele Văii 
Jiului, la întreținerea în bune con- 
dițiuni a utilajelor. Aici se pro
duc cratere, pompe, trolii, căru
cioare de lemn, armături meta
lice, mari cantități de piese de 
schimb.

Desfășurînd 
bg'cere socialistă 
*23 August și

metalurgist» de la 
au înregistrat pînă acum frumoase 
succese în activitatea lor. Ei au 
produs peste sarcinile de plan 12 
tone utilaje, 288 m.l. tuburi de 
rambleu și aeraj, 8 tone stîlpi 
metalici tubulari pentru armarea 
abatajelor cameră, 125 tone piese de 
schimb, depășind planul produc
ției globale cu 13,80 la sută, iar 
planul producției marfă cu 13,18 
la sută.

Printre utilajele mai importau - 
te livrate exploatărilor miniere din 
Valea Jiului se numără : 39 apa-

!
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Pe plaiurile împădurite ale Văii Jiuluj
Succesul principal in între

cere, cu care se mîndrește în
tregul colectiv al întreprinde
rii forestiere Petroșani, îl con
stituie faptul că pină la înce
putul lunii august au reușit 
să recupereze rămînerile în 
urmă din perioada iernii lungi 
și aspre. Pînă acum, forestie
rii din Valea Jiului au livrat 
peste sarcinile de plan 2700 
m. c. bușteni rășinoase, 882 
m. c. bușteni fag, 318 m. c.

bușteni de derulaj, 2745 m. c. 
cherestea rășinoase, 540 m. c. 
cherestea de fag. Indicele de 
utilizare a lemnului de fag a 
crescut la 70,23 la sută.

In primele 7 luni ale aces
tui an, 64 la sută din brigăzile 
forestiere au lucrat în acord 
global, iar planul de produc
ție a fost depășit cu 2,61 la 
sută. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de sectoarele 
Cîmpu lui Neag și Lonea.

I

CLIȘEU 
Katallna 

de la

Crainici noi,
O melodie veselă, anunță înce

perea emisiunii locale. In fața mi
crofonului din studio crainicii aș 
teaptă- Au emoții. De azi colabo
rează 
locale, 
ce. le 
cum...

(Continuare în pag. 3-a)

veste nouă

la transmiterea emisiunilor 
Au citit fi răscitit textele 

vor transmite fi totuși, a~ 
Dar nu e timp de emoții!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

TUCACIUC MIHAI, șef de 
brigadă — mina Vulcan.
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MOISITJ REMUS, șef de 
brigadă — mina Anînoasa

BURTEA NIȚA, șef de bri
gadă — mina Uricani

ooooooooooo

8

8
8
8

MARTON DIONISIE, șef de 
brigadă — mina Lupeni

Becul roșu, semnalizator, îi anun
ță că microfonul e cuplat cu di
fuzoarele. Deci pot începe.

— Aici centrul de radioficare 
Aninoasa.
tători. In 
prezentăm :

— Un buletin de
— Rubrica „Din 

luptă al minerilor".
— Program muzical dedicat 

lectivului minei Aninoasa care...
Din primul minut ascultătorii 

află conținutul emisiunii. Sînt a- 
tenți. Știu că emisiunea locală le 
aduce de fiecare dată cele mai noi 
vești din munca și viața mineri
lor. Primele știri din buletin îi 
pun la curent cu întrecerea dintre, 
sectoare și brigăzi- Iar celelalte le 
aduc vești din multe domenii de 
activitate. Prima știre le aduce 
o mare bucurie.

„Pentru realizări deosebite în 
sporirea producției, colectivul minei 
Aninoasa care a extras peste plan 
o cantitate de 7.467 tone de căr
bune, a primit Drapelul roșu de. 
exploatare fruntașă pe Valea Jiu
lui, iar brigăzii de înaintări a lui 
Pesus i s-a decernat drapelul de 
brigadă fruntașă la înaintări în 
piatră.-.“

Noroc bun, dragi ascut-, 
emisiunea de astăzi

știri, 
trecutul

vă

4e

co~
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sprijin dc nădejde al presei noastre
Tehnician și corespondent fruntaș

Ziarul ajutor prețios in munca 
constructorilor

muncă

fi dat 
atunci

Intr-unui din numerele tre
cute ale ziarului „Steagul ro
șu", muncitorii de pe șantie
rul „97 apartamente" din Pe
trila au avut satisfacția să 
găsească fotografia unora din
tre tovarășii lor de 
fruntași.

Nu e puțin lucru să 
la ziar — șl-au zis
mulți dintre constructorii șan
tierului și în inimile lor s-a 
născut dorința de a se ridica 
și ei la nivelul fruntașilor.

Ochiul ager al fotoreporte 
rului a descoperit însă că pe 
acest șantier se manifestă șl 
lipsuri. Depozitele de mate
riale de masă nu sint judicios 
amplasate, mecanizarea lucră
rilor de betonare nu s-a făcut 
la nivelul tehnicii actuale, iar 
organizarea muncii pe șantier 
nu întotdeauna este cea mai 
bună. Ziarul a criticat aceste 
lipsuri. Conducerea șantieru 
lui a ținut seama de sesiză
rile făcute și a luat o serie

_=©=_

Noi cursuri de calificare

de măsuri care au dus la îm
bunătățirea activității pe șan
tier. Astfel au fost centrali 
zate într-un punct betonierele 
care erau împrăștiate ~pe tot 
șantierul, a fost creat un sin
gur depozit de materiale de 
masă, iar de curînd șantierul 
a fost dotat cu o macara, lu 
cru care a ușurat munca bri
găzilor și a accelerat ritmul 
de ridicare a viitoarelor blo 
curi. Sesizările ziarului au 
fost juste și oportune. Acum 
colectivul șantierului iși va 
putea respecta cu siguranță 
angajamentul de a da In fo
losință încă în acest an cele 
97 apartamente.

Gospodarii cartierului
Deși cartierul nr. 5 din Vul

can este vechi, fața lui s-a 
schimbat mult în ultimul timp. 
Pe străzile Malinovschi, Uni
rii, Coroiești șl celelalte din 
acest cartier, locatarii au ame
najat în dreptul fiecărei case 
straturi cu flori pe care 
îngrijit cu gingășie.

Florile care au luat 
bălăriilor de odinioară,
ințele bine Îngrijite, canalele 
curățite și străzile întreținute 
prin muncă patriotică poartă 
pecetea hărniciei locuitorilor 
cartierului care mobilizați de 
grupele de partid, de depu- 
tați, 
țire 
colț

le-au

locul 
locu-

au participat cu insufle 
la Înfrumusețarea acestui 
al Vulcanului.

ing. BIHOIU IOAN
LAURA GAVRILIU 

gospodină

De la posturile de corespondenți ale minei și preparației Lupeni

Rezultate de seamă

de 
de 

eleva • 
Cursu- 
luni și 
munci

Ca urmare a preocupării 
permanente a colectivului de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni ai preparației LuDenl, în 
luna iulie s-au obținut impor
tante realizări în ceea ce pri
vește obținerea de sorturi de 
calitate superioară din cărbu
nele cocsificabil. Colectivul 
preparației, printr-o mai 
organizare a locurilor de 
că, prin asigurarea bunei 
ționări a instalațiilor, a 
nut rezultate demne de
fat. Astfel, la sortul principal, 
cărbune special pentru cocs, 
s-a obținut o depășire a pla
nului cu 8.1 la sută. Recupe-

bună 
mun- 
func- 
obți- 
relie-

rarea s-a îmbunătățit cu 1,2 
puncte. Datorită îmbunătățirii 
recuperării, producția netă a 
crescut cu 6,8 la sută.

In obținerea acestor rezul
tate s-au evidențiat brigada 
prim-spălătorului Gdrgy Ște
fan, brigada „8 Martie" con
dusă de Sav Ana, echipa de 
întreținere condusă de David 
Alexandru și inovatorii frun 
tași Avasiloale Dumitru 
Doicsar Francisc.

Și

Dorința de a fi cit mai folo
sitor celor din jur, îl stăpînește 
încă de pe băncile școlii medii 
tehnice 
șoara. 
și tot 
nizație
— odată cu pregătirea profesio
nală — cunoștințele politice și 
culturala

„După o co
pilărie plină de 
lipsuri și fără 
orizont — spu
ne tehnicianul 
constructor Cio
clei Ioan — 
școala, oamenii 
țtrija și 
tea lor,

§ tide noi 
i\ într-un 

s viața i

> cere a
■ crească 

§ după 23 August 
8 1944 sub condu- 
g cerea partidului, 
| înplineau in ini- 
S rna mea năzuia- 
8 fr la care nici 
g n-am visat. 
o Anii de școa- 
R lă au trecut- 
8 Familia țăranului Cioclei Gbe- 
g orghe a consemnat două eveni- 
I mente memorabile: tatăl —

fruntaș într-o gospodărie colec
tivă, fiul — absolvent cu men
țiune de merit al unei școli me
dii tehnice. Despre aceste lucru
ri au apărut simultan două ar
ticole. Unul la panoul din co- 

Imuna Mătăsari, raionul Tg. Jiu.
și altul la gazeta de perete a 
Școlii medii tehnice de cons
trucții din Timișoara. Scrise cu 
căldură, frazele au fost citite cu 
emoție.

Proaspătul absolvent a fost 
repartizat în Valea Jiului. Mun-

de construcții din Tinti' 
Acolo a devenit utemist 
acolo tovarășii din orga- 
l-au ajutat să-și dezvolte

citorii de la l.C.M.M. Petroșani Ș 
l-au îndrăgit. Bine pregătit pro- * 
fesional, tehnicianul Cioclei Ioan 0 
nu și-a precupefit eforturile de 8 
muncă. Comuniștii i-au îndrumat g 
pașii mai departe. A început să 8 
rerze ziarului articole din viata g 
șantierului. Simple, clare, bogate 8 
în fapte. Eficacitatea lor nu a X 
intîrziat să se

e dragos- 
condi- 

j de trai, 
cuvin* 

minunată 
prins să 

la noi

arate. Cu ajutorul 8 
corespondentului g 

lor voluntar,^ 
muncitorii de la g 
7. C. M. M. Pe- 8 
troșani au făcut g 
cunoștință cu noi 8 
metode de lucru, 9 
au învățat din 8 
experiența poziti- g 
vă a fruntașilor. 8 

Unele articole, g 
între care „De- 8 
cor schimbat", g 
„Se trezește căr- X 
bunele", „Nouă- 8 
Zeci și șapte de g 
bucurii", „La braț 8 
ar tinerețe ct*. x 
au constituit ten £ 
puternic stimu- S 
lent în edenta- 8 
tea brigăgfler de ; 
fierari - ber? oiști, g 
lăcătuși și mon- 8 

tatori de pe șantier.
Alte articole critice, publicate X 

in ziarul local, ca de exemplu o 
„Un cămin slab gospodărit", g 
„Neglijentă" etc., au ajutat la o 
înlăturarea unor lipsuri. Conș- 8 
tiincios, harnic, perseverent, fo- 8 
losind totdeauna un limbaj cald 8 
și accesibil, tehnicianul utemist g 
Cioclei loan se 
un corespondent 
frunte, care nu-și 
eforturile pentru 
tot ce este nou și 
tivitatea tovarășilor săi de mun
că.

remarcă drept 
voluntar de 

precupețește 
a populariza 
valoros In ac-

A. NICHIFOREL

Succesele preparatorilor de 
cărbune din Petrila depind în 
mare măsură de gradul lor de 
calificare.

Tinînd seama de acest lu
cru, comitetul sindicatului, în 
colaborare cu comitetul U.T.M., 
a organizat două cursuri 
calificare în specialitatea 
mecanici de benzi si 
toare și pentru sudori, 
rile au o durată de 4 
Sînt frecventate de 68
torl. Ca lectori au fost recru
tați eei mai buni ingineri, 
printre care tov. Ioniță Ioan 
șl Tudor Mihai. La cursul de 
mecanici de benzi și elevatoa
re se predau lecții de mate
matică, noțiuni de transport, 
mașini de transport și ridicat, 
tehnologie și N.T.S., iar ia 
cursul de sudori se predau 
lecții despre sudarea și tăie
rea metalelor, aparate de su
dură șl tehnica securității.

Printre cei care urmează a- 
ceste cursuri se numără tinerii 
Popa Traian, Chitic Lucian, 
Horga Miron, Mihart Constan
tin, Stefan Aurel și alții.

BADUȚA CONSTANTIN 
cintăritor

GLOBARU VICTORIȚA 
planificare 

preparația Lupeni FAPT DIVERS

frunte în în- 
sectoarele mi- 
acestui sector 
dea pină la 

30.000 tone

Brigada artistică de agitație 
pregătește un

Sectorul in al minei Lupeni 
deține locul de 
trecerea între 
nei. Colectivul 
s-a angajat să 
sfirșitul anului
cărbune peste plan. Dar, du
pă frumoasele rezultate obți
nute în întrecere de fronta- 
liștii sectorului, acest anga
jament va putea fi îndeplinit 
In cinstea zilei de 23 August.
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Succese ale preparatorilor petrileni
Preparatorii din Petrila în- 

tîmpină Ziua minerului și mă
reața sărbătoare de la 23 Au
gust cu succese remarcabile. 
Recent, s-a spălat cea de-a 
40.000 tonă de cărbune dată 
peste plan.

Preparatorii din Petrila au 
mai produs 5495 tone briche
te peste plan, a căror calitate 
a fost îmbunătățită cu 1,6 la 
sută față de angajament. S-a 
pus mare accent pe reduce
rea prețului de cost. La căr
bunele spălat, prețul de cost 
a fost redus cu 0,31 lei pe tona 
de cărbune, iar, la brichete cu 
4.68 lei pe tonă.

S-au realizat, de asemenea, 
773.000 lei economii supli 
mentare la prețul de cost prin 
reducerea consumurilor speci
fice de energie cu 1,5 la sută 
și abur cu 1,7 la sută față de 
cele planificate, precum și e- 
conomli de materii prime în 
valoare de 512.000 lei.

O contribuție substanțială 
la aceste succese au adus-o 
brigăzile conduse de tov. Flo- 
rescu Ioan, Hogh Iosif, Sofalvi 
Ludovic, Onea Aurel, Cupșan 
Alexandru, Sipoș Ioan, Toth 
Ioan I, Toth Ioan II și Caproș 
Augustin.

Preparatorii și-au reînnoit 
recent angajamentele de între
cere. Ei vor ca pină la 23 Au-

gust să mai producă încă 1500 
tone brichete peste plan, a că
ror calitate să fie îmbunătă
țită cu 2 la sută, să facă eco
nomii la prețul de cost de 
încă 47.000 lei.

C. BADEA

nou ppogpem
Pentru această sărbătoare, 

brigada artistică de agitație a 
sectorului pregătește un nou 
program. Programul va fi tot 
atît de bogat ca și munca mi
nerilor din sector.

Artiștii amatori ai sectoru
lui, Onișor Nicolae, Popescu 
Constantin, Gîta Nicolae, A- 
tanasiu Marian, Deda Fran
cisc și Preda Vasile, apreciați 
atît pentru munca In produc
ție cit și 
în brigada artistică de agita
ție, vor fi 
cu aplauze pentru strădaniile 
pe care le depun spre a pre
zenta minerilor un program 
care să reflecte munca colec
tivului sectorului fruntaș al 
minei.

FURDUI PETRU 
electrician — E.

minei Lu- 
sindicatu- 
„Sindica

im - 
sint 
ca 
tot

pentru activitatea

din nou răsplătiți

M. Lupeni

„Către sindicatul 
peni", „Comitetului 
lui minei Lupeni", 
tului minei"...

Poștașul citește adresele, a- 
poi așează de o parte scriso
rile venite pe adresa sindica
tului. Curiozitatea însă îl 
plnge să vadă de unde 
trimise frumoasele vederi 
re sosesc într-un număr
mai mare pe adresa sindica
tului minei.

— Eforie, Govora, Vatra 
Dornei, Victoria, Mangalia 
Herculane, Borsec, Mamaia, 
Lacul Roșu...

A, se dumirește el. Sînt ve
deri trimise din stațiunile de 
odihnă unde iși petrec con
cediile mulți mineri și 
citori ai Lupeniului.

Multe ilustrate sosesc 
dresa sindicatului din 
colțurile țării. Acestea
trimise de acei care iși petrec 
concediul de odihnă într-o 
călătorie cu trenul in circuit.

ori făcînd turism cu motoci
cletele pentru cunoașterea fru
museților patriei.

Iată un fapt divers, dar a- 
cest fapt este strîns legat de 
viața pe care o trăiesc azi 
minerii și toți oamenii muncii 
din patria noastră. Ei se bu
cură astăzi de grijă și pre
țuire, munca le este răsplătită.

De la mina Lupeni au ple
cat la odihnă' in acest an în 
stațiuni de la munte ori la 
mare aproape 600 muncitor

AVRAM MICA
----=©=_ j

SCURT...P E

mun-

pe a- 
toate 

sint

Soarele a scăpătat încet spre 
asfințit. Inserarea a început să în
văluie în mantia ei orășelul mi
nerilor. Deodată întunericul a fost 
spart de lumina lămpilor de neon. 
Un drumeț mergea agale oprindu- 
se din cînd în cînd. Intîlnind un 
cetățean iși luă îndrăzneala și 
zise t

— Bună seara, tovarășe, 
care cumva ști unde locuiește 
cutmaru ?

- Cîrciumaru ? Care din
— se interesă cel întrebat.

— Ăla de-i miner.
— Păi îs doi Cîrciumaru și a- 

mind-oi sînt mineri.
— Asta pe 

după cite știu, e fruntaș aici ta 
mină. S-a scris și la 
pre el.

— Fruntaș zici? 
mine ci amîndoi sînt 
cînd ii știu n-au rămas sub plan.

— Or fi, că doară îs frați și 
nu se cade ca unul să fie în frurr

Nu 
Cîr-

ei ?

care-l caut eu,

gazetă des

Află de la 
fruntași. De

coadă. Și a~ ter Aristide și Marinaș loan 
încă vreo zece din cei ce au 
vățat meserie de la Victor.

de unde cunoști dum 
de bine tot ce a făcut

s’ 
îtr-

cttc 
cine

— Da 
neata așa 
Victor ?

— Știu

Hana le-n lost ușurată
Corespondentul nostru 

luntar Găină Petru, muncitor 
la preparația Petrila, ne in
formează că in ultimul timp 
în secțiile preparației s-au fă
cut pași importanți pe calea 
ușurării muncii. Tovarășii Czi- 
raki Ștefan, ing. Breazu Cor
nel, Kapros Augustin și alț! 
inovatori sînt autorii unor 
Inovații prin aplicarea cărora 
muncitorii sînt eliberați de o 
serie de munci grele. Printre 
aceste inovații 
„Dispozitivul de 
piese grele" și 
acționării schipului

vo-

se numără 
transportat 

„Modificarea 
ÎC

te și celălalt pe la 
pai pe oricare dintre ei îi găsesc 
e bine, că doar îmi sînt ceva nea 
muri.

— Atunci te duc la Victor, că 
tot intr-acolo stau și eu.

— Bine, mulțam. După 
mi-a scris stă in blocuri dar 
să mă descurce între atîtea.

— Tot în bloc stă și Constan
tin așa cum stau mai toți minerit 
din Uricani, Apoi să Ști că ai nea
muri faine. Victor e șef de bri 
gadă. Ști cit cărbune a dat pește 
plan în acest an ?

— N-am de unde.
— Așa cam cîți crezi ?
— Vreo trei-patru sute de va~ 

gonete.
— N-ai ghicit. Peste 2600.
— Dar Costică cit a dat ?
— Tot atît. Asta-i pe întreaga 

brigadă și Constantin lucrează im 
preună cu frate-su. De la el a 
învățat și meserie. Acum e un miner 
de nădejde, așa cum sînt si Lef-

încă și mai multe. Află 
că cele 2600 tone le~a dat puș 
cînd de două ori pe schimb în 
fiecare aripă. Ia salar de peste 
2500 lei pe lună, are în casă lu
cruri tare faine. Da ce să-fi mai 
spun eu, că o să vezi cu ochii 
Așa are și frate-su.

— Ai fost și pe la el ?
— Cum de nu, doar lucrăm 

in aceeași brigadă. Dar iaca
ajuns. Ăstai blocul. El stă în a~ 
partamentul de colo.

Ce impresie t-a făcut rudenie, 
locuinfa lui Cîrciumaru Victor — 
nu am mai aflat. Cu siguranță 
că bună, așa cum o face orice lo
cuință de miner din Valea Jiului.

R. BALȘAN 
corespondent

toți
am

La 
invitați ti- 
depozitului

la tata îoranjHrată dt brazi
Tovarășul Ciur loan, un alt 

corespondent al nostru de la 
Petrila ne face cunoscut că 
un grup de tineri de la depo
zitul de lemne Petrila a fost 
într-o excursie organizată la 
cabana Cîmpu lui Neag. 
excursie au fost 

| neri din cadrul
care s-au evidențiat in acțiu
nile patriotice întreprinse de 
către organizația U.T.M. Ute- 
miștii Farkaș Dionisie, Gdrftg 
Dionisie, Despina ștefan ",1 
ceilalți tineri care au partici
pat la excursie au petrecut a 
zi frumoasă la cabana incon- 

' jurată de brazi.



STEAGUL ROȘU

Sălile clubului cunosc în a- 
ceste zile un freamăt deose
bit, acela al întîmpinării ma
rilor evenimente. Peste tot 
pregătiri, pregătiri, pregătiri...

Cei care au cel mai mult de 
lucru sînt artiștii amatori. E 
și normal. Se apropie Ziua 
minerului, sărbătoare care tre
buie întîmpinată cu clnt, joc 
și voie bună. Iar artiștii ama 
tori sînt la datorie.

„De ziua ta, ortace I"
Noul program al brigăzii 

artistice de agitație din Ani 
noasa intitulat „De ziua ta or- 
tace“, pregătit cu ocazia săr
bătorii minerești, este o urare 
și un îndemn la muncă spre 
noi succese.

Pentru reușita acestui pro
gram, artiștii amatori anino- 
seni fac intense pregătiri. Florica 
Coama, Radu Ion, Miorița Dră- 
gan ș. a. constituie un mă
nunchi de tineri entuziaști, 
care prin strădania și talen
tul lor vor oferi harnicilor mi
neri aninoseni clipe plăcute 

C! destindere și voie bună.
Alături de ei. orchestra de 
s^ică ușoară și populară, 

daiisatorii, recitatorii, soliștii 
Gligor Aurel, Cocman Maria, 
soții Anișoara și Uțu Iancu, 
Babos Alexandru și alții pun 
mult suflet in timpul repeți 
țiilor pentru reușita progra
mului.

„Noroc bun"
1 Tradiționalul salut mineresc 

„Noroc bun“ a fost transpus 
și pe notele portativului de 
către compozitorul Gh. Danga 
care a compus cintecul cu a- 
celași nume. Cu acest cîntec 
își va Începe programul de 
Ziua minerului și corul clubu
lui din Petrila care in aceste 
zile își ține ultimele repetiții. 
La fel ca și ansamblul coral, 
pregătiri intense fac și cele
lalte formații ale clubului: 
fanfara, orchestra de muzică 
ușoară și populară, soliști vo 
caii șl instrumentiști. Antal 
Ervin, Filler Matilda, Socoliuc 
Mihai, Călugăru Nicolae, Ga- 
vriș Alexandru, Mitea Ghizela, 
Merciu Elena sau Săbău Gheor- 
ghe nu-și precupețesc efortu
rile pentru ca spectacolul pe 
care-1 vor prezenta să fie la 
înălțime.

„Balada Jiului"
Fiecare formație artistică se 

străduiește să întlmpine săr
bătoarea minerilor cu ceva 
nou, original. Recordul în a- 
ceastă direcție se pare că-1 vor 
bate artiștii amatori al clubu
lui din Vulcan. Pentru această 
zi se vor lansa cu cîteva cin-

11 • =»« •

Zilele trecute, la clubul combinatului carbonifer din Petroșani a avut loc 
ședința de analiză a rezultatelor întrecerii socialiste desfășurate pe bazin în 
cursul trimestrului ii a. c. Cu acest prilej au fost decernate drapele cîștigă- 
torilor întrecerii socialiste desfășurată în cinstea zilei de 23 August și a Zi
lei minerului.

IN. CLIȘE U: Aspect din sala clubului, în timpul ședinței.

OL!
tece noi închinate Zilei mine
rului. Compozitorul ? Deocam
dată e secret. Știut este însă 
că e tot vulcănean și în plus, 
amator. El trăiește in aceste ! 
zile o dublă emoție: aceea a i 
reușitei spectacolului și, bine
înțeles, a aprecierii de către I 
public a primelor sale compo I 
ziții muzicale. „Balada Jiu
lui", „Pentru tine am compus 
o melodie", „Ne-am întors la 
căsuța noastră", „Oraș drag" 
sînt titlurile noilor clntece de 
muzică ușoară compuse de 
compozitorul vulcănean care 
vor fi interpretate de artiști 
amatori talentați, obișnuiți de 
mult cu scena și totuși nelip
siți de emoții ca Marga Eca- 
lerina, Marton Ioan ș. a.

Alături de ei trec prin emo
ții în aceste zile șt ceilalți ar
tiști amatori din Vulcan care 
doresc ca să dea spectacolului 
lor un adevărat caracter de 
sărbătoare.

*

Pregătiri asemănătoare se 
fac și la celelalte cluburi din 
Valea Jiului. Pentru minerii 
ioneni se pregătește de către 
colectivul bibliotecii un meda
lion literar intitulat „Chipuri 
de muncitori înaintați In ope
rele lui Alex. Sahia". Minerit 
din Lupeni și Uricanl vor a • 
vea posibilitatea să vizioneze 
spectacole cu un „randament . 
ridicat" de risete și voie bună, 
spectacole pregătite de artiștii 
amatori din localitățile res 
pective.

C. COTOȘPAN I
------- --------- —

Mai multă atenție
In urma planului de mă

suri întocmit la mina Lupeni. 
la începutul anului de condu
cerea exploatării, comitetul 
sindicatului și comitetul' 
U.T.M. peste 400 de tineri 
mineri și ajutori mineri au 
fost înscriși la cursurile de 
ridicare a calificării.

Aceste cursuri nu s-au des
fășurat însă la toate sectoa
rele la nivelul cerințelor. Ast
fel, cursurile din sectoarele 
IV B, V sud și VIII s-au des-

------------------ 0

CRAINICI NOI,
(Urmare din pag. l-a)

Știrile continuă. Crainicii par a- 
cum mai puțin emoționați. Sini 
chiar veseli că debutul lor la e- 
misitmea locală le~a dat posibili
tatea să transmită o veste atît de 
frumoasă. Continuă și restul pro
gramului din emisiune. Iar mai 
tîrziu, cînd emisiunea se încheie, 
ascultătorii află și numele noilor 
crainici: Mia Niculescu, Aurora

Fructele de pădure — 
o bogăție valorificată 

tot mai mult
Pe lingă lemnul pădurilor 

seculare, munții noștri mai 
posedă o importantă bogăție: 
fructele de pădure. Valorifi
carea acestei bogății stă în 
prezent în atenția colectivului 
I. F. Petroșani. Culegătorii de 
zmeură și afine cutreeră zi de 
zi masivii Parîngu, Vilcan, 
Straja și Retezatu. Pentru co
lectarea fructelor de pădure 
au fost organizate 5 centre și 
4 subcentre dotate cu instala
ții de prelucrare a fructelor • 
și materiale — butoaie, am
balaje, parafină, bioxid de sulf 
etc. — necesare conservării 
produselor. Multe din centre 
sînt electrificate.

Pină la data de 6 august, la 
centrele de colectare de la 
Livezeni, Bărbăteni. Clmpu lui 
Neag, Aușelu și Voievodu s-au 
strins 124 tone de zmeură și 
4,8 tone de afine. S-au pre
lucrat din aceste cantități 80 
tone pulpe zmeură și 33 tone 
suc de zmeură precum și 4,8 
tone pulpe afine.

Culesul fructelor de pădure, 
continuă. Urmează să mal fie 
strinsă cantitatea de 298 tone j 
de zmeură. In curînd se 
vor coace murele, din care vor 
fi colectate și valorificate 12 
tone.

Fruntașe in colectarea fruc
telor de pădure pentru export 
se situiază centrele de colec
tare de la Bărbăteni și Live
zeni.

ridicării calificării
fășurat slab. La aceste sec
toare s-a muncit slab cu ti
nerii. nu li s-a arătat impor
tanța ce o prezintă frecven
tarea acestor cursuri. De ase
menea, conducerile sectoare
lor respective nu au creat 
condițiile necesare tinerilor 
pentru a putea frecventa cu 
regularitate cursurile. Este 
necesar ca pentru viitor și în 
aceste sectoare să se acorde 
atenția cuvenită ridicării 
continue a calificării.

I

VESTE NOUĂ
David, Doina Colda și Florian 
Broască, tineri care de azi fac 
parte din colectivul de crainici al 
emisiunii locale și care cu sigu
ranță că sînt 
dornici ca fieca
re emisiune pe 
care o vor trans
mite să aducă 
ascultătorilor noi 
și noi bucuri:.

Zgomotul motorului 
știrbi liniștea nopții. Fa
rurile luminară pentru 
moment zidurile spitalu
lui. Autosalvarea opri in 
fața ușii masive. Surori 
în halate albe ridicară 
cu atenție a targa. O ti~ 
nară soție, cu fața cris
pată de neliniște, intră 
grăbită in urma lor. Mo
torul pornește iar. Fas
cicolele gălbui ale fa
rurilor se proiectară din 
nou pe zidurile spitalu
lui. luminară poarta și 
se pierdură...

Din nou liniște. La un 
geam se face lumină. E 
camera de gardă. O fe
meie în alb vorbește la 
telefon. De la celălalt 
capăt al firului răspunsul 
vine prompt, fără ezi
tări.

— Vin îndată. Pregă
tiți totul.

Am trecut două ore. Pe 
banca din coridor tînăra 
soție așteaptă cu respira
ția întretăiată. Se des
chide o ușă- Parcă a tre 
cut o veșnicie. In prag 
apare figura înaltă, bine 
legată, a doctorului Baba 
loan. Femeia se reped.e

Utemiștii Bilă Nicolae și Flocan Nicolae tîmplari îa I.I.L. 
„6 August" din Petroșani sînt fruntași in muncă. Lunar ei, 
depășesc cu 8—15 la sută norma la confecții și asamblări ide 
mobile.

---------------©---------------

Cei mai buni muncitori 
din uzină — primiți în partid

(Urmare din pag. l-a)

brilor de partid mai multi 
muncitori și tehnicieni frun
tași. Printre cei primiți se nu
mără bobinatoarele Ghile Vic
toria, Pop Gabriela. Bercea 
Maria, care lună de lună își 
depășesc cu 5—15 la sută sar
cinile de producție. Muncito
rii Spinu Damian. Țimbalmoș 
Elena și Vîslan loan depun e- 
f ort uri susținute pentru ridi
carea continuă a nivelului lor 
politic și ideologic. Organiza
ția i-a primit nu de mult în 
rândurile candidaților de partid.

In secția turbine a uzinei 
lucrează maistrul șef de tură 
Drăgan Lazăr. Și el a dovedit 
destoinicie în organizarea pro
cesului de producție. Dacă u- 
zlna a obținut anul acesta 
491.000 lei economii la prețul 
de cost al energiei electrice, 
la aceasta au contribuit în ma
re măsură și muncitorii con
duși de tov. Drăgan Lazăr. A- 
nalizîndu-i cererea, organiza
ția de bază l-a primit în rin- 
dul comuniștilor.

De o bună apreciere pentru 
munca pe care o desfășoară se 
bucură și maistrul șef de tură 
Bendea Nicolae de la camera 
de comandă, meseriașii Olaru 
Vaier, Mareș Ioan. Rotaru Ni
colae și Rîmboi Nicolae, care 
au dat dovadă de multă sirgu- 
tață și operativitate în reme

spre el. Nu mai are pu 
tere să întrebe. Citește 
însă izjbinda din privirea 
caldă și senină a medi ' 
cului. Dă să intre in sa
lon, dar se oprește cu 
prinzând mîinile medicu
lui intr-ale ei.

—Mulțumesc. Vă mul
țumesc tovarășe doctor.

^eocooococooooeoooocooeeooc.

CARNET
?;ec<xc<«xx;<x>cooccocooooooc

„Mulțumiri'. „Mulțu
mim din inimă grijii ce 
ni se poartă", „Mulțu
mim pentru grija părin
tească". lată doar cîte
va din cuvintele culese 
din numeroasele scrisori 
ce sosesc la redacția 
noastră scrisori prin care 
cei ce și-au recăpătat 
sănătatea țin să mul
țumească grijii deo
sebite cu care sînt în
grijiți in spitalele >i po
liclinicile din Valea fiu
lui.

La redacție a sosit zi
lele acestea încă o scri
soare. E semnată de 
Broască I și Drăgănesvu

dierea anumitor avarii, în e- 
-.ecutarea corectă și de cali
tate a diferitelor reparații. Și 
acești tovarăși se numără prin
tre cei primiți recent în rîn- 
dul membrilor și candidaților 
de partid. In cele 7 luni care 
s-au scurs din acest an, rin-1 
«Iutile organizației de bază au 
crescut cu 21 de membri și 
candidați de partid. In pre
zent, organizația de bază nu-1 
mără 131 de membri și can
didați de partid din care 
112 sînt muncitori direct pro
ductivi.

Biroul organizației de bază 
s a ocupat cu grijă tovără
șească de creșterea și educa
rea celor primiți. Ei au fost a- 
trași la munca politică pe care 
o desfășoară organizația de 
bază pentru mobilizarea co
lectivului la îndeplinirea sar-', 
cânilor economice, sînt îndru » 
mâți să citească cărți, să vi
zioneze spectacole.

fn prezent atenția comuniș
tilor este îndreptată spre pre
gătirea șl primirea in rîndurile 
candidaților de partid a unu! 
număr mai mare de femei din 
uzină. întărirea continuă a 
rîndurilor comuniștilor cu cef 
mai buni dintre cei mai buni 
oameni ai muncii din uzină va 
da organizației de bază posi ■’ 
bilitatea de a-și îndeplini cu 
mai mult succes sarcinile de 
răspundere ce-i stau in față.

P, internați la secția chi- J 
rurgie a spitalului tinifi- J 
cat din Vulcan. ♦

„Nu cvem cuvinte prin » 
care să ne exprimăm J 
mulțumirea față de gri • *
ja ce ni se poartă — se Z 
spune in scrisoare. Am «, 
avut piciorul fracturat, J 
Și iată că azi vă spun J 
cu mare bucurie, cu mare a 
mulțumire că prin inter- * 
venția făcută de tova- Z 
rășii medici Baba loan, ♦ 
Balay Ladislav și Na- ♦ 
vradi Petru, piciorul ♦ 
mi-a fost salvat. Nici J 
nu-mi vine să cred că • 
pășesc pe piciorul meu ♦ 
Același lucru îl spune Ș‘ ♦ 
tovarășul Drăgănescu. “ 
Peste cîteva zile vom * 
părăsi spitalul refăcuți. * 
Dar înaipte de a pleca * 
vrem să mulțumim tova ♦ 
rășilor doctori, persona- ♦ 
lului sanitar pentru dra- * 
gostea și atenția cu care * 
ne-a îngrijit. Mulțumim ♦ 
din inimă partidului sub ♦ 
a cărui grijă părintească ț 
cresc oameni conștienți J 
de misiunea frumoasă și ♦ 
nobilă pe care o au de ♦ 
a ne reda sănătatea". ♦♦

LICIU LUCIA î



Noua cpiza din Argentina

NEW YORK 9 (Agerpres). 
Comitetul Special ăl O.N.U. 

pentru cercetarea situației în 
teritoriile aflate sub domina
ția portugheză a adoptat la 
S august în unanimitate un 
raport care urmează să fie 
înaintat Adunării Generale și 
Comitetului pentru examina
rea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale.

In raport se cere să se a- 
corde neîntirziat independența 
tuturor coloniilor portugheze 
și, în acest scop, se recoman
dă Adunării Generale să a- 
dopte măsurile necesare pen
tru a asigura traducerea în 
viată a ultimelor rezoluții ale 
O.N.U. Pronunțîndu-se pentru 
crearea unui grup special 
O.N.U. care să urmărească e- 
voluția situației în coloniile 
portugheze, comitetul cere în 
raportul său să nu permită) 
introducerea de armament în 
aceste teritorii, și să anuleze 
interzicerea partidelor politice 
și să-i amnistieze pe deținuții 
politici.

In aceeași zi, 11 țări mem
bre ale Comitetului pentru e- 
xaminarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale (Cambod- 
gia, Etiopia, India, Iugoslavia, 
Madagascar, Mali, 
Siria, Tanganica, 
U.R.S.S.) au prezentat un pro
iect de rezoluție în care se 
cere acordarea neîntîrziată a 
independenței coloniei Mo- 
zambic și adoptarea de sanc
țiuni împotriva guvernului 
portughez.

Portugalia — se subliniază 
în proiectul de rezoluție — a' 
creat în Mozambic „un pericol 
grav pentru pace și securitate 
în Africa".

Cerînd Portugaliei să pună 
imediat capăt „acțiunilor ar
mate și represaliilor împotri
va populației din Mozambic"

inleveMa ateilor leii
și să transfere puterea po
porului acestei țări, cele 11 
state autoare ale proiectului 
de rezoluție avertizează sta
tele membre ale O.N.U. împo
triva „aprovizionării Portuga
liei cu arme".

„Refuzul persistent al gu
vernului portughez de a apli
ca rezoluțiile Adunării Gene
rale, se subliniază 
de rezoluție, este 
cu calitatea de
Națiunilor Unite".

în proiectul 
incompatibil 
membru al

BUENOS AIRES 9 (Ager
pres).

Noua criză care a izbucnit 
la 8 august în Argentina oda
tă cu răscoala generalului 
Federico Toranzo Montero, 
mandantul forțelor armate 
provincia Saltas, 
nordul Argentinei, a avut 
deznodămînt rapid. După cum 
transmit agențiile occidentale 
de presă, generalul Juan Ba
tista Loza, ministrul forțelor 
armate terestre și comandan
tul suprem al armatei argen- 
tiniene, împotriva căruia a 
fost îndreptată răscoala, și-a 
prezentat demisia în seara zi
lei de 8 august după ce ă de-
= - -...... ............. . ...........
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In Irianul de vest

Polonia^ 
Tunisia,

Colonialiștii olandezi folosesc tactica 
pămîntului pîrjolit

DJAKARTA 9 (Agerpres). 
Presimțind apropiatul sfîrșit 

al dominației lor în Irianul de 
vest colonialiștii olandezi, plini 
de ură in urma înfrîngerilor 
suferite, se răzbună pe popu
lația insulei care a primit cu 
entuziasm știrea despre apro
piata eliberare. După cum se 
anunță din Irianul de vest, re- 
trăgîndu-se sub loviturile par
tizanilor, colonialiștii olan
dezi folosesc tactica pămîntu
lui pîrjolitdistrug satele, 
supun la represiuni populația

------------------ 0

care simpatizează cu partiza
nii. Căutînd să se salveze de 
represiuni locuitorii din sate 
întregi se refugiază în păduri.

Concomitent colonialiștii 
transportă în grabă populația 
olandeză în patrie. In ultimul 
timp Irianul de vest a fost pă
răsit de aproximativ 3.000 de 
olandezi. Guvernul Olandei a 
hotărît ca în cursul următoa
relor două luni să retragă încă 
7.000 de persoane. Pentru e- 
vacuare au fost repartizate 
nave și avioane speciale.

venit cunoscut că răsculații 
se bucură de sprijin în cadrul 
diferitelor unități ale arma
tei. Funcția lui Loza a fost 
preluată provizoriu de minis
trul de război, Jose Luis Can- 
tilo.

Agențiile de presă, citînd 
declarații ale diferiților obser
vatori din Buenos Aires, rela
tează în același 
criză va avea 
repercusiuni și 
ției economice
țării. „Valoarea 
peso argentinian (moneta na
țională — N. R.) — scrie a- 
genția Associated Press — sca
de din nOu în aceste zile lip
site de siguranță și ministrul 
economiei, Alsogaray și-a ex
primat profunda îngrijorare față 
de efectele pe care le-ar putea’ 
&vea asupra economiei con
flictul dintre comandanții ar
matei". Rebeliunea — adaugă 
agenția — a provocat panică 
la bursă. „Deși rebeliunea 
este considerată drept o cear
tă între militari — transmite 
agenția D.P.A. — observatorii 
declară că este posibil' ca cri
za dintre comandanții militari 
să 'ducă' cu ușurință la o criză 
guvernamentală Argen
tina".

ti. K. S. S. oeupă 
primul loc în lume 
. în ce privește 
producția de unt

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
In Uniunea Sovietică pro

ducția de unt a sporit în com
parație cu anul 1953 cu 80 la 
sută, U.R.S.S. ocupînd în pre
zent primul loc în 
privește producția 
liment.

Relatînd despre 
7 august, Serviciul
pentru informații agricole din 
străinătate, a arătat totodată 
că în S.U.A. producția de unt 
a rămas la nivelul anului 1953.

In anul 1961 producția de 
unt a fost în Uniunea Sovie
tică de 1,97 miliarde livre în 
comparație cu 1,54 miliarde 
livre în S.U.A.
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Victoria forțelor democratice 
din Mombetsu în alegerile . 

municipale
TOKIO 9 (Agerpres). TASS 
Forțele democratice din o- 

rașul Mombetsu (insula Hok
kaido) au repurtat o victorie 
în alegerile municipale. Popu
lația muncitoare din oraș a 
obținut alegerea candidatului 

| comunist Haruo Sinoda ca de- 
r putat al Adunării Municipale.

Guvernul central congelez a interzis 
zborul avioanelor

9 (Ager-

din Leopold- 
textul unei

LEOPOLD VILLE 
pres).

Postul de radio 
viile a transmis 
hotăriri a guvernului central
al Republicii Congo care in
terzice tuturor avioanelor ce 
nu aparțin O.NLU. zborurile 
deasupra teritoriului Katan- 
găi.

Agenția de presă congoleză 
afirmă că hotărîreă cu privi
re la interzicerea zborurilor a-
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tă gondolierii tind 
riștii pe străzile de

) roșului.
Venețierâi sint oameni paș

nici. In afară de gondolieri, 
\ majoritatea muncesc în fabricile 
S textile și de industrie alimen- 
) tară. Ca toți oamenii muncitori 
) din celelalte părți ale lumii, și 
/ venețienii își spun cuvîntul în
< mitingurile îm- 
\ potriva interzice- 
S rii armei nu- 
S cleare, a expe- 
) riențelor atomice 
? și a fascizării
< țării.
\ In Veneția, ca 
X alt oraș italian,
> capul foștii adepți ai lui Muso-
> lini. Organizați în bande 
z derbedei, sparg geamurile 
? diilor progresiste 
( tulbure liniștea 
( publice, zbierînd și scandînd lo ■ 
S zinci fasciste.
) Capul bandei de huligani fas- 
) ciști din Veneția este un anume 
( Alberto 
( intitulat 
( Pînă 
X italiene,
> gostea, .Veneția, Iurta și tu‘ 
? profanat-o huliganii fasciști. Ei 
( o cîntă ca un imn local al ban- 
l dei lor : -.Veneția, luna și ceza~
< rul".
\ lntr-o după-amiază venețienii 
S s-au adunat pe barajul podium
< _____________________ _

dc 
se- 

și caută să 
în adunările

care s~aT romontini,
„Cezar", 

și melodia
care preamărește dra- 

t“ au

canțonetei

din piața Michel Angelo. Mani
festau pentru pace, in semn de 
protest împotriva faptului că a- 
mericanii, sfidînd protestele po
poarelor lumii, fac experiențe cu 
arma nucleară în Cosmos.

De data aceasta banda
huligani fasciști a adoptat o 
tactică nouă. In loc să zbiere și 
să tulbure pe vorbitorii a înce
put să atace cu bucăți de cără
midă. Au fost rănite grav titeva 

femei, precum și 
~~~“ copii.

Văzînd aceste 
lucruri, demon
stranții n-au mai 
putut r ăb da. 

S-au repezit la huligani și i-au 
schilodit în bătaie ca să-i le
cuiască odată pentru totdeauna. 
Căpetenia lori -„Cezarul"- a fost 
părăsit de garda sa. Se afla cu 
o bucată de cărămidă în mină. 
Fusese încercuit la capul unui 
pod. Nu mai avea scăpare. 
Cercul mulțimii răzbunătoare se 
strîngea tot mai amenințător. 
Și atunci „cezarul" a început să 
scîncească și să tremure 
că. A aruncat piatra în 
apoi, nebun de spaimă, 
runcat după ea.

Cezarul nu știa să 
Nu l~a salvat nimeni.

Piața a devenit pustie. A ră
sărit și luna.

Veneția, luna și cezarul-
S-a dat cezarului ce-a fost al 

cezarului.

deasupra Katangăi
vioanelor urmărește „să pună' 
capăt secesiunii Katangăi". 
Cercurile influente belgiene 
prezintă de asemenea această 
măsură drept un mijloc de 
presiune asupra lui Chombe.

Intr-un articol de fond, zia
rul „Le Monde" își exprimă în
doiala în legătură cu semni
ficația reală a închiderii unor 
aeroporturi 
flate sub 
O.N.U.

„Această
Monde", este mai curînd sen
zațională decît eficientă, de
oarece forțele armate alei 
O.N.U. ocupă în Katanga nu
mai două aeroporturi însem
nate : cel de la Kamina și cel 
de la Elisabethville. Orașul 
Albertville se află în mîinile 
guvernului central, iar Kol-1 
wezi este controlat de trupe 
katangheze. In afară de aceas
ta, guvernul Chombe dispune 
de aeroporturi secrete construi
te în vecinătatea frontierei cu 
Angola, fără a mai vorbi de 
aeroportul Kipushi de lingă 
frontiera cu Rhodesia. Trans
portul mercenarilor și mate
rialelor militare furnizate, se 
face prin aceste aeroporturi, 
nu prin Elisabethville, Kamina 
sau Albertville".

din Katanga, a- 
controiul trupelor

măsură, scrie „Le

de fri- 
apă și 
s-a a-

înoate.

L P.

DJAKARTA. 8 august
Tribunalul militar al Indone
ziei a condamnat la moarte 
alți trei complotiști acuzați de 
participare la atentatul la via
ța președintelui Sukarno. Du
pă cum s-a anunțat, două per
soane au fost condamnate la 
moarte în luna iulie.

Atentatul a fost pus la cale 
de organizația musulmană fa
natică1 „Dar-Ul-Islam“.

WASHINGTON. Casa Albă a 
anunțat că la sfîrșltul lunii 
august și începutul lunii sep
tembrie L. Johnson, 
ședințele S.U.A., va 
11a, Grecia, Turcia, 
Iranul, la invitația 
acestor țări.

LONDRA. După 
tează ziarul 
ția a fost înființată 
grupare fascistă,

_=©=_

Crește cosful vieții 
în Italia

ROMA 9 (Agerpres).
Potrivit datelor Institutului 

central de statistică din Ita
lia, indicele costului vieții din 
țară a fost în luna iunie de 
74,55 în comparație cu 74,10 
în luna mai și 70,44 în luna 
corespunzătoare a anului 1961.

In primele cinci luni ale a- 
nului 1962 au fost pierdute 
în total 38.852 de ore de 
muncă, în comparație cu 30.281 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

vicepre- 
vizita Ita- 
Ciprul și 
guvernelor

cum rela- 
„Times", în Sco- 

o nouă 
denumită

Pregătiri în vederea unei mari greve 
a feroviarilor în S. ti. A.

CHICAGO 9 (Agerpres).
După cum anunță agențiile 

americane de presă, la 8 au
gust 5 uniuni sindicale din 
S.U.A., grupînd aproximativ 
200.000 de muncitori feroviari, 
și-au anunțat intenția lor de 
a declara la 16 august o grevă 
generală. Referindu-se la a- 
ceastă hotărîre agenția Asso
ciated Press consideră că ma
rea dispută ce se desfășoară 
de aproximativ doi ani 
mătate va avea vaste 
cații pentru economia

Conflictul ă izbucnit 
noiembrie 1959
mativ 40.000 de muncitori fe-

Și ju- 
impli- 
S.U.A. 
la 2 

cînd, aproxi-

roviari (mecanici și fochlști 
de locomotive) au fost ame
nințați cu concedierea de că
tre patroni. In tot acest timp 
tratativele desfășurate între 
reprezentanții sindicatelor și 
patroni nu au dat nici un fel 
de rezultate. Dimpotrivă — 
scrie Associated Press — so
cietățile feroviare au obținut 
în justiție aprobarea acțiunii 
lor de concediere.

Potrivit agenției United Press 
International, președintele Ken
nedy a declarat că va face uz 
de prevederile legii Taft- 
Hartley pentru a împiedica 
declanșarea grevei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Pettoțaai, Stt. Republicii ar 56 TeL interurban 322, automat 269.

Partidul național socialist sco
țian. In fruntea acestei gru
pări se află un oarecare Arthur 
Schmidt, care se intitulează 
„fuhrerul scoțian". Propovă
duind „idei" rasiste, Schmidt 
afirmă că are 700 de adepți.

CAPE CANAVERAL. Agenția 
UJP.I. anunță că la 9 august o 
rachetă intercontinentală ame
ricană de tip „Minuteman" 
s-a rupt în două în urma unei 
explozii violente la scurt timp 
după lansare. Rămășițele ra
chetei s-au prăbușit în ocean.

PROGRAM DE RADIO
11 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfătui 
medicului, 9,00 Roza vînturilor, 
i>,25 Scene din operete, 11,03 
Cîntece și jocuri populare ro- 
mînești, 12,00 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 13,1Q 
Melodii populare romînești^ 
15,05 Concert distractiv, 16,15 
Vorbește Moscova ! 18,00 Mu
zică de estradă, 18,30 Program 
muzical pentru fruntași in 
producție din industrie si a J 
gricultură, 19,32 Opereta ,’,CînJ 
tec boemian" de Maurice Yvain 
— montaj muzical-literar de 
V. Tîmuș, 20,42 Muzică de 
dans, 21,25 Romanțe. PRO- 
GRAMUL’II. 12,15 Piese corale 
romînești, 13,00 Muzică din o- 
peretele lui Lehar, 14,03 Mu-î 
zică populară din țări socia
liste, 17,00 Muzică ușoară de 
Mișu Iancu și Sile Dinicu, 
18,05 Muzică populară romî- 
nească, 18,30 Programe muzi
cale alcătuite de ascultători, 
19,00 Estrada artistului ama
tor (reluare), 19,45 Muzică de 
dans, 21,15 Muzică de dans, 
21,45 Album artistic, 22,00 Mu
zică de dans.
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CINEMATOGRAF*
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Duelul nu a avut loc; 
AL. SAHIA : Experiență pri
mejdioasă; PETRILA: N. S. 
Hrușciov în vizită: LTVEZENI ț 
Aveau 19 ani: ANTNOAsA i 
Tracul unui actor: PAROȘENI ? 
Mecanicul conducea trenul: 
LUPENI: Academicianul din 
Ascaria; BARBATENI: Evdo- 
chia: URICANI: Fiul haidu
cului.
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