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IN ÎNTÎMPINAREA ZILEI MINERULUI

Minerii aninoseni înscriu noi succese 
pe graficul întrecerii

Matei Ioan, Kibedi Francisc, Schnei
der Francisc, Bulgaru Gheorghe, 
Moisiu Remus și Șteț Petru, 
ale căror abataje se extrage 
mai curat cărbune.

din 
cel

la 
încă

patru 
și-au 

de
productive ale minei 
și depășit sarcinile 

exploatare obținîndu-se 
de 1 841 tone de cărbune.

Importante cantități 
de cărbune extrase peste plan

Hotărîrea minerilor aninoseni de 
a întîmpina cu cinste Ziua mineru
lui este oglindită în bilanțul rod
nic încheiat la sfîrșitul lunii iulie, 
în avîntul cu care a pornit 
muncă acest harnic colectiv 
din prima zi a lunii august.

In luna iulie, toate cele 
sectoare 
realizat 
plan, pe 
un plus
In fruntea întrecerii dintre sectoare 
se situează minerii sectorului III 
care au contribuit la depășirea pe 
mină cu 1 059 tone de cărbune. Pe 
locul doi se situează colectivul 
sectorului I, cu un plus de 533 to
ne de cărbune.

Șirul succeselor obținute de mi
nerii aninoseni este continuat și 
în această lună. încă din prima 
zi de muncă, minerii sectorului II, 
de exemplu, au trimis la ziuă 138 
tone de cărbune peste plan. O de
pășire de 72 tone de cărbune au 
înregistrat după prima zi de muncă 
din luna august și minerii din sec
torul i.

Calitatea cărbunelui — 
indice care aduce beneficii
Cu cîteva luni în urmă, deși sar

cinile de producție erau îndeplini
te și depășite cu ritmicitate, pen
tru minerii aninoseni calitatea căr
bunelui constituia un indice care 
le umbrea succesele. Cărbunele 
trimis de ei preparatorilor conținea 
o concentrație de cenușă ce depă
șea cu 1-2 procente indicele ad
mis. In urma măsurilor luate, a 
bătălei pornite în scopul alegerii 
șistului de-alungul întregului drum 
ce-1 străbate din abataj și pînă 
în cupele funicularului, în ultimul 
timp, s-a obținut o îmbunătățire 
continuă a calității cărbunelui. In 
luna care a trecut, de pildă, căr
bunele extras de aninoseni conți
nea numai 0,3 procente de cenușă 
peste indicele admis. Paralel, mine
rii aninoseni au reușit să reducă 
umiditatea cărbunelui extras în 
luna iulie cu un procent sub cel 
admis. Ca răsplată a preocupării 
manifestate pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, mina Aninoasa 
a beneficiat în luna care a trecut 
de 513 tone 
tie.

In fruntea

de cărbune bonifica-

luptei pentru calitate 
minerii din brigăzilese situează

conduse de comuniștii David Ioan,

puț
și-a 
luni

brigăzi din 
de minerul

; Colectivul atelierului de su- 5 
dură în plumb al Viscozei Lu- s 
peni deține titlul de evidențiat < 
în întrecerea socialistă. Con- > 
știinciozitatea în muneă, hăr- ) 
nicia și priceperea de care au , 
dat dovadă sudorii în frunte s 
cu Maghiar Matei, șeful ate- ; 
lierului, au fost factorii de ) 
bază care au făcut ca întregul j 
colectiv să se bucure de 
meritată apreciere din 
conducerii secției.

Iată-i în clișeu pe
y Maghiar Matei, Savel Iosif și 

Rizon Ludovic, discutînd des-
J}1 pre sudarea unei piese a ma-

, ? șinii de fila j.

o bine 
partea

sudorii

două grei- 
j mobil 
ciment 
a reușit 
iulie să
m.l. — 

restul zilelor 
care a trecut, 
Huter au execu- 
amenajare pe o

cu cofraj 
betonare 
brigada • 
din luna

și
cu ■
ca 

ob- 
să- 
lu- îndeplinirea sarcinilor de plan, 

cauză

în întreaga Vale a Jiului pen- 
succesele importante obținute 

procesul de producție. De trei 
de zile, minerii de aici au cîș- 

întrecerea so- 
sector fruntaș 
investiții pe

întregului 
sarcinilor

bază a

în depozitele 
intrat în cele șase 
acest an 6 490 bu- 
radio, 1 200 bucăți 
bucăți aspiratoare

Succese la săparea noului
Principala lucrare spre care 

concentrat atenția în ultimele
conducerea sectorului V investiții 
este săparea, betonarea și amenaja
rea puțului principal sud. Conduce
rea sectorului a încredințat efectua
rea lucrărilor de la noul puț uneia 
dintre cele mai bune 
sector — cea condusă 
Huter Martin.

Avînd la dispoziție 
fere, lucrînd 
folosind la 
priză rapidă, 
în 20 de zile
țină o avansare de 21 
pat și betonat. In 
crătoare din luna 
minerii conduși de 
tat lucrările de
porțiune de 38 m.

La realizarea planului lunar în 
proporție de 108,2 la sută au con
tribuit în mod deosebit minerii Or
ban Ioan și Soare loan, ajutorii 
mineri Mare loan și Petrescu Ioan, 
precum și vagonetarul Nagy Bela.

_____  —=O=—

Măpfupi 
pentru populație

In primul semestru al anului, 
depozitele unităților comerciale din 
Valea Jiului au primit o mare can
titate de mărfuri alimentare și in
dustriale. Astfel, 
I.C.R.M.-ului au 
luni trecute din 
câți aparate de 
frigidere, 1 040
de praf, 4 660 bucăți mașini de spă
lat rufe, 1 845 bucăți mașini de 
cusut, 1 220 bucăți pic-upuri, 292 
bucăți acordeoane, 4 200 bucăți 
biciclete ca și multe alte produse 
în valoare totală de 151 000 000 lei.

Semestrul II va marca o nouă 
sporire a mărfurilor sosite pentru 
populație. Vor mai sosi în depo
zitele I.C.R.M.-ului 7 900 bucăți a- 
parate radio, 1 400 frigidere, 1 700 
aspiratoare de praf, 6 620 mașini de 
spălat rufe, 1 960 mașini de cusut, 
380 acordeoane, 1 500 pic-upuri și 
alte produse în valoare de 178 mi
lioane lei — cu 27 000 000 lei mai 
mult decît în primul semestru al 
anului.

întrecerea so-
Cu acest prilej a reeșit 

toate brigăzile din sector 
să-și îndeplinească ritmic 
de plan, trăgînd astfel în

Colectivul sectorului XI inves
tiții al minei Petrila este cunos
cut 
tru 
în 
ani
tigat consecutiv în 
cialistă drapelul de 
in activitatea de 
C.C.V.J. Acest lucru se datorește
faptului că organizația de partid a 
desfășurat o muncă politică susți
nută- pentru mobilizarea 
colectiv la îndeplinirea 
de plan.

Biroul organizației de
îndrumat comitetul de secție și con
ducerea tehnico-administrativă a 
sectorului să pună în dezbaterea 
consfătuirilor de producție cele mai 
importante probleme legate de bu
nul mers al producției. Intr-una 
din consfătuiri, de pildă, s-au ana
lizat succesele dobîndite de colec
tivul sectorului în 
cialistă. 
că nu 
reușeau 
sarcinile
urmă realizările sectorului. Printre 
aceste brigăzi amintim pe cele con
duse de tov. Turda Simion, Butuza 
Petru și Baranyai Iosif. Pe lîngă 
faptul că organizarea muncii nu 
întotdeauna se ridica Ia nivelul 
cerințelor, aici mai existau unii 
tovarăși care lipseau nemotivat de 
la lucru aducînd astfel greutăți o 
brigăzilor respective. Mihai Costa-

a întregului colectiv
che 
cei 
vate. Toate acestea au 
brigăzile respective să realizeze o 
productivitate scăzută, cu mult sub 
posibilități. In consfătuirea de pro
ducție s-au stabilit măsuri concrete 
pentru sprijinirea brigăzilor răma
se în urmă.

Iată cum a fost sprijinită bri
gada lui Turda Simion să-și îmbu
nătățească activitatea. In cîteva du- 
pă-amieze, conducerea sectorului a 
ținut în fața minerilor de aici di
ferite expuneri despre necesitatea 
respectării procesului tehnologic la 
lărgirea și betonarea lucrărilor de 
investiții, despre modul în care 
pot fi folosite la maximum utila
jele miniere etc. După terminarea 
expunerilor prevăzute, ortacii lui 
Turda, însoțiți de șeful de sector, 
tov. ing. Schreter Carol, au parti
cipat la 
la locul 
Boteanu 
părtășit 
sale de

Schimbul 
util pentru minerii din brigada Iui 
Turda Simion. Ei au început să fo
losească metodele ortacilor lui Bo
teanu, să lucreze din zi în zi mai 
bine. Ajutați îndeaproape de șeful 
de sector, de maistrul miner Muszka

și Popa loan sînt doi dintre 
care făceau absențe nemoti- 

făcut ca

un schimb de experiență 
de muncă al brigăzii lui 
Nicolae. Acesta le-a îm- 

oaspeților din metodele 
muncă.

de experiență a fost

de pro- 
103 la sută, 
timp lucrări 
și betonarea 
cu sectorul

brigăzile 
sarcini-

loan, brigada a reușit în scurt timp 
să se ridice la nivelul celor evi
dențiate. In luna trecută, bunăoară, 
ea și-a realizat sarcinile 
ducție în proporție de 
executînd în același 
de calitate la săparea 
galeriei de legătură 
IV, de la orizontul 14.

Examinînd felul cum 
luptă pentru îndeplinirea 
lor economice, biroul organizației 
de bază a considerat că trebuie 
îmbunătățită munca cu agitatorii. 
Este pozitiv faptul că mulți 
agitatori din cei 50 din sector or
ganizează convorbiri cu minerii 
din brigăzi, desfășoară o muncă 
politică susținută pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție și an
gajamentelor de întrecere. In bri
găzile tov. Șomogy Iuliu, Dogaru 
Sevastian, Radar Otto, Bunduc Du
mitru și in altele, agitatorii orga
nizează aproape în fiecare schimb 
scurte convorbiri în care se dis
cută despre calitatea producției și 
importanța realizării angajamente
lor de întrecere. O activitate sus
ținută desfășoară agitatorii Pleșa

AL. IACOB
sectorul XI — E. M. Petrila

(Continuare în pag. 3-a)
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Echipa condusă de zidarul Covaci Nicolae și cea a lăcătușului Bicskei Gheorghe de la I.C.M.M. 
au primit sarcina să execute pentru I.C.E.M.I.N. o lucrare importantă și interesantă: montarea unei insta
lați experimentale pentru limpezirea apei industriale de la preparația Petrila ce se varsă în Jiu. IN CLI
ȘEU : Muncitorii celor două echipe înainte de a începe orele de lucru.

8
8
8

Iși înfrumusețează uzina
cinstea Zilei minerului și a 
de 23 August, colectivul

In 
g zilei 
g preparației Lupeni depune o mun- 
g că însuflețită pentru o cit mai 
g bună gospodărire și înfrumusețare 

a uzinei lor. Astfel, de curînd la 
depoul de locomotive s-au insta
lat lămpi cu neon iar în hala de
poului se amenajează un atelier 
nou, spațios care oferă condiții 
optime de lucru. In jurul depoului 
s-au dislocat circa 200 m.c. de pă- 
mint și 
și a fost 
lui de 
lungime 
se va monta o balustradă confec
ționată din stilpi de țeava și lanț.

Intre stocul de avarii și triajul 
preparației era un maidan cu
gropi, plin cu buruieni Terenul a 
fost nivelat pe o suprafață de
300 m.p., amenajat și Îmbrăcat în 

g gazon, devenind un spațiu verde 
g ce incintă ochiul. Se continuă ni- 
o velarea și gazonarea haldei de pe 
g malul Jiului, plantarea de arbori 
g și amenajarea de alei pe margi- 
g nea cărora se sădesc flori. Supra- 
o fc/a gazonată în acest an este de

§
§
o
§
§
§
§
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steril din vechea haldă 
executată înâlfarea zidu- 

sprijin dinspre Jiu pe o 
de circa 100 m. pe care

circa 500 m.p. In același timp, a 
fost nivelat și terenul de la can
tonul 2 pe o suprafață de cca. 
2 000 m.p., s-a amenajat drumul 
dintre poarta 4 și stocul de avarii 
pe o lungime de cca. 700 m., s-a 
construit un podeț de trecere pes
te canalul Leghea și s-a curățit 
teienul din jurul celor trei de- 
cantoare. Pentru îngrijirea și în- g 
treținerea acestor spații verzi au 
fost stabilite echipe pe schimburi 
de la secțiile cele mai apropiate, 
care le stropesc seara și diminea
ța.

La efectuarea acestor lucrări de 
Înfrumusețare a incintei prepara- 
ției Lupeni s-au evidențiat echipe
le conduse de zidarul David Ale
xandru, dulgherul Mărcuș Iosii, 
muncitorii Graur loan. Balașa Ale- 
lexandru, mecanicul de buldozer 
Barabaș loan, grădinarul Balașa 
Constantin, muncitorii de la echi
pele de întreținere, gospodărie, 
stația de cazane, personalul teh- 
nico-administrativ, care au prestat 
cîteva sute de ore voluntare în 
dorința de a face iizina în care 
muncesc cît mai iru/noasă. 
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I

CÎNTEC 
| ȘI VOIE BUNĂ 
s La cluburile sindicatelor miniere 
c din toate localitățile Văii Jiului, 
< artiștii amatori pregătesc bogate 
i ptograme artistice ce oglindesc ; 
i aspecte semnificative din munca ; 
’ și viafa de azi a minerilor. Ziua ' 

minerului este întîmpinată deci, ! 
nu numai prin miile de tone de ' 
cărbune date peste plan, ci și ; 
printr-o intensă activitate cultural- 1 
educativă.

Urmărind pregătirile cultural ar- ) 
tistice ce se desfășoară la clubu- ' 
rile sindicalelor in vederea sărbâ- < 
toririi Zilei minerului am poposit in < 
zilele trecute la Lonea. Conduce- 
rea clubului din Lonea a luat din ; 
timp măsurile necesare pentru a- ' 
sigurarea unei bune desfășurări a ■ 
pregătirii sărbătorii minerilor.

.Comitetul sindicatului miner

i
?
I
■*

Spectacol în aer liber
tn cadrul turneului pe care-1 

întreprinde prin țară. Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Consiliu
lui central al sindicatelor din 
R.P.R. a prezentat vineri seara, pe 
stadionul Jiul din Petroșani, un 
spectacol muzical coregrafic inti
tulat : „Cîntfi țara mea". Conduce
rea muzicală a spectacolului apar-

tine lui Victor Popescu, iar 
artistică lui Petru Mihaii.

Spectacolul prezentat s-a 
rat de o caldă apreciere și 
succes din partea miilor de 
tatori prezenți pe stadion.

Ansamblul bucureștean a prezen
tat acest spectacol și în fața mi
nerilor din Lupeni.

regia

bucu- 
mult 

spec-

mijloc de petrecereExcursiile
a timpului in mod plăcut și recreativ

f

O SEARA DE ODIHNA 
PENTRU CONSTRUCTORI

Și
10 

în- 
an-

o desfășoară 
constructori din orașul 

și co

Orașul Vulcan cunoaște pe zi ce 
trece o dezvoltare tot mai impe
tuoasă. Muncitorii, tehnicienii 
inginerii din cadrul șantierului 
construcții se străduiesc să-și 
depiinească înainte de termen
gajamentele luate în cadrul între
cerii socialiste. Peste cîteva zile 
vor fi date în folosință încă cî
teva blocuri moderne cu un număr 
însemnat de apartamente. Ca răs
plată a muncii ce 
harnicii
Vulcan, organizația U.T.M. 
miletul sindicatului din cadrul șan
tierului in colaborare cu condu
cerea clubului muncitoresc din 
Vulcan, au organizat zilele tre
cute „o seară de odihnă" dedicată 
fruntașilor în întrecerea socialistă. 
In
au 
de

sala clubului „Constructorul" 
venit cu familiile lor peste 150 
constructori. Aici am cunoscut 
zidarii tencuitori Popescu

Andreian Constantin (instalator), 
Calotă loan (zidar) și alții.

Cu toții au aplaudat la scenă 
deschisă formația de muzică popu
lară și pe soliștii vocali ai clu
bului muncitoresc din Vulcan ca
re timp de cîteva ore au creat 
harnicilor constructori clipe fru
moase, pline de voie bună.

Tinerii soliști de muzică 
iară Pîrvulescu Viorel, Hirș 
State Eugen, surorile Michi
Lenuța, precum și tovarășii Marcău 
Constantin șl Drăghici loan care 
au prezentat cîteva momente ve
sele s-au bucurat de un deosebit

po pu- 
Maria, 
Lki și

terminarea programului 
tovarășul Vlad Petru, se- 
comitetului U.T.M. de la
10 construcții a mulțumit 
amatori de la 

din Vulcan
program dedicat

1

$

>

pre
să r-

a 
asigurat artiștilor amatori condiții 
optime pentru ca aceștia să poată 
participa cu regulatitate la repe
tițiile care au loc. In urma aces
tor măsuri, cit și ca urmare a 
respectării planului de activități 
culturale al clubului s-au obfinut 
rezultate satisfăcătoare.

Formația de teatru a atnatorilot 
din Lonea a pregătit comedia „O 
felie de lună'. Piesa va ii 
tentata in premieră cu ocazia
bătotltii Zilei minerului. Din dis
tribuție tac parte printre

, maistrul mecanic Vasile Udrea, Ana 
ț, Georgică, Elena Focșa sofii Viorica
< șl Paul Trifancare se remarcă prin 
£ pasiunea și sirguința de care dau
< dovadă in interpretarea rolurilor
< ce Ie revin din piesă.

Fanfara pregătește un buchet de 
potpuriuri de muzică populară ce 
Vor fi interpretate cu ocazia săr
bătorii cimpenești, iar în reperto
riul corului au fost introduse cin
tece despre viata nouă a mineri
lor. Și repertoriul soliștilor s-a 
îmbogățit. Tinerii Me te șan Ioan, 
Avram Florica, Mistrick Marcela, 
itaiila Munteanu, vor interpreta 
acompania/i de orchestră, nume
roase cîntece populare și de muzi
că ușoară.

O frumoasă activitate se desfă
șoară și sub îndrumarea bibliote
carei Ferchezău Aurica. La biblio
tecă au loc cu regularitate simpo
zioane literale, prezentări de cărți 
tehnice, consfătuiri cu cititorii. 
Inițiativa statornicită ia Lonea de 
a organiza concursuri pentru cel 
mai bun cititor sau solist vocal In 
cadrul joilor de tineret este inte
resantă și pentru alte cluburi, 
semenea acțiuni s-au bucurat 
aprecierea tineretului atrăgind 
mare număr de participant!.

alții

)
$

A- 
de 
un

V. STRAUȚ

numeroși ex- 
țara. Toate 
minunate de 
liber în mod

din
Pe

Minunate sînt împrejurimile Văii 
Jiului. Ele sînt recunoscute ca 
prielnice locuri de odihnă și re
creație. Cabanele turistice Aușelu, 
Voevodu, Rusu, Paring oferă iubi
torilor naturii condiții deosebit de 
optime pentru turism și recreație.

Sîntem în perioada cea mai fru
moasă a anului, cînd crestele se
mețe ale munților Paring și Vîl- 
can, minunat împodobite din abun
dență cu păduri și floră alpină, 
sînt locuri de atracție atît pentru 
localnici cît și pentru 
cursioniști din toată 
acestea oferă condiții 
organizare a timpului 
plăcut și recreativ.

Alături de alte colective 
Valea Jiului și la preparația
trila se acordă o deosebită atenție 
organizării timpului liber al sala- 
riaților. Nu puține au fost excursi
ile organizate în acest an de să- 
tre comitetul sindicatului de aici. 
In acest an s-au organizat 12 ex
cursii la 

' Voevodu 
participat 
lariați.

La început numărul participan- 
ților la excursii a fost destul de 
mic, dar izvoarele reci, ropotul 
sacadat al pîrîiașelor care șer
puiesc printre văile munților, mi
nunatele tablouri peisagiste pictate 
cu atîta îndemînare de natură au 
îndemnat pe fiecare excursionist 
ca în sîmbetele viitoare să atragă 
și pe alți preparatori cu ei. Ast
fel, colectivului de muncitori, maiș
tri și ingineri de la seația briche
tai 1 s-a 
atelierul 
celor de
alăturat eei de la gospodărie, 
fel că repausul duminical este pe
trecut în mijlocul naturii de către

cabanele 
și Aureșu 
un mare

Paring, Rusu, 
lâ care au 

număr de sa-

alăturat colectivul de la 
de întreținere electrică, 
la administrație li s-au 

ast-

Pensionarul Ianeu David 
La standul său de stradă în 
500—600 ie:

Iată-l Ia cirseu înconjurat

este difuzor de cărți voluntar la Lupeni. 
unele zile, se vînd cărți în valoare de

de un grup de cumpărători

mulți salariați ai uzinei. Desigur 
că de la aceste excursii nu lipsesc 
componenții formațiilor de muzică 
ușoară și populară ale uzinei. Ne
lipsit este și maistrul Petru Stoica 
de la secția uscătorie, care a de
venit iubit de întregul colectiv de 
preparatori pentru felul în care 
știe să mînuiască claviatura acor
deonului, dar și pentru felul 
care își organizează schimbul 
care îl conduce, evidențiat în 
trecerea socialistă.

La 
către 
rației
lăcătușul Butuza Pavel, 
cianul Felea Alexandru, 
gista Lucian Maria, 
Loy Andrei, maiștrii Moldovan Tra
ian, Filimon 
Ioan, Mihai 
Vesa Maria, 
Dumitru și

După o zi petrecută în mijlo
cul naturii, preparatorii încep o 
nouă săptămină de lucru cu forțe 
noi.

pe
dor, Teodorescu Vasile și Ban 
fan, pe tîmplarul Coteț Matei, 
chetairul Morarii Alexandru,
zaicarul Todora Marin și munci
toarea Buștean Maria, pe utemiștii

Teo-
Ște- 
par- 
mo-

succes.
După 

muzical, 
crețarul 
șantierul 
artiștilor
muncitoresc 
frumosul 
torilor fruntași, rugîndu-i 
cit mai des printre ei.

clubul
pentru 
munci1- 

să vine?1

pe
în-

de

D. ALBESCU
corespondent

aceste excursii organizate 
comitetul sindicatului prepa- 
Petrila pot fi văzuți, adeseori 

electri- 
cantara-

brichetatorul

Iosif, inginerii Jerca 
Tudor, funcționarii 

Bacs Cornelia, Peșcan 
mulți alți preparatori.

GHEORGHE ECOBESCU
tehnician, preparația Petrila

t

In întreaga VăTCa Jiului au loc pregătiri intense pentru înlîmpi- 
narea celor două sărbători din august — Ziua minerului și 23 August. 
Dar aceste pregătiri se fac nu numai în abataje și întreprinderi ci și 
pe scenele cluburilor.

Formațiile artistice de amatori se străduiesc să prindă în vers 
și cîntec, entuziasmul muncii și realizăriiie obținute de colectivele de 
muncitori în cinstea celor două săbători. Toate acestea ei le vor reda 
în spectacolele pe care le pregătesc.

IN CLIȘEU: Taraful clubului muncitoresc din Vulcan la una din 
repetiții. Solistă Michi Lia.

Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia66 
din nou în orașul nostru

noastră, 
oamenii

pr îzen-

in prima jumătate a lunii august 
orașul Petroșani va găzdui ansam
blul de cîntece șl dansuri „Ciocîr
lia", unul din cele mai valoroase 
colective artistice din țara 
cunoscut și prețuit de 
muncii.

Ansamblul „Ciocîrlia" va
ta spectacole în centrele Văii Jiu
lui : 7 august în Petroșani, 8 au
gust la Uricani și Lupeni 9 august 
la Petrila — Lonea.

Desfășurînd o activitate bogată 
de-a lungul celor 15 ani de exis
tență, ansamblul „Ciocîrlia" a pre
zentat peste 4 400 de spectacole 
care au fost vizionate de pșste 
4 600 000 spectatori, muncitori din 
fabrici șl uzine, țărani colectiviști, 
intelectuali etc.

In afară de aceste spectacole 
prezentate în țară, ansamblul „Cio
cîrlia" a făcut mai multe turnee 
în țările socialiste cum sînt: 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R. D. Viet
nam, R.P.D. Coreeană. R.P. Mongolă.

R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.P. Un
gară etc., unde s-a bucurată de o 
caldă apreciere, fiind purtător al tra
dițiilor minunate ale bogatului nos
tru tezaur folcloric și mesager al 
culturii noastre noi, socialiste.

In multe din aceste țări ansam
blul a fost distins cu diferite or
dine, mărturie a prețuirii de care 
s-a bucurat.

In turneul întreprins în regiunea 
Hunedoara, ansamblul a prezentat 
spectacole în principalele centre 
ale regiunii: Deva, Hunedoara, 
Brad, Orăștie, Cugir, Călan. Recent, 
ansamblul „Ciocîrlia" a prezentat 
un frumos spectacol pe muntele 
Găina la tradiționala sărbătoare a 
moților — tîrgul fetelor.

Orchestra de muzică populară și 
soliștii ansamblului au devenit toar
ta cunoscuți publicului 
printr-un repertoriu 
înaltă ținută artistică, 
figurează cîntece de 
„Partid iubit cu tine

spectator 
bogat, de o 
In repertoriu 

masă ca: 
mergem" de

Ciiifi în numărul 31 al revistei „Flacăra"
— Sa naște un proiect — repor

taj de la Institutul Proiect-Bucu- 
rești, despre 
arhitecților și 
construcții cît 
frumoase.

— pionierii

munca neobosită a 
proiectanților pentru 
mai utile, cit mai

drumurilor lunare 
— o interesantă incursiune în is
toria visurilor milenare ale omeni
rii privitoare la descoperirea tai
nelor Lunii. Legende străvechi. Pa
gini de literatură știiiițifioo-fantas-

tică. Sfaturi pentru astronauții mi
tologici. Cum își imaginau cei din 
trecut Luna, zborurile cosmice, a- 
selenizările.

—- Pădurea de pe autostradă — 
schiță de scriitorul italian Italo 
Calvino.

— Agenda Două pagini de 
fotografii din actualitatea cultura
lă.

— Fotocronica săptămînii —*
Umor — Din toată lumea

M. Socor, „Republică măreață va
tră ’ de I. Chirescu, „Am 
cîntec ostășesc de Viorel 
și altele.

Apreciate sînt dansurile 
călușarilor", „Dansul fetelor 

„Brîul",

jurat" 
Doboș

„Jocul 
din 

Căpilna", „Brîul", , Dans oltenesc'' 
și scenariile coregrafice „Nunta de 
pe Someș", „Tablouri din galeria 
națională", etc.

In cadrul ansamblului de cintece 
și dansuri își desfășoară activitatea 
soliștii vocali Angela Moldovan, 
artistă emerită, Agata Druzescu, 
laureată a două concursuri inter
naționale, Aurelia Fătu-Răduțu, dan
satorul Ilie Ioan, artist smerit, 
Ion Cristoreanu, Benone Sinulescu, 
Maria Butaciu, Maria Păunescu și 
alți cîntăreți și soliști instrumen- 
tiști ca : Iosif Milu — taragot, Ilie 
Udilă — acordeon, Ion Oprea — 
nai, Marin Chiser — fluier și cim
poi, Ilie Alecu — țambal.

Dirijorul ansamblului Ion Hîrțan, 
al orchestrei populare Victor Pre- 
descu sînt apreciați pentru include
rea în repertoriu a cînt acelor din 
folclorul nou ca 
o floare", „Asta e 
„Jicnească”, „Mult 
măvara" etc.

Sosirea în Valea 
blului „Ciocîrlia", este așteptată cu 
multă bucurie de toți oamenii mun
cii care vor ști să 
multă căldură și 
cu aplauze sincer? 
care-1 va prezenta

,Țara mea e ca 
Moldova mea", 

mi-e dragă pti-

Jiului a ansam»

aprecieze cil 
să răsplătească 
spectacolul pe 
ansamblul.

Prof. HOGMAN CORNEL 
comitetul pentru cultură și. artă 

Petroșani . .

t
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Pe șantierul 7 Lupeni

Grijă pentru
tinerilor constructori

ridicarea calificării

In anul 1963 in fața construc
torilor de pe șantierul 7 Lupeni 
stau sarcini importante. Avem de 
predat 580 apartamente pentru mi
neri plus un bloc cu 40 aparta
mente pentru muncitorii construc
tori, deci în total 620 apartamente, 
o școală cu 16 săli de clasă, un 
cinematograf cu 500 de locuri pre
cum și lucrări edilitare 
acestor obiective.

Una din sarcinile de 
care partidul le-a trasat
torilor este îmbunătățirea contifiuă 
a calității lucrărilor, obiectiv 
seamă al întrecerii 
gențele in privința 
de la o zi la alta, 
rii trebuie să țină 
ceea ce

aduna
ți e pro- 

mate- 
ridicării

aferente

cinste pe 
construc-

de 
socialiste. Exi- 
calitătii cresc 

iar constructo- 
pasul cu ele,

se poate face doar prin 
stăpînirea tehnicii înaintate, a me
todelor și materialelor noi etc. Or, 
acestea reclamă din partea fiecă
rui tînăr muncitor o preocupare 
susținută pentru însușirea cunoș
tințelor teoretice și practice nece
sare unei perfecte stăpîniri a pro
cesului tehnologic și a mijloacelor 
tehnice cu care lucrează. Pe șan
tierul nostru se folosesc, bunăoa
ră, o serie de metode și materiale 
noi: țevi pentru instalații P.V.C., 
lencuirea fațadelor cu cărămidă de 
placaj, finisaje speciale la cine
matograf etc.

Pentru a ajuta tinerii construc
tori în îmbogățirea cunoștințelor 
lor profesionale, pe șantierul nos
tru au fbst organizate 7 cursuri de 
ridicare a calificării care sînt frec
ventate de 27 dulgheri, 86 zidari, 
16 tîmplari, 24 zugravi, 31 insta
latori, 8 electricieni, 9 parchetari. 
De asemenea, pe șantier funcțio
nează trei cursuri de calificare în 
care sînt cuprinși 30 zugravi, 36 
zidari și 15 timplari. Pentru pre
darea lecțiilor în aceste cursuri au 
fost desemnate cele mai bune ca
dre tehnice cum sînt 
trașcu Dumitru, Popa 
Rusu Petre.

Pentru mobilizarea tinerilor con
structori la cursuri au fost între
prinse diferite acțiuni. In 
rile U.T.M. și consfătuirile 
ducție au fost prelucrate 
riale despre însemnătatea
calificării profesionale de către ti
neri și despre obligațiile lor în a- 
ceastă privință, iar comitetul U.T.M. 
a trasat sarcini concrete membri
lor săi pentru mobilizarea tineri
lor la cursuri. Rezultatul : atit la 
cursurile de calificare cit și la 
cele de ridicare a calificării se în
registrează o frecvență bună. Toți 
cursanții dovedesc interes în însu
șirea materialelor predate. Se evi
dențiază în mod deosebit tinerii 
Neagoe loan. Dinu Constantin. Fo- 
naș Mircea, Militaru Ștefan. Pora 
Sabin, Pălivan Aurel, Caideș Ci- ■ 
ceron și alții care obțin rezultate ! 
bune atit la învățătură cit și în ‘ 
producție. i

In afara cursurilor, pe șantierul i 
nostru se organizează cu regulari- : 
tate pentru muncitori 
tehnice menite 
metodele noi în 
curînd au fost 
muncitorilor conferințele 
noi in executarea lucrărilor 
instalații cu materiale 
„Metode noi în executarea betoa- 
nelor armate" și altele.

Pe viitor comitetul U.T.M. și co
mitetul sindicatului 
își vor intensifica 
preocuparea pentru 
nerilor constructori 
ridicare a calificării lor profesio
nale, asigurîtid ca tineretul șantie
rului să fie la 
lor

j

tov. Dumi-
Romulus și

Q

Bpigada

conduce o echipăCorespondentul nostru voluntar Cîrstoiu Valentin
de instalatori sanitari pe șantierul 7 construcții din Lupeni.

Iată-1 pe tovarășul Cîrstoiu explicînd tovarășilor săi de muncă Pa- 
rască Ilie și Soțan Teofil „taina" realizării unei etanșeități perfecte la 
conductele de apă

(Urmare din pag. l-a)

și alții care informează 
despre stadiul în care 
îndeplinirea angajamen- 
întrecere, organizează 

in fața graficului de

lo- 
fie 
în- 
zil-

O

Ilustrate din concediu
’ ' ! 

conferințe I 

să popularizeze I 
construcții. De 

expuse în fața 
„Metode 

de 
P.V.C.",

de pe șantier 
și mai mult 
mobilizarea ti- 
la formele de

înălțimea sarcini- 
tot mai mari ce-i nevin.

PAVEL PIȘ CORE AN
secretarul comitetului U.T.M.

CORNEL VASIAN
șeful organizării muncii 

Șantierul 7 construcții — Lupeni

pandamentelop «nalte
colectivul 

al minei 
de mine- 

drept me- 
realizează

rdkeș Toma. Și pe 
deoarece brigada 
mai mari randamente în sec- 

și chiar pe exploatare la lu-

Așa este denumită în 
sectorului Iii investiții 
Uricani brigada condusă 
rul 
rit. 
cele 
tor
crările de înaintare în piatră. Fo
losind cu pricepere o mașină pneu
matică de încărcat cu cupă și uti- 
lizînd la armare armături metalice 
T.H. 5, brigada lui Tdkeș a reali
zat în luna Iunie un randament 
de 2,972 m.e./post depășind cu pes
te 1,5 m.c. de steril excavat pe

post randamentul planificat. Ase
menea realizări obțin minerii a- 
cestei harnice brigăzi și în luna 
aceasta la săparea galeriei de trans
port spre blocul II nord de la ori
zontul 580. La această lucrare, 
brigada a realizat în două decade 
din iulie o avansare de 50 metri 
în galerie cu profil dublu și 
randament de aproape 2 m.c. 
post. Doar numele brigăzii 
Tbkeș Toma figurează „cap 
listă"
la sectarul de investiții I

1K1

pe 
Iui 
de

pe panou! celor evidențiate
i

Hărnicia brigăzii lui Bartha Dio- 
nisie de la mina Dilja e bine cu
noscută. Formată din oameni pri- 
cepuți in ale mineritului și disci
plinați, , 
depășesc 
de plan, 
intimplat 
fi lipsit 
șut.

lată insă că intr-o zi vagoneta
rul Doszo Gheza a fost lipsă la 
apel. A doua zi iară, și tot așa ci
teva săptămîni ia tind. O fi lip
sind el de ia șut dar în cartea 
ștaigărului, in dreptul numelui săi;, 
nu apărea nici un nemotivat. Nici 
nu se putea: omul era plecat în 
concediu.

...Cînd a ajuns in gară la Eforie, 
inserarea incepuse să coboare pes
te stajiune. încă din gară, nolj oas
peți ai stațiunii au fost intimpinafi 
cu multă atenjie. Un tovarăș ii 
Îndruma spre mașinile ce urma 
să-i ducă la biroul de cazare. Aici 
sute și sute de oameni. Și totuși 
in scurtă vreme au fost repartizați 
cu toții. Camerele frumoase și con
fortabile imbiau la odihnă De 
pe balcon stațiunea feeric luminată 
oferea o priveliște de basm. Peste 
fot numai lumini. Undeva în de
părtare, părea că se vede o citn- 
pie întinsă, griu unduind în bătaia 
vintului.

— Dar unde o fi marea ? — se 
Întreba nedumerit Gheza. Curiozita
tea i-a fost satisfăcută a doua zl 
odată cu ivirea zorilor. Cimpia din 
ajun a dispărut ca prin farmec, 
iar in locul ei, a apărut Întinsul 
nemărginit al mării. Razele soare 
lui se jucau pe oglinda uriașă a 
apei poleind-o în mii de culori 
Zărind pentru prima dată marea, 
scapi fără să vrei o exclamație de 
admirație.

Pe litoral prieteniile se leagă re
pede. Gheza și-a găsit tovarăși de 
odihnă din alte coifuri ale țării, 
de care e legat prin aceleași nă-

nu i de mirare că ei își 
in fiecare lună sarcinile 

De cînd e brigada nu s-a 
ca din rindurile ei să 

cineva r:e motivat de la

zuinți: cu lojii contribuie la con
struirea socialismului, la Înflorirea 
patriei noastre dragi. Aici insă erau 
cu toții la odihnă și chiar in con
cediu timpul trebuie folosit din plin, 

sînt at ițea treburi I Să te ,,lupii" 
trei ori pe zi cu mese bogate,, 
Iaci bale și plaje, iar după 
„obosit ' să stai pe terasa

activitate

bază a- 
comitetu-

ce
li
să 

as-
nu-ți 
orta
ci r ic c 
Le-a

Șl

Hi 
de 
să 
ai
nuia din irumoasele restaurante, 
bei o bere de la gheată și să 
culți o muzică... Aproape că 
mai rămîne timp să le scrii 
cilor. Dar le-a promis, și ca 
miner s-a linut de cuvint.
scris ortacilor, tot de la mare, 
lăcătușul Smărăridoiu Gicu, iar dul
gherul Pănescu Nicolae și sudorii/ 
Ciobanu Vasiie au trimis vederi 
de la Predeal. Dar parcă numai 
ei au trims asemenea vederi ? Piuă 
acum au făcut-o in acest an 87 
mineri, meseriași și tehnicieni 
la mina Dilja, iar numărul lor 
crește și mai mult in 
și IV.

Fie că iți petreci 
munte ori la mare, 
plăcut. Cînd vezi 
frumuseți, iar inima
fericire, e greu să găsești cuvinte 
care să exprime tot ce simți. Și to
tuși citeva cuvinte pe o ilustrată 
spun mult. Ele vorbesc despre via
ța fericită pe care o trăiesc astăzi 
oamenii muncii

trimestrele

concediul 
e la iei 
însă

de 
de 
va
III

.'a 

de 
atiteu 

ți-e plină de

loan, Ilinceanu Petru, Bina loan, 
Mihuț Victor, Doina Ioan, Molnar 
Alexandru 
muncitorii 
se află cu 
telor de 
convorbiri
producție și a gazetei de perete.

La indicația biroului organiza
ției de bază, comitetul de secție și 
conducerea sectorului au luat mă
suri ca la fiecare loc de muncă 
din subteran să se instaleze 
zinci șl panouri prin care să 
popularizate angajamentele de 
trecere ale brigăzilor, planul
nic al acestora, precum și numele 
maiștrilor ce răspund de activita
tea fiecărei brigăzi. La propunerea 
organizației de bază, comitetul 
U.T.M. din sector a înființat în 
subteran un post utemist de con
trol care desiășoară o 
bună.

Biroul organizației de 
cordă un ajutor eîectiv
lui de secție sindicală in organi
zarea întrecerii socialiste. In pre
zent, toate cele 14 brigăzi din sec
tor se întrec pe bază de angaja
mente concrete. Pozitiv este iaptul 
că luna trecută, toate brigăzile 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de producție.

Organizind tot mai bine munca, 
folosind din plin utilajele existen
te, aplicînd procedeele tehnologice 
moderne, colectivul sectorului XI 
investiții al minei Petrila a obținut 
în primul semestru al anului rea
lizări importante în îndeplinirea 
planului la toți indicatorii. Planul 
valoric al producției globale a 
îost realizat în proporție de 132,4 
la sută, iar la metri liniari și cubi, 
planul a îost depășit cu 28,8 și 
respectiv 31,1 la sută. In trimes
trul II productivitatea
crescut cu 2 la sută în comparație 
Cti planul. La acest bilanț, o con
tribuție importantă au adus-o mi
nei ii din brigăzile conduse de tov. 
Somogy Iuliu, Dogaru Sevastian,
B. 'tuza Petru, Kalath Otto și altele 
care și-au depășit productivitatea 
muncii cu 0,40—0,58 m.c. pe post.

Colectivul sectorului nostru este 
hotărît ca și în viitor să munceas
că din ce în ce mai bine pentru 
a-ș îndeplini cu cinste sarcinile 
de plan, pentru a deține pe mal 
departe drapelul de sector iruntaș 
<n activitatea investiții pe
C. C.V.J.

rn uncii a

din patria noastră 
grijii părintești aca urmare a 

partidului.
R. BÂLȘAN

Asigurarea la ADAS a posesorilor de motociclete, 
motorete, scutere

încheierea contractului de asigu
rare, Administrația asigurărilor de 
stat plătește asiguratului, în caz 
de accident sau avarie a vehicu
lului moto asigurat, următoarele 
sume ;

— 5 000 lei, la asigurarea pen
tru cazuri de avarii, drept despă
gubire a daunei suferite. Valoarea 
despăgubirii se stabilește în limita 
sumei asigurate indiferent de va
loarea vehiculului, apllcîndu-se 
principiul de prim risc;

— 10 000 lei de fiecare persoa
nă accidentată, la asigurarea pen
tru cazuri de despăgubiri civile;

-- 5 000 lei pentru pagube 
zate la bunuri materiale sau 
male;

— 10 000 lei, la asigurarea
tru cazuri de accidente, de fiecare 
persoană ajunsă în stare de inva
liditate permanentă totală. In caz 
de Invaliditate permanentă par
țială se plătește o parte din suma 
maximă amintită, proportional cu 
gradul de invaliditate. Pentru as* 
cidentarea mai multor persoane în

Direcția Generală ADAS a în
ființat o nouă formă de asigurare 
facultativă a oamenilor muncii, 
necesară și foarte avantajoasă. 
Este vorba despre asigurarea fa
cultativă globală a proprietarilor 
de motociclete, motorete, scutere, 
lată care sint condițiile de asigu
rare și avantajele de care benefi
ciază asiguratul. Contractul de a- 
sigurare se încheie in baza unei 
prime unice de 130 lei plătită de 
asigurat. Asiguratul beneficiază de : 
asigurarea pentru cazurile de a- 
varii la motocicletele, motoretele, 
scuterele asigurate; asigurarea pen
tru cazurile de despăgubiri civile 
imputate posesorului autovehiculu
lui asigurat ca urmare a acciden
telor provocate de acesta; asigu
rarea pentru cazurile de accidente 
suferite de conducătorul motoci
cletei, motoretei sau a scuterului, 
precum 
de cel 
resc pe 
torului
desta sumă de 130 lei, achitată la

și a persoanelor (în vîrstă 
puțin 14 ani) care căiăto- 
șaua din spatele conducă- 

orj în ataș. Pentru mo-

cau- 
ani-

pen-

unul și același accident, nu există 
o sumă asigurată maximă și se 
plătește pentru fiecare persoană în 
parte despăgubirea cuvenită în li
mita sumei asigurate;

— 5 000 lei în caz de deces pro
dus în urma accidentului.

Sumele atribuite sînt fixe și 
deci nu pot fi majorate. Dar se 
pot însă încheia două sau mai 
multe contracte de asigurare 
facultativă globală, în care caz se 
însumează toate sumele asigurate 
din toate contractele în vigoare.

In acest gen de asigurare sînt 
cuprinse numai accidentele de 
circulație Asigurarea poate fi în
cheiată, prin inspectorii de asigu
rare. de către orice persoană care 
are în posesia sa motociclete, mo
torete, scutere, triciclete — indi
ferent de capacitatea cilindrică a 
motorului.

GH. COCHECI
șef. serv. asig. Direția regională

ADAS Hunedoara

Anunță publicul consumator că s-a redus prețul 
august la 31 august la următoarele produse:

— Țesături de
— Țesături de
— încălțăminte

20 la sută.
— Tricotaje de
— Confecții din țesături de in și bumbac cu 25 la sută.
— Marochinărle P.V.C. (poșete) cu 20 la sută.
Vizitați magazinele noastre in care găsiți un bogat sorti

ment din aceste produse.

mătase cu 20 la sută, 
in și cinepă cu 20 la sută, 
cu fețe de plnză pentru femei

bumbac cu 20 la sută.

pe perioada

șl copii cu

ANUNȚ
C.F.R. Timișoara 
electromecanici

recrutează candidați pen-
S.C.B., electromecanici 

electrice de tracțiune, cu

Direcția regională 
tru școlile tehnice de 
T.T.R. și electromecanici stații și rețele 
durata de 2 ani, dintre absolvenții școlilor medii de cultură ge
nerală cu și fără examen de maturitate, în vîrstă de 17—25 
ani. Școlile se deschid la 1 octombrie 1963 la București, iar 
admiterea se face pe baza mediilor obținute în ultima clasă la 
școala medie sau media examenului de maturitate, 
școlii elevii vor primi o bursă 
didaților se depun Ia serviciul 
Timișoara, pînă în ziua de 21 
mătoarele acte :

1) Cerere de înscriere.
2) Diploma de maturitate sau certificatul de absolvire a 

școlii medii de cultură generală.
3) Certificatul medical cu rezultatul vizitei medicale, făcut 

la policlinica C.F.R. și rezultatul analizei sîngelui și a radiosco- 
piei pulmonare.

4) Autobiografia.
Informații se pot primi la telefoanele 49—50, 49—51 și in

terior 419, 342, 393.

Pe durata 
lunară de 300 Iei. Dosarele can- 
regional C.T. C.F.R. din stația 
septembrie a. c. însoțite de ur-
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Lordul Home a plecat din Londra 
spre Moscova

BONDRA 3( Agerpres).
Ea 3 August, lordul Home, mi

nistrul afacerilor externe al Angli
ei, a plecat din Londra spre Mos
cova pentru a participa la semnarea 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub

Pe aerodromul din Londra, 
a declarat: „După semnarea 
tulul, vor avea loc tratative 
tite, în scopul discutării și
noilor probleme în care putem ob
ține un progres, precum și în le-

apă. 
Home 
trata- 

tripar- 
fixării

gătură cu ordinea discutării lor; 
Sper că vom repurta succese".

Referindu-se la pozițiile altor țări, 
ministrul afacerilor externe al An
gliei a amintit că președintele de 
Gaulle a declarat că nu dorește 
să adere la acest 
adăugat : „Sper însă 
alte țări vor adera".

Lordul Home este 
ward Heath, lordul 
vat și de o serie
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Angliei.

Tratat. El a 
că numeroase

însoțit de Ed- 
sigiliului pri

de funcționari

0

Miting împotriva teroarei 
din Venezuela

CARACAS 3 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unui mi

ting organizat de Asociația „Pentru 
Venezuela" viceamiralul Wolfgang 
Larrazabal, care candidează la vii
toarele alegeri prezidențiale, a de
clarat că Partidul Comunist din Ve
nezuela și „Mișcarea revoluționară 
de stingă", trebuie să fie admise

—=0J

In urma cutremurului de la

Ia participarea în apropiatele ale
geri prezidențiale.

Vorbitorii care au luat cuvîntul 
la miting, au condamnat hotărîrea 
guvernului Betancourt de a priva 
Partidul Comunist din Venezuela 
și „Mișcarea revoluționară de stin
gă" de dreptul de 
alegeri, arătînd că 
poziție pot renunța 
la alegeri în semn
potriva acțiunilor guvernului.

Participanții la miting au condam
nat atmosfera de teroare și perse
cuții în care se desfășoară pregăti
rea alegerilor.

a participa la 
partidele de o- 
la participarea 
de protest îm-

Skoplje

e
I
I 
t
I
i t

orășe- 
decla- 
urma 

Apro-

Peste 2 000 de morți 
și 2 600 răniți

BELGRAD 3 (Agerpres).
Președintele Scupșcinei 

nești Skoplje, B. Popov, a 
rat că numărul morților în 
cutremurului depășește 2 000.
ximativ 2 600 de persoane au fost 
rănite.

întreprinderile iugoslave iau toate 
măsurile pentru ca pînă la sfîrși- 
tul anului să instaleze în Skoplje 
locuințe tip barăci cu o suprafață 
Jocativă de un milion metri pă- 
Irați pentru a asigura mutarea lo
cuitorilor din corturi. B. Popov a 
declarat că Skoplje va fi recon
struit în 3—4 ani.

— = O=—

Demonstrații in Pakistan
CARACI 3 (Agerpres).
La Caraci au avut loc mai multe 

demonstrații la care au participat 
sute de studenți și cetățeni pakis
tanezi cerînd retragerea țării lor din 
alianțele militare. Agenția americană 
United Press Internațional relatează 
că studenții au organizat 
festație de protest în fața 
nematograf din Caraci la 
prezenta un film american 
pagandă.

O altă demonstrație a
ganizată în fața clădirii Reprezen
tanței O.N.U. din Caraci. Demon
stranții purtau lozinci în care se 
cerea retragerea Pakistanului din 
pactele S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.

- = © = -
Catastrofă feroviară 

în Uruguay
MONTEVIDEO 3 (Agerpres).
In noaptea de 2 spre 3 august, 

la o distanță de 11 kilometri de 
Montevideo, s-a produs o catastro
fă feroviară. Un tren de persoane 
a deraiat după ce a pornit, dintr-o 
eroare, pe o linie secundară apar- 
ținînd unei fabrici de superfosfați.

Potrivit datelor oficial anunțate 
de direcția căilor ferate din Uru- 
guav, numărul victimelor se ridică 
la 40 de morți și peste 100 de ră
niți.

o mani- 
unui ci- 
care se 
de pro-

fost or-

Noi luări de poziție in favoarea 
Tratatului tripartit încheiat la Moscova

Adeziunea Tunisiei
TUNIS 3 (Agerpres).
Secretariatul de Stat pentru A- 

faceri Externe al Tunisiei a dat pu
blicității un comunicat prin care 
se anunță că „guvernul tunisian 
a hotărît aderarea Tunisiei la Tra
tatul de la Moscova cu 
interzicerea experiențelor 
în atmosferă, în spațiul 
sub apă".

O.N.U. 
subliniat primul minis- 
declarație care promite 

insuflă bucurie. In pre- 
creat condiții pentru

încordării internaționale.

privire la 
nucleare, 

cosmic și

Condiții mai bune 
slăbirea încordării 

internaționale

pentru

OSLO 3 (Agerpres).
Intr-o convorbire cu un redac

tor al ziarului , Arbeiterbladet", 
primul ministru al Norvegiei Ger
hardsen a declarat că „nimic nu 
poate oferi Norvegiei o mai mare 
securitate decît îmbunătățirea re
lațiilor dintre U.R.S.S. și America". 
Cele trei 
tratatul a 
sat să se 
consideră
au declarat că vor 
obținerea unui acord 
dezarmarea generală

guverne care au parafat 
spus Gerhardsen, au lă- 
înțeleagă

numai un
clar că ele îl 
prim pas. Ele 
milita pentru 
cu privire la 
și totală sub

Succese ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

SAIGON 3 (Agerpres).
In săptămîna care a trecut for

țele patriotice din Vietnamul 
sud au atacat mai multe puncte 
militare întărite ale diemiștilor 
situate in orașele din jurul 
capitalei Saigon. Agenția U.P.I., 
a declarat că armatele die- 
miste au avut pierderi grele : 600 
de militari uciși și răniți, aproape 
400 de arme și importante canti
tăți de muniții capturate de parti
zani.

de

In același timp, trupele diemiste 
au continuat operațiunile de reprima
re împotriva populației satelor ca
re au dat ajutor partizanilor.

In cursul unei astfel de opera
țiuni, arată agenția U.P.I., avionul 
avangardă, în care se afla un o- 
fițer american și un diemist, a 
fost doborît de patrioți în sudul 
părții centrale a Vietnamului de 
sud, la 42 de mile de orașul Da 
Nang.

MANILA. — După cum relatează 
agenția France Presse din Manila, 
cazurile de holeră semnalate recent 
în oraș au căpătat caracterul unei 
epidemii. După cum a declarat Mi
nisterul Ocrotirii Sănătății din Fi- 
lipine, au fost înregistrate cazuri 
mortale. Sute de persoane suferind 
de holeră, au fost internate în 
spitalele municipale.

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Pierre Salinger, 
a anunțat că ambasadorul Statelor 
Unite în Panama, Joseph Farland, 
și-a dat demisia din funcția sa. A- 
genția Reuter relevă că Farland 
„a criticat vehement programul 
alianței pentru progres în America 
Latină".

REYKJAVIK. — La 2 august în 
capitala Isiandei la Reykjavik, nu a 
apărut nici un cotidian din cauza gre
vei ziariștilor care cer majorarea 
salariilor.

TUNIS. — După cum a anunțat 
Secretariatul de Stat pentru Afaceri 
Externe al Tunisiei, guvernul aces
tei țări a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu Portugalia.

HAVANA. — La cele patru fa
cultăți ale Universității Centrale 
din provincia Las Villas, din apro
piere de Santa Clara, învață în 
prezent 1 750 de studenți. Această 
universitate este una dintre cele 
mai mari școli superioare din Cuba. 
După victoria revoluției a luat 
ființă o facultate pentru muncitori 
și țărani și o facultate pentru pre
gătirea viitorilor studenți. Aproxi
mativ 6 000 de studenți se pregă
tesc să devină ingineri.

TOKIO. — La 2 august în apro
pierea orașului Itoigawa (prefectura 
Niigata), pentru a doua oară în 
acest an, a început să erupă vul
canul Yakziama. Acest vulcan con
stituie un loc preferat al alpiniștilor 
japonezi. Nu este cunoscută soar
ta cîtorva grupuri de alpiniști ca
re escaladau vulcanul în această 
zi

Pericolul unei agresiuni din partea 
Tailandei asupra Cambodgiei

LONDRA. — La Londra au fost 
anunțate sentințele în procesul 
intentat organizatorilor exploziei 
de lingă clădirea redacției ziarului 
„Daily Worker", care a avut loc 
la 26 mai. Trei huligani din orga
nizația 
tă" au 
re pe 
anL

fascistă „Mișcarea unionis- 
fost condamnați la închisoa- 
termene între 15 luni șj 2

FNOM ,-ENH 3 (Agerpres).
France Presse relatează 

<fia Pmb Penh că guvernul regal 
•1 CMbodgiei a dat publicității 
o dfriwtx ia care subliniază 
„existența pencotului unei agre
siuni directe" <te> partea Tailaadei. 
Acest lucru, se ars.ă in declarație,

este dovedit de recenta „dislocare 
a trupelor tailandeze de-a lungul 
frontierei cu Cambodgia".

Guvernul regal al Cambodgiei 
a subliniat că vor fi luate toate 
măsurile necesare pentru „a asl 
gura apărarea teritoriului național".

ROMA. — Continuînd acțiunile 
întreprinse împotriva organizației 
teroriste Mafia, poliția italiană a 
arestat pînă la 2 August 600 de 
membri ai acestei organizații. 54 
dintre ei au și fost deferiți jus
tiției. Au fost descoperite, de ase
menea, numeroase depozite de arma 
și muniții ale Mafiei.

un strict control internațional, în 
conformitate cu scopurile 
Aceasta, a 
tru, este o 
mult, care 
zent s-au 
slăbirea

In încheiere, primul ministru s-a 
pronunțat din nou pentru aderarea 
Norvegiei la Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară și și-a exprimat speranța 
eă se vor întreprinde și alte mă
suri. In primul rînd, după părerea 
lui, trebuie luate măsuri pentru a 
împiedica răspîndirea armei ato
mice.

de nea- 
între țările membre ale 
și statele participante la 

de la Varșovia.
Politic al C.C. al P.C. 

subliniază eă nimic nu 
a

Un succes al politicii 
de coexistență pașnică

RABAT 3 (Agerpres).
Intr-un articol redacțional inti

tulat „Acordul de la Moscova — 
un succes al politicii de coexis
tență pașnică", ziarul marocan 
„Al-Mukafih” arată că Tratatul pa
rafat de guvernele U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei, cu privire Ia interzice
rea parțială a experiențelor nu
cleara, are o mare însemnătate is
torică.

Ziarul subliniază marile transfor
mări petrecute în Iunie datorită u- 
riașului progres înregistrat de sis- 

,, temui mondial socialist. „Tratatul 
de la Moscova, subliniază în în
cheiere ziarul „Al-Mukafih”, con
stituie un pas înainte, unanim a- 
probat de popoarele africane".

• «•

Politii
Francez

PARIS 3 (Agerpres). 
Biroul Politic al C.C. 

lui Comunist Francez a 
citații o declarație în 
că Tratatul privitor la 
experiențelor cu arma

al Partidu- 
dat publi

caxe arată 
interzicerea 
nucleară a

0

trezit în Franța, ca de altfel și în 
întreaga iume, mari speranțe.

In cadrul recentei sale confe
rințe de presă — se arată în de
clarație — președintele Franței, de 
Gaulle, a refuzat categoric să a- 
dere la acest tratat și s-a pronun
țat împotriva unui pact 
gresiune 
N.A.T.O.
Tratatul

Biroul 
Francez
poate justifica această politică 
guvernului francez, care încearcă 
de fapt să torpileze primele hotă- 
rîri menite să permită înaintarea 
în continuare pe Galea unei păci 
trainice și îndelungate, pe calea*-» 
dezarmării.

Partidul Comunist Francez chea
mă pe toți oamenii muncii demo- 
crați să-și dubleze eforturile pentru 
a determina guvernul francez să 
adere la Tratatul de la Moscova.

Aprobare și sprijin
LAGOS 3 (Agerpres).
Guvernul Nigeriei aprobă și spri

jină întru totul Tratatul privitor 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în atmosferă, în Cos
mos și sub apă parafat recent la 
Moscova de către reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. 
sideră că prin 
cut primul pas 
lea coexistenței 
zării scopului principal 
marea 
rat M. 
riei la 
pentru

M. Mbu a subliniat, de aseme
nea, că Nigeria sprijină propune
rea guvernului sovietic cu privire 
la încheierea unui pact de neagre- ** 
siune între 
N.A.T.O. și 
Tratatul de

către
și Angliei 
aceasta a 
important 

pașnice și

și con
test fă- 
pe ca- 
a reali- 

- dezar- 
generală și totală, a decla- 
Mbu, șeful delegației Nige- 
Comitetul celor 18 state 

dezarmare.

țările membre ale 
statele participante le 
la Varșovia.

cupsacomuna — o 
penfpu țăpile africane

ACCRA 3 (Agerpres).
In legătură cu conferința mi

niștrilor afacerilor externe, care s-a 
deschis la 2 august la Dakar, zia
rul „Ghanian Times", într-un am
plu articol abordează problema 
semnării de către 18 state africa
ne a acordului cu privire la aso
cierea la Comunitatea 
Europeană. Ziarul
membrii Comunității 
Europene sînt „acele 
timp de mulți ank au 
primat alte țări. Este
ceput ca popoarele africane ime
diat ce au scăpat de jugul colo
nial să cadă din nou victime co-

Economică 
subliniază eă

Economice 
state care 
jefuit și o- 
de necon-

reprezintă alt- 
Este posibil ea 
să aștepte a- 

pe urma aso-rapide de
aceștia, dar noi nu ne în- 
îi așteaptă o dezamăgire

subliniază că țările afri-

lonialismului pentru că Piața co
mună europeană nu 
ceva decît o cursă.
unele țări africane 
vantaje 
cierii cu 
doim că 
amară".

Ziarul
cane care au aderat la Piața co
mună au încheiat o alianță cu forțe 
nefaste. Pînă ce nu vor crea o 
piață africană proprie, economia 
continentului negru nu va fi decît 
un apendice ale puterilor imperia
liste, scrie în încheiere „Ghanian 
Times".

Scîn-
8,30
ope-
10,00

PROGRAM DE RADIO
5 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului 
teia, 8,06 Muzică populară, 
Scene, dansuri și coruri din 
re, 9,00 Tinerețea ne e dragă,
Potpuriuri și uverturi, 11,05 Pagini 
orchestrale din opere, 12,00 Soliști 
instrumentiști de muzică populară,
12.30 Muzică din operete, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Muzică u- 
șoară, 15,30 Melodii populare, 
16,15 Vorbește Moscova I 
Muzică ușoară orchestrală, 
Din muzica popoarelor, 18,30 Lec
ția de limba rusă (pentru începă
tori), 19,00 Revista economică ra
dio, 19,20 Muzică populară, 20,40 
Muzică ușoară, 21,15 Tribuna ra
dio, 21,25 Opereta : „Culegătorii 
de stele" de Florin Comișel (mon
taj muzical-literar). PROGRAMUL 
II. 10,10 Cîntece de Vasile Timiș,
10.30 Melodii populare, 11,15 Din 
schițele tînărului scriitor Fănuș 
Neagu, 12,05 Muzică din opere,
12.30 Muzică populară, 13,00 Călă
torie muzicală — în program muzi-

16,45
17,50

că ușoară, 13,37 Muzică distracti
vă interpretată de fanfară, 14,35 .
Muzică ușoară interpretată de „Trio 
Armonia", 14,55 Fragmente din o- 
pere, 17,00 Soliști instrumentiști și 
mici formații de 
18,30 Cîntece și 
20,20 Interpretul 
slav Rostropovici, 
chinilor". 
povestiri 
James 
ușoară.

muzică ușoară, 
jocuri populare, 
săptămînil: Msti- 
21,30 „Golful re- 
dramatizată după 

englez 
Muzică

Lectură
ale scriitorului

Aldrige, 22,13

0

PETRILA : Casa
răscruce; VULCAN : Preșe-

CINEMATOGRAFE
5 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Lanterna cu amintiri; AL SAHIA: 
Vîrsta dragostei;
de la
dintele — centru înaintaș. Tranda
firii cu petale de aur (completare); 
CR1VIDIA. ; Omul amfibie; BĂRBĂ- 
TENI : Regele Neapolului;
CÂNI ; împotriva zeilor.

URI-

ornACn» ST ADMWISTRATIA Petroșani. Str. Republicii «r 56 Tel Interurban 322. automat 269 Index 40 369
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