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Citiți în pagina IV-a:
•sDin țările socialiste.
• Seară a prieteniei sovieto-romîne.
o Prelungirea operațiunilor O.N.U. în Congo.
8 Agravarea situației politice din Columbia.
• Răpirea lui di Stefano — o acțiune spectaculoasă de protest a

F.A.L.N. din Venezuelan
«O.S.A. anchetează conflictul dintre Haiti și R. Dominicană.

Cu angajamentul depășit
La începutul acestui an, 

colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
la Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșani 
s-a angajat să depășească 
volumul producției globale 
(pe 12 luni) cu 1 la sută, 
să sporească productivi- 
tăt £ muncii cu 1,5 la su
tă, să economisească la 
prețul de cost al lucrări
lor efectuate 520 000 lei. 
Muncind organizat, apro
vizionat la timp cu ma
teriale și extinzînd în 
toate secțiile metodele 
înaintate de muncă, apli
cate de maiștrii și șefii

de brigadă Cozrrta loan, 
Hebedean loan, Buturoa- 
gă Marin, Chiș Teofil, 
Farcaș Petru, Voina Ște
fan, Tefeleș Gheorghe, 
colectivul uzinei a reușit 
să depășească angaja
mentele luate chiar din 
primele 7 luni de activi
tate. Pînă în prezent, vo
lumul producției globale 
a fost depășit cu 15,4 la 
sută, productivitatea mun
cii cu 22 la sută, iar eco
nomiile obținute la prețul 
de cost se ridică la suma 
de 1 300 000 lei.

I. BERTOTI 
corespondent
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In sprijinul muncii minerilor
Colectivul secției meca

nice de la mina Dîlja spri- 
jină îndeaproape activita
tea brigăzilor care lucrea
ză în subteran. Zilele tre
cute, de exemplu, echipe
le conduse de Imre Bella. 
Ciobanu Vasile și Vladu 
Gheorghe au luat iniția
tiva de 

metalice 
lor care 
cir sa puțurilor sau 
rea suitorilor de 
Acest lucru aduce

rAoace
metalice

a confecționa cu 
proprii moazele 
necesare mineri- 
lucrează la adîn- 

bate-
aeraj. 
lunar

minei o economie dî cir
ca 50 000 lei.

De asemenea, la propu
nerea membrilor de partid 
din secția mecanică a mi
nei au fost pornite ac
țiuni de valorificare a șu
ruburilor vechi și a tablei 
degradate. Pînă în pre
zent au putut fi revalo
rificate circa 4 000 șuru
buri și 300 m.p. de tablă 
din care s-au confecționat 
zeci 
flanșe, 
etc.

de tuburi, capace, 
izolatori de aer

I. MARTON
corespondent

Realizări gospodărești
La mina Vulcan, munci

torii din sectorul adminis
trativ obțin în activitatea 
lor succese însemnate. In 
cursul primelor două luni 
din semestrul II, ei 
reamenajat cu 
proprii drumul 
pentru vehicule 
na Paroșeni, au 
în incinta

au
mijloace 

de acces 
spre mi- 
construit

exploatării o 
rampă pentru încărcarea 
fierului vechi și au preș, 
tat peste 1 000 ore de

des- 
sti- 

in

muncă patriotică la 
cărcarea, sortarea și 
vuirea materialelor 
magazii și depozite.

De asemenea, în aceas
tă perioadă a fost colecta
tă din subteran și de la 
suprafață cantitatea de 50 
tone de fier vechi. Aceste 
acțiuni 
reducă 
dărești

au permis să se 
cheltuielile gospo- 
cu circa 20 000 lei.

A. DUMITRU
corespondent

ÎNSEMNĂRI de reporter

A OPTA „STEA"...
Milenarul Jiu a fost în ultimii 

ani martorul unei munci clocotitoa
re pe lunca sa de la Paroșeni. 
Mina și mintea omului, pornite pe 
lapte mari, demne de epoca zile
lor noastre, au schimbat înfățișa
rea acestor locuri dîndu-le un sens 
nou. Și prefacerile continuă la Pa
roșeni, își lărgesc cadrul.

...Printre tufele de mărăcini de 
pe dealul ce străjuiește Paroșeniu! 
dinspre nord, primii ghiocei anun
țau trezirea naturii la viată. Sosise 
o primăvară ce marca începutul 
unor mari prefaceri pe acest deal 
și în adincurile Iui. Au poposit mai 
întii aici topografii îndreptînd lu
neta teodolitului spre coama dea
lului și trasînd un drum nevăzut, 
dar cu contur precis în schite ș; 
calcule. In urma lor au sosit apoi 
mineri, montori, zidari, dulgheri, e- 
lectricieni. Minerii și-au început 
munca pe locul unde topografii 
trasaseră jaloanele drumului spre 
inima cîmpuiui minier Paroșeni. In 
preajma zilei de 1 Mai a început 
săparea și betonarea galeriei de

drum de acces pentru aproviziona
rea cu materiale, s-ă montat un 
compresor și un transformator, au 
fost făcute amenajări de suprafață, 
sînt în curs de construcție maga
zie de scule și materiale, birouri, 
se extind lucrările de amenajare 
la halda de steril.

Crește colectivul de muncă de 
ia noua mină. De .'a o mînă de 
muncitori cît număra în martie, 
cînd au început lucrările pregăti
toare la suprafață, colectivul a 
crescut simțitor ajungînd în prezent 
la zeci de oameni. De la data de 
17 iulie și-a început munca o nouă 
brigadă de înaintări, cea a mine
rului Moloci Tudor adusă cu trans
fer de la mina Lupeni. Acestei bri
găzi i s-a încredinfat săparea și 
betonarea galeriei ele coastă nr. 2 
a viitoarei mine. Lucrările conti
nuă cu spor și într-o galerie și în 
cealaltă. Sprijiniți cu îndrumări 
tehnice de tînărul inginer Golstein 
loan, cu materiale și asistență teh
nică calificată, de maistrul minier 
Borza Dezideriu, minerii din briga-

în urmă provo- 
iarna grea, ei au 
o seamă de suc- 

muncă. Astfel,

Tînăra muncitoare Zamfir Eoaterina realizează 
depășiri zilnice între 10—15 la sută, la legarea scu- 
lurilor de mătase.

Iat-o zîmbind fericită că și în cursul lunii august 
a obținut rezultate care o situează pe primele locuri 
in întrecerea socialistă ce se desfășoară între depă- 
nătoarele de la Viscoza Lupeni.

------------ Q-------------

fltlivhale SDslinDtâ Io narclietele forestiere
Muncitorii forestieri din 

Valea Jiului se’străduiesc 
să exploateze cît 
mult material 
pentru realizarea 
șirea sarcinilor 
ce le revin. In 
trecută din acest
duindu-se să lichideze ră- 
mînerea 
cată de 
obținut 
cese în
planul anual la zi este 
depășit 
cher estea 
481 m.c. 
cu 1 580 
lemn de
le, cu 1 600 bucăți la tra
verse înguste fag. Depă
șiri asemănătoare 
registrează și la 
gater rășinoase, 
tea de fag, doage
La alte sortimente, prin
tre care lemn 
de construcții

mai 
lemnos, 

și d spa
de plan 
perioada 
an, stră-

cu 1000 m.c. la 
rășinoase, cu 

la celuloză fag, 
metri steri la 

foc esență moa-

se în- 
bușteni 
cheres- 
de fag.

fag, lemn de mină fag, 
traverse normale, doage 
de fag pentru butoaie de 
bere, cherestea etc. sarci
nile de plan anuale la zi 
sînt realizate integral.

Cele mai frumoase suc
cese au fost obținute de 
forestierii de la Cîmpu lui 
Neag și Lonea, eviden- 
țiindu-se brigăzile com
plexe conduse de tovară
șii Pahonțiu Gheorghe, 
Ardeleanu Nicolae, A- 
vram Gheorghe, Muntea- 
nu Petru care au dat can
tități însemnate de lemn 
în plus. De asemenea, șe
fii de parchet Pobijan Ilie 
și Oprea Vasile ca și nu
meroși mecanici de uti
laje au adus un aport 
prețios în realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan la exploatările res
pective.

Șeful de brigadă Moloci 
ortac la excavații în galeria

Tudor (primul din stingă) lucrînd cu un 
de coastă nr. 2.

♦

coastă nr. 1 a viitoarei mine 
roșeni. Aici lucrează în prezent 
brigada de pregătiri condusă de mi
nerul 'Vîtca loan. Pentru a avea 
cele necesare lucrului, în apropie
rea galeriei s-a construit din timp

Pa- da lui 
săparea 
le 100 de metri, iar cei din brigada 
lui Moloci Tudor au întrecut 20 m. 
pînă la 23 Augusf. Brigăzile sînt

Vîtca Ioan au înaintat cu 
și betonarea galeriei pes-

(Continuare în pag. 3-a)
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Un nou obiectiv înfrumusețează Fetroșaniul
orașul nostru se constru- 
pe malul 
complex de 
compus din

riului Maleia 
cercetări mi- 
clădirea labo- 

de transfor-

In 
iește 
noul 
niere
ratoarelor, postul 
mare. Această clădire este pri
ma de acest gen care se con
struiește la noi în țară. Proiec
tul ei are la bază atît tema e- 
misă de beneficiar, cît și docu
mentația despre astfel de stații 
existente în U.R.S.S., Polonia și 
alte țări. Incinta este nivelată 
și prevăzută cu un drum de ac
ces asfaltat, precum și o plat

formă pentru camioane, iar toa
te acestea sînt dominate de clă
direa
pe axul 
intrare.

Stația 
elegant
cercetătorilor din domeniul mi
nier de activitate pe lîngă a- 
paratura modernă, și încăperi

ferestre mari care 
frontul fațadelor, 
geamuri semicris- 
zugrăvesc pereții 

substanțe plastice 
tîmplarii aco- 

cu

Minerii din sectorul 1 al minei Uricani au dat peste plan in pe
rioada 1—23 August mai mult de 2000 tone de cărbune cocsificabil. 
La acest succes închinat măreței sărbători a poporului nostru o con
tribuție însemnată a adus-o și colectivul brigăzii conduse de minerul 
Ștefan Nicolae. IN CLIȘEU: Șeiul de brigadă Ștefan Nicolae (mijloc, 
cu ortacii Turony Pavel, Carpu Gheorghe, Șteian luliu și Strat Ion.
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laboratoarelor, amplasată 
drumului principal de

are un aspect plăcut, 
șl pune Ia dispoziția

confortabile. Luminozitatea in
tensă în marile încăperi este a- 
sigurată prin 
ocupă întreg 
prevăzute cu 
tal; vopsitorii 
interiori cu
frumos colorate, 
peră mesele laboratoarelor 
faianță și vopsesc întreaga tîm- 
plărie in tonuri pastel, Ia fațadă 
se dă cu poliacetat de vinilin 
care imprimă clădirii un aspect 
atrăgător. In laboratoare este a- 
sigurat aerul condiționat reali
zat prin instalații moderne de 
ventilație, adăpostite sub un 
plafon fals din sticlă transluci
dă prin care pătrunde lumina 
fluorescentă. Totodată pereții de 
la casa scărilor sînt în întregi
me acoperiți cu plăci din sticlă 
„Nevada", iar holul principal și 
intrarea au fost prevăzute cu 
iardiniere.

Clădirea are încălzire centrală 
realizată prin corectoare de tip 
modern, precum și încălzire cu 
aer cald în laboratoarele mari. 
Pentru ușurarea transportului pe 
verticală a diferitelor obiecte 
grele, clădirea a fost dotată cu 
un ascensor pentru toate eta
jele.

Constructorii I.C.M.M.-ului s-au 
angajat să termina moderna 
clădire de pe Maleia încă în a-
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cest an. Pentru aceasta muncesc* 
cu deosebită rîvnă muncitorii 
din brigada tîmplarului Straka 
Matei; zidarului Kovacs Nico
lae, electricianului Borotea Iu- 

liu, zugravului Sălindar Nicolae, 
Obiectivul lor de întrecere: 
noua clădire predată în 
men !

ter-
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MIHAI TURTURESCU 
șef lot — I.CM.M. 

Petroșani



întreceri sportive la Lupeni ^partachiada de vară
Sîmbătă dimineața pe străzile 

orașului Lupeni a avut loc un con
curs niotociclist de viteză pe cir
cuit închis. La întreceri au parti
cipat numeroși njotocicliști ama
tori dpi localitate. Printre ei se 

aflau mineri evidențiati în între
cerea socialistă, ca i Maszta Ale- 
xandiu și Tripon Ioan, a căror fo
tografii se află la loc de cinste pe 
panoul de onoare a minei, Kato 
Adalbert, Martin Eduard și alții 
Incepînd cu clasa 125 cm.c. între
cerile au fost viu disputate, iar 
concureiiții răsplătiți cu vii aplauze 
de cei pește 7000 de spectatori în
șirați pe traseu. Redăm mai jos 
pe primii clasați:

125 cm.c. 1. Kato Adalbert (Mi
nerul), 2. Răpănoiu Constantin 
(Preparatorul); 250 cm.c. 1. Fildon 
Constantin (Minerul), 2. Mnszta A- 
lexandru (Minerul), 3. Mesaroș 
loan (Viscoza), 350 cm.c. 1. Mihăilă 
Viorel (Elevul), 2. Martin Eduard 
(Voința). 3. Tripon Ioan (Minerul).

La reușita acestui concurs și-a 
adus contribuția uri colectiv larg

de activiști sportivi djn localitate. 
După terminarea concursului, în a- 
plauzele entuziaste ale miilor de 
spectatori a avut loc festivitatea 
de premiere.

☆

Concomitent cu concursul nio
tociclist de viteză, în sala clubu
lui mipier a avut loc concursul do 
șah. In finală au fost calificați 14 
jucători, reprezențîud toate asocia
țiile sportive din orașul Lupeni. 
Redăm mai jos pe primii clasați: 
1. Aleițandreșcu Gheorghe, ?, Fodor 
Carol, 3. Botici Alexandru, toți de 
Jn Mițierul. Pe locui 4 ș-a clasat 
tînăriil Fazșcaș FrQpcisc de ia E- 
levul.

★

Pe scppa din centrul orașului 
au avut lpc demonstrații de lupte, 
halțerș și box ale sportivilor a-, 
sociației Mineral.

I. CIQRTEA 
corespondent

a tineretului

IN PREAJMA NOII COMPETIȚII
Este îndeobște cunoscut faptul 

că în campionatul trecut, echipa 
de fotbal Jiul Petrila n-a fost la 
înălțimea încrederii acordate de 
suporteri. Formată în bună parte 
din jucători vîrstnici și greoi, lip
siți de mobilitatea necesară jocu
lui modern în viteza, echipa n-a 
dat satisfacție. Renunțîndu-se la 
serviciile unor jucători, în centrul 
atenției secției a stat reîmprospă
tarea lotului cu jucători tineri și 
talentați, organizarea de întîlniri 
amicale avînd drept scop omogeni
zarea echipei, imprimarea unei 
concepții de joc moderne, precum 
și îmbogățirea cunoștințelor teh
nice și tactice. Ar fi greșit să se 
spună că jucătorii introduși în for
mație n-au dovedit reale calități. 
Acest lucru l-a arătat acel 8—0 în 
meciul cu Minerul Vulean, dar 
ipai ales execuțiile tehnice reușite.

In cadrul pregătirilor, echipa

Jiul a întîlnit duminică pe Mine
rul Aninoașa. Rezultatul de 3—0 în 
favoarea Jiului, pare concludent. In
tr-adevăr scorul arată o netă su
perioritate a Jiului. Șl totuși e- 
chipa n-a jucat nici pe departe la 
nivelul de duminica trecută. Or, 
fluctuațiile de formă acum, în 
preajma reluării campionatului ca
tegoriei B, sînt dăunătoare. Nu tre
buie uitat nici un moment că se
ria hi care acționează echipa Jiul 
se poate vpmpaiă cu o a doua... 
serie a categoriei A. Aici activea
ză Crișana Oradea, C.F,R. Timi
șoara, Industria Sirtpei Cîjnpia 
Turzii, C.Ș.M. Sibiu- C.Ș,M- Reșița, 
Minerul Lupeni, Minerul Baia Mare 
și alte echipe cu pretenții de a 
promova în categoria A. Peci pen
tru a fi la înălțime e necesară o 
muncă intensă, disciplinată și ata
șament față de culorile asociației 
pe care o reprezintă, din partea 
fiecărui jucător.
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Sportivii orașului 
regional Petroșani 

pe primai loc
In zilele de 33 șj 24 august. în 

orașul Deva s-a desfășurat etg- 
pa regională a Spart aciiiadej de 
varii a Hrieretuliu, ia cele 8 ra
muri sportive prevăzute în regii- 
lamentul «Plimlei edljiL

Cel 05 ele sportivi reprezen
tații ăi orașului regional Petru- 
șam st au pțțrpcui la 
fotbal eMism, 
tir 9i 
bună, 
copal 
hPfăi.

gt fetim 
handbal, triate, 

volei. Avinci o comportare 
sportivii Văii Jiului w a- 
locul I în cjasgflțiepluj ge- 
Apeosțg Că urmare a re 

zultateior înregistrate 
pole Voința Petroșani 
Energia Paroșeni ia 
Petrila la triple, care 
primul A’c pe echipe, 
la igtbai și ciclism, precum și re
zultatele bune obținute de sporti
vii Popescu i-iicliiau, Popeșcu 
Mircea, Pap Gheorghe și Deme
ter Pella care la probele de at
letism la care au participat &qu 
clasat, de asemenea, pe primul 
loc.

întrecerile de Irinte dip cadrul 
spartachiadei au fost, de aseme
nea, dominate de sportivii din 
Valea Jiului, reprezeritați de lup
tătorii din Petrila. Ei au cucerit 
4 din cele 6 titluri de campioni 
regionali. Redăm 
campioni 
CAT. 68 
Petrila), 
I. (Jiul 
Aiopeșei 
grea: Dumitru Vasile (Jiul Petrila). 
Au ocupat locul 11 la cat. 55 kg. 
și 61 kg. Giulgi Abel și Covrig 
loan, tot de la Jiul Petrila.

Cea mai bună comportare a 
avut-o tinărul miner Plopeanu 
loan din sectorul III al minei Pe
trila care l-a învins prin tuș pe 
linalistui campionatelor najionale 
Plueraș I. din Hunedoara.

c|e ec-iți- 
ia handbal, 
tir și Jiul 
au qcupqț 
lacurile li

mai jos ngii 
regionali pe categorii, 
kg.: Hotoș Ai. (Jiul 

CAT. 78 kg: Plopeanu 
Petțilq), CAT. 80 Rg.; 
V. (Jiu) Petrila). CAT-
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•Stineile de calcar de la Peștera Bolî îneînță privirile. Prin ele. 
hărnicia omului a tăiat drum de fier spre a lega Valea Jiului < ce
lelalte regiuni ale tării. Cu multă răbdare și-a ferăstruit loc ■’prin 
sțîncă si învolhuratul pîrîu de munte. Venit aici, excursionistul admiră 
îndelung miminatui peisaj al naturjț,

-------------Q-------------

H 0 Ț A TRIBUNA „NEOFICIALĂ4*...
Constructorii din Valea Jiului se 

străduiesc să dea minerilor cît 
mai nmlte apartamente cu un con
fort țot mai hup. Așa sînt și cele 
din cartierul Dimitrov-Petroșani.

Ragă se face însă o vizită la 
etajele 3 ițe Ja blocurile 21 și 22 
dip acest cartier se poate observa 
că în unele apartamente plouă.

Cauza este că arena sportivă 
„Jiul" se află în fața acestor blo
curi, iar unii „spectatori" nu se 
învrednicesc să plătească taxa de

intrare, ci șe urcă pe bloc și pri
vesc de acolo. Bineînțeles, în fe
lul acesta se strică acoperișul blo
cului, jar apa pătrunde prin izo
lația spartă.

Responsabilii de scară ai appștor 
blocuri oare nu cunosc acest lu
cru ? Ar fi cazul să se ia măsu
rile corespunzătoare de către cei 
în drept pentru a desființa aceas
tă tribună neoficială.

C. ANDREI 
corespondent

Ă început campionatul 
categoriei A la fotbal

Duminică, în șase orașe din ța
ră, a început campionatul catego
riei A la fotbal. Majoritatea întîl- 
nirilor au fost de un bun nivel 
tehnic și au daț aproape exclusiv 
cîștig de cauză echipelor gazdă. 
Deși scontațe, victoriile echipelor 
Finamo București șj Steaua au 
surprins prin proporțiile scorului. 
Iată de altfel și rezultatele înre
gistrate : Steaua — Steagul Roșu 
Brașov 5-0; Dinamo București —

Farul Constanța 7-0; Știința T?’'.^ 
șoara — Progresul 2—0Ci Jit 
Oradea — Rapid București 1 l ; 
U.T.A. Arad -— Petrolul Ploiești 
2-1 ; Dinamo Pitești — Știința 
Cluj 2-1 ; Siderurgistui Galați — 
C.S.M.S. Iași 3-1.

După prinsa etapă, pe primul 
loc în clasament se află Dinamo 
București urmată de Steaua, Știința 
Timișoara etc-

OPERE
Intr-una din sălile Muzeului 

de Artă al R.P.R. se aîlă o pic
tură a unui anonim venețian din 
secolul XVI. Lucrarea — o pin- 
ză de dimensiuni medii — im
presionează prin armonia com
poziției, siguranța liniilor, clari
tatea și strălucirea culorilor. Au 
trecut destule secole peste ea, 
și cu toate acestea opera iși 
păstrează aceeași prospețime. Iți 
desprinzi cu greu privirile de pe 
tablou și pleci cu sentimentul 
mulțumirii că timpul se dovedeș
te neputincios în fața artei, 
scurgîndu-se pe lingă ea fără în
tinare.

...Și nu știi că, în urmă doar 
cu cițiva ani, tabloul pictorului 
venețian zăcea intr-un colț de 
depozit, îmbătrinit și degradat, 
cojit pe alocuri, decolorat.

Pe atunci, nu era o pictură 
pe pînză, ci pe lemn.

A doua geneză
Dacă am face o secțiune în- 

tr-un tablou am distinge mal 
multe straturi suprapuse supor
tului : în primul rînd arundul — 
fondul tabloului, apoi, pelicula 
de culoare _  Mctura propriu-
zișă și, în fine, i- •«! transparent 
protector — verniui.

Sînt necesare aceste cunoș
tințe pentru a înțelege mai bine 
munca unor oameni care, în a. 
telierele Muzeului de Artă, se 
ocupă cu restaurarea tablourilor.

REDATE
Sosesc aici picturi cu tot felul 
de avarii: cu pelicula de culoa
re pleznită și deteriorată, unele 
cu verniui înnegrit de vreme. 
Pe un șevalet zăresc o icoană 
afumată și pătată cu ceară. Ală
turi, un Grigorescu zgîriat și 
rupt intr-un colț.

Munca noastră începe cu cer
cetarea amănunțită a cauzelor 
care au dus Ia degradarea ta
bloului, ne lămurește pictorul 
restaurator Gheorghe Zidaru. Și 
acestea pot fi nenumărate. Ta
blourile sînt ca niște ființe vil, 
sensibile: păstrate la umezeală 
sau uscăciune excesivă ele dau 
semne de îmbolnăvire. Lucrate 
din capul locului cu material 
de calitate inferioară ele au a- 
ceeași soartă — se scorojesc, 
îmbătrînesc, se pierd.

La îndemîna specialiștilor stau 
ioarte variate mijloace de in
vestigație. Vizitez laboratorul fo
tografic unde se văd o mulțime 
de clișee ale unui singur tablou. 
Sînt imagini luate în lumină di
rectă și tangențială, aceasta din 
urmă reliefind ioarte dar cele 
mai mici lipsuri din pelicula de 
culoare. Se execută de aseme

nea, macrofotografii — detalii 
mult mărite.

In laboratorul de radiologie se 
fac incursiuni in istoria tablou
lui : supus razelor ultraviolete, 
apar depunerile de murdărie de 
peste vreme. Razele arată ce se 
află sub straturile subțiri de cu-

VIEȚII
loare, unele contururi acoperjte 
cu vremea. Aparatul Roentgen 
privește mai în proiunzime, și, 
coborind pe scara timpului, cer
cetează cu exactitate structura 
grundului, preparat cu zeci sau 
sute de ani în urmă, și eventua
lele picturi anterioare pe aceeași 
pînză. Radiografia rezervă uneori 
cele mai mari surprize : sint pin- 
ze care, supuse rozelor, dezvăluie 
o nouă imagine. Din păcate, a- 
cestea nu va vedea niciodată 
lumina zilei, dar ea atestă neîn
doielnic paternitatea tabloului. 
Este cazul a nenumărate tablouri 
ale lui Grigorescu, dublate de 
autoportretul autorului. Este și 
cazul mai recent al unui portret 
— de pe un șevalet zimbeșto o 
fată cu ochii biinzi — datat 
1875. De altfel, numărul tablou
rilor de Grigorescu restaurate 
aici trece de 150.

0 noua galerie de artă
De la înființare (1952) și pină 

astăzi, atelierul de restaurare 
șj-a format un colectiv de spe
cialiști cu temeinice studii în 
țară și peste hotare. Prin mii- 
nile lor pricepute au trecut nu 
mai puțin de 2 500 de tablouri 
(unele purtînd semnături celebre 
— Rembrandt, Tintoretto, Tizian, 
Teniers, Kranach, Corot sau Gri- 
gorescu, Aman, Luchian, Bănci! ă 
etc,). 2500 de pinze, salvate de 

ia pieire și repuse în circuitul 

marilor valori culturale, sînt un 
număr suficient pentru deschi
derea unei noi galerii de artă.

De la înființare și pipă astăzi 
s-a făcut ceva mai mult; s-au 
înființat șase secții de restaurat 
picturi în tempera (icoane), 
sculpturi, ceramică, țesături, gra
vuri și mobilă.

Specialistele în ceramică pe-au 
arătat minunate vase și platouri 
persane și extrem orientale care 
fuseseră aduse ciobite. Am vă

zut fotografii în care vase spar
te în zeci și, fără exagerare, 
peste o sută de bucăți, ați fost 
reasamblate. Numai cine a mun
cit la ele ar mai putea desco

peri vechile urme de spărturi, 
lipsa de smalț sau de culoare.

la secția de restaurat țesături 
artistice, lucrătoarele atent aple
cate asupra gherghefelor prind 
cu migală fir cu fir de urzeală, 
consolidind-o.

— Această muncă, în aparen
ță mai mult mecanică, devine 
uneori de-a dreptul creatoare, 

ne spune Elena Virjoghi, șefa 
colectivului, Priviți această foto
grafie. Ea înfățișează o fișie de 
mătase genoveză dreptunghiula
ră. Servea drept aeoperămtnt de 
aJtar în secolele XV—XVI în 
Mînăstirea Bistrița — Argeș. Este 
una din piesele pe care a tre
buit s-o restaurăm. Priviți acum 
această vitrină I

...Privesc și văd o haină dom
nească impunătoare.

— Dar... nu văd legătura I
— Cînd a fost adusă la res

taurat, la îndepărtarea dublurii 

s-au observat pe dosul învelito 
rii de altar niște desene geome
trice, care, cercetate mai atent. 
S-au dovedit a fi tipare pentru 
un vestmint domnesc. îmbinate 

ele formau intr-adevăr o haină 
domnească. Dar nn tipar țn for
mă romboidală nu-și găsea locul. 
După investigații istorice înde
lungate, într-un desen de Car
paccio s-a descoperit un vest
mint asemănător și clinul și-a 
găsit loc sub minecă pentru a 
da libertate de mișcare.

Iată și o lucrare care a fost 
deosebit de dificilă: restaurarea 
unui halat preoțesc japonez. In 
ciuda faptului că era lucrat din 
brocart, el se numea, din nece
sități de cull, „haina săracului1’ 
si pentru a ayea totuși ceva co
mun cu acesta era alcătuită din 
petice de... brocart țesute între 
ele, A trebuit o muncă ioarte 
migăloasă de restaurare a fiecă
rui „petic11 în parte.

☆
Cînd vă aflați intr-un muzeu 

și admirați o veche operă de 
artă, cînd simțiți nemărginita 
satisfacție de a ti, la distantă de 
veacuri, față în fată cu gîndul 

înaripat și inspirația de geniu 
a unui mare creator, gîndițl-vă 
că poate un om a dat operei o 
a doua viată. Adevărat creator 
cu modestie și mare dragoste 
țle artă, el lucrează și acum, a- 
plecat asupra unui tablou, in 
atelierul de restaurare al Mu
zeului de artă al R. P. Romîne

ELISA MADOLCIU 
redactor la Agerpres



ENiozi&sN, îisriir, omm..
în pădurea de Ia Lonea Intre minerii aninoseni
încă din primele ore ale după- 

amiezii, pădurea din spatele Sfa
tului popular al orașului Petrila, 
înveșmîntată îp haine de sărhă- 
țoarș, își primește vizitatorii. Mii 
de mineri, preparatori, forestieri 
și alți oameni ai muncii din Pe
trila și Lanes, împreună cu fami
liile iar, se îndreaptă spre această 
„insulă" înconjurată de cele două 
ape ce coboară dinspre muntele 

Paring și de la poalele Aușelului. 
In mijlocul pădurii răsună cînte- 
cele fanfarei clubului sindicatelor 
dbl Pețrija pe șp făspîndesc ca un 
ecou în întreg orașul.

In acest timp, minerii încing 
discuții. vorbesc eu însuflețire 
despre munca lor entuziastă, des
pre succesele dobîndite de ei în 
întrecerea sopialisț| în cinstea 
marii sărbători. Așa e 23 August : 
prilej de bucurie, petreceri la iar
bă verde, gînduri avîntate, pline 
de încredere îndreptate către vi
itor- Să-i fi văzut ța o sticlă cu 
bere pe minerii șefi de brigadă 
Compodi loan, Crețu Gheorghe, 
Bîrlut Clement, Solovan Ioan de

la mina Lonea. pe Cîșlaru Ioan de 
la mina Petrila cu ce înflăcărare 
vorbeau despre munca lor plină 
de roade din adîncul pămîntuiui, 
despje felul îți care au reușit să 
dea patriei cantități sporite de 
cărbune peste prevederile planu
lui de producție. Și fiecare dintre 
ei avea ce spune. Nu-.i unul dintre 
ei cpre, împreună cu ortacii săi, 
să pu fi extras în acest gr) zeci 
și sute de tone cărbune în afara 
sarcinilor de plan.

Alături de mineri puteau fi vă- 
zuți artificierul Lucgci Iosif de la 
mina Petrila, lăcătușii Munteanu 
Cornel de la mina Lonea, Koștval 
Iosif, Hanc Vasile de la mina Pe
trila, pensionarul Fqro Ignat, dul
gherul Șc’nuller prjdrich de la 
l,L;b- Petrila, inginerul Vașca lu- 
liu de la țmnd Lonea, numeroși 
țărani din Petrila și Lonea, care 
într-un colțișor al pădurii, la cîn- 
tecui unui fluier au încins jocu-j 
țărănești de prig partea l< niu i 
pînă seara tîrzju după ce 
gul s-a lăsat de-a binelea peste 
întreg orașul.

ÎNTRUNIRE LA CLUB
Colectivul minei Vulcan a ob

ținut în acest an succese însem
nate pe calea îndeplinirii sarcini
lor de plan. Graficul purtat de 
minerii de aici la manifestație a 
arătat că din abatajele acestei ex
ploatări au fost extrase 5000 tone 
de cărbune peste plan, că s-au 
obținut economii însemnate la pre
țul de cost.

întorși de la manifestație, mi
nerii si ceilalți oameni ai muncii 

din Vulcan au petrecut pînă 
țfrziu. Seara, într-una din sălile

tru contribuția adusă la realizările 
pe care întregul colectiv al minei 
le-a obținut în cinstea marii săr
bători.

Pe fața și în inima fiecăruia se 
citea bucuria vieții noi, tot mai 
fericite. Veselia parcă nu-și mai 
găsea margini. In clinchete de pa
hare mesenii își spuneau lucruri 
obișnuite, dar parcă altfel zise. Se 
avîntau la dans cu toții. Și, pînă 
aproape în zori toți acești harnici 
oameni ai muncii au petrecut în 
armonie.

Pe fețele sutelor de a- 
ninoseni ce se întorceau 
de la demonstrația din 
orașul Petroșani se mai 
putea piti încă entuzias
mul, mîndrig cu car a au 
purtat, în coloana sărbă
torească, pancartele ps 
oare și-au scris izbînzile 
obținute în muncă, Sem
nificația măreței sărbători, 
bucuria zilelor pe le 
trăim, au cristalizat acest 
entuziasm pe fondul unei 
depline fericiri.

încă din prima oră a 
după-amiezii străzile co
munei Aninoasa primenit? 
sărbătorește, au cunoscut 
o vie animație. Șiruri ne- 
sfirșita de aninoseni se 
îndreptau spre stadion 

l unde șe organizase o fțu- 
' moașă chermeză. Specta

colul fotbalistic plăcut, 
oferit de echipa locală în 
compania jiuliștilor din 
Petrila, acordurile melo
diilor interpretate de tan- 
fară, jocurile ce nu con
teneau, au făcut ca cei 
peste 700 de aninoseni ce 
și-au petrecut aici cîteva 
ore ale după-amiezii să 
se simtă bine. Printre a- 
ceștia, în mijlocul orta
cilor de muncă și a fa
miliilor erau minerii 
Cristea Aurel, Petrie Ni
cola?, Florea Vasile, 
Schneider Francisc, tehni

cienii Velea Vasile, Irina 
vasile, Buftea Gheorghe 
și încă multi aiții, oameni 
de nădejde ai mipei. .

Liniștea ce o marchea
ză coborîrea înserării a 
fost de astă dată acope
rită de ritmul melodiilor 
ce răsunau peste tot, de 
risete și veselie. La gră
dina de vară, pe terasa 
din fața estradei, s-au a- 
vîntat cu foc în ritmui 
valsurilor, ceardașului sau 
al țarinei minerii Krall 
Gheorghe, Cosma Remus, 
Berei Dionisie și alții.

In timp ce sala cipșjna- 
lografului era pentru a 
treia oară în acra după- 
amiază arhiplină de spec
tatori, care vizionau fil
mul sovietic „Alexandru 
Nevschi", alături, sala de 
dans, Cunoșțea Și ea o vie 
animație prilejuită de ve
selia celor peste 150 de 
tineri ce dansau.

Entuziasm și veselia —■ 
iată ce se putea vsdea 
în fiecare colțișor al co
munei Aninoasa în după- 
amiaza măreței sărbători.

Se odihneau și cupele 
ce transportă cărbunele 
pe corzile de oțel ale fu- 
nicularului. Minerii, tehni
cienii și inginerii anino- 
șepi erau cp toți prinși in 
iureșul veseliei, voiei bu
ne și jocului. Pentru că 
așa șînț ei; cînd e vorba 
de muncă dau vîrlos căr
bune, iar cînd e sărbătoa
re o petrec așa cum se 
cuvine.

A OPTA
(Urmare din pag. l-a) 

dotate cu utilaje și unelte 
moderne (pentru galeria 
nr. 1 s-a dat o mașină de 
încărcat cu cupă). Minerii 
muncesc eu spor, iar ga
leriile înaintează zi de zi 
tot mai adine spre inima 
muntelui deschizând drum 
spre bogâfia cărbunelui 
cocsilicabii din cimpul mi
nier Paroșepj. Cînd vot 
ajunge la JSO de metri 
lungime acestea se vor 
ramifica și va porni din 
ele o galerie direcțională 
din care se vor bate apoi 
p serie de galerii de pre
gătire în stratul 18 pen
tru delimitarea acestuia in 
panouri de exploatare. 
Cum se va extrage căr
bunele aici ? Poziția stra
ielor aproape orizontală 
și caracteristicile geolo
gice ale acestora lasă să 
se întrezărească posibili
tatea exploatării cărbune
lui cu o puternică meca
nizare cu pluguri mecani
ce, combine, Paveze (mal 
ales în marile abataje 
irontale viitoare ele pe 
stratul 18, care se prezin
tă cu culcușul și coperi- 
șui de o tărie deosebită). 
Cu instalații moderne, ce 
vor deservi procesul de 
producție, va fi dotată 
noua mină șt la suprafa
ță. Este prevăzut în pro-

„STEA"...
iedul de sistematizare a 
minei să se construiască 
in albia Jiului (apeie riu- 
lui se vor abate pe o nouă 
albie) două puțuri geme
ne din care unul va ii În
zestrat cu o inslalafie mo
dernă de extracție cu 
skip. Săparea și betona- 
rea acestora se vor face 
pe baze moderne, cu co- 
iraj glisant și pod mobil 
ceea ce va asigura o exe
cuție rapidă a lucrărilor. 
Dar să nu anticipăm prea 
mult viitorul, să ne în
toarcem la prezent-

Pe harta economică a 
Văii Jiului s-a aprins o 
nouă stea, a opta din ga
laxia bazinului carboni
fer, și cea mai tinără du
pă cele aprinse în anii 
noștri la Uricani și Dîl- 
ja. De fapt steaua va în
cepe Să strălucească a- 
lunci cînd din abatajele 
acestei moderne exploa
tări va porni cărbunele 
spre ziuă. Atunci, potrivit 
tradiției, minerii vor înăl
ța pe turla pufului o stea 
roșie, semn at biruinței în 
lupta pentru îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al III- 
lea Congres al partidului, 
semn că minerii scot din 
adincuri și trimit siderur- 
giștilar hunedoreni mai 
mult cărbune cocsificabil.

I. BĂLAN

clubului s-au întîlnit la o masă 
tovărășească zeci de mineri, teh
nicieni și ingineri împreună cu 
familiile lor. Puteau fi văzuți aici 
unii dintre cei mei buni șefi de 

brigăzi. Printre ei se aflau Țucaciuc 
Mihai, Gantz Ștefan, Bordea Ema- 
noi' lonașcu Ioan, Negrescu Va- 
s'|t Drob Gheorghe, Păcuraru 
Traian și alții. Cum e și firesc 
voia btidă, veselia im cuprins pe 
toți. La această masă tovărășeas
că n-a lipsit nicj mîncarea și nici 
băutura și, bineînțeles, nici mu
zica. Ș-a toastat pentru succesele 
opliiiute, pentru fericire și sănă
tate, pentru noi izbânzi în muncă. 
Pin partea conducerii migei tov 
Cptot Iosif, șeful minei, i-a feli
citat călduros pe cei prezenti pen-

— = ©=.—

VOIE BUNA..
Minerii din Lppeni au dovedit 

că știu să dea cărbune mult și 
bup, dar și cînd e sărbătoare știu 
să petreacă.

In după-amiaza zilei de 23 Au
gust, abia reîntorși de la demon, 
șțrdtio, fronțaliștii sectorului IJI, 
au pornit o plăcută petrecere pe 
grena sportivă. Șefii de brigadă 
Ghiogncă Sabin, Vlad Dumitru, O- 
nișor Nicolae se întreceau în vo
ioșie. „Vecinii" lor de petrecere 
erau minerii sectorului II, în frun
te cu ing. Costescu luliu, șeful 
sectorului. Cîntau .și se veseleau 
minerii.

...Pescarul amator Zatîc loan 
și-a luat uneltele de pescuit și a 
pornit pe Jiu în sus și ca el multi 
pescari. In Bărbăteni pe tăpșanul 
de pe malul Jiului, locul de pe
trecere al cojecțivului sectorului 
IV A un alt pescar amator, bri
gadierul Țănășache Nicolae, evi
dential în întrecerea socialistă, în
veselea grupul de ortaci cu poves
tirile sale, in compania ing. Răs- 
popa Nicolae, în timp ce soția lui 
îi trata pe „oaspeți" gu lipan pră- 
jiț, pescuit chiar de brigadier.

Aici au petrecut o după-amia- 
ză plăcută și familiile taxatoarei 
Bențigan Silvia, a lucrătoarei din 
comerț Oprjșa Maria, a figuran
tului topograf, Popete loan, ale 
pensionarilor Wasilczum Francisc 
și Jiberna Ioan șj bjuIU șdtșle din 
Orașpl Lppeiji.

------—   ■■■  . '==  _

FESTIVITATE IN AER LIBER
23 August 1963. Soarele 

după-amiezii aruncă deasupra 
Uricaniului jerbe de aur. 
Străzile, parcurile, rastauran- 
teja și cofetăriile a-au aglo
merat de lume. Mineri și son- 
dori cu pieptul pljn de decq- 
rații, țărani în ațraie de șăr-
batoare, gospodine, tineri și 
copii, cu chipurile oglindind 
nețărmuită încredere în zlwa 
de mîine, se plimbă, discută, 
Țîd și petrac, Animația cea 
mai mare o cunoaște însă 
terenul „Izvorul" unde ara 
loc serbarea cîmpepească. 
Aici, lingă gardul de la șo
sea se află șir nesfjrșit de

Gavrila, familiile, prietenii, 
cunoscuții, ortacii de muncă, 
rpănîncă bucate alese, 
ciocneșc pahgre cu bere 
șl vin, dansează. Poloboc 
Constantin, Mișchie Ghepr- 
ghe, Drăghici Aurel, Cazan 
St?) ian, Apostol Vasile și 
alți zeci de brigadieri, care 
printr-o bună organizare a 
muncii în subteran au dat 
îp cinstea zilei de 23 Au-
gust mii de tone de cărbu
ne peste plan, se felicită re
ciproc, vorbesc despre reali
zările obținute, fac planuri, 
se cheamă la noi într aceri.

autobuze, microbuze, camioa
ne, motociclete, biciclete, etc. 
Pe pajiște, în jurul mesalpr, 
a chioșcurilor, a 6cenei cons
truită în aer liber pe care 

cîntă taraful de muzică 
populară, cpndus de Vîjdea

Prezenti la chermeză sînt 
și șeful exploatării, secreta
rul comitatului de partid, 
președintele comitetului de 
sindicat.

Stimați și înconjurați cu 
dragoste ei sînt solicitați 
peste tot. Chiar și la peri-

niță, învîrtită și bătuta pe 
Joc. Nedespărțiți în muncă, 

ei sînt nedespărțiți și la pe
treceri,

— Minunat, exclamă cu 
ochii zîmbitori ajutorul miner 
Lițcan loan. Si aparatul său 
fotografic fixează pe pelicu
lă noi și noi imagini ale 
Vieții de azi.

Timpul trece zburînd.
Adieri răcoroase dinspre 

Retezat se strecoară tot mai 
des înfiorînd frunzele copa
cilor. S-a înserat. In Uricani 
șa aprind luminile. Terenul 
„Izvorul" începe să se go
lească de oameni. Acest lu
cru nu înseamnă că patrece- 
rea a luat sfîrșit. Ea conti
nuă în fiecare locuință da 
muncitor, tehnician și ingi
ner. ,

A. NICHIFOREL’ ,

PUBLICITATE

. A N 0 H Ț
E. M. Uricani are vacante două pos- ! 

; furi de maiștri: >
un post de maistru minier i;

<— un post de maistru electrician <
Ocuparea acestor posturi se va face pej;

bază de concurs în ziua de 30 septembrie? 
la E. M. Uricani. <

i. [. H -Tm. [. l
Win DE MOIiTfiJ POROJEHI
ANGAJEAZA IMEDIAT :

— Doi contabili principali 
materiale
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PIN ȚĂRILE SOCIALISTE Seară a prieteniei 
sovieto-romîne

U.R.S.S.

Program de consfrucfii 
profilactice

MOSCOVA 26 (Agerpres).
La Ministerul ocrotirii sănătății 

al U.R.S.S. a fost elaborat un pro
gram de construcții pe următorii 
doi ani. Se prevede construirea 
unor mari instituții profilactice — 
de tratament și a unor spitale 
600 și 1 000 de paturi.

La elaborarea proiectelor-tip 
noilor spitale s-a 
cerințele moderne, 
plexul de clădiri 

1 000 de paturi va
față de 12 ha. Toate corpurile de 
clădiri vor fi legate între ele prin 
tunele subterane.

Clădirea rezervată operațiilor va 
fi prevăzută cu instalații de aer 
condiționat. Un sistem de semna
lizare va face legătura între 
navi și surorile medicale.

Ele au împrumutat în anul 1963
39 600 000 cărți unui număr de a- 
proximativ 2 300 000 de cititori.

Guvernul R. 
tuit numai în 
liarde mărci 
culturii și 
cală.

D. Germane a chel- 
anul 1961 20,7 mi- 

pentru dezvoltarea
pentru asistență rnedi-

cu

ale 
deținut seama

De pildă, com
at spitalului cu 
ocupa o supra-

bol-

R. P. BULGARIA

Un mare bazin 
de acumulare

MOSCOVA 26 (Agerpres).
La 25 august, în parcul central 

de cultură și odihnă „M. Gorki"' 
din Moscova, a avut loc o seară 
a prieteniei sovieto-romîne la sa
re au participat mii de locuitori 
ai Moscovei.

Au vorbit A. G. Țukanova, vi
cepreședintele Conducerii Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne și 
Vasile Neamțu, secretar 
liului sindical orășenesc
conducătorul unui grup de turiști 
din Republica Populară Romînă, 
aflat în capitala U.R.S.S.

HAVANA 26 (Agerpres).
Lă Havana și-a încheiat lucră

rile cel de-al IV-lea Congres al 
Consiliilor municipale pentru pro
blemele învățămîntului. Congresul 
a făcut bilanțul activității cadrelor 
didactice din Cuba în anii după 
triumful revoluției și a trasat noile

sarcini în ce privește dezvoltarea 
învățămîntului popular în țară.

La ședința de închidere o am
plă cuvîntare a rostit 
învățămîntului Cubei,
Hart, care a subliniat marele 
al organizațiilor de partid în 
treaga activitate a organelor 
vățămîntului.

ministrul 
Armando 

rol 
în- 
în-

R. P. POLONA

SOFIA 26 (Agerpres).
In localitatea Brezoveț, de 

muntele Vitoșa din R. P. Bulga
ria, la o înălțime de 1 500 de me
tri, a fost dat recent în exploa
tare bazinul de acumulare „Aleko". 
La această înălțime au fost trans
portate 1 000 m.c. de piatră, nisip și 
ciment pentru căptușirea canalu
lui Apele rîului Ianciovska par
curg în prezent canalul lung de 
2 000 de metri și udă ogoarele gos
podăriilor agricole cooperative 
muncă învecinate.

R. P. UNGARĂ

pe

de

I

in-

150 de noi tipuri 
de mașini

VARȘOVIA 26 (Agerpres).
In cursul ultimilor doi ani

dustria constructoare de mașini și 
industria electrotehnică din R. P. 
Polonă a introdus în fabricație 150 
de noi tipuri de mașini și instala
ții importante. Totodată 
supuse experimentării și 

peste 200 de prototipuri.
Realizarea unui număr 

mare de produse este
efortului depus de cadrele de 
gineri proiectanți, constructori 
tehnologi.

Dezvoltarea 
fabricii de ciment din Vac

o

au fost 
probelor

al Consi- 
București,

—0-

al 
că

JJPCUlfl: Crește numărul delicventelor minori9

atît de 
rezultatul 

in
și

anunță 
de ter- 
ciment

R. D. GERMANA

Sporește numărul 
bibliotecilor

BUDAPESTA 26 (Agerpres).
Ziarul „Nepszabadsag" 

că a fost terminat înainte 
men al doilea cuptor de
din cadrul Uzinelor de ciment și 
var din Vac, una din 
Strucții ale celui de-al 
cincinal, 
minat în 
rent, iar 
darea în
treilea cuptor, întreprinderea 
produce cu întreaga sa capacitate.

marile con- 
doilea plan 
a fost ter-Primul cuptor

luna martie a anului cu- 
de la 7 noiembrie, prin 
exploatare a celui de-al 

va

In prezent în R. D. Germană 
funcționează peste 1 690 biblioteci. R. P. MONGOLĂ

« 
t

t

*
4

4
4
•
4

Dăpiiea lui Di Stefano - 
o aiiiime spinaiaioasă 
Pe protest a f.A.L.N.

Pin Venezuela
CARACAS 26 (Agerpres).
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Agențiile occidentale de presă* 
anunță că o unitate a Forțelor J 
armate de eliberare națională * 
din Venezuela (F.A.L.N.) a se- • 
chestrat pe cunoscutul fotbalist J 
internațional Alfredo di Stefano, J 
care se afla Ia Caracas împreună • 
cu echipa spaniolă de fotbal ♦ 
„Real Madrid", unde participa la * 
un turneu internațional. Un pur- J 
tător de cuvînt al F.A.L.N. a a- ♦ 
nunțat telefonic pe reprezentan- • 
ții presei venezuelene și strai- ! 
ne că această acțiune a avut loc J 
„cu scopul de a atrage atenția • 
opiniei publice internaționale a-» 
supra situației interne din Ve- • 
nezuela". Purtătorul de cuvînt a 
indicat în același timp că di Ste
fano va fi eliberat în scurt timp.

Potrivit agenției France Presse, 
în ultimele zile la Caracas au 
fost difuzate un mare număr de 
manifeste care denunță crimele 
regimului îranchist și execuțiile 
recente ale unor patrioți spa
nioli.

Agențiile occidentale de pre
să subliniază că după captura
rea navei venezuelene „Anzoa- 
tegui", in luna iebruarie și dis
pariția unor tablouri celebre de

4
$

4

4 
4 
•

4

♦
♦

0

«
♦* 

la muzeul din Caracas, tablouri J 
care au fost apoi Înapoiate, se- • 
chestrarea Ini di Stesano repre- • 
zintă a treia acțiune spectacu- « 
loasă de protest a Frontala! de * 
eliberare națională din Vene- • 

zuela împotriva regimului H • 
Betancourt.

care constru- 
de Gase pre- 
Mongolă. In 

lucrările de

Primul combinai 
de case prefabricate

ULAN-BATOR 26 (Agerpres).
Aceasta este o perioadă de vîrf 

în activitatea muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor 
iese primul combinat 
fabricate din R. P. 
prezent iau sfîrșit

montaj al utilajelor, se construiesc 
clădirile auxiliare din secția de 
vată minerală, stațiile de pompare 
și diferitele magazii. Prin darea 

în exploatare a combinatului, a- 
nual la Ulan-Bator se vor construi 
70 000 m.p. de suprafață loeuibilă.

SAN JOSE. In orașul Cartago a 
avut Ioc o demonstrație de protest 
împotriva taxelor exorbitante la 
curent electric, stabilite din cauza 
condițiilor înrobitoare ale împru
muturilor contractate de Republica 
Costa Rica cu „Banca internațio
nală de reconstrucție și dezvolta
re". La demonstrație au luat parte 
aproximativ 8 000 de persoane. 
Mișcarea de protest împotriva 
lor tarife la curent electric 
proporții în Costa Rica.

NEW YORK. La 25 august
țele aeriene militare ale S.U.A. 
au lansat un nou satelit secret. 
Tipul satelitului nu este mențio
nat. Un purtător de cuvînt al a- 
viației militare a anunțat doar că 
pentru lansare s-a folosit o rache
tă de tip „Thor Agena", cu aju
torul ■ căreia se plasează de obicei 
pe orbită sateliții de 
verer".

LONDRA. In ultimul 
glia a crescut simțitor 
migranților, dată fiind

tatea de a găsi de lucru în țară.
După cum precizează ziarul „Ob
server", îr primul semestru al a- 
cestui an numai în Canada au emi
grat peste 10 000 de englezi. A-

noi- 
ia

for-

tip „Disco-

an în An- 
numărul e- 
imposibili-

TOKIO 25 (Agerpres).
La 23 august a avut loc la To

kio o conferință de presă a mi
nistrului de justiție al Japoniei, 
O. Kaya, care a declarat că în 
anul 1962 în Japonia au fost să- 
vîrșite 162 941 de delicte de către 
minori. După cum a arătat minis
trul, aceasta este o cifră record

0

pentru ultimii ani. Din datele pre
zentate la această conferință de 
presă reiese că numărul crimelor 
în anul 1962 a crescut cu peste 
28 la sută în comparație cu anul 
precedent. Majoritatea din acestea 
sînt săvîrșite de copii în vîrstă^ 
de 14—15 ani, care fac parte din 
diferite bande de gangsteri.

Prelungirea operațiunilor 
O.N.U. în Congo

LONDRA 26 (Agerpres).
Corespondentul diplomatic 

ziarului „Sunday Times" scrie
„operațiunile O.N.U. in Congo", 

care urmau să se încheie la sfîr- 
șitul acestui an, vor fi, probabil, 
prelungite pînă în iulie 1964.

Potrivit spuselor corespondentu
lui, un acord în acest sens a inter
venit, în principiu, între secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
primul ministru al Republicii Con
go, Adoula, și puterile occidentale 
Anglia, S.U.A. și Belgia. Se aș
teaptă, scrie corespondentul, că în 
curînd U Thant să ceară Consi
liului de Securitate un mandat o- 
ficial pentru prelungirea termenu
lui acestor operațiuni.

— 0—

Acțiuni agresive ale Angliei 
împotriva R. A. Yemen

SANAA 26 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa anunță 

că unitățile militare engleze dis
locate în Federația Arabieî de Sud 
au întreprins noi acțiuni agresive 
împotriva Republicii Arabe Yemen.

In ziua de 24 august, avioanele 
engleze au aruncat 50 de bombe 
asupra localității yemenite Darb 
Abu Tuheif, situată în apropiere 
de frontiera cu Federația Arabiei 
de Sud. La 25 august, trupele en
gleze au continuat să bombardeze 
zona de frontieră distrugînd loca
litatea Khalwat Tawiyeh.

Potrivit postului de radio, re
prezentantul Republicii Arabe Ye
men Ia O.N.U. a primit instruc
țiuni să ceară condamnarea seve
ră a acestor acțiuni ale trupelor 
engleze.

Ăgpavapea situației politice 
din Columbia

BOGOTA 26 (Agerpres).
După cum transmit agențiile de 

presă situația politică din Colum
bia s-a agravat ca urmare a re
primării sîngeroase a unor acțiuni 
muncitorești cu caracter revendi

cativ. Agenția France Presse re
latează că la 25 august, in orașul 
Puerto Boyaca, unde muncitorii 
rafinăriilor societății nord-america- 
ne „Texas Petroleum Company" 
se află de mai multe zile in gre
vă, s-au produs incidente violente 
între armată și greviști în cursul 
cărora trei muncitori au fost uciși, 
iar cinci au fost 
țile au instituit
culație în cursul 
terzis organizarea 
strații. Potrivit

ocupat 
,,Texas 
această 
relatea-

Barranca, Ber- 
au în prezent 
de război, 
asemenea, că

răniți; Autorită- 
restricții de cir- 
nopții și au in- 
oricăror demon- 

agenției Prensa
0

Latina, forțele armate au 
toate instalațiile societății 
Petroleum Company" din 
regiune. Aceeași agenție
ză că orașul Puerto Boyaca ca $i 
zonele petrolifere 
neja și Velasquez 
aspectul unor zone

Se anunță, de
muncitori și funcționari de la nu
meroase întreprinderi din Colum
bia se află în prezent în grevă.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
poliția columbiană a făcut cunos
cut că în tară a început să acti
veze o organizație denumită „Ar
mata de eliberare națională" din 
care fac parte militanți ai diferite
lor partide si mișcări de stînga.

O.S.A. anchetează conflictul dintre 
Haiti și R. Dominicană

PORT-AU-PRINCE 26 (Agerpres).
Comisia Organizației Statelor A- 

mericane (O.S.A.) care anchetează 
conflictul dintre 
Dominicană și-a 
tea în capitala 
Prince și în cea 
Domingo. După
genția Prensa Latina 
haitiene au prezentat 
comisiei „dovezi" ale 
acordat de Republica 
exilaților haitieni i 
ganizat o incursiune 

țară. Comisia

Haiti și Republica 
început activita- 

haitiană, Port-au- 
dominicană, Santo 
cum transmite a- 

autoritățile 
membrilor 
sprijinului 

Dominicană 
care au or- 

în această 
urmează să vizi-

de ge- 
a pre- 
O.S.A.

■4

relată-
„A-

teze regiunile din nord-estul 
Republicii Haiti unde operează u- 
nitățile de guerilă conduse 
neralul Cantave înainte de 
zenta un raport Consiliului 
din Washington.

In același timp, potrivit
rilor agenției France Presse, 
dunărea legislativă" a Republicii 
Haiti a acordat puteri depline dis- 
tatorului Duvalier pe o perioadă 
de șase luni. Au fost suspendate 
toate articolele din constituție ca
re garantează drepturile cetățe
nești.

Li-
acest an, 
pleacă în

ministrul

inundații 
revăr- 
cîteva 
astfel 
între-

Ex-
pu-
ex-

ceasta cifra este dublă 
cea din anul trecut In 
peste 80 000 de oameni 
Australia.

TOKIO. La 25 august
afacerilor externe al Japoniei, Ma
sayoshi Ohira, a plecat într-o că
lătorie prin țările Europei. El va 

vizita Norvegia, Suedia, Finlanda, 
Marea Britanie și Franța, unde va 
duce tratative asupra unei sfere 
largi de probleme politice și eco
nomice.

ROMA. In Italia continuă acțiu
nile de protest împotriva regimu
lui de teroare din Spania franchistă.

Docherii din portul Civitavecchio 
(in apropiere de Roma) au refuzat 
să descarce nava spaniolă 
In orașul Pistoia sute 
antifasciști 
monstrație 
fascismului 
mai multe

„Alada". 
de tineri 

au luat parte Ia o de- 
de protest împotriva 
spaniol, organizată de 
organizații de tineret.

In cursul unui zbor deTRIPOLI.
antrenament, s-a prăbușit un avion 
american de vînătoare „F-100" de

Ia baza aeriană a S.U.A. din 
bia, Wheelus Field.

LIMA. Ministerul Afacerilor 
terne al Republicii Peru a dat 
blicității o declarație în care
primă protestul față de intenția 
guvernului francez de a efectua 
experiențe nucleare intr-una din 
posesiunile franceze din arhipela
gul Polineziei. Reamintind că po
ziția Republicii Peru față de ex
periențele nucleare a fost preci
zată prin aderarea la Tratatul de 

la Moscova, Declarația arată că 
experiențele nucleare programate in 
Pacific stîrnesc îngrijorarea profun
dă a poporului peruvian.

TOKIO. Duminică la Tokio și în 
împrejurimile acestui oraș au că
zut ploi torențiale, provocînd mari 
Inundații. Au fost deteriorate liniile 
de telecomunicații și de transport 
a energiei electrice, a fost dezor
ganizată circulația trenurilor. Au 
fost inundate aproximativ 9 000 de 
case. Există victime omenești.

LAGOS. Puternice ploi tropicale 
care s-au abătut asupra Africii de

nord au provocat mari 
în Nigeria. Apele care s-au 
sat din matcă au distrus în 
regiuni podurile, întrerupînd 
comunicațiile. Ca urmare a
ruperii circulației pe autostrada 
dintre Lagos și Ibadan este foarte 
dificilă aprovizionarea cu alimente 
a populației din aceste regiuni.

DELHI. Ploile torențiale au pro
vocat puternice inundații în statul 
Pundjab din India. Pagubele ma
teriale sînt mari. Mii de oameni 
au rămas fără adăposturi. Rîurile 
ieșite din matcă au inundat sute 
de sate și au distrus mii de hec
tare de semănături. Au fost 

truse comunicațiile feroviare 
auto. Mari inundații au avut 
de asemenea, în regiunile din
săritul statului Uttar Pradeș și în 
suburbiile orașului Delhi.

BONN. Autoritățile din Dussel
dorf au anunțat că avocatul Ger
hard Bone, acuzat de complicitate 
la exterminarea în masă a deținu- 
ților din lagărele hitleriste de con
centrare, a dispărut. El are pe < 
știință aproximativ 15 000 de 
meni uciși. In toamna acestui 
Bone urma să compară în 
unui tribunal din Limburg.

djs- 
și 

loc, 
ră-

con- 
oa- 

i an 
iața
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