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Proletari din toate țările, uniți-vă I

LA MINA LUrENI

succese importanteTehnică nouă
Pe locul întîi 
în întrecere

se desfășoară aici a 
în luna trecută de 

condusă de tovarășul 
care a realizat o de-

In cadrul secției de descărcare 
Lonea—Vulcan, de la preparația 
Petrila, locul I în întrecerea so
cialistă care 
fost cîștigat; 
către echipa 
Paul Vasile, 
pășire de plan de 6022 tone cărbu
ne la descărcări, o economie la e- 
r L gia electrică de 0,04 kW/tonă.

Aceste realizări au fost obținute 
prin buna organizare a locului de 
producție, prin întreținerea cores
punzătoare a utilajelor și discipli
na care domnește în echipă.

Echipa tovarășului Paul Vasile 
a cîștigat locul I în întrecere trei 
luni de-a rîndul, datorită hărniciei 
membrilor echipei din care fac parte 
Alb Solomon, Bertotin Alexandru, 
Ciețescu Victor și Stiopu Gheorghe.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent 
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Mînere de ciocane 
recondiționate

sectorului electromecanic al 
Petrila echipa condusă de 
Ioan a început recondițio- 

ciocanelor de abataj, scoase

In atelierul de întreținere a cio
canelor pneumatice de abataj din 
cadrul 
minei 
Matei 
narea 
din uz din cauza mînerelor stri
cate. La recondiționare este utili
zat un dispozitiv de fixare la strung 
conceput de însăși șeful de echipă 
și de către strungarul Pop Iosif.

Cu această măsură ciocanele 
pneumatice ce prezintă mînere de
gradate devin reutilizabile și ast
fel se vine în sprijinul minerilor.

Pe meleagurile noastre
munții Paring, Rete- 
Vîlcan, bazinul Văii 
o adevărată cetate.

aceasta, na
da darnică, 
sălășluiește 
bogăție —

Străjuit da 
zat, Șurian și 
Jiului pare 
Frumusețile sale naturale, cu defi- 
lee adinei și ape învolburate, fac 
din această parte a țării o regiune 
îneîntătoare. Ea atrage mii și mii 
de vizitatori. Cu valea 
tura a fost deosebit 
căci în pămîntul său 
de milenii o imensă 
cărbunele. Straturi bogate de căr
bune, situata la diferite adîncimi, 
se întind pe zeci de kilometri, de 
la izvoarele Jiului da est și pînă 
în regiunea Cîmpu lui Neag. Va
lea Jiului este cel mai mare bazin 
carbonifer al țării I

In trecut, extracția cărbunelui 
constituia o muncă grea și primej
dioasă. Cărbunele era axploatat 
rudimentar, cu cale mai înapoiate 
unelte : tîrnăcopul, lopata și roaba. 
Minerii munceau in subteran 12-14 
ore pe zi, pantru un salariu de mi
zerie. Bolile profesionale și cele 
provenite de pe 
gr al a de hrană 
mii de vieți. Din 
reiese că Valea 
trist record în Europa în ce pri
vește bolila, mortalitatea și analfa
betismul. Șomajul arunca pe dru
muri, în fiecare an, mii de mineri. 
Grija față de ziua de inline plana 
ca o plagă chinuitoare asupra vie
ții oamenilor.

Nimic nu mai poartă astăzi am
prenta acelor vremi îngrozitoare. 
Aici, în mijlocul munților, s-au ri
dicat orașe muncitorești, uzine, in
stalații electrice; s-au construit șo
sele, căi ferate. Munca a devenit 
mai ușoară, mai rodnică. Minele 
au fost înzestrate cu mașini și

urma condițiilor 
și locuit secerau 
statisticile vremii 
Jiului deținea un

de

Tuburi de aeraj 
din material plastic
La mina Lupeni a început 

curînd experimentarea unor tuburi 
de aeraj din material plastic. Tu
burile fiind ușoare și flexibile, doi 
muncitori pot transporta deodată 
8—10 bucăți. Pe lîngă că prezintă 
o rezistență mărită la uzură, noile 
tuburi din material plastic se mon
tează ușor și rapid, sistemul de 
îmbinare asigură o etanșeitate bu
nă iar rezistența opusă aerului în 
mișcare este mică.

înaintare rapidă
Pentru o bună organizare a lu

crului. folosind un reîncărcător cu 
bandă, brigada de pregătiri în ste
ril condusă de Ferencz Balazs, ob
ține lună de lună realizări tot mai 
mari. Executînd o lucrare cheie — 
noul depozit de exploziv al minei 
-— brigada a realizat în luna iunie 
76 metri liniari, în iulie 96 metri 
liniari, iar în luna august 72,2 me
tri liniari înaintări în galerii și 33 
metri de suitor.

Cărbune peste plan
La mina Lupeni, ca și în cele

lalte exploatări miniere din Valea 
Jiului, există o preocupare ■ perma
nentă în privința folosirii in pro
ducție a cuceririlor tehnicii mo
derne. Aceasta are drept scop u- 
șurarea eforturilor celor ce mun
cesc în subteran, creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost. In luna august, mi
nerii din Lupeni au dat peste plan 
4054 tone cărbune cocsificabil. Ei 
sînt hotărîți ca în această lună să 

carbonifere și uzinale din 
Jiului au fost înzestrate cu 
și instalații modarne, pentru 
în ultimul decaniu s-a alo-

peste un miliard de lei. Cu

(Continuare in pag. 3-a)

Printre brigăzile sectorului III de la mina Vulcan care se rema rcă prin randamentul înalt al muncii 
se numără și brigada condusă de Negrescu Vasile. lată-i în clișeu pe Mirăuță Gheorghe, șef de 
schimb, Bălan Gheorghe, Dănilă Valeriu, Vancea Dionisie și Caracuță Iancu, mineri din această brigadă, 
discutînd împreună despre realizările obținute și posibilitatea de a sp ori și mai mult în abatajul lor vi
teza de avansare în frontul de cărbune.

utilaje moderne. S-au repus 
funcțiune minele Vulcan și Lonea, 
închise de capitaliști; s-a deschis 
o mină nouă la Uricani. Exploa
tările 
Valea 
mașini 
care 
cat

le

ară- 
în 
de 

prin

adauge noi realizări la succesele 
obținute pînă acum în întrecerea 
socialistă și în acest scop folosesc 
din plin tehnica avansată ce 
este pusă la dispoziție.

Un nou transportor
De peste o lună de zile, la bri

gada condusă de minerul Aslău loan 
de la abatajul frontal orizontal nr. 
4 vest din sectorul II se experi
mentează un nou transportor cu 
raclete fabricat la Uzinele Unio din 
Satu Mare. Experimentarea a 
tat că transportorul face față 
bune condițiuni necesităților 
transport la abataj frontal 
aplicarea unor apărători 
a fost ușurat momentul de

Tot aici, se folosesc la 
cu bune rezultate, grinzi 
solă. Acest sistem de s 
prezintă avantajul că permite mon
tarea rapidă, spre front, a trans
portorului cu raclete și duce la o 
substanțială reducere a consumului 
de material lemnos.

iar 
metalici 

; pornire, 
i armare.

în con- 
susținere

de

Folosind mașina 
de încărcat

Brigada lui Gherebeț Ovidiu 
la sectorul VII investiții al minei
Lupeni, a lucrat în luna august Ia 
săparea garajului de locomotive de 
la orizontul 400, în apropierea pu
țului 12. Folosind o mașină de în
cărcat E.P.M.-2 a excavat în nu
mai 20 de zile, 57 metri în steril.

De la începutul anului, la 
cabinetul tehnic al Combinatu
lui carboniîer Valea Jiului au 
îost înregistrate 450 de propu
neri de inovații din care se a- 
plică în producție un număr 
de 258.

Pe lingă mărirea producti
vității muncii, aplicarea în pro
ducție a inovațiilor propuse, a- 
duce economii anuale antecal- 
culate în valoare de 2 935 000 
lei.
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De urci pe una din colinele ce imprejmuiesc orașul Vulcan, 
sajul industrial apare peste tot unde îți îndrepți privirile. E un indiciu 
al celei de a doua tinereți a vechii așezări miniere.

Pentru ridicarea nivelului activității 
organizației de bază

o

Această analiză, ca de alt- 
darea de seamă semestrială 
de birou cu cîteva luni în 

a avut drept scop luarea de

In ultima sa adunare generală, 
organizația de bază din sectorul e- 
lectromecanic al minei Aninoasa a 
analizat modul cum comuniștii sec
torului au muncit pentru traduce
rea în viață a sarcinilor ce decurg 
din hotărîrea adoptată cu prilejul 
alegerilor în organizațiile de partid 
care au avut loc în toamna anului 
trecut, 
fel și 
făcută 
urmă, 
măsuri pentru ridicarea continuă a 
nivelului muncii organizației de 
bază, astfel ca la viitoarele alegeri, 
comuniștii să se prezinte cu un bi
lanț rodnic de realizări.

Cert este faptul că datorită acti
vității neobosite desfășurate de 
membrii și candidații de partid, de 
agitatori și activul fără de partid 
al organizației de bază, muncitorii 
sectorului au reușit, prin buna în
treținere și repararea la timp a 
utilajelor miniere, prin scurtarea 
duratei de execuție a reviziilor, 
montărilor și reparațiilor, să vină 
efectiv în sprijinul minerilor ani- 
noseni, în lupta pentru sporirea 
producției de cărbune. Pe baza sar
cinilor concrete repartizate de bi
rou, comuniștii au desfășurat o 
muncă susținută pentru ca la fie
care loc de muncă sarcinile de 
producție să fie îndeplinite ia timp 
și în bune condițiuni. S-a bucurat 
de multă apreciere preocuparea 
biroului organizației de bază pen

tru reactivizarea comisiei de eco
nomii din cadrul sectorului, ale 
cărei studii privind valorificarea 
resurselor interne au contribuit la 
îndeplinirea de pe acum a angaja

mentului anual privind realizarea 
unei economii de 120 000 lei. Preo

cuparea comuniștilor pentru creș
terea și educarea oamenilor, pentru 
întărirea rîndurilor organizației de

ca în Ulti- 
al acestui an să se 
nivelul indicilor pre- 
trimestrul I al anfc-

aducă o contribuție mal 
buna desfășurare a trans- 
subteran prin buna între- 
parcului de vagonete, prin 

instalațiilor

lipsa 
nu a fost sta- 
ungerea vago- 
amenajat 
asemenea

bază, e reflectată de faptul că în 
intervalul care a trecut de la ulti
mele alegeri, au fost primiți 8 can
didați și 14 noi membri de partid 
— toți muncitori de frunte. ț

Realizări sint multe, dar în dez
baterile lor comuniștii s-au preocu
pat în primul rînd de ceea ce tre
buie făcut pentru ca pînă Ia viitoa
rele alegeri să fie înlăturate unele 
deficiențe care mai există în mun
ca organizației de bază, în activi

tatea sectorului.
Și, în primul rînd, s-a analizat 

modul cum trebuie să muncească 
colectivul sectorului pentru a spri
jini zi de zi lupta minerilor din 
adîncuri pentru înfăptuirea iniția

tivei luate de comitetul de partid 
ai minei privind realizarea planului 
anual pînă Ia 15 decembrie, pentru 
asigurarea condițiilor 
mul trimestru 
muncească la 
văzuți pentru 
lui 1964.

S-a remarcat că sectorul VIII tre
buie să 
mare la 
portului 
ținere a
revizuirea la timp a 

de transport. Biroul organizației de 
bază a fost criticat pentru faptul 
că nu s-a folosit din plin de drep
tul de control asupra conducerii 
tehnico-administrative, spre a o de

termina să ia măsuri pentru pune
rea în aplicare a unor prevederi 
inițiate încă de mai multă vreme 
de organizația de bază. De cîteva 
luni continuă să se lucreze cu o 
echipă incompletă la repararea ma
terialului rulant, din care cauză 
multe vagonete stau defecte zile în 
șir, în timp ce în abataje, la îna
intări și pregătiri se simte 
lor. Nici pînă acum 
bilit un loc pentru 
netelor, pentru a fi 
acest scop. Era de 
cesar să se stabilească un loc 
tru depozitarea fierului vechi 
care, pe de o parte s-ar fi stimu
lat acțiunea de colectare, iar pe 
de altă parte ar fi fost eliberate 
anumite suprafețe necesare produc
ției. S-a cerut să se întărească 
controlul asupra reviziilor perio
dice, asupra calității reparațiilor, 
astfel ca utilajele miniere să func-

in 
ne- 

pen- 
prin

(Continuare in pag. 3-a)

Cftiti în pag. IV-a

• R. P. Romînă a fost distinsă 
la Tîrgul de la Leipzig
A fost descoperită epava sub
marinului „Thresher"
In sprijinul minerilor spa
nioli
împotriva experiențelor nu
cleare franceze
Situație tulbure în Vietna

mul de sud
• Remanierea 

rian
• Cu privire 

Rhodesia de
• Greve la Montevideo

guvernului alge.

la situația din 
sud
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bidiviilor, 
cu-ntreg alaiul 
peremptorie, 
cu brumă straiul

iluzorie 1Unde a dispărut o bună parte 
coșurile de hlrtie din orașele

străzi, In 
în cauză ? Unde 
răspundere al sec- 
I.C.O. în privința

din
Petroșani și Lupeni ? Unde să se 
„depună" biletele de autobuz și 
de spectacole, precum și hlrtiile 
in care au fost ambalate biscuiți și 
dulciuri consumate pe 
lipsa coșurilor 
este spiritul de 
ției salubritate 
curățeniei ?

• Cum rămîne au plata curen
tului electric, în cazul că nu s-a 
dus nota de plată la domiciliu, 
deși au trecut mai multe luni de 
la ultima achitare a consumului 
de curent ? Cum de nu s-a acce
lerat de către I.R.E.H. citirea con
toarelor și emiterea de note de 
plată, ca să nu mai răffilnă sute 
de cetățeni cu plata curentului 
neachitată ?
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Rămășițe din epoca 
de bronz

Un grup de arheologi care lu
crează în Insula Gotland în Marea 
Baltică au descoperit în cadrul să
păturilor efectuate un mormînt cir
cular cu un diametru de circa 25 
m, împrejmuit cu un zid de piatră 
cenușie, înalt de 1,5 m. In acest 
diormint, folosit după cît se pare 
în întreaga epocă de bronz, s-a 
găsit un topor bine conservat din 
bronz, datînd de aproximativ 1 400 
de ani î.e.n. Toporul are o lun
gime de 27 cm și este bogat orna
mentat. El a fost găsit în mormînt 
alături 
înalt.

Orașul Lupeni a rămas în urmă. 
Nu se mad văd deeît siluetele 
zvelte ale turnurilor puțurilor de 
mină și coșurile filaturii. Din Va
lea Sohodolului șaua și vîrful 
Straja (1870 m altitudine) apar ca 
un masiv muntos aparte de cel al 
Vllcanului. începem urcușul. Șer
puind întortocheat pe lîngă albia 
apei, drumul trece ctnd pe un mal 
cînd pe celălalt. Dincolo de ulti
mul podeț, la dreapta, creste de 
calcar își înalță timid capurile
golașe din pădurea tînără de bră- 
det. La stingă dealuri eu fagi și 
aluni. După două ore de urcuș, 

‘ sus, pe un umăr de munte smăl
țuit cu iarbă și flori, grupul nostru 
admiră în voie depărtările. Strălu
citoare, în bătaia soarelui locali
tățile miniere par uriașe mărgări
tare înșiruite pe firul de argint al 
Jiului. Peisajul îndeamnă la reve
rie. După o jumătate 
gem la stîne. Se aud
mai încolo, 
nunță că 
De aici o 
bătătorită

Așezată 
adumbrită

R A J A
tineri îndrăgostiți de natură au ră
mas să asculte ' într-o deplină tă
cere, tainicele șoapte ale pădurii.

După părerea tovarășului Bologa 
Doroftei, mecanic la termocentrala 
Paroșeni, bolboroseala piraielot și 
freamătul frunzișului nu are nici 
unde o rezonanță atît de plăcută 
ca aici.

A doua zi, excursia continuă 
prin grohotișuri spre înălțimile 
Cioaca și Mutu. Bun cunoscător al 
acestor locuri, Bologa Doroftei s-a 
alăturat grupului nostru în cali
tate de călăuză. Priveliștile sînt 

frumoase. La tot pasul vegetația a- 
bundentă 
ternează 
alpine 
Ici colb,
moțe prispe de piatră. In pădure, 
darul onomatopeic al elevului 
Munteahu Cornel iscă glasul a zeci 
și zeci de înaripate. Multiplicat de 
ecou, trilul și ciripitul lor e de-a 
dreptul încîntător. In aceste locuri 
facem primul și al doilea popas. 
Dinspre poieni ascunse vîntul hoi
nar ne aduce în permanență mi
ros de fîn. Orele se scurg pe ne
simțite. După masă, coborîm spre 
izvoarele Sohodolului. In cale în- 
tîlnim numeroși culegători de ciu
perci care se 
case. Coșurile 
Sînt pline ochi 
și ciuciuleți.
surprindă înserarea pe 

poteci ale masivului. Mergem vo
ioși vorbind și glumind. Deodată 
pe fondul zării din față s-a iscat 
o geană albă. Sînt luminile fluo-j 
rescente din Paroșeni și Lupeni.

a plaiurilor noastre al- 
cu sălbăticia terenurilor 
lipsite de orice podoabă.
prăpăstii, stoluri și se-

ț

T 
! *i
9
ț 

;»
s 
»
» l
♦

»
♦

♦

*

de scheletul unui om foarte

de ceas ajun- 
tălăngi. Ceva 
piperniciți a- 
ZOna alpină.

arbuști 
intrăm in 
potecă îngustă, dar bine 
coboară lin spre cabană, 
într-o poiană din plin 
de cetina brazilor, ca

bana Straja, lărgită și renovată, 
ne primește cu tot confortul. Da
torită numeroșilor vizitatori atmos
fera e veselă.

S-a lăsat amurgul. Ajunși de o- 
boseala urcușului, majoritatea ex
cursioniștilor s-au retras să se o- 
dihnească. Doar pe balcoane cîțiva

întore cîntînd spre 
și panerașele lor 
cu ghebe, vinețele 
Ii ur/jHi să nu ne 

abruptele

i

Se răscumpără sclavi
doua jumătate a lunii au-în a

gust, „Buletinul Ministerului Infor
mațiilor" al Arabiai Saudite a a- 
nunțat cfi in rsgiunea centrală a 
țării guvernul a răscumpărat pe 
sclavi de la stăplnii lor. Numărul 
total al sclavilor pentru cate pro
prietarii au cerut răscumpărare se 
ridică la 1 682. Valoarea lor totală 
fixată de comisie a fost de 
27 358 900 de riali, iar suma efJC- 
tiv vărsată
ceastâ dată

de guvern pînă la a- 
reprezmtă 18 239 266

riali. El a subliniat ca un omagiu 
că numeroși proprietari de sclavi 
și-au eliberat singuri sclavii, fără 
nici o despăgubire, p întru a-Și a- 
sigura binecuvîntarea lui 
urmare a gestului lor de 
ță".

Nu se
membrii
făcut o
cel
sclavilor din țară le

NICHIFOREL
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Allah, ca 
bună vein*

ac sștia 
care au
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numără printre
familiei regaie, 
afacere destul de bună: 

puțin jumătate din numărul 
aparțineau.

0

I U B U C A RUL
luă o butelie

dar 1 j-am

aici?
Că 

nu prsa Sînt.

pe

fac tot
nu ne

auzite

Șoferul binevoitor
și urcă cu ea în apartament. După 
ce o montă la aragaz îi făcu proba. 
Totul sra în ordine. Cînd fetița 
i-a achitat costul buteliei, fața șo
ferului se crispa și făcu ochi 
înghiți de cîteva ori în sac 
se adresă fetiței.

—- Ciubuc, nimic ?
— Ce-i ăla ciubuc ?
—- Cum, nu știi ? Cum

explic ? Butelia costă să zicem 
14 lei. Pe lîngă costul buteliei mai 
dai încă 3-4 lei. Astă-i ciubucul, 
Acum ai înțeles î

—• Am înțeles, dar mămica
mi-a lăsat
n-o să-mi 
buc ?

—- Astăzi

(Localizare dupâ G. Topîrceanu)
Pe cînd vulpile șirete 

Hotărîrâ spre iernat 
Să se angajeze „fete1. 

La gospodărie-n sat I 
Tolănit comod, pe-o rină 
Le combate un bursuc: 
— Vizulna-i la-ndemînâ 
încotro să mă mai duc ?

S-a zvonit întîi o veste, 
Că deasupra J Iilor, 
Sus la munte printre creste, 
n goana 
A sosit 
Toamna
PoIOind
Verii,
Un brad falnic ca o strajă 
ilncruntîndu-șî genele) 
Icuturîndu-se de vrajă 
'și întlnde-antenele; 
rransmlțînd pe „undă lungă" 
Către văi, mesajele : 
Că ciobanii de la strungă, 
Și-au făcut... bagajele !
Și-au pornit în graba mare 
(Cum arată urmele 
Imprimate pe cărare,) 
Jos spre văi, cu turmele.
Jos în urma lor, deodată. 
S-au foit, jivinele 
Semn că toamna-apropiată,
A cuprins colinele.

Moș Martin, surprins sărmanul 
Fără de nutriție,
Mormăie: ■— Moor, pîn-la anul, 
Moor, de... inaniție I
Veverița, alarmată,
A pornit cu coada steag, 
Spre rezerva adunată 
Intr-o scorbură de fag.

Iapa Mălină, 
trăpașfi de rasă 
pură, avînd ca 
părinți pe Maiak, 
campion absolut 
din regiunea, Vo- 
logodsk și Ma- 
kovka II, a fătat 
recent doi minji 
gemeni, cărora li 
s-a pus numele 
de Moment I și 

Moment II.
»«»«**«******

♦
orașe-» 

carej 
la •

Numai caprele pe țancui 
Asculți nd în jUr atent, 

Figurine mici cu arcuri 
Pe-al naturii monument, 
Fac o pată discordantă 
Cu-animația din jur... 
In tăcerea dezolantă, 

Toamna-și țese vălu-i sur. 
Zboară știri contradictorii
Cum că toamna vajnică 
Conlucrînd cu muncitorii 
AZI, e mult mai darnică.
Roabele aurii și pline 
Gem, tixind hambarele 
Zarzavatul în vitrine 
Umple aprozarele. 
Gospodinele-n derută 
Cu zarva „rețetelor" 
De conserve doar discută : 
— Ce mai punem, fetelor "
Și vecina-ngrijorată 

Ștergîndu-și broboanele 
Aș mai pune o salată

D-am gătat, borcanele !
I. SĂSÂREANU

Sinucidere cu complicații

ț 
ț 
i 
i
i

♦ ț 
ț 
i 
t
♦

— Aveți o butelie ?
— Cu părere de rău. 

terminal.
—- Mai venițl astăzi
—- S-ar putea. Dar să știți 

niej In depozit
■— Vă rog, nu mă lăsați fără 

butelie. Nu am de 3 săptftmîni.
—- Pentru dumneavoastră 

posibilul. Fiți liniștită. Doar 
cunoaștem de ieri...

Asemenea discuții pot fi
zilnic intre unii șoferi care duc 
buteliile aragaz și gospodinele ca
re așteaptă să schimbe buteliile. 
Un sie gospodine sînț mai norocoa
se. Vechi cunoștințe cu șoferul 
sînt servite prompt... Altele mai 
așteaptă, unsori o săptămînă sau 
chiar o lună. Ce să-i faci ?

Cu cltva timp în urmă, o fetiță 
din cartierul Gh. Dimitrov aștepta 
să sosească mașina cu butelii. Du
pă multe așteptări și alergări îi 
întîlni pe șoferul Drăgan Gheor
ghe.

— Nene, dă-ne și nouă o bute
lie.

— Nu
— Dar
— Ei, 

Vezi că
—- Dar

și mie.
— Ei pentru că te rogi frumos, 

uite, am să-ți dau.

bani 
dați

pantru ciubuc. Șl 
butelia fără ciu-

iert, dar altădată

mai am.
dumneaiei de unde-i dai? 
prea multe vrei să știi I 

n-o să mai crești.
vă rog frumos, dați-mi

intimplar* au tre-
A mai încercat 
din nou butelia, 
pricina n-a mai 
vorbă cu sa. A

șoferul cu
stea de

șl mămica fetiți! însă re
fl fost același.
nu ș-ar putea „unge"

te 
să fii pregătită.

Da la această
cut vreo 3 luni, 
fetița să schimbe 
dar
vrut să 
insistat 
«uitatul

Oare
ferul cu o critică bună sau cu o 
mustrare? Poate atunci o să uiți 
de cuvîntul ciubuc. Ar fi mult mai 
bine.

F. NICU

ba

să-ți

O
pru

mari, 
apoi

vîrful peniței

X

*
•»
♦

Unii cititori ai bibliotecii < 
nești din Petroșani printre 
Pâstîrnac loan, muncitor 
U.R.U.M.P., Bălașa Gheorghe, sala-i 
riat la Loto-Pronosport, Lungu Au-» 
rel, elev și alții înapoiază cărțile * 

de multe ori le mai •deteriorate, 
pierd.

CITITORUL s
—- Vă mirați că de-abia de 

luat-o '!
BIBLIOTECARA :
“ ... și ați și „dat-o gata I"

Nu de puține ori, plinea produsă • 
de fabrica din Lupeni este de sla- « 
bă calitate, iar uneori 
ta ea corpuri străine.

se găsesc {

— Uite, dragă, un chibrit în pîine 1
— Mai caută, scumpo, poate găsc-r 

brichetă !

După cum relatează agenția France Presse, un ce* 
lățean japonez s-a sinucis aruncîndu-se dintr-un 
tren plecat din Tokio. Pînă acum, un fapt divers, 
tragic. Adeseori însă Intimplarea crează complicații 
neașteptate.

Din partea opusă venea în viteză un alt tren. Cor
pul sinucigașului a fost literalmente sfîrtecat. Un 
picior, aruncat înapoi cu putere de roata locomoti
vei, a trecut prin fereastra vagonului restaurant al 
trenului din care sărise sinucigașul, lovind mortal 
un călător. Geamul fiind închis, cioburile împrăștiate 
cu putere au rănit șapte călători, iar alți opt au 
leșinat de spaimă. < . .

Totul 
rilor în 
duri —

s-a petrecut sub privirile uluite ale căiăto- 
mai puțin decit durează citirea acestor rîn- 
scrie corespondentul din Tokio al agenției.

In stomacul cașaloților
Vînătorii sovietici de 

balene au scos din trai 
cașaloți răpuși cu har- 
ponul în apropiere de 
Țara de Foc, 20 de pești 
lungi pînă la 138 centi
metri și cîntărind 44 kg.

Peștii sa află în bună 
stare, ei și-au păstrat

chiar culoarea și nu pre
zintă pe corp urme ale 
dinților cașaloților. Toata 
exemplarele au fost con
gelate și vor fi predate 
institutului de zoologie 
al Academiei de Științe 
din Leningrad.

Biserica și avioanele cu reacție
Aeroportul militar din apropierea orașului Stras

bourg (Franța) prezintă o primejdie serioasă pentru 
vechea biserică din acest oraș. Zgomotul puternic 
produs de decolarea și aterizarea avioanelor grele 
cu reacție, zguduie din temelii biserica ale cărei 
ziduri slnt deja crăpate.

Lăcustele o calamitate
dată cînd insula Ci- 
a fost invadată de 

lăcuste, locuitorii au
1 300 tone de 

lăcuste, adică 
de miliarde de

adu-
ouă

pest« 
ouă.

In 1945 un „nor" de 
lăcuste s-a ridicat într-o 
dimineață în Africa E- 
cuatorială. In 28 de ore 
el a străbătut o distan
ță de 1 200 km. deasu
pra oceanului fără nici 
o opriră, năpustindu-se 
asupra Spaniei și Portu
galiei. Unele au ajuns 
chiar în Anglia.

hotep, din vremea prime
lor dinastii ale Imperiu
lui antic din Egipt, aste 
înfățișat un arici mîncînd 
o lăcustă. O
gine 
datează 
î.e.n.

antică 
din

altă ima- 
a lăcustei 
anul 2 000

In zilele noastre suferă 
de pe urma invaziilor 
lăcustelor 64 de state de 
pa trei continente.

In mermintul lui Pta-

In 1478, In Republica 
Veneția peste 30 000 de 
p ersoane au pi s-rit de 
foame din cauza inva
ziilor lăcustelor.
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Petrache Poenaru
ctitor ai învățământului 

in țara noastră
da G. PETRA

Monografia reprezintă prima în
cercare de a interpreta în mod ști
ințific viața și opera lui Patrach? 
Poenaru și este însoțită de o pre
față ds acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintei ? Academiei R. P. R.

Unul dintre primii elevi ai lui 
Ghaorghe Lazăr, apoi profesor șl 
coleg cu maestrul său, secretar și 
om d? încradere al lui Tudor Vla- 
dimirescu, director al Eforiei școa- 
lelor naționale Intre 1832-1848, Pe- 
tracha Poenaru a fost un mare or
ganizator și îndrumător de școală 
și totodată un entuziast spriji
nitor al artelor. El a sprijinit înfi
ințarea a numeroase școli, a fost 
autor de lucrări didactice, a înfiin
țat primei? biblioteci școlare, a în
ființat și a fost redactor la Foaia 
satului 
curajat 
Aman, 
guliei,
mei expoziții de desen și pictură 
la București, a fost unul din ini
țiatorii Muzeului național al anti
chității, al grădinii Botanice. La 
înd?mnui lui, C. D. Aricescu a scris 
lucrarea sa despre răscoala popula
ră de la 1821, iar 
a excutat portretul 
dimirescu. O dată 
figurii luminoase 
Poenaru, lucrarea 
probleme legate 
culturii în țara noastră în perioa
da 1822-1866.

Lucrarea este însoțită de o bi
bliografie a scrierilor lui Petrache 
Poenaru (cuvîntări, articole, stu
dii, volum?), prîcum și o culege
re de scrisori, memorii, rapoarte, 
adrese, petiții, cuvîntări.

Document ?le inedite care însoțesc 
lucrarea 
țla lui 
ajutor 
tstori si, 
mînești.

I

și învățătorul satului, a în
tineri talentați ca Theodor 

Constantin Lecca, I. D. N e- 
a sprijinit deschiderea pri-

I

Pe meleagurile noastre
dâe**»n?a iii vestiți! 

s-a asigurai un in«!t grad de nte- 
caahsare, mai cu seama pentru lu
crările efectuate în subteran și in 
același timp s-a tușurat mult muncă 
oamenilor.

Minerii Văii Jiului răspund grijii 
părintești pe aare le-o poartă parti
dei șt gevM-jmi, prin munca lor 
Însuflețită pentru depășirea ritmică 
a sarcinilor de plan. Metod ?le a- 
vansate de Jucru sînt larg utilizate 
în mai toate >curife de muncă, 
lata, de pildă, tlgada Iul feodo- 
rsseu Stancu, de fa exploatarea mi
nieră Uricani, Studiind posibilitățile 
minai, șeful brigăzii, împreună cu 
ortacii săi, a pornit 
țiativă de a lucra 
săptănrină cu lemn 
nomislt. Din rîndul 
neri care lucrează
carbonifer s-au născut și alte ini
țiative : „Două fîșii extrase pe zi 
din abatajele frontale". „Două cîm- 
puri de cărbun?, în fiecare schimb, 
din fiecare aripă de abataj" și al
tele, de pe urma cărora sint 
note noi și noi recorduri 
dueție.

I-am cunoscut pe minerii
gada complexă condusă de șefii 
de schimb Ionescu Ioan, Vass Mar
tin și Dan Constantin. Ei, o mînă 
de oameni, sapă în stîncă, în fie
care zi, o galerie lungă de 13 m. 
Am cunoscut la Uricani și brigăzile 
de mineri conduse de Pînzaru A- 
lexandru,
Maft și
zilnic
notă
te prevederile planului.

ăfuttrtil »wi

valoroase ini- 
două zii s pe 
dî mină sco- 
miilor de mi- 
în acest bazin

consem- 
de pro-

din bri-

Cîrciumaru Victor și 
Stan. Fiecare miner scoate 

la suprafață o însem- 
cantitate de cărbune pes- 

Triste-

©

le recorduri de odinioară care 
făceau din Valea Jiului o vale a 
plliigerii nu dispărui. Sotialhmul 
a creat o faimă noua acestui bazin 
carbonifer.

■»
schimbat din letuslii iufăți- 

așozârilor muncitorești din 
Jiului. Întreaga Val» a deve- 
llltlmii ani un imens șantier.

în
au 
cu

in
La Petroșani, 

la Paroșșni, 
peste tot, se 
vechilor co- 
care locuiau 
apărut 12 
blocuri ele-

S-a 
șarea 
Valsa 
nit în
Așezării? miniere reconstruite con
stituie un lanț de perie albe 
împărăția cărbunelui, 
la Vulcan și Lupeni, 
la Pețrila și Uricani, 
construiește. Id locul 
cioabe insalubra, 
în trecut minerii, 
cartiere moderne,
gante, avînd peste 8 000 de aparta
mente. S-au clădit pentru mineri 6 
cluburi și cinematografe, spitale, 
școli de diverse grad?, un institut 
tehnic superior. O dată cu deschi
derea minei, pe locul vechiului sat 
Uricani s-a înălțat un oraș modern. 
Vulcan, altădată o așezare cu case 
pipernicite, s-a transformat intr-un 
oraș frumos, din cuprinsul căruia 
desprinzi pregnant simetria bulevar
delor și a cvartalelor.

O viață nouă pulsează acum în 
marele bazin carbonifer al Văii 
Jiului. Călătorul care străbate as
tăzi acest minunat colț al patrisi 
nu mai întîlnește nimic din imagi
nile zguduitoare ale trecutului în
tunecat descris de Geo Bogza. Va
lea Jiului, cu așezările și oamenii 
ei, freamătă de bucuria viîțli noi, 
socialiste.

A. ZAHARIE 
corespondent Agerpres în regiunea 

Hunedoara

La mina Vulcan

Primele zile, primele succese

Pentru ridicarea nivelului activității 
organizației de bază

(Urinate din pag. 1-aj

ționeze în cele mai bune cortdi- 
țiuni. Adunarea generală a cerut 
biroului, membrilor de partid din 
conducerea sectorului să ia măsuri 
imediate pentru traducerea în 

viață a acestor măsuri.
Analizfndu-sc felul cum a fost 

asigurată conducerea organizațiilor 
de masă biroul a fost criticat 
pentru că n-a insistat ca atit co
mitetul secției sindicale, ctt și bi

roul organizației U.T.M. să desfă
șoare o muncă colectivă. Din cau
ză că iov. Nagv, secretarul comi
tetului U.T.M. nu atrage la activi
tate pe toți membrii biroului, unele 

laturi ale activității organizației de 
tineret se desfășoară nesatisfăcător. 
Posturile U.T.M. de control publică 

foarte rar ediții, nu se organizează 
raiduri menite să contribuie la îm
bunătățirea muncii în producție a 
tinerilor. Se țin rar ședințele de 
învățămînt ale cursurilor de ridica
re a calificării, iar unele abateri 
de la disciplină nu sînt puse în 
discuția tinerilor. De asemenea, 
muncind de unul singur, fără să 
se preocupe de reactivizarea ce
lorlalți membri ai comitetului, to
varășul Krakovski Andrei, preșe
dintele secției sindicale nu a pu
tut asigura o evidență operativă a 
realizărilor în întrecere, nu a ur
mărit aplicarea cu operativitate a 
propunerilor judicioase tăcute în 
consfpf”' ''-I de producție. De aici 

s-a desprins încă o sarcină pentru
------—0

sindicale și ai bi- 
participe activ Ia 
din care fac parte, 
s-au putut declara

iap- ; 
asu- | 
co- i
Ie

biroul organizației de bază: să ia 
măsuri pentru ca toți membrii co
mitetului secției 
roului U.T.M. să 
munca organelor

Comuniștii nu
mulțumiți nici pentru faptul că se 
lot amină formarea unei brigăzi 
artistice de agitație în cadrul sec
torului, deși posibilități exista.

Dezbaterile adunării generale au 
fost rodnice mai ales datorită 
tutui că ele au atras atenția 
pra problemelor cărora biroul, 
muniștii sectorului trebuie să
acorde atenția cuvenită în actuala , 
perioadă. îndată după adunare, bi- i 
roul organizației de bază, în frunte i 
cu tov. secretar Blaj Teofil, a îuat I 
măsuri pentru traducerea în viață 
a sarcinilor ce s-au desprins din 
discuțiile purtate în adunare. Co
mitetul sindicatului, biroul organi
zației U.T.M. au fost îndrumate 
pentru înlăturarea lipsurilor sem
nalate în activitatea lor. Conduce
rea sectorului a stabilit termene 
pînă la care vor fi realizate anu
mite prevederi ale planului tehnico- 
organizatoric. Instruirea agitatorilor, 
a colectivelor de redacție ale ga
zetelor de perete, întărirea contro
lului asupra îndeplinirii sarcinilor 
repartizate membrilor și candidați- 
ior de partid sînt de acum sarcini 
care stau in prezent în atenția bi
roului, în vederea ridicării nivelu
lui activității organizației de bază.

Maistrul e mulțumit

E

pro- 
dîs- 
pen- 
cla- 
din

loc în 
încă 
septembri? 

c? priveșt ? 
a sarcinilor

îndeaproape pe cei de 
II. Depășirile de plan 
două zile ale lui s?p- 
ridică la 6,1 la sută, 
o parte din cărbunele

Șutul se sfîrșise. Lăcătușul d? tu
ră Troșln Viorel, printr-un sem

nal îndelung, a vestit oprirea tu
turor instalațiilor d? brichetară. 
Rînd pe rînd se opriră din nrers 
presele, ventilatorul de dasprăfuire 
șl toate celelalte instalații. Meca
nicii Biro Alexandru, Codrean Con
stantin, Tonciu loan și Mihanț?a 
Nicola? plecară din secție lăsînd 
instalațiile 
îndepărtat 
pele de 
Muncitorii 
în frunte
s-au îndreptat spre graficul între
cerii socialiste să-și vadă rodul 
muncii lor, în timp ce lăcătușii 
începură revizuirea instalațiilor de 
brichatare.

Maistrul Maior Iosif pare mul
țumit împreună cu întregul său 
schimb. Și ar? de cs. Planul de 
producție de brichete a fost de
pășit cu 1 845 tone, în luna august,

iar calitatea brichetelor s-a îmbu
nătățit cu 1,7 la sută față de pre
vederi și cu 1,2 la sută față de 
angajament ocupînd astfel locul I 
în întrecere.

C. BÂDUȚA 
corespondent

cantitativă
colectivul sec- 
dm plin utila- 
inzestrat? aba- 
hărnicie, brigă-

oprite. Dar abia s-au 
ai că au și apărut echi- 
întreținere și reparații, 
din schimbul de noapte 
cu maistrul Maior Iosif

Theodor Aman 
lui Tudor Vla- 
cu prezentarea 
a lui Petrache 

lămurește multe 
de dezvoltarea

ilustrează viața și concep- 
Poenaru și constituie un 
prețios pentru cercetătorii 
culturii și pedagogiei ro

Intre colectivei? sectoarelor 
ductive ale minei Vulcan se 
fășoară o susținută întrecere 
tru ocuparea primului 
samentul evidențiațllor. 
primei? zile ale lunii 
pe primul loc în ceea 
depășirea
de plan s-a situat 
torului II. Folosind 
jele cu care sînt 
tajele, muncind cu
zile de aici au d spășit cu 9,1 la 
sută sarcimla de plan ce-i reve
neau sectorului pînă în dimineața 
zilei de 4 septembrie. Acest lucru 
înseamnă că au ieșit la suprafață 
în două zile lucrătoare două con
voaie de cite 50 de vagonete cu 
cărbune cocsificabil în afara sarci
nilor da plan.

Printre minerii cari și-au adus 
din plin contribuția la acest suc
ces se numără cei din brigăzii? 
conduse de Nicoară loan, Domokoș 
Andrei și altele. Acesta -s abia 
încsputul. Colectivul sectorului e 
hotărit să muncească cu și mai 
mult entuziasm spre a spori sim
țitor realizările dobîndite în pri
mele zile.

secondează 
la sectorul 
din primele 
tembrie se 
E drept că
extras este cocsificabil, iar alta din 
cel energetic, dar cumulate înseam
nă multe tone date peste plan. 
Succesele dobîndite se datoresc 
depășirii substanțiale a randamen
telor planificate. Aici la loc de 
cinste se situiază brigăzile conduse 
de Sima Mihai, Szabo Balazs și al
tele care extrag cărbune mult și 
bun.

a

rl

(Agerpres).

nevoie

pietoni, 
de mașini cir- 
pe el transpor- 
muncitori, mate- 
alimente și uti- 

Mașinile circulă

Drumul care duce 
din Vulcan la Crivi
dia zilnic este bătut 
de sute de 
Zeci 
culă 
tînd 
riale, 
laje.
iar drumul se strică.

De mai multe luni, 
drumul ce duce la 
Crividia prezintă urme 
tot mai vizibile de 
lipsă de gospodărire. 
Denivelări și gropi 
care se transformă in

hi.'

in „urmărirea** celor 
din sectorul II

In ceea ce privește depășirile de 
plan, minerii din sectorul IV îi

de pufină preocupare
bălți, după fiecare 
ploaie, produc neca
zuri pietonilor și clliar 
conducătorilor auto. 
Șoferii de pe autobu
zele care circulă pe 
aici sînt nevoiți să 
facă adevărate de
monstrații de „echili
bristică'’ pentru evita
rea gropilor.

Anotimpul ploilor 
bate la ușă. Dar pînă 
la sosirea lui secția 
gospodărie și drumuri 
a Sfatului popular a! 
orașului Petroșani și

1 V '

f-v-a

orașului 
să 

re
ce 
pe 
elunde 

stricăciuni, 
lor, între

cere se fo- 
acest drum

gospodarii 
Vulcan ar trebui 
se îngrijească de 
pararea drumului 
duce la Crividia, 
porțiunile 
prezintă 
La rîndul 
prinderile 
losesc de
și chiar cetățenii din 
cartier, să fie chemați 
printr-o acțiune pa
triotică să contribuie 
la astuparea gropilor 
și deci la repararea 
drumului în cauză.
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Nu PURTAU
UNELTELE PE UMĂR

PROGRAM DE RADIO
8 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Clubul voio
șiei, 8,50 Melodii populare cerute 
de ascultători, 9,20 „Natura și mu
zica" — Montaj muzical literar, 
11,30 Vorbește Moscova! 12,20 In- 
terpreți de muzică ușoară, 13,10 
De toate pentru toti, 14,00 Concert 
de prînz, 16,10 Instrumentiști de 
muzică ușoară, 17,25 Transmisiune 
sportivă, 19,01 Scene și arii din 
opera „Trubadurul" de Verdi, 
19,35 Muzică de dans, 20,00 Tea
tru la microfon: „Swejk în al 
doilea război mondial" de Bertolt 
Brecht, 21,45 Canțonete interpre
tate de Giuseppe di Stefano, 22,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Dansuri simfonice de compo
zitori romîni, 8,30 Piese de muzică 
ușoară, 9,00 Valsuri de concert, 
10,00 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 10,30 Revista presei 
străine, 10,38 Melodii distractive,
11.30 Muzică populară, 12,00 Emi
siunea „Cinema", 13,00 Cîntă Flo
rin Dorian, 13,16 Program muzical 
pentru oamenii muncii aflați la o- 
dihnă, 14,15 La microfon : Satira 
și umorul, 15,00 Muzică ușoară,
15.30 Arii și duete din operete, 
17,15 Amintiri despre Camil Pe
trescu de Constant Ionescu, 18,00 
Teatru la microfon pentru copii,
19.30 Noi înregistrări de muzică 
populară, 20,05 Muzică de dans, 
22,00 Album de romanțe,
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STEAGUL ROȘU

BERLIN 6 (Agerpres).
După cum anunță A.D.N., direc

ția Tîrgului de toarrtnă de la Leip
zig a acordat unui număr de 16 
țări distincții p?ntru articolele d? 
larg consum expuse.

Juriul pentru aprecierea mărfuri
lor ?xpuse a d?cernat diplome și 
medalii de aur pentru înaltul ni
vel științific și tehnic al unor pro
duse romînești prezentate de între
prinderea de stat pentru comerțul 
exterior „Prodexport". Aceste dis
tincții au fost în'mînate la standul 
romînesc, expozanții romîni fiind 
felicitați pentru excepționala calita
te și prezentare a produselor.

—=0=—

Remanierea guvernului 
algerîan

ALGER 6 (Agerpres).
La 5 septembrie a fost remaniat 

guvernul Algeriei. In funcția de 
ministru al afacerilor externe a 
fost numit Abdelaziz Bouteflika, 
pînă în prezent ministru al Tiner?- 
tului și sporturilor. El îl înlocu
iește în funcția de ministru al a- 
facerilor externe pe Mohammed 
Khemisti, asasinat în luna aprilie; 
pînă în prezent atribuțiile minis
trului de externe au fost îndepli
nite provizoriu d? primul ministru 
Ben Bella. Totodată au fost con
topite Ministerele Finanțelor, Co
merțului și Industrializării într-un 
singur minister al Economiei în 
fruntea căruia a fost numit Bec- 
hir Boumaza, pînă în prezent mi
nistru al Muncii.

In sprijinul minerilor spanioli
PARIS 6 (Agerpres).
5 000 de muncitori de la Uzina 

de automobile „P?gaso", una din 
cele mai mari din Spania, cu se
diul la Madrid, au declarat grevă 
în semn de 
greviști din

Federația 
din Franța, 
ția Generală

solidaritate cu minerii 
Asturia.
națională 

afiliată la
a Muncii,

a minerilor 
Confedera- 
a expediat 
---------o

Situație tulbure în
SAIGON 6 (Agerpres).
Potrivit declarației unui purtător 

de cuvînt al Departamentului d? 
Stat, călătoriile în Vietnamul de 
sud ale familiilor personalului o- 
ficial american au fost suspendate, 
dată fiind „situația tulbure" din 
această țară. Au fost, de asemenea, 
limitate vizitele la Saigon ale per
sonalului oficial american.

Agenția Franc? Press? anunță 
că la 5 septembrie, la Saigon a

O

Cu privire la situația
NEW YORK 6 (Agerpres).
La 5 septembrie a fost dat pu

blicității la New York documentul 
adresat Consiliului de Securitate 
al O.N.U. de către Ghana cu pri
vire la situația din Rhodesia de 
sud.

„In acest teritoriu, se arată în 
document, autoritățile sud-rhode- 
siene duc o brutală politică de a- 
partheid împotriva populației de 
culoare". Guvernul Ghanei, arată 
documentul, consideră că singurul

------------................. -------------------------- -------------

A fost descoperită epava submarinului 
„Thresher64

efectuate de batiscaful 
a fost stabilit definitiv 

prezent

WASHINGTON 6 (Agerpres).
Ministrul marinei al S.U.A., Fred 

Korth, a anunțat că în urma cer
cetărilor 
„Trieste"
locul unde se găsește în 
epava submarinului nuclear ameri
can „Thresher", care s-a scufundat 
la 10 aprilie în Atlantic cu 129 de 
persoane la bord. Korth a arătat că

Intensificarea luptelor 
din Angola

agenția R?u- 
angolez for- 

Roberto Hol- 
Leopoldville,

fotografiile luate de batiscaful „Tri
este" indică părți și rămășițe pur- 
tînd numărul 593 care corespunde 
numărului submarinului scufundat. 
Comandantul batiscafului, Donald 
Keatch, a declarat la rîndul lui că 
a avut ocazia să vadă un mare nu
măr de resturi ale submarinului care 
nu au putut fi însă apucate de bra
țul mecanic al batiscafului.

Subliniind că epava submarinu
lui se află la o adîncime de 2 520 
metri și la o distanță de 320 km. 
est de Boston, ministrul marinei 
S.U.A. a declarat că cercetările 
pentru căutarea submarinului au 
luat sfîrșit. El a indicat, că în pre
zent marina americană va încerca 
să obțină informații științifice pri
vitoare la regiunea unde s-a scu
fundat ..Thresher".

împotriva experiențelor nucleare franceze
minerilor greviști din Asturia 
2 000 000 franci (vechi).

Federația cheamă toat? organiza
țiile sale locale să continue strîn- 
gerea de fonduri pentru ajutorarea 
minerilor spanioli aflați în grevă, 
care, la rîndul lor, au sprijinit pe 
tovarășii lor francezi în timpul 
grevai din martie-aprilie a.c.

Vietnamul de sud
fost anunțată alcătuirea unei dele
gații parlamentare, în frunte cu 
doamna Ngo Dinh Nhu, cumnata 
lui Ngo Dinh Diem, deputată în 
Adunarea Națională, care va pleca 
într-o vizită de bunăvoință în mai 
multe țări. Lista țărilor ce urmea
ză a fi vizitate nu este cunoscută, 
dar, citînd surse sud-vietnameze 
agenția Franca Press? arată că 
„Statele Unite vor figura pe lista 
țărilor ce urmează a fi vizitate".

din Rhodesia de sud

de apă potabilă ca și- 
socială. Cea mai mare 
bărbați au fost nevoiți, 
taxe speciale, să para

de

vinovat pentru această stare de 
lucruri este guvernul englez și că 
la ea s-a ajuns în urma încălcării 
și neîndeplinirii rezoluțiilor adop
tate anterior de O.N.U.

Referindu-se la condițiile în care 
trăiește populația africană din Rho
desia de sud, documentul ghanez 
arată că două milioane din cele 
aproape patru milioane de africani 
trăiesc în rezervații în care pă- 
mîntul este deosebit de sărac, lipsit 
de drumuri, irigații, iar populația 
este lipsită 
asistență 
parte dintre 
contra unei
sească rezervațiile, căutîndu-și 
lucru în regiunile rezervate euro
penilor. Muncitorii africani care lu
crează pentru colonialiștii europeni 
nu se bucură de nici un fel de 
drepturi civile. „Toate aceste con
diții intolerabile, subliniază docu
mentul ghanez, sînt agravate și 
mai mult de o crudă politică de 
discriminare rasială care, după apre
cierile unor observatori, este une
ori mai brutală ca în R.S.A.".

☆
NEW YORK. Agenția France 

Presse relatează că la cererea unui 
grup de state africane, membre ale 
Organizației Națiunilor Unite — 
Ghana, Guineea, Maroc și Republi
ca Arabă Unită —- s-a hotărît ca 
la 9 septembrie să se întrunească 
Consiliul de Securitate pentru a 
examina situația din Rhodesia de

LEOPOLDVILLE 6 (Ag?rpr?s).
După cum anunță 

ter, șeful guvernului 
mat în exil, S ?nhor 
d?n, care se află Ia
a ținut aici o conferință de presă 
în care a făcut cunoscut că în vi
itoarele săptămîni în Angola se 

vor intensifica luptele pentru eli
berare națională, împotriva colonia
liștilor portughezi. El a arătat, de 
asemenea, că în perioada care a 
urmat după conferința statelor afri
cane de la Addis Abeba, forțele 
de eliberare națională angoleze au 
fost întărite și instruit? continuu. 
In prezent, ele sînt gata, în caz că 
colonialiștii portughezi vor refuza 
să acord? de bună voie indepen
dență națională acestui popor, să 

reînceapă operațiunile militare.

- = 0=-

Afac aerian împotriva 
Cubei

HAVANA 6 (Agerpres).
Din capitala Cubei s-a anunțat 

că în dimineața de 5 septembrie 
în regiunea orașului Santa Clara 
din Cuba a fost comis un atac 
aerian pirateresc. La ac?st atac au 
participat 4 avioane. Ele au bom
bardat și mitraliat teritoriul Cu
bei. Regiunea supusă atacului a 
suferit daune materiale. Mai multe 
persoane au fost rănite.

PARIS. 6 (Agerpres).
Observatorul agenției Union Fran- 

caise d'Information apreciază ca o 
confirmare a „miopiei profunde 
care nu poate decît să adîncească 
și mai mult izolarea morală și di
plomatică a Franței", amenințarea 
care s-a făcut vădită în cererea a- 
dresată de guvernul francez gu
vernelor Australiei, Noii Zeelande, 
Chile și Peru de a stăvili în aces
te țări mișcarea crescînd de pro
test împotriva planurilor comanda
mentului militar francez de a efec
tua experiențe cu bomba cu hidro
gen în zona de 
Pacific.

France Presse 
vernul francez a 
ambasadorilor francezi din cele 
patru țări în legătură cu „surprin
derea Franței față de campania 
sistematică, sprijinită de comuni
cate oficiale, împotriva perspecti
vei efectuării de către Franța a unei 
serii de experiențe nucleare în Pa
cific". In instrucțiuni se relevă că 
„atitudinea guvernelor Australiei,

Noii Zeelande, Republicii Chile și 
Perului față de experiențele fran
ceze riscă, dacă se va prelungi, să 
pună în cauză relațiile amicale ale 
Franței cu aceste țări". *

&

sud a Oceanului

subliniază că gru- 
trimis instrucțiuni 

din

o

PARIS 6 (Agerpres).
In Franța se desfășoară pe scară 

tot mai largă mișcarea pentru strîn- 
gerea de semnături pe petiția miș
cării franceze a partizanilor păcii, 
care cere guvernului francez „să 
adere la Tratatul de la Moscova 
privitor la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare și să ia par
te la Conferința de la Geneva pen
tru dezarmare, precum și la toate 
tratativele cu privire la întărirea 
păcii".

Intr-o rezoluție adoptată la 5 
septembrie, Comisia administrativă 
a Confederației Generale a Mun
cii cere ca toți activiștii și toate 
organizațiile C.G.T. să depună e- 
forturi pentru a determina guvernul 
francez să adere la Tratatul de la 
Moscova.

Gpeve la Montevideo
MONTEVIDEO 6 (Agerpres).
La 5 septembrie, în capitala Uru- 

guayului, Montevideo, s-au produs 
o serie de greve care au afectat 
activitatea unor întreprinderi și 
instituții bancare. Muncitorii Uzi
nei „General Electric", aparținînd 
unei companii nord-americane, au 
ocupat fabrica cerînd patronilor 
să-l reprimească la lucru pe secre
tarul general al sindicatului, care 
fusese concediat în mod arbitrar. 
In aceeași zi, funcționarii majorită-

------------- O

ții băncilor au declarat o grevă de 
24 de ore în sprijiniul cererilor de 
mărire a salariilor.

Membrii corpului didactic din 
întreaga țară care au fost sancțio
nați de guvern cu reținerea salariu
lui pe timp de 5 zile pentru că au 
participat la o grevă de 48 de ore, 
au anunțat că sînt hotărîți să con
tinue lupta pentru a obține alo

carea de fonduri necesare învăță- 
mîntului.

Concentrări de trupe britanice ' 
insulei Borneoîn nordul

DJAKARTA 6 (Agerpres).
La 5 septembrie, un purtător de 

cuvînt al armatei indoneziene a 
dat publicității o declarație în care 
atrage atenția asupra concentrări
lor de trupe britanice pe insula 
Sebatik — situată 
sulei Borneo.

Citînd declarațiile 
de cuvînt al marinei
ția Antara arată că în apropierea 
insulei patrulează două nave de 
război, iar un număr de bombar
diere staționează pe aerodromuri. 
Agenția citată, relevă că purtătorul 
de cuvînt al Ministerului apărării

în nordul in-

unui purtător 
militare, agen-

a declarat că „acestei concentrări 
de trupe străine în apropiere de 

teritoriul Indoneziei i se acordă 
toată atenția de către comanda
mentul forțelor militare indonezie
ne".

încordarea militară dintre Anglia 
și Indonezia din regiunea insulei 
Borneo s-a intensificat ca rezultat 
al crizei legate de crearea Fede
rației Malayeze. Forțele militare 
britanice întreprind în această re
giune operații împotriva detașa
mentelor de guerilă care luptă pen
tru eliberarea acestei insule de sub 
jugul colonial.

sovietic Bruno Pot-

Ziarul „Combat" in- 
potrivit cifrelor ofi-

MOSCOVA. — Pentru mari merite 
în domeniul fizicii și cu prilejul 
împlinirii virstei de 50 de ani, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a content Ordinul Lenin cunoscu
tului fizician 
tecorvo.

PARIS. — 
formează că
ciale, în primele șapte luni ale a- 
nului curent producția de huilă a 
înregistrat în Franța o scădere de 
15 la sută în comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului pre
cedam. Raportul dat publicității re
cent de organele „comunității eu
ropene a cărbunelui și oțelului” 
arată că producția de huilă a în
registrat scăderi și în Olanda și 
mai ales în Italia,
11,3 la sută mai mică 
rioada primelor șapte 
nului trecut.

TOKIO. — Ziarul 
mes" constată intr-un
torial că potrivit cifrelor oficiale 
ritmui creșterii producției industri
ale în Japonia este mat mic anul 
acesta, și chiar „simțitor" mai mic 
decît în anii precedenți. Ziarul con
sideră, de asemenea, că sînt ne
cesare măsuri concrete din partea 
guvernului pentru a asigura echili-

fața clubului național al 
din Washington în care a 
cu violență politica aplica- 
mo'mentul de față de mi- 
de război al S.U.A. Mac

„exprimînd 
dorința sa de a căuta obți- 
unei soluții eficace în con- 
cu Republica Dominicană în 
organismelor regionale".

unde este cu 
decît în pe- 
luni ale a-

„Japan Ti- 
articol edi-

brul balanței internaționale de plăți 
și pentru a opri creșterea prețuri
lor. „Prețurile au continuat să 
crească mult în Japonia în ultimii 
trei ani, in ritm de aproximativ 6 
la sută", constată ziarul.

WASHINGTON. — Amiralul Geor- 
ge Anderson, fost șef de stat ma
jor al marinai militare americane, 
a făcut la 4 septembrie o declara
ție în 
presei 
criticat 
tă în 
nistrul
Namara. El a criticat în special po
litica creditelor militar? și a co
menzilor acordate de Ministerul de 
Război diferitelor firm?, lăsînd să 
se înțeleagă că ele ar fi făcute în 
așa fel încît să avantajeze anumit? 
companii sau firme.

SALISBURY. — La 5 septembrie, 
poliția din Rhodesia de sud l-a 
arestat pe N. Sithole, președintele 
partidului Uniunea națională africa
nă Zimbabwe (Z A N.U.). El este a- 
cuzat de nerespectatea unor reguli 
ale ordinei publice, fapt pentru 
care va fi trimis în judecată.

NEW YORK. — Intr-o scrisoare 
adresată la 5 septembrie preșe
dintelui Consiliului de Securitate, 
ministrul haitian al afacerilor ex
terne, Rene Chalmers, a anunțat 
că guvernul său a hotărît să re
tragă cererea d? convocare a Con
ciliului d? Securitate 
astfel 
nerea 
flictul 
cadrul

NEW YORK. — La 5 septembrie. 
Curtea Supremă a statului New 
York a publicat o hotărire jude
cătorească prin care interzice gre
va profesorilor și învățătorilor din 
școlile municipale, fixată pentru 
Juni. Cadrele didactice cer majo
rarea salariilor și satisfacerea unei 
serii de alte revendicări. împuter
nicitul pentru problemele invăță- 
mîntului a declarat că cei care vor 
Încălca acestă hotărîre vor ii lipsiți 
de dreptul de a preda.

GENEVA. — Mustafa Barzani, 
președintele partidului democrat din 
Kurdistan și comandantul forțelor 
armate ale kurzilor, a adresat

„Congresului centenarului Crucii 
Roșii internațional?", care ar? loc 
la Geneva, o scrisoare în care a- 
trage atenția asupra acțiunilor gu
vernului irakian, car? încalcă gro
solan normele dreptului internațio
nal și principiile umanității după 
care se călăuzește Crucea Roșie 
internațională.

WASHINGTON. — Senatorul a- 
merican Wayne Morse, unul din 
liderii democrați, a luat poziție 
intr-o declarație publică în Senat 
împotriva politicii S.U.A. față de 
clica ciankaișistă. El a arătat că 
drept urmare a sprijinului militar 
și financiar acordat de Washington 
lui Cian Kai-și, Statele Unite se 
expun riscului „de a face față în 
curind și in Taiwan spectrului și 
amenințărilor care au loc în pre
zent în Vietnamul de sud".

PARIS. — După cum transmite 
agenția France Presse, la 6 sep
tembrie un strat de zăpadă de 5 
cm. a acoperit pantele Pirineilor la 
altitudinea de 2 500 m.

TOKIO. — La 5 septembrie, in 
Japonia s-a produs o nouă erupție 
a vulcanului Sakuradzima. 
de fum s-a ridicat la o 
de aproximativ 2 km. In 
erupției a căzut o mare 
de pietre.

Coloana 
înălțime 
regiunea 
cantitate
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