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Citiți în pagina IV-a:
• 19 ani de la eliberarea Bulgariei de sub jugul fascist,
• Chemarea Biroului C.G.M. din Franța.
• Festivalul filmului din Veneția.
• Măsuri de dezvoltare a Ghanei.
• Cereri pentru discutarea situației din Vietnamul de sud.
• Statul Alabama este teatrul unei grave crize rasiale.

Pentru tinerele 
talente

condi- 
talen- 
acum 

Petro- 
8 anide 

arte plas-

o poartă 
de partid

Lună hotăritoare pentru îndeplinirea 
planului de construcții la Paroșeni

Lucrările de construcții și mon- cara la sala cazanelor, circuitul

In luna care a 
a fost cîștigată de 
contribuție însemnată a 
care și-a realizat planul

IN CLIȘEU : Un 
minerul Hușan Iosze.

trecut, întreerea socialistă desfășurată la mina Petrila 
colectivul sectorului III.
adus-o și brigada condusă 
lunar în procent da 103 
schimb al brigăzii, în

La acest succes, o 
de minerul Rotaru Ioan, 

la sută.
fruntea căruia se află

mai importante contribuții la acest 
succes.

Dan nou în frunte

1963 pînă la 15 decem- 
această lozincă, minerii 

s-au hotărît să munceas- 
ineît în trimes‘«rul 
an sa realizeze

IV al 
indicii 
pentru

obiec-

Un angajament mobilizator
Din inițiativa comitetului de 

partid, minerii, tehnicienii și in
ginerii minei Aninoasa și-au fixat 
ca obiectiv in cadrul întrecerii so
cialiste să îndeplinească planul ă- 
nual pe 
brie. Sub 
aninoseni 
că astfel 
acestui
tehnico-economici prevăzuțj 
trimestrul I al anului 1964.

Pentru înfăptuirea acestui 
tiv se desfășoară o activitate sus
ținută. ‘ In toate sectoarele, birou
rile organizațiilor da bază, condu
cerile tehnice și comitetele secți
ilor sindicale au analizat planurile 
de măsuri tehnico-organizatorice în 
scopul de a asigura realizarea 
prevederilor acestor planuri înain
te de termenele stabilite. Sa pu
ne accent pe măsurile menita să 
ducă ja creșterea productivității 
muncii realizarea de economii la 
prețul de cost, folosirea din plin 
a mașinilor și utilajelor. Organi
zațiile de bază au trecut la instrui
rea agitatorilor asupra modului 
în care trebuie să acționeze pen
tru mobilizarea tuturor brigăzilor 
spre realizări mai mari decît cele 
de pînă acum, care să asigure în
deplinirea planului anual pînă la 
15 decembrie.

Cele 8 637 tone de cărbune ex
trase pînă în preznt peste plan 
de către colectivul minei Aninoasa 
sînt rod al întrecerii însuflețit? 
ce se desfășoară între colectivei? 
sc-ctoarelor acsstei exploatări.

Odată cu primele zile ale lunii 
septembrie, primul loc în întrecere 
a fost cucerit de colectivul sec
torului IV, cu o depășire de plan 
de 16,2 la sută. Colectivul secto
rului IV, din care fac parte, în
tre altele, harnicile brigăzi con
duse, de Moisiu Remus, Iancu Vic
tor, Ungureanu Vasile, a mai fost pe 
primul loc în întrecere în lunii» 
martie și mai.

angajamentul anual 
tone de cărbune piste 
aessta a fost angajamen- 
de colectivul sectorului I

Aninoasa în întrecerea

3259 tone de cărbune 
peste

6 000 
plan — 
tul iu at
al minei 
socialistă pe anul 1963. Iată însă 
că la data de 4 septembrie, grafi
cul întrecerii socialiste arăta că 
colectivul sectorului I «trăsese 
pesta plan, de la începutul anului 
9 259 tone da cărbune, cu 3 259 
mai mult decît prevedea angaja
mentul.

Frontaliștii lui David Ioan, mi
nerii din abatajele cameră 
se de David Ioan, Roman 
Cristea Aurel, Gall Mihai 
rei Dionisie care se întrec
randamente înalte, au adus? cel?

condu- 
Petru, 

și Be- 
pentru

Pentru a asigura 
ții de dezvoltare a 
telor, a luat ființă, 
trei ani, în orașul 
șani, o școală 
de muzică și 
tice.

Prin grija ce 
organele locale
și de stat, școala a ob
ținut fonduri suficiente 
pentru executarea la timp 
a reparațiilor și și-a fă
cut toate pregătirile pen
tru deschiderea la timp 
a noului an școlar.

Cu data de 1 septem
brie a.c. la școală a în
ceput înscrierea elevilor 
pentru 
mitere, 
în ziua 
precum 
levilor

examenul de ad- 
ce va avea loc 
de 12 septembrie 
și reînscrisrea ?- 

vechi.
P. BARBÂROȘIE 

corespondent

orășenesc al femeilor 
a inițiat o acțiune pa- 
vederea pregătirii șco- 
noul an școlar.

Acțiune patriotică
Comitetul 

din Vulcan 
triotică în 
lior pentru

Mobilizate de deputatele Gavri- 
liu Laura, Jura Valeria, Pozsonyi 
Ana și de învățătoarea Bălăceanu 
Olimpia, 42 gospodine au partici
pat la curățirea sălilor de clasă, 
la pavoazarea și pregătirea școli
lor în vederea noului an școlar.

Cîmpeanu Irina, Radu Irina, Im- 
ling Iozefina, Berkovics Elisabeta, 
Szori Iuliana, Cugerean Elena, Deak 
Ghizela, Praia Virginia și Simioan- 
ca Domnica au lost 

dintre participantele la 
triotică.

doar cîteva
munca pa-

cLENA TOMA
corespondentă

1

Bilanț la sfîrsit de lună
Colectivul oficiului P.T.T.R. Pe- 

trila, zilele trecute și-a făcut bilan
țul realizărilor pe luna august.

Din darea 
de tovarășul 
tele oficiului, 
lunii trecute 
proporție de
succes au contribuit toate compar

de seamă prezentată 
Danciu Iosif, dirigin- 
a reieșit că planul 

a fost îndeplinit în 
114 la sută. La acest

timentele oficiului P.T.T.R., evidsn- 
țiindu-se în mod deosebit oficianta 
Chifu Elisabeta, factorul poștal 
Pocșan Gheorghe, precum și ofi
ciantele de la ghișeele de recoman
date, corespondențe și încasări de 
abonamente radio și radioficare.

PETRU GĂINĂ
corespondent

taj pe șantierul Paroșeni capătă o 
amploare tot mai mare, pe măsură 
ce sînt cuprinse noi obiective. Con
strucțiile se ridică văzind cu ochii; 
colectivul de aici luptă pentru a 
menține un ritm înalt și a se în
cadra în termenele de execuție 

prevăzute.
Trimestrul al treilea marchează 

însemnate succese în activitatea a- 
cestui harnic colectiv. Pînă acum, 
constructorii au încheiat lucrările 
și au predat către montorii de u- 
tilaje, o seamă de obiective printre 

care fundația noii
țiile de beton pentru 
de aer, de gaze arse, 

tru epurarea chimică, 
duetelor de zgură la
de cenușă și alte obiective. Un cu- 
vînt de laudă merită conducerea 
șantierului și tehnicienii loturilor 
care au aplicat soluții noi, inge
nioase și economicoase la realiza
rea diferitelor lucrări, modificînd 
creator indicațiile proiectului Ia 
montarea și ridicarea fermelor me
talice de acoperiș peste sala tur
binei și la introducerea condensa
torului turbinei în lăcașul său. 
Prin noile soluții s-a scurtat ter- 

evitat o
inutile la a-

turbine, funda- 
ventilatoarele 
de filtre pen- 
traseul con- 
noul depozit

au fost posi- 
că pe șantier

menul de lucru și s-au 
seamă de cheltuieli 
ceste obiective.

Succesele arăiate 
bile datorită faptului
se desfășoară o susținută întrecere 
socialistă, rezultate frumoase în 
muncă obținînd îndeosebi brigăzile 
dulgherilor Kișfaludy Petru, Kișfa- 
ludy Dionisie, Kad.’r Iosif, Țănțaru 
Nicolae, zidarului Stancu Nicolae, 
fierar-betoniștilor, săpătorilor.

Strădania aceasta continuă. Pen
tru luna septembrie, ultima lună din 

trimestrul III, colectivul șantierului 
de construcții și-a propus încheie
rea lucrărilor Ia alte obiective, 
printre care acoperișul sălii mași
nilor, calea de rulare pentru ma-

hidrotehnic, fundațiile la mori, ven
tilatoare și cota zero Ia degazori, 
stația de 110 kv. etc. Prin aceasta 
se creează noi fronturi de muncă 
pentru montaje, putîndu-se executa 
un volum sporit de instalații.

Eforturile colectivului au în pe
rioada actuală un scop central: 
crearea condițiilor necesare pentru 
acoperirea și închiderea noilor cor
puri de clădiri — hala turbinei, 
sala cazanelor și compartimentul 
degazorilor — și prin aceasta asi
gurarea unor posibilități de mon
taj și finisaj interior pentru peri
oada iernii. Pentru realizarea aces
tui obiectiv, constructorii din Pa
roșeni au nevoie de sprijin din 
partea conducerii trustului de con
strucții și montaje energetice de 
care aparțin. Astfel, ar fi bine 
dacă s-ar monta acum — în sub- 
ansamble și cazanul nr. 5. Prin a- 
ceasta s-ar retrage și elibera ma
caraua „23 August" putîndu-se a- 
coperi și închide întreaga sală a 
cazanelor, montajele de piese fă- 
cindu-se în continuare cu podul 
rulant. Este nevoie de urgentarea 
aducerii macaralei pod-rulant și la 
sala mașinilor, grăbindu-se astfel 
instalarea turbinei. Totodată, pen
tru buna cuprindere și desfășurare 
a lucrărilor pe șantier, se cere ch 
conducerea trustului să prelungeas
că cu încă 1—2 luni de zile deta
șarea maiștrilor și Inginerilor tri
miși pe șantier cu cîteva săptămini 
în urmă.

Primind materialele necesare că 
tabla striată, cherestea și altele la 
timp, ajutați mai operativ de cbn- 
ducerea trustului în rezolvarea 
problemelor, constructorii șantieru
lui 
de 
pe 
fel
trimestrului IV.

Paroșeni vor îndeplini sarcihîle 
plan pe luna septembrie și deci 
întreg trimestrul III, creînd ast- 
condiții pentru lucru în cursul

ȘT. MIHAI

LA MINA VULCAN

Se realizează prevederile 
din contractul colectiv

străduit să 
luate prin 
depășească 
toți indicii.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii minei Vulcan, conduși de or
ganizația de partid s-au 
realizeze angajamentele 
contractul colectiv și să 
planul de producție la
In fruntea întrecerii socialiste se 
situează brigăzile conduse de Să- 
bău Dumitru, Gagy loan, Nicoară 
Alexandru, Domokos Andrei, Le
bădă Gheorghe, Nicoară loan, Ne- 

Vasile, 
Gheorghe, 

Traian,

lună de 
dat pa- 
de tone 

peste

depuse, 
angajamentul 

a da peste 
13 000 tone 

în
s-au dat

gr eseu 
Drob 
Păcurar 
Cătană Vespazian,
Tucaciuc Mihai, 
Deac Gheorghe, 
Șerban Nicolae, 
Bojte Pavel și al
tele care 
lună au 
triei zeci 
cărbune
plan. Datorită stră
daniilor 
din 
de 
plan
cărbune pînă 
prezent
5 273 tone. In rea
lizarea sarcinilor 
de producție pe 
sectoare 
dențiat 
deosebit 
IV, care 
pînă în

s-a evi- 
în mod 

sectorul 
a dat 

prezent

Angajamentul nostru privind 
reducerea prețului de cost de 
500 000 lei este aproape înde
plinit : pînă în prezent am realizat 
o economie de peste 400 000 lei.

Cenușa planificată a fost însă 
depășită cu 0,5 la sută nereușind 
să ne încadrăm în plan. La aceas
ta a contribuit pe lîngă înrăutăți
rea condițiilor de zăcămînt și slă
birea acțiunii de alegerea șistului 
în abataje, precum și pușcarea in
tensivă a fronturilor de lucru.

Pentru întărirea disciplinei în 
muncă, comitetul sindicatului, prin 
grupele sindicale, a dus o muncă 
susținută în rîndul muncitorilor 
pentru reducerea continuă a absen
țelor nemotivate. In acest scop 
s-au creat panouri sugestive la ca
re s-au arătat pierderile cauzate 
de nemotivate. Deși nemotivatele 
au scăzut față de anul trecut, con
siderăm totuși că nu s-a făcut to
tul pentru eliminarea lor. rămînînd 
ca o sarcină de viitor lichidarea 
completă a absențelor nemotivate.

In scopul generalizării metode
lor avansate în muncă, s-au orga
nizat pînă în prezent 13 schimburi 
de experiență. In 
carea de inovații, 
dar nu s-a reușit

ce privește miș- 
s-a îmbunătățit.

pînă acum să se

IOVI
Minerii din brigada comunistului Drob Gheorghe de la sectorul III al minei Vulcan 

au obținut în cursul lunilor ce au trecut din acest an însemnate succese în producție. O I 
parte din ele se datoresc schimbului condus de Socaci Ștefan, schimb pe care vi-1 pre- ( 11539 tone cărbu- 
zentăm în clișeul de față. I ne peste plan.

TRAIAN
vicepreședinte al comitetului 

sindicatului minei Vulcan

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

peecranele cinematografice din Petroșani

„AVINTUL TINEREȚII"
Incepînd de ieri 7 septembrie 

a. c., pe ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie" rulează filmul ,,A- 
vîntul tinereții”, o producție a 

I studioului „Mosfilm".
j Filmul urmărește drumul tînăru- 
■ lui deputat, constructorul Nikolai 

lui față de cei din jur, prin pozi
ția pe care o ia în diferite situații 
Jn care e pus, Babușkin dovedește 
că aparțipe generației tinerilor con
structori ai comunismului, căreia 
nu-i este străin nimic din ceea ce 
se petrece în jurul său.

FIȘĂ DE
V-aș ruga să-mi spuneți ce cărți 

noi au intrat la bibliotecă ?
— In ultimul timp am primit 

destul de multe. Iată catalogul. 
Vă alegefi din ele pe care le do
riți. Avem acum mai multe exem
plare din fiecare carte.

Cel care întrebase de cârtite 
noi sosite la bibliotecă primi cata
logul ți începu să-1 răsfoiască. 
Citi fiecare titlu de carte, apoi își 
făcu citeva însemnări în carnețel.

După ce își însemnă titlurile 
cărților de care avea nevoie se a- 
dresă bibliotecarei:

— Mi-am ales patru cărfi: „Ope
rația de răspuns", „Familia Lvoi- 
narov", „Fuga" și „Nebunul din 
Brent".

După cîteva minute bibliotecara 
se1 întoarse cu cele 4 cărți 
cerute. Le trecu apoi în fișe.

— Și acum mai am o rugăminte. 
Azi nevastă-mea nu a putut să 
virtă cu mine, așa că ii iau și ei 
cârti. Dumneavoastră îi cunoașteți 
preierintele.

— St ați să văd. Am cîteva cărți 
bune, care sînt sigură că o să-i 
placă. lată-le: „Tînăra Gardă", 
„Romanul lui Varga Katalin", „Ora 
ti". Toate sînt în limba maghiară.

După ce au lost înregistrate în 
fișa de cititor și ultimele cărți, de 
data aceasta pe numele soției, vizi
tatorul și-a luat rămas bun de la 
bibliotecară și a plecat spre casă.

„Soții Modorosz, spunea bibliote
cara, sînt doi dip cititorii noștri 
vechi și activi. De altfel între ei 
există o întrecere tacită. Care ci
tește mai mult. Deocamdată meci 
nul. Fiecare din ei are citite cite 
35 cărți.

Pe ușă a intrat un alt tovarăș, 
care poartă și el numele de Modo- 
iosz. Nu, nu sînt rude. £ o sim
plă coincidență de nume. Cel mult 
s-ar putea spune că sînt prieteni, 
adică prieteni prin pasiunea față 
de cărți. Ultimul, adică Modorosz 
Ioan, are citite și el aproape 20 
de cărți. Iată cîteva titluri: „£■ 
popeea Sevastopolului", „Familia 
Zvoinarov", „Rezerva generalului 
Panfilov", „In ajun", „Tătăroaica" 
și altele. E muncitor miner la 
Cimpa.

Intre timp, la bibliotecă și-au 
făcut apariția și alți cititori: Na- 
vradi Laurențiu, Iordache Victor și

CITITOR
un cunoscut mai vechi, Cristea Vic
tor. Ultimul în fiecare an s-a nu
mărat printre cititorii de frunte at 
bibliotecii. Numai în anul acesta 
el a citit HO de cărți. Acum a mat 
împrumutat două: „La cea
mai înaltă tensiune" și „Noul co
mandant". Deci în total 82 de 
cărți împrumutate de ia biblioteca 
in acest an. E un număr imptesio- < 
nant, care ilustrează în mod plas
tic setea de cultură a celor ce 
muncesc.

...La bibliotecă au continuat să 
vină mereu alți și alți cititori pen
tru a împrumuta cărți, pentru a 
se interesa ce acțiuni se orgatuzeu- 
ză cu cartea. Cei prezentați nu 
sînt de cit cîțiva din cei peste 
20 de cititori care au trecut tn 
acea dupâ-amiază obișnuită pe la 
biblioteca clubului din Lonea sau 
cîțiva din cei 1 190 de cititori 
ctți numără biblioteca de aici. Ei 
au citit în acest an peste 13 000 
de cărți.

C. COTOȘPAN

SV3

Cînd se acordă sprijin
Formal ia corală a clubului mun

citoresc din Petrila, era cunoscută 
cu un an, doi în urmă ca una din 
cele mai bune formații din Valea 
Jiului. De cîtva timp însă, activi
tatea acestei formații nu s-a des
fășurat la nivelul dorit. Repetițiile 
se desfășurau la voia întîmplării 
iar numărul coriștilor participanți 
la repetiții era tot mai mic.

Această situație trebuie cu atît 
mai repede remediată, cu cit în 
curînd, va începe faza a doua a 
celui de-al VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori, la 
care va participa pe lingă celelalte 
formații ale clubului și cea co
rală.

In această situație, conducerea
clubului, a cerut sprijinul comite
tului de partid, comitetului de sin
dicat și conducerii minei, pentru 
a fi ajutată în mobilizarea oame
nilor la repetiții.

De altfel, această problemă a stat 
încă mai înainte în atenția comi
tetului de partid al minei Petrila.

Conducerea clubului muncitoresc 
din Aninoasa se preocupă in per
manență de organizarea unor ac
țiuni variate, interesante, atractive. 
Sîrabăta și duminica îndeosebi clu- 

OCKJOOOOOOOOOOOOeOOOOOOCOOOO-iOOOV'OC'..

Activităfi, 
concursuri 

aeeoeooooeeooeaoooeeeoooeeeeeeeeoooor 

bul din Aninoasa cunoaște o aflu
ență deosebită.

Aseară, de pildă, comitetul de 
Cruce Roșie de la mină a organi
zat un reușit concurs „Cine știa 
cîștigă" pe teme sanitare. Au con
curat grupele sanitare de la mină 
și din cartier. Concurenții s-au pre
gătit temeinic, reușind să dea nu
mai răspunsuri bune. Concursul a 
fost urmat de un film documentar 
„Despre activitatea sanitară”.

De aceea, la una din ședințele 
de comitet de partid tov. ing. Muru 
Emil, șeful exploatării a fost în
sărcinat să răspundă de formația 
corală.

Prima măsură luată de tov. ing. 
Muru Emil, a fost aceea de a sta 
de vorbă cu membrii formației 
corale, pentru a vedea ce greutăți 
întîmpină și ce măsuri ar trebui 

luate. Pînă în prezent, au avut loc 
două asemenea întîlniri la care 
au Juat parte și tov. Kuti Eugen, 
secretarul comitetului de partid 
de la mină și tov. Giurgiu 
Gheorghe, președintele comitetului 
sindicatului de la E. M. Petrila.

Ca urmare a discuțiilor rodnice 
purtate cu coriștii, aceștia au în
ceput să vină la repetiții, lucru 
ce îndreptățește să se creadă că 
formația corală va reveni din nou 
în rîndul celor fruntașe. Este ne
cesar ca acest sprijin să fie acor
dat și pe viitor conducerii clubu
lui și nu numai pentru formația 
corală ci și pentru celelalte forma
ții artistice ale clubului.

☆

IN CLIȘEU: O secvență din filmul „Avîntul tinereții”.

Babușkin, de pe un șantier din 
nord, plecat să aducă un transport 
de cărămizi din orașul Djegore. 
Intrucît una din secțiile fabricii de 
cărămizi din orașul Djegore se re
construia, Babușkin rămîne în oraș 
timp de 3 luni pentru a lua parte, 
împreună cu o brigadă de tineret, 
la aceste lucrări. Prin atitudinea

„T A R
Intre 8—11 septembrie, la cine

matograful „Al. Sahia” va rula fil
mul „Țarcul”, o coproducție franco- 
iugoslavă.

Acțiunea filmului se petrece în- 
tr-un lagăr nazist de exterminare. 
Un ofițer SS-ist din conducerea 
unui lagăr nazist de exterminare 
pune la cale un plan diabolic. El 
hotărăște să închidă într-un țarc 
pe un comunist condamnat la moar
te în tovărășia unui alt deportat 
care să fie încredințat că viața Iui 
depinde de moartea celuilalt. SS- 
istul sconta că cei doi vor cădea

Lucrări muzicale pentru

II III-Im [ootirs ifdsrnaîional ..Gsafob [hm“
In cadrul celui de al III-lea 

Festival și Concurs Internațional 
„George Enescu" ce se va ține ia 
București anul viitor, pe lingă 
popularizarea creațiilor marelui

Oleg Tabakov, interpretul lui 
Nikolai Babușkin a mai interpretat 
roluri în filmele: „Sașa pășește în 
viață", „O zi zgomotoasă", „Cer 
senin", ultimele două rulind și la 
noi, iar artista Ada Seremetieva 
interpreta Irinei, a mai jucat în 
filmul „Drum spre chei".

C U L“
în animalism, se vor sfîșia unul 
pe altul. Realitatea a dovedit însă 
contrariul. Invingîndu-și neîncrede
rea din primele clipe, Karl Schân- 
gauer, bătrînul militant antifascist 
german și David Stein, tînărul cea
sornicar evreu din Belleville se 
vor apropia sufletește unul de al
tul, se vor solidariza în lupta co
mună.

In cele din urmă David va ajuta 
organizația clandestină din lagăr 
să scape de la moarte pe Karl, iar 
el va merge plin de curaj și dem- 
aîtale spre camerele de gazftre.

nostru compozitor, in concerte pu
blice, recitale etc., candid ații la 
concurs vor prezenta în fața ju
riilor și creațiile muzicienilor 
noștri contemporani.

In întimpinarea acestui eveni
ment, Editura muzicală a Uniunii

La clubul muncitoresc din Vulcan

Reparați lie începute trcbH’c terminate
încă de la începutul acestui an, 

activitatea clubului muncitoresc din 
Vulcan a început să bată pasul pe 
loc. Au fost căutate cauzele și s-a 
constatat că erau de ordin intern. 
Conducerea de pe atunci a clubu
lui nu acorda atenția cuvenită ac
tivității culturale. De asemenea, 
nici conducerea sindicatului minei 
nu sprijinea în suficientă măsură 
munca culturală iar responsabilii 
culturali pe sectoare nu desfășu
rau nici o muncă pentru atrage
rea tinerilor la club, la formațiile 
artistice.

Această stare de lucruri a con
tinuat așa multă vreme, ducînd 
la dizolvarea formațiilor artistice 
și în cele din urmă la înlocuirea 
directorului clubului.

Noua conducere a clubului a 
început promițător munca. Tov. 
Bîldea Nicolae, directorul clubului 
și tovarășul Marcau Constantin, 
ajutorul său, au reușit să readucă 
pe linia de „plutire" formațiile ar
tistice ale clubului și se părea că 
treaba va continua să meargă bi

ne. A fost într-adevăr un început 
promițător, dar nici acum activi
tatea culturală la clubul din Vul
can nu se desfășoară la nivelul 
posibilităților.

— Cauze ar fi mai multe — spu
nea deunăzi tovarășul Marcău Con
stantin. Dar una dintre ele ne 
preoeupă în mod deosebit. Este 
vorba despre reparațiile capitale 
care au început la clubul nostru...

Că au început reparațiile la elu- 
bul muncitoresc din Vulcan e bi
ne. Dar nu e bine că ele nu con
tinuă. Exploatarea minieră din lo
calitate a alocat pentru reparațiile 
necesare clubului suma de 300 000 
lei. La începutul lunii iunie au ve
nit și muncitorii și s-au apucat de 
treabă. S-au făcut propuneri, pla
nuri, proiecte. Se părea că totul 
va merge bine. Vulcănenii erau 
bucuroși că vor avea un club fru
mos la care să vină cu drag. Con
ducerea lucrărilor a fost încredin
țată pe rînd mai multor persoane 
competente în această privință. 

Dar după cîteva lucrări (și acelea 

de slabă calitate) printre care re
pararea acoperișului clădirii, par- 
chetarea și zugrăvirea sălii de șe
dințe, reparațiile au fost abando
nate. Timpul trecea, în schimb 
stăteau pe loe lucrările. Conduce
rea clubului și comitetul sindica
tului au apelat în repetate rînduri 
la tovarășii cărora li s-a încredin
țat conducerea lucrărilor, pentru 
reluarea lor. Dar răspunsul a fost 
de fiecare dată același : nu avem 
oameni și nici materiale și apoi... 
mai este timp. Conducerea minei 
a neglijat și ea această problemă 
Si timpul s-a seurs.

...E mult de atunci. Sînt trei luni 
de cînd au început reparațiile la 
clubul muneitoresc din Vulaan. E 
mult și de cînd ele au fost aban
donate și n-au mai fost reluate. Se 
pune întrebarea: Ce se așteaptă ? 
Cînd se vor relua lucrările de re
parații la clubul din Vulcan ? 
Toamna a venit și e aproape și 
iarna iar starea în care se află 
clădirea clubului din Vulcan nu 
poate rămîne așa. Sobele și coșu

rile de fum sînt necorespunzătoa
re. Și cînd te gîndești că la cîțiva 
pași de club trece conducta de în
călzire centrală. De asemenea, in
stalațiile de apă și cele sanitare 
funcționează defectuos iar insta
lația electrică prezintă la tot pa
sul pericol de incendiu și chiar de 
electrocutare. Fișele conducătoare 
de curent atîrnă la voia întîmplă
rii pe pereți, dozele nu au capace, 
lipsesc multe prize, becuri, între
rupătoare, iar circuitul prizelor 
nici nu funcționează.

Mai mult decît atît, unele săli 
sînt pline cu materiale și uneltele 
reparatorilor, îneît formațiile artis
tice nu-și pot desfășura în bune 
condițiuni repetițiile.

Toate acestea dau un aspect ne
plăcut clubului, începînd chiar cu 
exteriorul. Se știe că vulcănenii 
sînt oameni harnici și iubitori de 
frumos. Ei se întreabă și pe bună 
dreptate, ce se va întîmpla cu clu
bul lor, va intra în iarnă în si
tuația în care se află acum ? Ei 
așteaptă un răspuns, un răspuns 
prin fapte, care va trebui să vină 
cît mai repede din partea tovară
șilor care răspund de executarea 
lucrărilor de reparații.

' • D. GHIONEA 

compozitorilor din R.P.R. a tipărit 
pînă în prezent citeva din lucrări
le valoroase ale compozitorilor 
noștri ca: 13 Preludii op. 42 și 
Sonatina pentru pian op. 44 de 
Mihail Jora, Sonata pentru pian 
de Alfred Mendelsohn, Sonata nr. 
3 pentru pian de Tudor Ciortea, 
Sonata pentru pian de Aurel Stroe, 
Trei piese pentru pian de Adrian 
Rațiu și Concertul pentru vioară 
și orchestră de Pascal Bentoiu. 
Un număr de alte lucrări aparți
ni nd compozitorilor Valentin 
Gheorghiu, (Concertul pentru pian 
și orchestră), Mircea Basarab 
(Concertul pentru vioară și or
chestră) își anunță in curînd a- 
pariția.

O parte importantă din tirajul 
acestor creații va fi trimis pes
te hotare pentru a ii pus la in- 
demîna tinerilor interpreți ce se 
pregătesc pentru concurs.

Eveniment de însemnătate deo
sebită, cei de al IlI-lea Festival 
și Concurs Internațional de inter
pretare muzicală „George Enescu” 
va reprezenta nu numai cinsti
rea memoriei celui mai mare 
compozitor romîn dar, în același 
timp va fi o sărbătoare a muzi
cii noastre, un prilej de a face 
cunoscute realizările de seamă 
ale creatorilor noștri contempo
rani.
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Acțiuni în cadrul „Săptămînii Crucii Roșii"
Săptămina Crucii Roșii 

dintr» 1-7 septembrie 
a.c., s-a încheiat anul a- 
cesta cu frumoase reali
zări, care ilustrează gri 
ja partidului față de om 
și nevoile sale, prin mă
suri tot mai bune psntrti 
ocrotirea sănătății celor 
ce muncesc.

Pe raza orașului ragio 
nai Petroșani, activitatea 
Crucii Roșii s-a axat pe 
intensificarsa acțiunilor 
educatlv-sanitare ce s-au 
desfășurat în toate locali
tățile Văii Jiului. S-au 
ținut numeroase confe- 
rințe publice, organizat a 
in întreprinderile, clubu
rile muncitorești, sălile 
publice precum și în că- 
tninel? culturale și stațiil? 
de radioficare Ele au 
cuprins o bogată tematică 
pe probleme de sănăta
te ce interesează în deo
sebi populația, ca de e- 
xemplu : „Boala ulceroa
să', care a fost audiată 

/ie un numeros public la 
clubul muncitoresc Petri- 
la. „Prevanirsa tubsrcu- 
lozei", ținută la clubul 
muncitoresc Vulcan de 
dr. Bălașu Paula; „As
tenia nervoasă, conferin
ță expusă de dr. Marti- 
novici Mihai la clubul 
C.C.V.J. Petroșani, „Boli
le de inimă" ținută la

Lupeni ds dr. Lomonaru 
Nicolae.

Nu mai puțin reușit s 
și atractive, ca formă e- 
ducativ-sanitară au fost 
și concursurile „Sanitarii 
prlcepuți", desfășurate pe 
localități, la care au par
ticipat diferite grupuri 
sanitare din localitățile 
Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
Uricani și Aninoasa. Con- 
curenții-echipieri sanitari 
— s-au întrecut în răs
punsuri cît mai precise, 
date examinatorilor.

Pentru popularizarea ac
țiunilor da donare de 
sings în mod onorific, 
tot în cursul acestei săp- 
tămîni s-au organi
zat întîlniri între do
natorii și primitorii dr 
sînge, în oraș ale Petro
șani, Lupeni și Vulcan.

Este de relevat modul 
în care s-au desfășurat 
acsste întîlniri, căldura 
cu care tovarășii Batin 
Gheorghe, miner de la A- 
ninoasa, Paraschiv Ma
tilda, casnică din Petro
șani, Coșereanu Maria da 
la C.C.V.J. și alții și-au 
arătat recunoștința față 
de donatorii de sings. 
Stir Traian, Enache Titus, 
Nemeti Estera, Plic E- 
lena, Gligor Ioan și tWul- 
ți alții, cars însuflețiți de
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înaltul sentiment de u- 
manitarism au contribuit 
la salvarea vieții celor 
aflați în suferință do-

nînd cîte o părticică din 
sîngele lor.

GHIZELA IANCU

In rîndui colectivelor 
fruntașe

Colectivul minei Uricani conti
nuă să ocupe un loc fruntaș în 
întrecerea cu celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului. In nu
mai 5 zile din luna septembrie, 
minerii uricăneni au extras peste 
prevederile planului 476 tone de 
cărbune cocsificabil. Demn de re
marcat este faptul că și de astă 
dată cele mai mari realizări le-a 
dobîndit colectivul sectorului I, 
unul din sectoarele de bază ale 
minei. In intervalul 1—6 septem
brie, din abatajele acestui sectrv 
au fost extrase pentru centrele 
siderurgice o santitate de 378 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan. 
Brigăzile minerilor Cîrciumaru Vic
tor, Pînzaru Alexandru, Teodores- 
cu Stancu s-au evidențiat în mod 
deosebit realizînd randamente de 
peste 6 tone cărbune pe post. Un 
frumos succes a dobîndit în acest 
timp și colectivul sectorului II ca
re a extras peste sarcinile de 
plan aproape 100 tone de cărbune.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, minerii de la Uricani 
au dat în plus 15 198 tone de căr
bune cocsificabil de bună calitate.

Cifre semnificative 
pe graficele de întrecere
Pe graficele de întrecere ale ex

ploatării miniere Vulcan au fost 
înscrise noi cifre care oglindesc 
roadele muncii minerilor. La sec
torul IV, de pildă, în dreptul bri
găzii lui Tucaciuc Mihai, care lu-

Se realizează prevederile 
din contractul colectiv

(Urmare din pag. l-a)

realizeze cifra de inovații prevă
zută în contractul colectiv.

In scopul îmbogățirii cunoștințe
lor generale și de specialitate, pe 
lîngă școala minieră, s-au organi
zat cursuri de ridicare a calificării 
pentru havatori, maiștri mineri, 
mineri, ajutori mineri și mecanici.

Angajamentele luate în contrac
tul colectiv, la capitolul condiții 

Sie trai, în marea majoritate au 
fost rezolvate. Arătăm doar cîteva 
din aceste realizări. S-a extins re
țeaua de apă potabilă pe o lungi
me de 1 347 m.L, iar apa industrială 
pe 330 m.L Se fac periodic con
troale medicale la muncitorii care 
lucrează în piatră. Au fost intro
duse 59 posturi de prim-ajutor în 
subteran și dotate cu medicamen
tele necesare.

In anul acesta, pînă în prezent, 
au fost trimiși la stațiuni balneo
climaterice un număr de 320 sala- 
riați, unde au avut întîietate evi- 
dențiații în producție.

In ce privește munca cultural- 
educativă, arătăm că s-au înființat

trei brigăzi artistice de agitație; 
formația de fanfară este în conti
nuă creștere ca și orchestra de 
muzică populară și muzică ușoară; 
avem o formație de dansuri com
pusă din 10 perechi, iar cercul dra
matic îșî desfășoară activitatea 
mulțumitor. Numărul cititorilor la 
bibliotecă crește mereu. S-au orga
nizat trei biblioteci volante în ca
drul minei Vulcan precum și o bi
bliotecă tehnică a exploatării.

Comitetul sindicatului, prin con
siliul asociației sportive, a cuprins 
un număr de 3 000 participant la 
Spartachiada de vară a tineretului, 
care au participat la diferite dis
cipline sportive. Din sumele virate 
către asociația sportivă s-au pro
curat materiale și echipament spor
tiv în valoare de 9 000 lei pentru 
handbal, box, popice, fotbal — ur- 
mînd ca treptat să se întărească 
baza materială a asociației.

Comitetul sindicatului și condu
cerea exploatării urmăresc și ana
lizează periodic felul cum se duc 
la îndeplinire angajamentele reci
proce, luînd măsurile recesare pen
tru continua îndeplinire a preve
derilor contractului colectiv.

Trolii mecanice 
la exploatările forestiere

In exploatările forestiere din 
țară s-au introdus pentru încărca
rea și descărcarea buștenilor, trolii 
mecanice montate pe autocamioane 
cu remorci.

Aceste trolii pot fi folosite și în 
alte sectoare de activitate la ma
nipularea diferitelor materiale.

Printre caracteristicile care de
monstrează nivelul ridicat al insta
lației se remarcă viteza medie a 
cablurilor trăgătoare care ajunge 
pînă la 40 metri pe minut și trac
țiunea în cablu care are o valoare 
de pînă la 1 800 kg/forță la fie
care din cei doi tamburi.

crează intr-un abataj cameră se 
indică depășirea planului pe pri
mele 5 zile ale lunii septembrie, 
cu 116 tone de cărbune, randamen
tul realizat fiind cu 1,5 tone căr
bune pe post mai mare decît cel 
planificat. Minerii din brigada con
dusă de Rusu Gheorghe au lucrat 
cu un randament de peste 6 tone 
cărbune pe post. Pe această bază, 
ei au extras în primele zile ale 
lunii curente mai bine de 100 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan. 
La abatajele unde muncesc brigă
zile lui Costea loan, Sima Mihai 
și Lungu Dumitru productivitatea 
obținută în această , perioadă de
pășește 6 tone cărbune pe post.

Paralel cu creștereax volumului 
producției și sporiîea productivi
tății muncii, minerii sectorului IV 
acordă o deosebită atenție îmbu
nătățirii calității cărbunelui. Pro
ducția extrasă de ei în primele 
zile din luna septembrie a avut 
un conținut de cenușă cu 2,6 la 
sută mai mic față de planificat.

Pe seama creșterii 
productivității muncii

De la începutul anului, minerii 
sectorului III al minei Lupeni — 
sector unde exploatarea cărbunelui 
se face cu abataje frontale — au 
obținut rezultate de seamă în mun
că. Lună de lună ei și-au depășit 
simțitor sarcinile de plan ta ex
tracția cărbunelui. In luna trecută, 
de exemplu, minerii acestui sector 
au trimis la ziuă 1850 tone de căr
bune peste cantitatea planificată, 
iar în primele 5 zile ale lunii sep
tembrie planul a fost depășit cu 
365 tone, ceea ce face ca secto
rul III să se situeze în fruntea în
trecerii pe exploatare. Aceste re
zultate au fost obținute în deosebi 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Față de planificat, produc
tivitatea pe sector a sporit în a- 
ceastă lună cu peste 200 kg. căr
bune pe post. Randamente mari în 
abataje au obținut brigăzile mine
rilor Petre Constantin, Ghioancă 
Sabin și Ghioancă loan.

Colectivul sectorului III este 
hotărît ca pînă la sfîrșitul acestei 
luni să livreze centrelor siderur
gice încă cel puțin 2000 tone de 
cărbune cocsificabil peste prevede
rile planului de producție.
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Despre activitatea sudorului Enischer Rudolf conducerea I.P.I.P. Live- 
zeni are numai cuvinte de laudă. In luna august de exemplu, el a 
depășit norma la confecții de piese pentru diferite instalații de con
strucții cu 41 la sută.
„ IN CLIȘEU: Sudorul Enischer Rudolf în timpul lucrului.

Nu este greu de bănuit prin 
cite emoții, prin cîte frămîntări 
trece un tinăr atunci cînd se 
prezintă la examenul de maturi
tate, emoții și frămîntări care se 
prelungesc și se intensifică dacă 
tînărul își îndreaptă apoi pașii spre 
concursul de admitere intr-un in
stitut de invățămînt superior.

Prin asemenea emoții a trecut 
și Pașca Doina, fiică de muncitor 
din Vulcan. Acum cîteva zile a 
susținut examenul de maturitate, 
iar cînd s-au afișat rezultatele 
și-a văzut numele înscris la ru
brica celor reușiți.

Ziua următoare datei afișării 
rezultatelor a coincis cu ultima zi 
de înscriere la concursul de ad
mitere la Institutul de mine Pe
troșani. Dar, alături de diploma 
de maturitate, de celelalte acte, 
erau necesare cîteva fotografii.

— Nimic mai simplu, ar putea 
spune 
foto a 
Hune a

Așa
La ora 8 dimineața a fost pre
zentă la unitatea foto nr. 32 din 
Petroșani a cooperativei Jiul.

— îmi trebuie cîteva fotografii 
șase pe nouă. Dar vă rog, 
pînă la 3.

— Pînă la ora 3 ? Dar 
dumneata că pozele se fac 
bate din palme ? — sări 
responsabila unității 
Ana.

cineva. Mergi la o unitate 
cooperativei Jiul și ches- 

se rezolvă.
a procedat și li oara Pașca.

asfăzi

crezi 
cît ai 
în sus

Locheiner

A 
că-i

încercat tinăr a să-i explice 
sînt necesare pozele pentru 

admiterea la institut, că dacă nu 
le are pierde un an, a rug at-o 
frumos să o ajute.

— Nu se poate. Un film are 12 
poziții și nu pot strica un film 
pentru un singur clișeu.

— Plătesc tot filmul, numai fa
ceți ceva...

Toate argumentele, toate rugă
mințile s-au lovit ca de o piatră. 
Și, curios lucru, în aceeași zi 
responsabila unității a refuzat in 
același chip 6-7 tineri cărora le 
trebuiau fotografii tot pentru ad
miterea ia institut.

Este greu de înțeles cum se poa
te ca un lucrător dintr-o aseme
nea unitate, creată tocmai pentru 
a satisface cerințele oamenilor 
muncii, să dovedească atîta nepă
sare, atîta lipsă de bun simț încît 
să refuze cu totul ne justificat 
executarea unor fotografii într-o 
situație cînd ele erau absolut ne
cesare ? O asemenea comportare 
va putea rămîne neanalizată de 
conducerea cooperativei ?

Căci, într-adevăr, acești tineri 
s-ar ii văzut puși în situația 
a nu putea intra 
admitere dacă ei 
va mai multă 
altă unitate foto,
complexului de deservire, 
le-a executat fotografiile.

de 
la examenul dc 
n-ar îi găsit ce- 
înțelegere la o 
cea din cadrul 

care
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PROGRAM DE RADIO
9 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Melodii populare, 8,30 
Uverturi la opere, 9,00 Tinerețea ne 
e dragă, 9,20 Cintece, 10,00 Piese 
de estradă, 10,33 Muzică de ca

meră, 11,05 Pagini orchestrale din 
opere, 11,30 Formații de muzică 
ușoară, 12,00 Muzică populară din 
Banat, 12,30 Note de drum din 
Bulgaria, 12,38 Scene din opere și 
operete, 13,10 Poemul simfonic 
,,Eroii Jiului” de Constantin Bo- 
bescu, 14,00 Concert de prînz, 15,00 
„Pagini din literatura clasică și con
temporană bulgară", 15,15 Muzieă 
ușoară, 15,30 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților națio
nale, 16,15 Vorbește Moscova ! 
16,45 Cîntă Violetta Villas, 17,30 
Prietenii lui Do-Re-Mi, 17,50 Din 
Muzica popoarelor, 18,30 Lecția de 
limba rusă (pentru începători), 
18,40 Soliști ai Operei de stat din 
Cluj, 19,00 Revista economică ra
dio, 19,20 Melodii populare, 19,45 
Muzică ușoară de Richard Bartzer, 
20,15 Pagini instrumentale de vir
tuozitate, 20,40 Concert de mu
zică ușoară romînească, 21,25 
Valsuri din operete. PROGRAMUL 
II. 10,10 Cintece de pace și prie
tenie, 10,30 Muzică populară, 12,05 
Duete din opere, 13,00 Muzică u- 
șoară, 14,10 Valsuri simfonice, 
14,35 Melodii romînești de muzică 
ușoară, 15,00 Pagini din operele lui 
Bizet, 17,00 Muzică ușoară, 18,05 

Muzică corală de Gheorghe Danga,
18.30 „Țara noastră, țară dragă" —
program de cînteee și jocuri popu
lare, 19,40 Fragmente din opereta 
„Rose Mărie” de Friml, 20,20 „In
terpretul săptămînii": Zenaida
Pally, 21,15 Cîntă clarinetistul Ni- 
colae Băluță — muzică populară,
21.30 Lectură dramatizată: „Cămă
tarul". Adaptare după romanul lui 
Honore de Balzac.
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CINEMATOGRAFE
9 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Avîntul tinereții; AL. SAHIA: 
Țarcul; PETRILA : O viață; ANI- 
NOASA : Cînd copacii erau mari; 
VULCAN: Povestea unei nopți 
stranii; URICANI: Vaporul lui 
Emil,
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ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI AULTIMELE STIR!

J. Kâdâr va vizita
R. S. F. Iugoslavia

BUDAPESTA 7 (Agerpres).
Janos Kadar, președintele gu

vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., va pleca zilele 
următoare într-o vizită neoficială 
în Iugoslavia la invitația lui Iosip 
ft roz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.
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Festivalul filmului 
din Veneția

VENEȚIA 7 (Agerpres).
Ua Veneția a luat sfîrșit cea de-a 

XXIV-a ediție a Festivalului fil
mului. Au fost prezentate peste 30 
de filme din diferite țări printre 
care S.U.A., U.R.S.S., Japonia. Fran
ța, Italia.

Marele premiu al festivalului I 
„Leul de aur” a fost decernat de I 
juriu filmului italian „Orașul ocu
pat" (regizor Francesco Roși).

Premiile pentru cea mai bună 
interpretare au fost decernate ac
triței franceze Delphine Seyrig, in
terpreta filmului lui Alain Resnais 
„Muriel" și actorului englez Albert 
Finney, interpretul filmului „Tom 
Jones" realizat de Tony Richardson.

Urmează să se mai decerneze 
premiul special al festivalului. La 
acest premiu concurează filmele 
„Focul fatidic", realizat de Louis 
Malle (Franța), „Introducere", re
gizat de Igor Talankin (U.R.S.S.) și 
„Lumea proaspătă", regizor Shirley
Clarke (S.U.A.).

------ — =

Măsuri de dezvoltare a Ghanei
ACCRA 7 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „E- 

vening News", pe întreg teritoriul 
Ghanei și-au început activitatea 
comitetele pentru dezvoltarea ru
rală și a orașelor, care întocmesc 
planuri și inițiază măsuri îndrep
tate spre dezvoltarea țării și ridi
carea bunăstării populației.

Statul a alocat suma de 20 000 
de lire ghaneze pentru construirea 
de case necesare locuitorilor din

-------- o---------
Lupte între partizani și trupele guvernamentale

MANAGUA 7 (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei din 

Costa Rica, în Nicaragua au avut 
loc puternice lupte între forțele 
de partizani, care acționează în 
regiunile situate în nordul țării, și 
trupele guvernamentale. In timpul 
luptelor au fost uciși și capturați 
mai mulți soldați ai forțelor mili
tare guvernamentale.

Intensificarea acțiunilor de luptă

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

Balanță financiară deficitară
QUITO 7 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

ședințe a juntei militare din Ecua
dor, ministrul comerțului al Ecua
dorului a declarat că participarea 
țării la Asociația latino-americană 
a comerțului liber a adus țării în 
prima jumătate a acestui an pa

------------ 0------------
Catastrofă pe Rin

BONN 7 (Agerpres).
Pe Rinul superior, între locali

tățile Germersheim și Speyer, va
sul petrolier olandez „Wilhelmina" 
s-a ciocnit eu un cargou vest-ger- 
man. In urma spărturii care s-a 
produs la unul din rezervoarele 
petrolierului 60 000 de litri de ben
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Palaf al sporturilor la Lom
SOFIA 7 (Agerpres).
In orșul Lom, situat pe Dunăre, 

a fost construit recent un palat 
al sporturilor. Clădirea palatului 
este luminoasă, construită într-un 
stil modern. Aici vor avea loc 
competiții sportive de baschet, vo
lei, box, ridicarea de greutăți, gim
nastică, lupte, tenis. Sala sportu
rilor este prevăzută pentru 2 400 
de persoane. In afară de aceasta, 
palatul mai dispune de trei săli 
pentru antrenament, un cabinet 
medical, o sală cu dușuri, o bi
bliotecă și o sală de lectură. Pa
latul are instalații moderne pentru 
alimentare cu apă, ventilație, ali
mentare cu curent electric.

Combinat de conserve 
la Biala Slatina

SOFIA 7 (Agerpres).
Ziarul „Otecestven Front" rela

tează despre construirea în loca
litatea Biala Slatina a unui com 
binat de conserve care poartă nu
mele „Podem” („Avîntul"). Combi
natul se întinde pe o suprafață de 
5100 m.p. Clădirea este împărțită 
în două părți : una destinată pro
ducției și alta depozitării. Sectorul

Chemarea Biroului C.G.M. din Franța
PARIS 7 (Agerpres).
Cresc nemulțumirile personalului 

arsenalelor și altor instituții de 
stat din Franța față de agravarea 
condițiilor lor de trai datorită creș
terii prețurilor și refuzului guver
nului de a le satisface revendică
rile. In timp ce Confederația Gene
rală a Muncii consideră că sala
riile trebuie să fie majorate cu 16 

satele de pescari din împrejurimile 
localității Bantuma.

Consiliul orașului Accra a hotă- 
rît să aloce peste 130 000 de lire 
ghaneze pentru transpunerea în 
viață a programului de construcții 
școlare pe perioada 1963—1964. 
Fonduri importante au fost alocate 
pentru renovarea unor școli din 
Accra precum și pentru mobilarea 
și dotarea lor cu material didactic.

ale forțelor patriotice a produs ne
liniște și derută în rîndul guver
nului reacționar condus de dicta
torul Somoza. Drept urmare, acesta 
a cerut ajutor consilierilor mili
tari americani aflați la Managua. 
In lupta dusă împotriva forțelor 
patriotice, guvernul coopereză, de 
asemenea, cu guvernul din Hon
duras.

gube în valoare de 14 000 000 
sucre.

După cum anunță agenția France 
Presse, ministrul a subliniat, de a- 
semenea, că privilegiile comerciale 
pe care Ecuadorul le-a acordat ță
rilor participante la asociație se 
vor cifra în viitorul apropiat la 
încă 100 000 000 sucre.

zină s-a revărsat în Rin. Din cauza 
pericolului de incendii, navigația 
a fost temporar suspendată. In timp 
ce toate unitățile de pompieri se 
află. în stare de alarmă, echipajele 
navelor aflate pe Rin și populația 
de pe malul Rinului a fost che
mată să nu aprindă focul și să nu 
fumeze. 

producției cuprinde patru hale 
mari, luminoase cu pereții de sticlă. 
Clădirea depozitului are patru e- 
taje.

Nou aparat de televiziune
SOFIA 7 (Agerpres).
Industria electrotehnică bulgară 

a realizat un nou aparat de tele
viziune „Rila". Aici și-au găsit a- 
plicarea o serie de noutăți ale teh
nicii de televiziune. Ecranul tele
vizorului are 59 cm. Claritatea, 
contrastul și dimensiunea imagini 
lor se reglează automat. Aspectul 
exterior al televizorului „Rila" este 
elegant.

Sistemul de irigafie 
„Biser"

SOFIA 7 (Agerpres).
In R. P. Bulgaria a început să 

funcționeze sistemul de irigație 
„Biser" de pe fluviul Marița, re- 
qiunea Haskovo. Prima parte a 
sistemului care a intrat în exploa
tare, va iriga 2 000 de hectare. 
După terminarea construcțiilor, a- 
cest sistem de irigație va alimenta 
cu apă 9 400 hectare. Cu acest pri
lej vor fi asanate și 1 130 de hec
tare de terenuri de-a lungul flu
viului Marița.

la sută, ministerul de război de
clară că nu este posibilă decît cel 
mult o majorare de 4,8 la sută.

Reamintind revendicările lor, bi
roul C.G.M. din Franța (C.G.T.) 
cheamă pe oamenii muncii din în
treprinderile de stat să-și strîngă 
rîndurile și să dezvolte acțiunile 
lor din ultimele luni. Incercînd să 
frîneze aceste acțiuni, ministrul de 
război a luat o hotărîre extinzînd 
asupra arsenalelor și instituțiilor 
de stat dispozițiile legii din 31 iu
lie privind interzicerea dreptului 
la grevă în serviciile publice. Bi
roul C.G.T., după ce amintește o- 
pozițja oamenilor muncii din între
prinderile de stat față de orice a- 
tingere la dreptul de grevă, arată 
că extinderea ei și la întreprinde
rile de stat dovedește că guvernul 
încearcă să se folosească de această 
lege pentru a împiedica acțiunile 
revendicative ale oamenilor mun
cii, aceasta constituind o nouă a- 
tingere la dreptul de grevă.

■in act interzis de legile americaneHAGA. La 5 septembrie în apro
piere de granița olandezo-vest-ger- 
mană s-a prăbușit un avion de vî- 
nătoare de tip „Lockheed F-104 
Stariighter", care a decolat de la 
o bază a forțelor aeriene militare 

olandeze.

BUENOS AIRES. Opinia publică 
din Argentina protestează împotri
va noilor experiențe nucleare în 
regiunea Oceanului Pacific, anun
țate de guvernul Franței.

Deputății Cardenas și Taruli 
(Uniunea civică radicală intransi
gentă) au cerut guvernului Argen
tinei să ia poziție în sprijinul ță
rilor latino-americane care con
damnă intenția Franței de a efec
tua experiențe nucleare.

NEW YORK. Un detectiv aflat în 
serviciul unui mare magazin uni
versal din California a descoperit 
două cumpărătoare care furaseră 
cantități importante de rochii îm- 
brăcîndu-le în cabina de probă. De
ferite justiției, delicventele au fost 
achitate de Tribunal, considerîn- 
du-se că urmărirea femeilor în 
timp ce-și schimbă toaletele este

NEW YORK. Pastorul Ashton 
Jones, în vîrstă de 67 de ani, din 
Atlanta (Georgia) a fost condamnat 
la 18 luni închisoare, dintre care 
12 luni de muncă grea și o amendă 
care se ridică la 357 lire sterline, 
pentru vina de a fi însoțit doi co

pii negri într-o biserică rezervată 
albilor. Nu este pentru prima oară 
cînd acest pastor este bătut și în
temnițat pentru lupta sa în favoa
rea drepturilor negrilor din S.U.A

MONTREAL. Președintele Socie
tății „Electronic Industries" din Ca
nada, V. F. Wansbrough, și-a ex
primat îngrijorarea față de ame
nințarea pe care o reprezintă im
porturile de televizoare americane 
pentru industria electronică din 
Canada. Wansbrough a arătat că în 
prezent 55 la sută din toate apa-
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u.azz Discutarea situației din Gambia
NEW YORK 7 (Agerpres).
Comitetul O.N.U. pentru aplica

rea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a luat în discu
ție la 6 septembrie situația din co
lonia britanică Gambia. In cadrul 
ședinței comitetului, reprezentantul 
Marii Britanii, King, a declarat că 
guvernul englez este dispus să a- 
corde independență acestui teritoriu. 
El a făcut cunoscut, de asemenea, 
acordul guvernului englez față de 
eventuala alipire a Gambiei la Re
publica Senegal și a cerut trimi
terea unei misiuni de experți ai 
O.N.U. în Gambia pentru a exa
mina posibilitățile de asociere a 
acestui teritoriu cu Senegalul.

După cum se știe, reprezentanții

Cereri pentru discutarea situației 
din Vietnamul de sud

NEW YORK 7 (Agerpres).
Reprezentanții la O.N.U. ai 13 

țări din Asia, Africa și America 
'Latină au cerut în mod oficial la 
6 septembrie să se înscrie pe ordi
nea de zi a apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale O.N.U. proble
ma „violării drepturilor omului în 
Vietnamul de sud". Aceste țări au 
cerut totodată ca problemei situa
ției din Vietnamul de sud să i se 
acorde prioritate în dezbaterile A- 
dunării Generale.

O scrisoare în acest sens, înso
țită de un memoriu explicativ, a 
fost înmînată secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în numele ce
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Statul Alabama este teatpul 
unei gpave crize pasiale

NEW YORK 7 (Agerpres).
Statul Alabama, în sudul State

lor Unite, este în continuare tea
trul unei grave crize rasiale. După 
cum s-a mai anunțat, guvernatorul 
acestui stat, George Wallace, a 
încercat să se împotrivească cu 
forța deschiderii cursurilor școlare, 
pentru a împiedica astfel integra
rea copiilor de culoare. După in
cidentele care au avut loc în loca
litatea Birmingham, unde poliția a 
deschis focul împotriva unor de
monstranți, ucigînd un cetățean de 
culoare și rănind alți trei, guver
natorul Wallace a ordonat depla
sarea unor unități militare șj în

STOCKHOLM. La Stockholm s-a 
anunțat oficial că între 25 și 26 
septembrie va avea loc la Copen
haga conferința primilor miniștri 
ai țărilor nordice și a membrilor 
Prezidiului Consiliului nordic.

Tiparul f întreprinderea poligrafică 

populației din Gambia, precum și 
numeroși membri ai Comitetului, 
au cerut cu insistență Marii Bri
tanii să acorde independentă aces
tui teritoriu, pentru a-i permite să 
se asocieze cu Senegalul, potrivit 
dorinței populației.

Gambia se întinde pe o supra
față de 10 500 kmp, de o parte și 
de alta a cursului inferior al flu
viului Gambia, pe o lungime de 
350 km. Teritoriul ei este încon
jurat aproape din toate părțile de 
Senegal. Cei aproape 250 000 de 
locuitori ai Gambiei au multiple 
legături tradiționale cu populația 
Senegalului, deși acesta din urmă 
a fost colonie franceză, iar Gam
bia colonie engleză. K 

lor 13 țări, de reprezentanții Cey
lonului și Sierrei Leone.

Reprezentantul ceylonez, Gune- 
wardene, a declarat ziariștilor eă 
cererea de a se include problema 
situației din Vietnamul de sud pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
urmărește să atragă atenția opiniei 
publice mondiale asupra represiu
nilor organizate de regimul diemist 
împotriva budiștilor.

Agenția Associated Press apre
ciază că majoritatea Adunării Ge
nerale se va pronunța în favoa
rea acordării priorității cerute pen
tru discutarea acestei probleme.

orașul Huntsville, unde sediile 
școlilor au fost înconjurate și u»?e 
s-a anunțat că guvernatorul a dis
pus amînarea începerii cursurilor. 
Vineri, Consiliul de conducere al 
instituțiilor de învățămînt din 
Huntsville a dat publicității un co
municat în care a arătat că refuză 
să dea ascultare ordinului guver
natorului și că școlile își vor re
începe cursurile la data fixată. In 
tot cursul zilei de vineri, relatează 
agenția France Presse, școlile au 
fost înconjurate de poliție și sol
dați din unitățile militare ale sta
tului, aflate sub ordinele guverna
torului.

ratele de radiorecepție vîndute în 
Canada sînt importate din S.U.A., 
ceea ce reprezintă o primejdie pen
tru firmele canadiene. Este posibil 
ca întreprinderile canadiene care 
depind de piața internă să fie si
lite să-și suspende producția. 
Wansbrough propune limitarea im
porturilor de produse electronice 
din S.U.A.

CAIRO. Poporul Rhodesiei de 
sud se ridică cu arma în mină îm
potriva guvernului rasist, și aceas
tă bătălie se va încheia cu victoria 
lui, a declarat Robert Cikerema, 
vicepreședintele Partidului Uniunea 
poporului african „Zimbabwe".

Declarația lui Cikerema, după 
cum anunță agenția MEN, a fost 
făcută cu puțin înainte de a se fi 
aflat despre convocarea Consiliului 
de Securitate în vederea examină
rii situației din Rhodesia de sud.

ROMA. La Roma și-a încheiat 
lucrările Conferința mondială pen
tru problemele turismului, organi
zată din inițiativa Organizației 
Națiunilor Unite. La conferință au 
luat parte delegațiile din 87 de țări 
ale lumii, printre care și R. P. R°- 
mînă, precum și reprezentanți din 
partea a 20 de organizații interna
ționale.
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