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extrase pînă în dimineața 2 
de 23 iulie 1964, în între- > 

socialistă desfășurată în S 
I Combinatului carbonifer $■

<

$
5I s < 
e I>
*

Exploatarea Realizat 
față de 

plan

Realizat 
față de 
angaja
ment

In perioada 1—20 iu
lie a. c.. minerii secto
rului I de la Aninoasa 

au extras aproape 1200 
tone de cărbune peste 
prevederile planului. In 
fruntea întrecerii pen
tru cărbune muit, ief-

tin și de bună calitate 
se situează ■ brigăzile 
conduse de comuniștii 
Gall Mihai, Berei Dio- 
nisie, Roman Petru și 
Cristea Aurel, care la 
un loc au dat în două 
decade peste plan 1957 
tone de cărbune. Pe

primele locuri se si
tuează și brigada con
dusă de Opreanu loan, 
care în aceeași perioa
dă a înscris pe grafi
cul de producție al sec
torului I o depășire de 
38 la sută.

La U.R.U.M.P. au fost confecție nate de curînd 9 granice pentru ex
ploatările miniere. Iată unul din ele purtat de macara, gafa de a pă
răsi uzina.

se
Mina 
Mina
Mina

107,3%' 
106,5% 
104,2% 

cele mai 
obținute 
119,0% 
118,0% 
116,0% 
115,0%

Aninoasa, inaga- 
alimentar condus 

tovarășul Burlec 
obține lună de 
importante depă

conștiincios
In

VQ- 
vîn- 
pla-

aces- 
adus 
loan,

La 
zinul 
de 
loan 
lună
șiri de plan. Acum, în 
preajma sărbătoririi a- 
niversării eliberării pa
triei, succesele sînt și

muncește
mai semnificative, 
iunie, de exemplu, 
lumul mărfurilor 
dute peste sarcina
nificată a fost depășit 

la sută, iar pe pri- 
două decade din 

cu 8 la sută, 
contribuție merito

cu 7 
mele 
iulie

O

rie la obținerea 
tor rezultate au 
vînzătorii Sîrbu
(acob. Maria și B.elme- 
ga loan care în tot 
timpul se străduiesc să 
servească clienții 
prompt și conștiincios.

Cum asigurați condițiile necesare 
realizării angajamentelor ?
RĂSPUNDE tovarășul Vasile Ciriperu, inginer șef 

al minei Lonea

Vulcan
Lonea 
Uricani

Dintre sectoare, 
rezultate au fost

Sectorul V Lonea
Sectorul I Vulcan
Sectorul’III Vulcan

/sectorul I Lonea

Sectorul II Lupeni 111,0%
Sectorul I Aninoasa 106,0%
Sectorul IЛ Petrila 106,0 %
Sectorul III Lupeni 106,0 %j

PetrilaMinerii de la mina
, mulțumiți de burghiile ascuțite de 

tovarășul Pantea Tudor — unul din 
> cei mai buni forjori de la atelierul 

mecanic al minei Petrila.

Cu sprijinul deputaților
In perioada de timp ce s-a scurs 

de la începutul acestui an, oamenii 
muncii dim Lupeni și-au adus din 
plin contribuția la gospodărirea . și 
înfrumusețarea orașului. Realizările 
obținute sînt multe și frumoase. Ele 
se datoresc în mare măsură faptului 
că majoritatea deputaților au desfă
șurat și -desfășoară o activitate bine 
organizată.

Pînă în prezent cetățenii din ora
șul Lupeni ati efectuat 443 000 ore de 
muncă patriotică și au realizat, astfel 
1 490 000 lei economii. Adeseori, de
putății din circumscripțiile electorale 
învecinate au acționat în comun pen
tru rezolvarea unor probleme de in
teres obștesc mai importante. Așa au 
procedat deputății Doțiu Avram, 
Abrudean Floarea, Bilahorca Ana, 
Laizum Ladislau, Baba loan în mo
bilizarea cetățenilor din cartierul „Ște
fan" la lucrările de demolare a unor 
clădiri, amenajarea drumurilor, nive
larea terenurilor din fața unităților 
comerciale nou create în cartier. A- 
celași lucru se poate spune de depu
tății Turtoi Amelia, Cristea Teodor. 
Bojin loan. Zamfir Iuliana, Uttd Lu
dovic și alții, care au sprijinit lucră-

rile de amenajare a zonelor verzi 
din cartierele de blocuri.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar, pe. baza, planului de mutici pa
triotice, după ce a informat pe fie
care deputat despre lucrările ce ur
inează să fie executate în circum
scripțiile respective, a verificat pe
riodic stadiul de rezolvare a acestor 
lucrări. Ca urmare, zonele verzi s-au 
extins cu încă 3,5 hectare, s-au plan
tat 3 200 arbori și arbuști ornamen
tali, s-au amenajat două sere de 
flori, s-a extins și se extinde ilumi
natul fluorescent.

Printre- circumscripțiile care s-au 
evidențiat seT numără cele ale căror 
deputați sînt tov. Furdui Romulus, 
Crainic Irma, 
Bidea Ecaterina, 
Szacsko Elisa- 
beta, Murgu 
Virgil, Zamfir 

Ileana, Tetilea- 
nu Emil.

Deputății 
primit un 
tor prețios 
partea comitete-

Cu ocazia prelucrării cifrelor de 
plan pe anul 1964, colectivul de 
muncitori, ■ ingineri și tehnicienii de 
la mina noastră și-a stabilit drept 
angajamente de întrecere în cinstea 
celjd de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei precum 
șitul anului să 

depășească planul 
de producție cu 
6 000 tone de căr, 
bune, din care 
3 000 tone pînă la
23 August, să realizeze о ргоф*сЬ- 
vitate de 1,255 tone pe post pînă la 
sfîrșitul anului din care Г253 to
ne pe post pînă la 23 August, față de 
1,250 tone pe post planificat; să ob- 
țnă 
de
23 
me
pentru a asigura noi capacități de 
producție perioadelor următoare.

și pînă la sfîr-

ANCHETA NOASTRĂ

(Continuare 
în pag. 2-a)
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Două trenuri rie cărbune peste plan ■ Distanța București—Arad 
purtători ai insignei purpurii 

depășit cu 800 tone
■ Angajamentul a fost
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Se' obișnuiește ca 
dei de exploatare 
trepte - răsturnate să 
mai spună, și „figuri"; de
aici denumirea ce o pri
mesc cei care lucrează in 
astfel de abataje — figtt- 
ranți. Acest nume îl poar
tă de un timp și ortacii 
minerului Schneider Fran- 
'.isc de la mina Aninoasa. 
Lucrează în prezent 
batajele din straiele 7 
9. Au venit aici în 
na trecută pentru a
deodată la trei locuri de 
muncă. Pe atunci, brigada 
era formată din 80 de oa
meni. La început, briga
dierul a avut emoții. Apoi, 
treptat, experiența și-a 
ratat roadele și munca 
desfășurat

Brigada 
Schneider 
multi ani

la a- 
și 8- 
toarn- 
lucra

mai bune brigăzi de la 
mina Aninoasa. Un colec
tiv omogen, disciplinat, 
harnic și bine calificat. 
Cu majoritatea din ortacii 
lui, Schneider lucrează de 
peste 6-7 ani. Ba cu Bă- 
descu Gheorghe și Bănica 
Andrei lucrează din 
Oamenii se cunosc 
s-au împrietenit, șe 
la lucru, muncesc cu 
și cîștigă bine —
lei pe post de miner. Nu 
s-a întîlnit ca cineva din 
brigadă să lipsească nemo
tivat. iar chiulangii nu 
au loc printre acești bă
ieți harnici. Cu toate greu
tățile întîmpinate. 
decurge normal, 
datorită organizării 
te și pentru că 
știe precis ce are 
cut.

In brigada condusă dt

1956. 
bine, 
ajută 
spor

110-120

375 000 lei economii la prețul 
cost din care 150 000 pînă la 
Augusfț să realizeze în întregi- 
volunitil lucrărilor de pregătiri

normal. 
condusă 

este de 
una din

a-
s?a

de 
mai 
cele

munca 
Aceasta 
perfec- 
fiecare 
de fă-

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, conducerea exploatării minie-i 
re Lonea printr-un colectiv larg de 
ingineri, tehnicieni și muncitori a 
întocmit un bogat plan de măsuri! 
tehnico-organizatorice, menit să asi-, 
gure crearea unor condiții optime 

realizării planului' 
și angajamente
lor de întrecere. 
Acest plan de mă
suri a început sa 
fie pus în aplica-'

re încă din trimestrul IV 1963. Efi
ciența acestui plan precum și mun
ca plină de abnegație a colectivu
lui sînt oglindite prin realizările de 
seamă obținute în trimestrul 1 a.c.

in consfătuirea de producție din 
luna aprilie, analizîndu-se rezulta
tele obținute în primul trimestru, 
precum și rezervele interne, colec
tivele sectoarelor au majorat angaja
mentele de întrecere în felul urmă
tor : La producție, depășirea planu
lui cu 22 000 tone din care pînă la 
23 August 16 000 tone; la prețul de 
cost să se realizeze o economie de 
500 000 lei din care pînă la 23 Au
gust 400 000 lei.

Realizarea angajamentelor majora
te a devenit o cauză a întregului 
colectiv. Munca plină de însuflețire 
cu care s-a muncit în fiecare sec
tor, de către fiecare brigadă a che- 
zășuit obținerea unor succese de 
seamă. Astfel, colectivul exploatării 
miniere I’.onea întîmptnă cea de-ă 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu următoarele realizări principale: 
o depășire a planului de producție 
(pînă Ia 20 iulie 1964 ) cu 17 500 
tone de cărbune: o productivitate de 
1,254 tone pe post și 662 000 lei eco
nomii la prețul, de cost.

Printre măsurile tehnico-organiza
torice cele- mai importante care au 
fost realizate, creitid condiții pentru 
atingerea si depășirea angajamente
lor enumerăm: A fost schimbată 
mașina de extracție de la puțul prin
cipal Lonea 3. cît și motorul cu 
unul corespunzător ce prezintă sigu
ranță deplină în funcționare. La

Tănase Gon- 
meșteri ia 
din front cu 

abataj ca și

Schneider lucrează - mulți 
oameni “de nădejde. Cele 
trei schimburi sînt conduse 
de trei mineri destoinici 
— Șeran loan, Luc;i 
Ponipiliu și Pană Nicolae. 
.Minerii Heinrich Matei, 
Petrie losif, Constantines- 
cu Nicolae și 
stanlin sînt 
tăiat cărbune 
ciocanul de
la armat. Brigadierul sus
ține că vagonetari de. rol. 
cum sînt Ccstinaș Sabin, 
Pîrvulescu Nicolae. Bădea- 
ță loan sau Bădescu Gri- 
gore nu are nici o briga 
dă din sector. Că doar .♦ 
hu-i lucru de șagă să în
carci într-un schimb 70-80 
de vagonete cu cărbuni.

FRANCISC VETRO

(Continnare In под. 2‘0j

(Continuare în pag. 2-a)

Intilnire ia put. înainte de a intra în mină, crațeriștii 
Petrescu Dumitru și Zugravu Ioan se sfătuiesc asupra 
felului cum să asigure buna funcționare a utilajelor.

La muncă patriotică
Zilele trecute, lă inițiativa comite

tului U.T.M. de la mina Aninoasa, 
uiemiștii din sectoarele I și VIII au 
organizat o zi de rfiuncă patriotică 
pentru colectarea fierului vechi: Cu 
acest prilej cei peste 30 de partici
pant! la acțiune ati strîns din sub
teran și de la suprafață 9 000 kg fier 
vechi și diferite deșeuri de metal 
neferos.

S-au evidențiat prin hărnicia cu 
care au muncit tinerii Pantelîmon 
Petru, Daj Nicolae, Nedesca Ioan, 
Pobre Gheorghe și Tat loan.
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Psttej de verificare 
a cunoștințelor

S-au adunat în sala-atelîer a ctaH 
bulul. Erau mai bine de 50 la nu
măr: cîteva soții de mineri și multe 
fote tinere. Fiecare a venit cu „lu
crarea de control", cîte o cămașă 
sport, o bluză, fustă ori chiar cu o 
rochie executată după indicațiile 
primite în cursul de croitorie pe 
care l-a urmat- Multe din 
e Kukucs Ghizela, Coțan 
Forai Rozalia. Munteanu 
Nicolcioiu Elena, Brănescu 
și Mieilă Adelina încearcă emoții 
mari, acum în prag de examen. In- 
structoarea lor, Patalita Maria e 
foarte exigentă și nu odată le-a pre
tins să corecteze greșelile făcute în 
execuția unui lucru. Dar 
îi sînt recunoscătoare, căci 
vățat de-a lungul celor 9 
curs de croitorie să fie 
față de propria lor muncă, să fie 
perseverente și să facă orice lucru 
numai bine și trumos

Azi e prilej de sărbătoare. „Exa
men de sfîrșit de an" cum l-ar numi 
școlarii. Dar pentru seria de cursan
te care s-au pregătit luni de-a rîn
dul pentru această zi este o nouă 
confirmare a strădaniei depuse pen
tru îmbinarea armonioasă a teoriei 
cu practica. în stăpînirea meseriei 
învățate în cursul de croitorie orga
nizat de către clubul muncitoresc 
Uricani.

...Iată a și sosii „tovarășa instruc
toare", meștera care s-a ocupat de 
fiecare cursantă în parte, la îmbi
narea teoriei cu practica. A sosit și 
directorul clubului, tovarășul Bota 
Liviu și ceilalți membri care for
mează juriul de examinare.

Examenul începe. Fiecare candi
dată prezintă „lucrarea de control" 
și răspunde bine și chiar foarte bine 
la întrebările puse de juriu- După 
felul cum au răspuns Munteanu Flo- 
rica, Kukucs Ghizela. Foray Roza
lia și celelalte dovedesc o bună 
pregătire, merit ce revine instruc
toarei cercului de croitorie Patalita 
Maria' și fiecărei cursante în parte.

M. MICA

&ип u^mti condițiile neeawn 
mliz&rii angajamentelor?

(Urm*x» «UD pag. l-a)

fost

ele cum 
Filofteia.
Florlca, 

Speranța

cu toate 
le-a în- 
luni de 
exigente

trata tocurile de muncă au
create condiții optime de muncă. 
La minele noastre nu avem nici mi 
toc de muncă subteran care *ă nu 
aibă condiții de atmosferă șl aeraj 
prielnice. S-au asanat toate zonele 
de toc punîndu-se în exploatare în
treaga linie de front; prin măsuri 
de exploatare rațională pericolul pe 
care-l prezintă focurile de mină a 
fost lichidat. In scopul îmbunătăți
rii aerajulul general al minei s-a 
pu» tn funcțiune o stație nouă de 
aeraj la cota 840 m cu două ven
tilatoare

S-au 
noi ca: 
I, X de
la sectorul V, au fost calificați 00 
ajutori mineri și 15 artificieri, iar 
cu mașirii mineri s-au ținut lecții 
cu caracter de reîmprospătare a cu
noștințelor legate de problemele ce
le mai actuale ale minelor noastre.

Colectivul exploatării noastre a 
avut și deficiențe: nu s-a încadrat 
în indicele de calitate, nu și-a rea
lizat în întregime volumul de des
chideri.
»In cadrul exploatării s-au 

zat temeinic posibilitățile de 
diere a deficiențelor care au 
privind calitatea și realizarea
rilor de deschidere !uîndu-se 
surf corespunzătoare în vederea ob-. 
ținerii de noi succese în realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor. S-a intensificat controlul în 
subteran privind exploatarea selecti
vă

moderne de 2 500 mc minut, 
deschis și pregătit blocuri 
blocurile IX de la «ectorul 
la sectorul II, III șl V de

алаіі- 
reme- 

existat 
lucră- 

mă-

și alegerea șistului vizibil. La

Cu SprijÎBuI
(Urmare din peq. l-a)

de cetățeni. Acestea au sprijinit 
numeroase alte lucrări cu caracter 
gospodăresc cum sînt curățiri de ca
nale, reparări de podețe, amenajări 
de; drumuri.

lor

minele Lonea 1, II și 111 s-au scos 
cite doi muncitori pe fiecare schimb 
ia alesul de pe bandă a șistului vi
zibil, se efectuează conștiincios 
tărirea vagoneteior cu cărbune 
tru a se depista grupele care 
aleg șistul vizibil.

Pentru recuperarea răminerli 
urmă la lucrările de deschideri 
vestiții) s-au luat următoarele 
suri: s-a dotat sectorul de investi
ții cu 4 mașini de încărcat E.P.M.-2| 
s-a amenajat și pus in funcțiune pe 
orizontul 400 (orizont de concentra
re unde lucrează 7 grupe) linia e- 
lecțrică de troley, treeîndu-se la 
transportul cu locomotive electrice. 
Pentru adîncirea puțului de mate
riale Lonea III sa executat un sui
tor de materiale de 80 m și este 
în curs de terminare un funicular 
pentru liaidarea sterilului. S-a expe
rimentat un pod mobil pentru lucră
rile de betonare și amenajare la 
puțuri și este în curs de experi
mentare un cofraj mobil corespun
zător condițiilor puțurilor oarbe.

Realizările obținute pînă acum în 
cadrul exploatării miniere Lonea au 
creat o temelie solidă pentru obți
nerea de noi succese pe linia înde
plinirii angajamentelor luate în cin
stea zilei de 23 August.

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la E.M. Lonea are 
toate posibilitățile ca printr-o mun
că plină de avînt să obțină noi suc
cese în sporirea producției și pro
ductivității muncii, să înfăptuiască 
integral angajamentele de întrecere 
pe acest an.

RObU

Sti complexul de deservire dîn Lupeni, dat în folosință de peste doi 
anî, cetățenii orașului sînt deserviți de cooperatorii care lucrează în 
șase secții — coafură, frizerie, croitorie, cizmărie, foto și reparații radio.
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rial lemnos prin răpirea 
lor vechi și folosirea lor 
fecționarea stivelor.. Sînt 
fruntași.

In primăvară, brigăzii 
neider i s-a decernat titlul 
mu de brigadă fruntașă, 
rubinie de fruntaș strălucește 
pieptul a 31 dintre membrii brigă
zii. Printre colectivele care au »yut 
cinstea de a li se expune fotogra
fia 1a panoul fruntașilor din fața 
clubului muncitoresc din centrul co
munei se află și brigada, lui Schnei
der.

In curind, figuranții își vor muta 
locul de muncă în partea vestică a 
lentilei de la straiele 7 și 8-9. Lu
crările de pregătiri se apropie de 
sfîrșit. De ajcL.va curge гіи cărbu- 

. nete : 180-200, tone, de . cărbune în- 
tr-un șut. Dorința flguranților din. 
brigada lui Schneider este ce prin 
muncă disciplinată și bine organiza
tă să întîmpine marea sărbătoare 
din august cu depășiri însemnate 
pentru ca săgeata din dreptul gra
ficului brigăzii să urce tot mai 

sus, mereu mai sus.

lui Sch- 
și diplo-

Insigna
pe

Mulți dintre oamenii brigăzii în
vață. Reti Ioan a absolvit școala de 
calificare pentru ajutori mineri. A 
venit în brigadă abia de un 
dar a devenit deja un component
de bază. Bogdan Sabin și Bămcă 
Andrei urmează școala de calificare 
începînd din acest an.

Ge rezultate obține brigada ? In 
șase luni din abatajele conduse de 
Schneider au fost extrase peste 
prevederi mai mult de 2 000 t - 
ne de cărbune. Angajamentul asu
mat în cinstea zilei de 23 August 

a fost deja
Pentru a 

trimisă 
ar fi
o locomotivă din seria 150 00Q 
consumă 5,518 kg cărbune p

I de puia ti er
Ne putem mîndri cu blocuri cum 

sînt cele din cartierele Viscoza III, 
Braia II. Blocurile Al și A 2. В 4, 
В 5, H, G 1. G 2. 24, 25. 10. ale 
căror comitete, în frunte cu tov. Ne- 
muș Ioan. Bido Caro), Hagău Vasile, 
Racolța Iosif, Pop Tiberiu, Gavrilă 
loan, au fost evidențiate pentru as
pectul plăcut pe care li au.

La o recentă sesiune a sfatului 
popular din Lupeni deputății s-au 
angajat, in numele cetățenilor din 

. circumscripțiile, electorale respective, 
să întîmpine cea de-a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu noi reali
zări gospodărești. Printre altele se 
prevede extinderea zonelor verzi eu 
6 000 m p, amenajarea unor terenuri 
sportive și solare pentru copii pe o 
suprafață de 23 000 m p, reparări de 
străzi prin muncă patriotică.

depășit cu 800 de tont 
putea transporta cantita

te ziuă peste preve- 
nevoje de două trenuri
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<Ț)e. uiiuihde tyuna.
tirgului de la 
anul acesta au , 
de mii de oa- 

diferife regiuni 
In cadrul Institutului 
organizat o excursie 

Petroșani — Deva 
muntele Găina. La

de
cu

a-

ale muti-

Deva și 
prin care

La deschiderea 
muntele Găina și 
fost prezenți zeci 
meni vetiiți din 
ale țării, 
mine s-a 
itinerarul 
Brad —
ceasta excursie au participat pes
te 40 persoane printre care ing. 
Teodorescu Constantin, asist. 
Cornelia Radu, ing. Vied Guia, 
Oană Adela, Bogdan Iosif, Butan 
Dumitru, Ardeleana Gheorghe, 
Scroban Alex., Cioran V., Mîrza 
Simlon, Cornescu loan care în 
ziua de 18 iulie, îmbarcați in cele 
două mașini conduse cu pricepere 
de către șoferii Ene Ștefan și 
Hirian loan, au pornit la drum 
parcurgînd peste 200 km pe me
leagurile bine cunoscute 
ților Apuseni.

Călanul siderurgiștilor. 
Bradul minerilor, satele
am trecut, prin înfățișarea lor, au 
stirnit un viu interes în rîndul 
excursioniștilor creîndu-le posibili
tatea să-șl lărgească 
despre bogățiile și

f patriei.
In drum 

de mașini 
cursioniști 
să ajungă 
renumitului tirg cu veche tradiție: 
„Tîrgul de fele de la Găina".

Ajungînd in noapte la poalele, 
muntelui Găina, am făcut primul 
popas. Intr-o clipă grupul nostru 
a încins un foc. De jur împrejur 
alte sute de focuri ardeau intin- 
zîndu-se ca un șir nesjîrșit de la 
poalele muntelui pînă în cel mai 
înalt vîrf — Găina. Glumele și 
veselia se uneau cu ecourile înde
părtate ale văilor apusene. Lumi
na focului ere dimensionată de 
cercul excursioniștilor. Zorile di
mineții ne-au găsit pe cetina bra
zilor odihnindu-ne cîteva ore.

Diș-de-dimineață, 
tulnicelor care se , 
te părțile, ne-ат luai ranițele și 
echipați pentru a parcurge cei Ю

cunoștințele 
frumusețile

zeci și sute 
motociclete cu ex- 

mergeau grăbiți

am întîlnit 
Și 
care 
la timp la deschiderea

ё 
ё 
ё 
iI
»
♦ 
ё
ё 
ё 
ё
•

4
♦ •’

la semnalul 
auzeau din toa-

km pînă la oîrful Găina, am ple
cat toți excursioniștii. A fost o a- 
deoărată întrecere. Cine va fi pri
mul sus ?

Cintecele, jocul și voia bună a 
moților din împrejurimile Abrudu
lui și a excursioniștilor ne-a înso
țit toi timpul urcușului. Odată a- 
junși pe vîrful muntelui, privirea 
ne-a fost atrasă de mulțimea por
turilor care se întîlnise aici, de 
măiestria băștinașilor acestor me
leaguri concretizată in exponatele 
cu care-și făceau prezența. Fieca
re venise cu lucruri și obiecte 
prelucrate ce aparțineau obiceiu
lui și locului natal. Au fost pre
zente buciumul, fluierul, butoiașele 
și ploștile pentru nuntă. Schimbu
rile de lucruri dintre oamenii din 
locuri și regiuni diferite constituie 
pentru fiecare ceva nou, iar tra
diționala inscripție de pe ele „A- 
mintire — Tlrgul de fete de la 
muntele Găina" i-au făcut pe par- 
ticipanți să achiziționeze cit mai 
multe lucruri din aceste locuri
unde au trăit șl luptat Horia,
Cloșca, Crișan și Avram lancu.

Formațiile artistice venite de 
prin împrejurimi, costumate in
portul din Țara Moților, erau pre
zente peste tot. In după-amiaza 
zilei pe scena mare, bine amena
jată a început concursul.

Am regretat clnd am început să 
coborlm muntele. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit veselia era în toi. 
Minunatele ore petrecute pe mun
tele Găina la tradiționalul „Tirg 
de fete" nu se vor uita în curind.

La întoarcere am vizitat mor- 
mînful declarat monument istoric 
al lui Avram lancu și gorunul lui 
Horia din satul Tebea.

Oboseala s-a făcut simțită după 
cele 40 de ore de excursie. Fa însă 
nu a putut să umbrească aminti
rile ce vor rămine de neuitat. Am 
părăsit aceste minunate locuri cu 
gîndul la clipa clnd vom porni 
din nou la drum pe alte melea
guri, tot așa de frumoase și inte
resante.

I©AN BART0Ș
secretar ai Comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului Lupeni

GH. CAZAN

tea 
deri 
sau 

care
kilometru parcurs ar putea s’.răba 
te distanța de la București la Arad 
de 652 ori. Dar pe lîngă cărbunele 
dat „peste" sînt și alte succese : 
realizarea lună de lună, a randa
mentului planificat în proporție de 
115-12$ la sută, economii la mate-

In excursie
Duminica trecută, conducerea clu

bului muncitoresc din Aninoasa a 
organizat pentru membrii formațiilor 
artistice din localitate o reușită ex
cursie 1a cabanele Rusu și Paring. 
Ajunși la locul de destinație artiștii 
amatori au oferii excursioniștilor

momente vesele și numeroase melo
dii plăcute.

Printre cei care au participat la 
excursie s-au numărat și Lany Eme
rit?, Popa Nuța, Bud Elisabeta. Be
rci Ana, Borza Nicolae, Guran Io
sif, Negraru Lucia, Lany Maria și 
Cosfinaș Remus.
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In ultima vreme tot mai muite 
unități cooperatiste de deservire a 
populației din Valea Jiului își des
fășoară activitatea în încăperi lu
minoase și spațioase din complexele 
construite în acest scop. Multe ate
liere în afara complexului au fost 
dotate cu mobilier nou și frumos.

Deși așezată în plin. centru al o- 
rașului Petroșani, unitatea' nr. 36 
foto pare a fi copilul vitreg al co
operativei „Jiul" de care aparține. 
Fără ventilație cu dușumeaua rup
tă, pereții scorojiți și negri de fum, 
laboratorul atelierului pare mai 
grabă o magazie părăsită. Se 
developa ele filmele la întuneric, 
asta nu înseamnă că munca de
borator să se execute cu sprijinul... 
negrelii de pe perefi. Piedestalul pe 
care sînt urcați copiii spre a fi fo
tografiau abia o duce de la o zi 
la alta. Să se mențină cîteva minu
te pe el, micuților le trebuie o dex
teritate de adevăraji artiști în echi
libristică. Nici scaunele nu au o în
fățișare mai plăcută, iar jucăriile 
par mai degrabă niște sperietori

decit mijloace de a face pe cei mici 
să zîmbească in fata obiectivului fo
tografic. Au fost ele sesizări destule 
despre această stare de lucruri, s-au 
făcut și promisiuni din partea con, 
ducerii însă cam atît. 0r, lucrurile 
nu se pot îndrepta numai cu promi
siuni. Ar fi timpul să se treacă la

■ fapte. E doar chestiune de bun gust.!

de- 
vor 
dar 
la-

I nuli doar ni varia...
Mare lucru șf transportul în co

mun. Vrei să mergi undeva, n-al 
decit să călătorești cu autobuzul I 
Cînd intenționezi însă să călătorești 
cu trenul și vrei să mergi cu ma
șina la gară ai la dispoziție taxi
metre. Formalitatea de a primi taxi
metru e simplă. Dai un telefon la 
dispecerul I.C.O., specifici strada și 
numărul unde locuiești, ora cînd să 
vină mașina și gata. Așa se întîm- 
plă în majoritatea 
însă se întîmplă și 
ceasta regulă.

Mai deunăzi, un 
culește pe strada

, din Petroșani a cerut un taximetru 
pentru ora 6 dimineața.

cazurilor. Uneori 
abateri de ia a-

tovarăș care lo-
Constantin Miile

— Nu cumva să uitați ori să în» 
tîrziați, tovarășe ! — și-a întărit o- 
mu] cererea.

-sV Nici o grijă. Ѳ să vă duc chiar 
eu la gară — răspunse probabil un 
șofer sau cine știe poate cineva pus 
pe șotii.

Gert este însă faptul că, din pru
dență, cel în c^pză nu și-a spus nu
mele. Unde o fi fost dispecerul în 
această vreme asta n-o știm, cum 
de fapt n-o știu nici tovarășii din 
conducerea І.С.Ѳ. Petroșani.

Sigur de cuvîntul
І.С.Ѳ., așteaptă 
pul însă nu stă 

' zece minute, iar 
unde nu-i. Cînd 
se cam îngroașe 
bagajele și a pornit-o într-uq suflet 
la gară. A ajuns gîffind de alergă
tură tocmai cînd să plece tenul. 
Cu toate bunăvoința n-a putui să 
nu le adreseze celor de |a І.С.Ѳ. 
Petroșani, așa în gînd, cîteva eu- 
vinte de „laudă" pentru că în loc 
să vină să-i ducă cu mașina l-au 
dus cu...

celor de la 
omul liniștit. Tim- 
pe loc. Trec două, 
mașina ia-o de 
a văzut omul că 
gluma și-a luat

vorba.
G. DUMITRU
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Poarta țării spre mări 
șl oceane

Poartă a țării, prin care sosesc și pleacă sute ș! sute 
de nave încărcate cu mărfuri, portul Constanța — a

Puncte noi pe harta 
industrială a Dobrogei

Ca oricare altă 
regiune a țării, 
Dobrogea s-a 
transformat din 
temelii în anii pu
terii populare, Cu-

1OAN TUDOR
secretar al Comitetului regional 

Dobrogea al P.M.R.

nosculă îndeosebi pentru

vederea termocen
trala Ovidiu ți li
niile de înaltă 
tensiune ce iinptn- 
zesc aproape în
treaga regiune.

succesele
dobîndite în agricultură, ea. trăiește 
deopotrivă marile înnoiri ca urmare
a politicii partidului de industriali
zare socialistă. Pe harta de azi a 
Dobrogei industriale au apărut nu
meroase puncte noi in perioada 
1951-1963, pentru dezvoltarea indus
triei regiunii s-au investit circa 3,4 
miliarde lei, reprezentînd mai mult 
de un sfert din totalul investițiilor 
făcute pentru dezvoltarea ei econo
mică și social-cuiturală. Se înalță 
semețe clădirile fabricii de ciment 
și întreprinderii metalurgice de uti
laje Medgidia. Fabrica de ciment de 
aici, care pune în valoare marile 
rezerve de calcar ale dealurilor dini
prejur, a produs în ultimul an pes-

- te 860 000 tone de ciment. Anul *<i- 
■- cesta, ca urmare a dezvoltării ca

pacității de producție, ea va da 
peste un milion tone de ciment, 
atît pentru nevoile interne cît și 
pentru export. Cealaltă mare uni
tate industrială din Medgidia —în
treprinderea metalurgică de utilaje 
— produce mașini pentru recoltarea 
stufului, remorci auto, piese de 
schimb pentru tractoare și mașini 
agricole etc,

Industria chimică, inexistentă în 
trecut în Dobrogea, este reprezen
tată astăzi printr-o serie de unități 
cu pondere în industria republica-

Producția de energie electrică a re
giuni este astăzi de 21 de ori mai 
mare decît în anul 1938.

Jn rîndul tinerelor unități indus
triale dobrogene trebuie de aseme
nea. amintite întreprinderea de mo- 
rărit șj panificație și Fabrica de 
produse lactate din Constanța, Fa
brica de conserve de legume și 
fructe din Ovidiu, Combinatul vini
col și Fabrica de sucuri din Cons
tanța, întreprinderea de industriali
zare și desfacere a peștelui din 
Tulcea și altele. Stnt în construcție 
noi obiective industriale, printre 
care o modernă întreprindere in te 
grată de lină la Constanța și ex
tinderea fabricii de conserve de 
legume și fructe din Tulcea,

Prin extinderea mecanizării și au
tomatizării, îmbunătățirii proceselor 
tehnologice, ridicarea gradului do 
calificare a cadrelor și mai justa 
utilizare a timpului de lucru, pro
ductivitatea muncii în industria re
giunii a crescut în ultimii 4 ani cu 
circa 40 la sută. O altă cifră ex
primă concludent dezvoltarea indus
trială a Dobrogei: din anul 1950 
și pînă acum, corespunzător Inves
tițiilor alocate în acest scop, pro
ducția industrială globală a regiu
nii a crescut de 7,4 ori. întreaga 
producție industrială din anul 1950 
se realizează In piezent în mai pu

Schelele noului

cărui existentă se pierde în trecuturi îndepărtate — ca
pătă după eliberarea patriei o dezvoltare și înflorire 
demne de Istoria sa, ca urmare a extinderii relațiilor 
comerciale ale tării noastre cu zeci de state de pe glob.

Registrul portului consemnează în ultimii ani primi
rea în medie a circa 1 000 de nave străine anual, unele 
pentru a încărca produse destinate țărilor cu care R. P
Romînă întreține relații comerciale, altele pentru a des
cărca mărfurile necesare țării noastre sau altor țări

nă : uzina de acid sulfuric și su- 
perfosfat de la Năvodari, fabrica de 
celuloză și hîrtie din paie de la 
Palas-Constanța, Trustul de amena
jări și valorificare a stufului din 
Tulcea. Uzina de la Năvodari pro
duce anual îngrășăminte care pot 
asigura fertilizarea a circa 2 500 000 
ha. Paiele, care pînă nu de mult 
constituiau doar un produs agricol 
secundar, constituie acum o valoroa
să materie primă pentru fabrica 
de celuloză de la Palas. Aici se 
construiește în prezent și o fabri
că de hîrtie care va da posibilitatea 
ca produsul de paie să plece în 
țară finit. Prin punerea în valoare 
a altei mari bogății naturale a re
giunii — stuful deltei Dunării — 
acesta a devenit baza de aprovi
zionare cu materia primă a combi
natului de celuloză Brăila, Numai 
în ultima campanie de recoltare s-au 
realizat peste 220 000 tone de stuf, 
înlocuindn-se astfel o importantă can
titate de masă lemnoasă.

Vorbind de peisajul industrial al 
Dobrogei de astăzi, nu poți trece cu

țin de două luni.
Realizările obținute de poporul 

nostru sub conducerea partidului în 
dezvoltarea economiei și culturii în 
anii de după eliberare, măsurile 
luate pe baza hotărîrilor adoptate 
Ia cel de-al lll-lea Congres al 
PAIR. ți capacitatea mereu crescîn- 
dfi a oamenilor muncii constituie 
garanția succeselor viitoare pe dru
mul desăvîrșirii construirii socialis
mului în patria noastră.

i ®e la Mamaia la Mangalia, pe 
І o distanță de peste 50 de kiiome-
♦ tri, litoralul Mării Negre a fost
♦ împodobit cu un adevărat șir de
f perle. E șiragul noilor stațiuni bal- 
I neare, mindrie a constructorilor,
i arhiiecților, a întregii țări. Ziua,
r petalele litoralului sini scăldate
$ în raze de soare, noaptea luminile
? fluorescente le pun în valoare jru- 
? museți de basm.
i Peisajul acesta s-a născut din 
ț imaginația și hărnicia poporului 
: constructor al socialismului. El a 

transformai intr-o lume feerică 
pustiul de nisip spulberat de via
turi, pe care nu creșteau decît 
ciulinii și vegetația uscată a du
nelor, căsuțele din chirpici risipi
te pe ulițe strîmbe, cu oameni 
umili și săraci, zugrăvite pe pin
gele lui Steriadi.

In oceanul de apă, nisip și soa
re au sosit mai întii constructorii, 
meșteri din rîndul urmașilor meș
terului Manole. Apoi s-au ridicat 
palatele din marmură, din oțel.

■ din beton și cleștar. La Eforie au 
fost înălțate case de odihnă cu fe
restre spre soare și spre mare, 
restaurante din sticlă suspendate 
pe coloane de oțel, dispensare și 
sanatorii. Și în jurul lor, în gră
dinile imense răsărite intr-o vară, 
s-au adunat milioane de flori mul
ticolore, pentru cei care făureau 
otelul', care extrăgeau țițeiul sau 
care semănau cîmpurile întinse ale 
țării. Șantiere noi s-au deschis la 
Mangalia, localitatea cu cea mai 
dulce climă de pe litoral, cu soa
rele cel mai strălucitor și cu piața

Constanța își etaleaza 
acum în șir frumusețile 
de terasit sclipitor al unei 
noi gări moderne și ele
gante, fațadele pastelate 
ale blocurilor-turn cu cite 
8, 10 și 12 etaje; Constan 
ța are un nou iar a cărui 
semeție exprimă inge
niozitate și tehnică 'malta, 
călăuzind corăbiile moder
ne ale timpurilor pe eare 
le trăim; Constanța adă
postește între cheiuri noi, 
placate cu calcarul carie
rei Ovidiu, un port mo
dern pentru ambarcațiuni
le de agrement, căruia i 
s-a dăruit numele vechii 
cetăți de pe malurile Mă
rii Negre — Tonus; Cons
tanța și-a lărgit bulevar
dele, și-a înmulțit școlile, 
a dăruit zeiței Thalia un 
nou lăcaș, iar pentru în
trecerile sportive un ade
vărat palat și un stadion,

Dar nu numai la мда»- 
tai ița sun ziduri noi, albe, 
din terasit straluenor sau 
pastelate. Medgidia, vecni 
oraș dobrogean, merge și 
el in același pas. Alături 
de coșurile fabricii de ci
ment, adevărați uriași din 
poveste care iși fumează 
pipele sub cupola înaltă 
a cerului, se înalță acum 
zeci de blocuri noi de lo
cuințe pentru muncitorii 
tinerelor unități industria
le de aici- La Tulcea au 
dispărut de pe malul Du
nării fostele maghernițe de 
pe timpul cherhanagiilor 
și a apărut un șirag mi
nunat de blocuri și ma
gazine, la care s-a adău
gat de curînd în extrema 
din aval o clădire monu
mentală : casa de cultură 
a sindicatelor. Pînă depar
te. printre brațele pline 
de bogății ale deltei, 
strălucesc zidurile cons

trucțiilor noi — ah orășe
lului stufieultorilor de la 
Maliuc, școlilor noi de la 
Periprava și Chilia Ve
che, locuințelor de la Su- 
lina-

De pe schelele înălțate 
;n anii de după eliberarea 
țării constructorii dobro
geni au dăruit constructo
rilor socialismului din a- 
ceastă parte a țării 8376 
apartamente, în mai puțin 
de un deceniu. In anul 
1964, anul aniversării a 
20 de ani de la eliberarea 
patriei, vor mai fi date 
în folosință încă 1 860 de 
apartamente, dintre care 
numai în orașul Constan- 
tața 1 360.

Și nu există nici un 
pîe de îndoială că pe 
schelele acestea ale nou
lui, de unde se aude și 
se simte suflul gigantic al 
mării, se vor făuri noi 
străluciri orașului Cons
tanța. stațiunilor de pe li
terar, tuturor celorlalte 
așezări ale Dobrogei.

R. NICOTAE

vecine. Flota maritimă comercială proprie se află în 
plină dezvoltare. Niciodată portul Constanța n-a găz
duit atîtea nave romîneșli ca acum. In ultimii 20 ani, 
spre exemplu, capacitatea de transport a flotei noastre 
maritime comerciale a crescut de peste 17 ori. Pavi
lionul romîneșc. străbate azi apele tuturor continen
telor.

Afluența continuă de nave în marele nostru port ma
ritim a făcut necesară o și mai mare mecanizare a ope
rațiunilor portuare .și în același timp extinderea, siste
matizarea și modernizarea portului. Au fost construite 
noi dane, magazii de mare capacitate și suie de mii 
de metri pătrați de platforme pentru depozitarea măr
furilor, drumuri și căi ferate, rețele electrice, de apă 
și canalizare. Pe cheiuri lucrează sute de mașini de 
tot felul. Numai în ultimul deceniu, portul a fost în
zestrat cu 33 de macarale de chei, 10 macarale auto, 88 
autostivuitoare, 125 tractoare rutiere și alte mașini și 
utilaje, au fost construite 4 magazii cu o suprafață 
utilă de depozitare de 24 000 m p, noi cheiuri în lun
gime de 460 m, platforme pentru depozitarea mărfu
rilor pe 160 000 ni p etc. In prezent, mașinile înlocuiesc 
în cea mai mare parte munca manuală care caracte
riza odinioară portul romîneșc. Aproape 60 la sută 
din volumul operațiunilor de încărcare-deșcărcare a 
mărfurilor se efectuează mecanizat.

N. SIMION

Vedere din Tulcea.

cea mai fină- Și aici s-au dărlmat 
cocioabele de chirpici și tizic ca 
să facă loc vilelor, hotelurilor, în 
care s-au strîns nu numai forma 
florilor, dar și culoarea tot. A ve
nit la tind Mamaia. ale cărei ho-

perbe la Eforie-Sud cu o capaci
tate de 610 locuri și un restau- 
rant-cantină cu 1500 de locuri, 
un complex comercial capabil să 
satisfacă toate exigențele șl pavi
lioane de băi teci și calde la E-

Perlele litoralului
teluri zvelte simbolizează nu nu
mai măiestrie, dar șl îndrăzneală 
și cutezanță. E deja recunoscut 
ca o biruință a tehnicii romînești 
faptul că aici unde au fost nu de 
mult mlaștini și nisipuri, s-au ri
dicat blocuri semețe cu 10, 12 Și 
14 etaje, cit numără hotelurile 

„Victoria", „Doina", „Flora", „Per
la". „Parc". Toi atît de uimitor 
este și ritmul in care' ele au fost 
clădite.

Cu fiecare an apoi, de sub pă
ienjenișul schelelor, alte și alte 
construcții — case de odihnă, ho
teluri, magazine, dispensare, case 
de cultură etc.' — au venit să în
tregească imaginea nouă a lito
ralului, pentru ca din 1955 și pînă 
acum capacitatea de cazare a sta 
Hunilor de aici să crească de peste 
4 ori, ajungind la peste 36 000 de 
locuri. Mamaia singură și-a mă 
rit spațiul de cazare cu 10 000 de 
locuri numai în noul complex de 
hoteluri terminat în urmă eu 2 
ani.

Dar metamorfoza litoralului nu 
s-a încheiat, fiecare an, fiecare 
sezon estival găsește stațiunile cu 
podoabe noi. Printre cele ale a- 
nului trecut se află două vile su-

forie-Nord, un modern teatru de 
vară în amfiteatru la Mamaia cu 
o capacitate de 1 100 de locuri și 
alte astfel de construcții.

Printre noutățile din acest an . 
ale litoralului se numără o nouă 
vilă cu 330 de locuri la Eforie- 
Sud, un cazino-bar la Mamaia, un 
restaurant-terasă cu 900 de locuri 
pe malul mării la Constanța, nu
meroase magazine. Anii care vor 
urma, vor aduce cu siguranță alte 
noutăți arhitectonice litoralului 
nostru.

Alături de mistria zidarului, 
dalta sculptorului a venit să îm
podobească palatele de odihnă. 
La Mangalia, pe frontispiciul vast 
al noii case de cultură, Jules Pe- 
rahim a sintetizai Intr-un uriaș 
mozaic bogăția și frumusețea re
giunii dintre Dunăre și mare; la 
Mamaia, la Eforie și la Constan
ța, Cornelia Medrea, Ada Geo. 
Doru Papovici și alți artiști au 
expus, lingă noile construcții, sta
tui sculptate 'm piatră sau mar
mură. Fațadele și interioarele res
taurantelor, ale saloanelor hotelu
rilor au fost împodobite cu picturi 
murale inspirate din viata noastră

cotidiană, din frumusețile care ne t 
înconjoară.

Iși arată măiestria și grădinarii, j 
Prin strădania omului, apele la- ș
cului Tăbăcărie s-au retras, dind •
ciștig parcurilor și grădinilor Ma- *.
maiei. De-a lungul bulevardelor 
Constanței, Eforiei sau Mangaliei J 
au răsărit mii și mii de trandafiri. . 
Milioane de flori multicolore im- * 
bracă in covoare policromatice * 
200 ha de grădini ale litoralului. ♦ 
Ele au farmec și ciudățenii. In 
lumea aceasta a florilor îngemă- i
nate cu albastrul mării, pinii au t 
coborî! surprinzător din Carpați t
și s-au adaptat aici; statornicul * 
munte a dat mina cu nemărgini- * 
rea mării. Și iot aici și-au făcut i 

intrarea in fțgra, patriei numeroa- * 
se plante cu nume exotice. *

Frumusețea litoralului romîneșc, | 
generozitatea climatului dar mai ; 
ales minunatele construcții răsfă- ț 
țindu-și siluetele elegante, impre- ț 
sionează și atrag an de an tot * 
mai mulți vizitatori din patria f 
noastră și de pe alte meleaguri. : 
După un concediu pe litoralul ro- * 
mlnesc, un vilegiaturist francez a ț 
consemnat in cartea de onoare a ♦ 
Mamaiei: „Stațiunea e o realiza- t
re a geniului rominesc, ea are * 
una din plajele cele mai frumoa- ; 
se ale Europei". Jar un alt oaspe- i 
te străin nota: „îmi rămin cele i 
mai frumoase amintiri despre a- * 
ceasta țară minunată, ospitalieră, 
și voi reveni cu plăcere la Eforie- • 
Sud, la Eforie-Nord sau la Ma- ; 
maia". *

G. MIHAIESCU î
t
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cairo: Miting consacrat 
celei de-a 12-a aniversări 

a revoluției egiptene <■

CAIRO 23 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 12-a ani

versări a revoluției egiptene’ ca
re a dus la răsturnarea monar
hiei, Ia Cairo a a avut loc; un 
miting de masă ia care au parti
cipat conducători ai Republicii A- 
rabe Unite, oaspeți de peste ho
tare, printre care șefi de state și 
guverne ai țărilor participante la 
Conferința africană la nivel înalt

Președintele R.A.U. Gamal Abdel 
Nasser, a rostit o cuvîntare în care

s-a referit la realizările obținute de 
R.A.U. în diferite domenii în ulti
mii 12 ani, precum și la probleme 
ale țărilor arabe. Au mai luat cu- 
vîntul împăratul Etiopiei. Haile 
Sellasie i. premierul Kenyei. Jomo 
Kenyatta, președintele Guineei Seku 
Ture, premierul statului Malawi, 
Hastings Banda, președintele Alge
riei, Ben Bella, premierul Irakului 
Taher Yahia, președintele Sudanului, 
Ibrahim Abbud și alții

..Braden Copper 
cincea zi fără

^■oria= an ooo motes internat uooi [oodotitiri 
ai mistarii le eliberare din III.

CHILE:

inn iniDiltorlIgr le |g lina 
„El Шене

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres).

Greva care a paralizat activitatea 
minei „El Teniente" a întreprinde
rii nord-americane 
Со", a intrat în a
ca să se prevadă posibilitatea re
zolvării conflictului de 
număr de 4 476 de muncitori au în
cetat lucrul în sprijinul revendică
rilor lor privind condițiunile 
salarizare.

Zăcămintele de cupru de la 
Taniente" sînt considerate cele 
mari din lume.

muncă. Un

de

„Tel 
mai

Demonstrații ale populației de culoare 
In diferite cartiere

NEW YORK 23 (Agerpres).
In diferite cartiere din New York 

au avut loc miercuri seara noi de
monstrații ale populației de culoare 

sîn semn de. protest împotriva uci
derii unui tînăr negru de către un 
ofițer de poliție. Aceste demonstra
ții au avut loc de astă dată în 
afara cartierelor locuite de negri din 
insula Manhattan Manifestanții au 
cerut revocarea lui Thomas Gilli- 
ganv, care a ucis pe tînărul negru. 
Poliția a tras în mai multe rînduri 
salve în aer, pentru a împrăștia pe 
demonstranți. S-a anunțat că 
ma incidentelor care au avut

ale New York-ului
cartierul Brooklyn, 96 de persoane 
au fost arestate, iar 20 sînt ră
nite. Liderii populației de culoare 
au înaintat autorităților plîngeri 
împotriva comportării polițiștilor.

Intr-o cuvîntare televizată prima- 
, rul orașului New York, Robert 

Wagner, a anunțat că a ordonat 
să fie luate măsuri pentru a se 
asigura ordinea și liniștea.

în ur-
!oc în

La Singapore continuă 
incidentele

Problema cipriotă
JOHANNESBURG 23 (Agerpres).
Potrivit, ziarului sud-african „Rând 

Daily Mail", în cursul lunii viitoa
re. la Tribunalul suprem din Preto
ria va avea loc un nou proces in
tentat unor conducători ai mișcării 
de eliberare din Republica Sud-Afri- 
cană. acuzați de ..sabotaj". Potrivit 
ziarului citat, acest proces are mul
te asemănări cu recentul proces in

tentat împotriva lui Nelson Man
dela și Walter Sisulu - - conducători 
ai luptei de eliberare din R.S.A.

Potrivit legilor rasiste din Uniu
nea Sud-Africană. acuzații sînt 
pasibili de pedeapsa cu moartea 
Apărătorul acuzaților vă fi Abra
ham Fischer, principalul avocat al 
apărării în recentul proces din 
Pretoria.

Menderes,
rezistenței opuse de un 

aflați la

regle-

Fran-

La conferința O.S.A.

Au început dezbaterile generale

extinde. Pentru a pre- 
situație o; patrulă fin- 
unitățde forței O.N.U. 
între cele două gru- 
în același timp tra-

tru- 
din

oc-

SINGAPORE 23 (Agerpres).
Pe străzile orașului 

izbucnit joi dimineața 
te. cînd restricțiile 
lație au fost ridicate 
ore. După cum a declarat un pur
tător de cuvînt al poliției locale, al
te trei persoane au fost ucise, nu
mărul morților ridicîndu-se astfel la 
11. Pînă în prezent, au fost ares
tate aproximativ 1 200 de persoane, 
majoritatea pentru încălcarea res
tricțiilor de circulație.

Pe străzile orașului continuă să 
patruleze trupe înarmate.

Singapore au 
noi inciden- 
de circu- 

pentru cîteva

WASHINGTON 23 (Agerpres).
Miercuri au început dezbaterile 

generale, ale conferinței miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Americane 
(O.S.A ). Convocată la cererea gu
vernului Venezuela', cu scopul de 
a se întreprinde „măsuri colective" 
cu caracter represiv împotriva Cu
bei. conferinței i-au fost prezentate 
pînă acum două proiecte de rezo
luție în această problemă. Primul, 
elaborat în comun de Costa Rica 
®olumbia și Panama, cere ruperea 
colectivă a relațiilor diplomatice și 
consulare cu Cuba, precum și sus
pendarea de către toate țările mem
bre ale O.S.A. a relațiilor comercia
le și comunicațiilor, maritime și 

I aeriene cu Cuba. Un al doilea pro- 
' iect de rezoluție a fost prezentat de 
i delegația Braziliei, care nu se refe- 
' ră la nici un fel de sancțiuni.

In rîndtirile participanților la con
ferință a fost distribuit sub formă

VARIETĂȚI

de „document cu caracter informa
tiv" un proiect de rezoluție al de
legației argentiniene care, de ase
menea, nu se referă la „sancțiuni".

Miercuri după amiază, secretarul 
Departamentului de stat, Dean Rusk, 
a rostit o amplă. cuvîntare în care 
a sprijinit punctele de vedere for
mulate de guvernul venezuelean.

Reîerindu-se la desfășurarea lucră
rilor conferinței O.S.A., coresponden
tul din Washington al agenției 
France Presse arată că se depun 
eforturi pentru a se putea realiza 
majoritatea de două treimi necesară 
adoptării proiectului de rezoluție 
formulat de Costa Rica. Columbia și 
Panama. Totodată, agenția citată 
menționează că în rîndurile unor 
delegații ca : Mexicul. Uruguayul. 
Chile. Argentina, Bolivia, se mani
festă rezerve, de diferite grade, față 
de acest proiect de rezoluție. Po
trivit agenției Associated Press „Me
xicul și Chile se opun cu fermitate 
adoptării unui asemenea proiect de 
rezoluție...".

N1COS1A 23 (Agerpres).
Miercuri după-amiază forțe mi

litare ale ciprioților turci au ocu
pat pe neașteptate o nouă poziție 
în fața satului Hamid 
în ciuda
grup de ciprioți greci, 
mai puțin de 200 m în fața aces
tei poziții. Aici a avut loc un 
schimb de focuri, care era pe pun
ctul de a se 
veni această 
landeză din 
s-a interpus 
puri, ducînd
tative cu ciprioții turci pentru a sc 
retrage de; pe noua poziție. Intrucît 
forțele ciprioților turci au refuzat 
să ■ se retragă, iar ciprioții greci 
au declarat că sînt hotărîți să ocu
pe satul chiar, prin forță, coman
damentul forțelor O.N.U. a ordonat de 
tașamentului finlandez să părăseas
că această 
se. retragă 
res pentru 
vilă.

Generalul 
nităților 
O.N.U. 
lui. ’

poziție periculoasă și să 
in satul Hamid Mende- 
a proteja populația ci-

Tedlev, comandantul u- 
canadiene ale trupelor 

s-a deplasat la fața locu-

★

YORK 23 (Agerpres).NEW
In răspunsid său la mesajul 

16 iulie al secretarului general 
O.N.U., U Thant, în legătură

din 
al 
eu 

situația periculoasă care s-a creat
prin stocare de armament și dis
locarea de trupe în Cipru, primul 
ministru turc Ismet Inonu arăta în
tre altele, că Turcia se pronunță 
în favoarea negocierilor în vederea 
soluționării problemei cipriote. Pre
mierul turc menționează totodată că 
Turcia va sprijini eforturile forțelor

O.N.U. din Cipru în vederea 
mentării crizei cipriote.

★
NICOSIA 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția

ce Presse. Parlamentul Ciprului a 
cerut în unanimitate retragerea 
■pelor britanice care fac parte 
forțele O.N.U. în Cipru.

*
ATENA 23 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor

cidentale de presă. Turcia a anun
țat că intenționează să expulzeze, 
pînă în toamna acestui an. alte 
12 060 de persoane de origine 
că.

In legătură cu aceasta, scrie 
ția Associated Press, Grecia i 
ționează să adreseze un apel 
nării Generale a Organizației 
țiunilor Unite și Comisiei europene 
pentru drepturile omului.

grea-

agen- 
inten-
Adu- 

i Na-

Deficiiul balanței de plăfi'ț 
a S.U.A. pe 1964

NEW YORK 23 (Agerpres).
Consiliul național pentru comerțul 

exterior al Statelor Unite a anunțat 
că potrivit studiilor efectuate, defi
citul balanței de plăți a S.U.A. va 
fi anul acesta de 1,5 miliarde de 
dolari. Raportul consiliului mențio
nează că acest deficit va fi mai 
mic decît cel prevăzut la începutul 
lunii ianuarie (1,9 miliarde dolari).

Situația din Guyana Britanică
GEORGETOWN 23 (Agerpres).
In Guyana britanică continuă in

cidentele interrasiale provocate de 
elementele reacționare. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
trupe engleze au fost trimise într-un 
sat de pe coasta Corentyne unde 
nouă muncitori de pe plantațiile de 
trestie da zahăr au fost răniți ca 
urmare a exploziei unei mine sub 
camionul cu care călătoreau. Intr- 
un alt loc o femeie a fost ucisă 
și cinci persoane rănite, după ce 
asupra lor s-a deschis foc dintr-un 
automobil. In cursul unor ciocniri

între populația de origine 
și indiană trei persoane au 
nite și mai multe locuințe 
incendiate.

africană 
fost ră- 
au fost

Eforturile unei femei papuașe
PORT MORESBY 23 (Agerpres).
O femeie papuașă din Noua Gui

nee australiană a vîslit într-o canoe 
o distanță de aproximativ 20 kilo
metri pe mare și a străbătut apoi 15 
kilometri prin junglă, pentru a a- 
junge la un spital, cu scopul de a 
salva viețile a trei copii gemeni 
născuți de ea cu numai clteva ore 
încânte. Dr. Al. F. Dowell, de la spi
talul misiunii anglicane din Oro 
Вау, a declarat că femeia a ajuns 
într-o stare de epuizare totală. La 
spital ea a născut sub îngrijirea me
dicilor un al patrulea copil. Cu toa
te eforturile depuse, doi dintre co
piii născuți au încetat din viață,

S.U.A. vor lansa satelitul 
„Syncom 111“

WASHINGTON 23 (Agerpres).
Președintele Lyndon Jhonson a a- 

nunțat miercuri că Statele Unite in
tenționează să lanseze satelitul de 
telecomunicații „Syncom НГ prin 
intermediul căruia va deveni posi
bilă retransmisia pe teritoriile A- 
mericii, Canadei și Europei a între
cerilor Jocurilor Olimpice de vară 
de la Tokio. Aranjamentele financia
re și tehnice privind aceste retrans
misii — a declarat președintele — 
au și fost încheiate între Corpora
ția americană a sateliților ăe comu
nicații (Comsat), guvernul japonez 
și societatea japoneză de radio.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ROAIA. — Muncitorii de la uzi

na din orașul Pescara aparținînd 
concernului chimic „Montecatini" au 
ocupat întreprinderea în semn de 
protest împotriva intenției adminis
trației de a concedia un grup de 
salariați.

BRUXELLES. — După cum anun
ță agenția France Presse, Belgia a 
înmînat Consiliului ministerial al 
Pieței comune instrumentele de ra
tificare a acordului de asociere a 
Turciei la Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.).

ALGER. — La Alger a fost sem
nat la 22 iulie un acord cu privire 
la colaborarea științifico-culturală 
dintre Polonia și Algeria. Acordul 
prevede un schimb larg de infor
mații in domeniul artei, culturii, in- 
vățămintului și sportului precum și 
schimburi de delegații și programe 
științifico-culturale.

LONDRA. Intr-o cuvântare radio
televizată primul minidiru englez,'sir 
Alec Douglas Home, a declarat că 
Anglia intenționează să-și îndepli
nească rolul în cadrul forțelor nu
cleare multilaterale adăugind însă că 
nu va ceda altcuiva controlul: asupra 
propriului ei arsenal nuclear. „Nu in

tenționez, a spus premierul, să las 
viața din această țară în întregime 
în mîinile altui stat".

WASHINGTON. — Primul minis
tru al Federației Malayeze, Tunku 
Abdul Rahman, care se află intr-o 
vizită oficială în S.U.A. a avut 
miercuri o întrevedere cu președintele 
Lyndon Johnson. După întrevedere, 
luînd cuoîntul la o conferință de pre
să, Rahman a declarat că Statele 
Unite au primit favorabil cererea de 
a permite pregătirea unor militari 
malayezi pe teritoriul S.U.A. și de a 
furniza avioane militare Malayeziei.

PRAGA. — La 22 iulie, la Praga 
și-a încheiat lucrările cea de-a 15-a 
sesiune a • Uniunii internaționale a 
științelor biologice. La lucrările a- 
cestei sesiuni, care au durat cinci 
zile, au luat parte 120 de oameni din 
26 de țări, printre care și R.P. Ro- 
mînă.

SAN FRANCISCO. — Fostul pur
tător de cuoînt al Casei Albe, Pierre 
Salinger, candidat din partea parti
dului democrat la postul de senator 
pentru statul California, a plecat foi 
spre Tokio, prima etapă a unei că
lătorii pe care o întreprinde in mai 
multe țări ale lumii.

TEHERAN. — In orașul Shushtar 
din Iran și în împrejurimile sale a 
izbucnit o epidemie de pojar. Epi
demia s-a răspîndit atît în rîndul 
copiilor cît și în rîndul adulților. Nu
mai în două zile au încetat din via
ță 14 copii.

R0M.1. — Președintele Republicii 
Italia. Antonio Segni, a avut la 22 
iulie O întrevedere cu Leopold Seng- 
hor, președintele Republicii Senegal, 
care face o vizită la Roma.

DALLAS. — Familia lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, a a- 
nunțat că a renunțat la serviciile avo
catului principal al acestuia, Clay
ton Fowler, precum și la cele ale 
asistentului acestuia, J. H. Tonahill, 
intrucît aii dovedit „inelieiență". 
Fowler este al cincelea apărător 
principal al lui Ruby care abando
nează acest caz. S-a făcut cunoscut 
că dosarul va fi preluat de un avo
cat din Detroit.

BONN. — Luînd cuvîntul la Wurz
burg (R.F. Germană) pastorul Mar
tin Niemoller, șeful bisericii evan
ghelice din Hessen și Nassau, a sub
liniat necesitatea stabilirii de con
tacte între cele două state germa
ne și s-a pronunțat în favoarea unor 
tentative între ele.

PR06RAM DE RADIO
25 iulie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,06 Jocuri populare, 
8,52 Cîntece despre mineri, 9,10 Mu
zică ușoară, 9,40 Melodii populare, 
11,30 Muzică ușoară romînească, 

12,03 Cîntece populare, 13,15 Muzi
că din operete, 15,00 Cîntăreața Fio* 
rica Cristoforeanu (montaj muzicăl- 
literar), 15,30 Recital de poezie cla
sică poloneză, 15,45 Formații de 
muzică ușoară, 17,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova, 18,05 Muzică 
ușoară, 18,30 Almanah științific, 
20,10 Melodii populare îndrăgite de 
ascultători, 20,30 Pe teme interna
ționale, 20,40 Muzică de dans, 21,30 
Romanțe, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 9,03 Muzică popu
lară, 9,30 Roza vînturilor (reluarea 
errtisiunii din 22 iulie), 10,00 Melo
dii dragi în interpretări preferate, 
12,05 Muzică ușoară de Nicolae 
Chirculescu, 12,30 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II «(reluarea emisiu
nii din 24 iulie), 14,30 Ansambluri 
vocale din opere, 15,05 Melodii 
populare oltenești, 16,00 Pagini a- 
lese din muzica ușoară, 17,10 Mu
zică populară cerută de ascultători, 
18,25 Fragmente din opereta „Baia

dera" de Imre Kâlmân, 19,05 Mu
zică de dans, 19,30 Capodopere ale 
literaturii universale: „Pseudo-kine- 
ghetikos" de Al. Odobescu. Autorul 
emisiunii: Nicolae Mihăescu, 20,35 
Din cele mai frumoase melodii 
populare, 21,10 Muzica de dans.

CINEMATOGRAFE
25 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE f 
Fără teamă și reproș; REPUBLICA i 
Anaconda; LONEĂ: Foto Haber; 
PAROȘENI: Nu ești singur; BAR. 
BATENI: Trei zile după nemurire.
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