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Lln recerii socimiste

La exploatările Vulcan, 
Lonea și Uricani minerii 
continuă, să muncească cu 
spor. încă din primeie zile 
ale acestei luni ei au ex
tras, însemnate cantități de 
cărbune cocsificabil și e- 
nergeti peste sarcinile de 
plan. La Vulcan, in peri
oada 1—4 august plănui 
de producție a fost depă
șit cu 550 tone de cărbu
ne, la Uricani cu 488 tone 
iar la urnea cu 192 tone. 
In cadrul acestor exploa
tări,-au fost asigurate con
diții optime de muncă bri
găzilor de mineri, au fost 
luate măsuri pentru apro
vizionarea locurilor de 
muncă cu cele necesare, 
pentru desfășurarea trăns- 
portuîai în cele mai bune 
condiții, măsuri care să a-

sigure creșterea producției 
și productivității muncii 
La Uricani, de exemplu. 
hi majoritatea abatajelor 
cameră sfe obțin randa
mente de peste 7—8 tone 
de cărbune pe post. Ea 
Lonea s-au atins viteze de 

avansare în abataje cameră 
de 150—180 m pe lună, iar 
!a Vulcan se extinde cu 
succes inițiativa de a se 
extrage două cîmpuri pe a- 
ripă și schimb în abataje 
:ameră. Minerii de la Uri

cani, Lonea și Vulcan s-au 
situat în ultimele luni în 
fruntea întrecerii pe bazin. 
Ei muncesc cu însuflețire 
pentru a obține noi succe
se, pe care le închină celei 
de-a XX-a aniversări a e- 
liberării patriei și Zilei mi
nerului.

Cele mâi bune sectoare
In cadrul exploatărilor, 

colectivele sectoarelor mi- 
niere se întrec pentru a 

obține un loc de cinste în 
întrecerea socialistă. Fie
care colectiv se străduiește 
să-și realizeze ritmic sarci
nile de plan, angajamen

tele asumate. Printre sec 
toarele care au obținu' 
cele mai frumoase realizări 
în ' primele 7. luni ce au 
trecui din^acest an se nu

mără sectoarele I și II U- 
ricani. III Lupeni. IV și 
(II Vulcan. 1. IV și V Lo
nea, III Petrila. Aceste 
sectoare ocupă locuri de 
frunte în întrecerea pe ba
zin. Minerii din aceste sec
toare, continuă să obțină 
realizări de seamă. Din a 
bate jele acestora au fost 
extrase, în perioada 1—4 
august, între 100 și '300 
tone de cărbune peste plan.

Cifre semnificative
Vizitînd secțiile prepara- 

ției Petrila te simți atras 
de geamătul muncii de 
aici.', de oamenii care se 
întrec cu entuziasm pentru 
a obține succese t^ț mai 
însemnate în producție în 
întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Rod al acestei 

întreceri sînt: recepționa-

rea peste plan, în primele 
7 luni ale anului, a unei 
producții de aproape 71 000 
tone de cărbune, depășirea 
producției nete cu 5,2 la 

sută, îmbunătățirea recupe
rării cu 0,3 puncte. In a 

celași timp debitul instala
ților de preparare a crescut 
cu 16 tone pe oră față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.
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Mineri evidențiați 
în întrecerea socialistă

FARKAS IOAN, GALE MIHAI,
șef de brigadă, șef de brigadă,

mina Lonea mina Aninoasa

GUGOȘ GHEORGHE, 
șef de brigadă, 

mina Petrila

TUCACIUC MIHAI, 
șef de brigadă, 

mina Vulcan

RANDAMENTE SPCR1TE
Golectivul sectorului III de la mina Lupeni întîmpină 

Ziua minerului și a XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu realizări însemnate în lupta pentru creșterea pro
ducției. de cărbune cocsificabil.

In luna iulie, de exemplu, productivitatea muncii pe 
sector a fost cu 245 kg cărbune pe post mai mare 
decît cea planificată. Pe această bază, în luna care a 
trecut din abatajele sectorului III au fost extrase 
peste sarcinile de plan 2899 tone cărbune.

Rezultatele cele mai bune în creșterea productivită
ții muncii au fost obținute de brigăzile de. trontaliștl 
conduse de Petre Constantin și 
Ghioancă Sabin. In abatajul frontal 
condus de Petre Constantin produc
tivitatea planificată a fost depășită 
cu peste o tonă de cărbune pe post

Printre bri
găzile eviden
țiate în întrece
rea de la mina 
Petrila se află 
și cea condusă 
de Tănase loan. 
Ea efectuează 
îndeosebi lu
crări speciale 
care cer temei
nice cunoștințe 
în minerit. Ca
litatea lucrări
lor executate 
este însă , tot
deauna bună.

IN, CLIȘEU : 
Un grup de mi
neri din această 
brigadă.

Pentru bunul mers al producției
Pentru a nu stînjeni bunul 

mers al producției, la prepara- 
ția din Petrila, reparațiile mai 
importante sint executate în 
zilele de repaus. Aceasta nu 
înseamnă însă că peste săp- 
tămînă meseriașii de aici stau 
cu ipîinife' în sîn. In ultima 
vreme au fost executate o sea
mă de reparații deosebit de 
importante. In sectorul prelu
crare au fost executate, repara
ții ' capitale la elevatoarele 1

și 2 precum și la cel de us- 
cați. S-au mai executat repa
rații generale la diferite angre
naje și la tobele de uscare 
nr. 1 și 2. Prin hărnicia bri
găzilor de întreținere conduse 
de Boțan Elisei, Szedlacsek 
Eugen. Lorincz Enrik, Toma 
Vaier și a' celei de zidari în 
fruntea căreia se află Micloș 
Iosif, lucrările de reparații au 
fost terminate cu 5 zile înain
te de termenul fixat și de bu
nă calitate.

Lucrări importante au fost 
executate și la sectorul haldă. 
La ramura principală au fost 
înloeuiți 1 800 metri cablu de 
tracțiune., iar la ramura nr. 1 
s-au confecționat 4 piloane noi. 
Meritul deosebit pentru termi
narea cu 7 zile mai devreme 
a lucrării revine brigăzilor con
duse de Zlegnean Ștefan și 
Iancu Aurel.

BERCEA IOAN 
corespondent

întâlnire cu poeții 
la Lupeni

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Săptămîna poeziei", la Lupeni 
a avut loc marți după-amiază, în 
sala palatului cultural, o întîlnire 
între mineri și ceilalți oameni ai 
muncii din Lupeni și un grup de 
poeți.

Intîlnirea a fost deschisă de către 
tovarășul Dan Vaier, secretarul co
mitetului orășenesc de partid Eu- 
peni. Despre semnificația „Săptămî- 
nii poeziei" și despre avînful pe 
care l-a luat literatura noastră rea- 
iist-soc.ialistă în cei 20 de ani de la 
eliberare, a vorbit poetul Dan Deșliu.

Cei peste 400 de participant! la

întîlnire au ascultat cu viu interes 
expunerea făcută și recitările poe
ților.

Au citit și recitat poeții Dan Deș- 
liu, Gheorghe Tomozei, Florin Mu
gur, Valeria Boiculescu, Adrian Pău- 
nescu, Constanța Buzea, Aurora
Gornu și Traian Filimon.

De asemenea, cîteva eleve de la 
școala medie din localitate au reci
tat din versurile poeților prezenți 

la întîlnire.
Intîlnirea s-a desfășurat într-o 

atmosferă prietenească după care 
poeții au întreținut discuții cu niai 
mulți tineri mineri.

Cum asigurați condițiile necesare realizării angajamentelor?

Prin reducerea timpului 
de efectuare a reparațiilor

Răspunde ing, Căpățtnă Vasile, 
directorul termocentralei Paroșeni

Colectivul termocentralei Paroșeni 
și-a luat angajamentul să reducă 
consumul specific de combustibil 
pentru producerea energiei electrice 
cu 0,64 gr/kWh și astfel să reali
zeze o economie de 1 245 tone com
bustibil convențional (din care 900 
tone în cinstea zilei de 23 August):

reparațiile la turbine au fost redu
se cu multe zile, întreținerea co
rectă a cazanelor și instalațiilor de 
alimentare a dus la reducerea consu
mului de combustibil. Rodul muncii 
bine organizate este oglindit în re
zultatele obținute în primul semes-

să reducă consumul propriu tehno- , tru al anului: 
logic de energie

1 520 000 kWh, să 
obțină economii
peste plan prin 
reducerea prețului

ANCHETA NOASTRA

de cost al energiei electrice în va
loare de 400 000 lei pînă la 23 Au
gust și beneficii peste plan în va
loare de 400 000 lei anual. Totodată 
colectivul nostru s-a angajat ca 
prin reducerea timpului de imobili
zare a agregatelor de bază în re
parații să dea peste plan 8 500 00C 
kWh energie electrică.

Avînd în față sarcinile stabilite
prin planul de stat și propriile an
gajamente. sub conducerea comite
tului de partid colectivul nostru a 
pornit încă din primele zile ale anu
lui la traducerea în viață a anga
jamentelor cu un elan deosebit. în
scriind lună de lună succese însem
nate pe graficul întrecerii socialiste 
la toți indicii de plan. Astfel, prin 
pregătirea din timp a materialelor,

„SECERIȘUL*
ÎN ADÎNC URI

S Angajament și faptă a Rod bogat ■ Spre 
noi obiective

La începutul anului, cina 
a jost lansată chemarea 
la întrecere in cinstea ce
lei de-a XX.-a aniversări a 
eliberării patriei, colectivul 
minei Aninoasa și-a fixat 
obieaive mobilizatoare ui 
ctnrtea acestui măreț eve
niment:

— Să depășim planul de 
producție qu 15 000 tone 

‘de cărbune, din care 8 000 
tone pînă la 23 August. 
Așa glăsuiește primul puna 
din angajamentul minerilor 
aninoseni.

• — Sfi" realizăm , o pro
ductivitate de 1,330 tone 

pe post, față de 1,325 tone 
pe_ post cit este planificat. 
Urmează apoi celelalte 
puncte din angajamentul 
pc întreaga mină. Pentru 
îndeplinirea și depășirea lui. 
și-au, luat angajamente 
sporite și colectivele sec
toarelor și brigăzilor. An
gajamentele anuale ale ce
lor patru sectoare produc
tive oscilau intre 3500— 
І000 tone de cărbune pes
te plan. Obiectivele odată 
fixate, in adine a începui 
întrecerea pentru înfăptui
rea lor.. In fiecare șut, la 
cifrele ce indicau depășirile

de plan anterioare se a- 
dăugau altele noi. Intre an
gajament și faptă era deci 
o deplină concordanță. Nu
mai că minerii, aninoseni 
s-au hotărit să se abată 
un pic de la această con
cordanță cam rigidă și au 
început șă dea virtos căr
bune peste angajament.

Rodnicia „secerișului" din 
adîncuri depinde însă de 
hărnicia și priceperea celor 
ce muncesc „ogorul". Mi
nerii din sectorul I, care 
s-au angajai să-și depă
șească sarcinile de plan cu 
4000, tone de cărbune, au 
„recoltat" pînă in diminea
ța zilei de 28 iulie 1620 
de tone de cărbune mai 
mult. Cu hărnicie au mun
cit si colectivele sectoare
lor II și III care, la rîndul 
lor, și-au depășit deja an
gajamentele anuale.

Pe exploatare, planul la 
zi a jost depășit eu 14 633 
tone, deci cu 6633 tone 
mai mult decît angajamen
tul inițial, luat în cinstea 
zilei eliberării. îndeplinirea

D. CRIȘAN

(Continuare in pag. 2-a)

consumul . specific 
realizat este cu 
2,17 gr combusti
bil convențional 
pe kWh mai mic
decît sarcina de 
plan, rezultat cea

condus la economisirea a 1 674 to
ne combustibil, iar. consumul propriu 
de energie electrică, a fost redus ’cu 
2 755 262 kWh — cu 1 205 000 kWli 
mai mult decît prevedea ’ angaja- 
mentul nostru pentru. întregul' ,an. 
Obținerea indicilor de mai sus a 
dus la realizarea a 1 920 000 lei e- 
conomii și a 212 000 lei beneficii
peste plan.

Un succes deosebit pentru colec
tivul nostru este punerea în func
țiune în luna iunie a blocului de 
150 .MW cu 10 zile înainte de ter
men. Odată cu intrarea definitivai 
în funcție â grupului de І50 MW, 
vom analiza posibilitățile noi apăru
te, angajamentele luate la începutul 
anului, pentru a le înnoi, spOrindu-le1 
în vederea realizării de noi econo
mii.

Colectivul nostru va depune toate 
eforturile pentru a realiza noi suc
cese în muncă în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Depănătoarea Moga Veronica de 
la Viscoza Lupeni se numără prin
tre muncitorii întreprinderii care 
de 6 luni consecutiv se evidențiază 
în întrecerea socialistă. Zilnic ea 
deapănă 30 kg fire peste plan.
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Oglindă a
Depășirea planului de producție 

pe primul semestru al anului în 
curs cu peste 15 090 tone cărbune, 
depășirea randamentului planificat 
reprezintă realizări însemnate cu 
care colectivul de muncitori ingi
neri și tehnicieni de la mina Lonea 
întîmpină Ziua minerului și cea de a 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
noastre. Comparînd volumul și cos
turile de producție obținute în cele 
6 luni expirate cu perioada cores
punzătoare din anul 1963, se poate 
constata că producția fizică extrasă 
s-a realizat în proporție de 110,8 la 
sută, deci cu o creștere importantă 
față de 1963.

Dar colectivul minei Lonea nu se 
preocupă doar de depășirea produc
ției de cărbune. In atenția noastră 
stă și costul acestui produs. Aceas
ta, știind că prețul de cost al pro
ducției este o adevărată oglindă a 
activității economice. La sfîrșitul 
semestrului exploatarea noastră a 
înregistrat o economie la prețul de 
cost de 626 655 lei. La realizarea 
acestui indicator au contribuit 0 
serie de factori, printre care trebuie 
să menționăm introducerea de noi 
utilaje în procesul de producție,

Acțiuni patriotice
1400 vagonete curățate

Din inițiativa comitetului de 
partid, la mina Petrila a fost orga
nizată o acțiune de curățire a va- 
gonetelor de mină. Curățirea vago- 
netelor a fost impusă de faptul că 
pe fundul lor se prinsese, pe o gro
sime de 15—20 cm, șist și alte im
purități care diminuau capacitatea 
de încărcare a vagonetelor cu 70-80 

Aeest lucru ducea totodată și 
la înrăutățirea calității cărbunelui.

La acțiunea de curățire a vagone
telor au participai numeroși mineri 
și muncitori, evidențiindu-se în mod 
deosebit tov. Antal Ervin, Railing 
Rttdolf, Prisăoaru Mihai, Petraș 
6onstanțin șl multi alții. In total 
au fost curățate 1400 vagonete.

După efectuarea acestei acțiuni 
s-a constatat că încărcătura medie 
pe vagonet a crescut cu 30 kg, ceea 
ce asigură o mai bună utilizare a 
parcului de vagonete al minei.

Minerii — în sprijinul 
constructorilor

Pentru a contribui la scurtarea 
timpului de execuție a noilor blo- 
euri din Petrila, minerii din locali
tate s-au hotărît să vină în spriji
nul constructorilor prin participarea 
la acțiuni de muncă patriotică, Ast
fel, în ziua de 31 iulie, de la ora 15 
la era 19 aproape 100 de mineri au 
muncit ia astuparea unui șanț lung 
de 250 m în care s-a introdus ca
nalizarea într-up nou cvartal de blo
curi. S-au evidențiat în această ac
țiune tov. Dumbrăveanu Mihai, Va- 
ailache Nlcolae, Curelea Vasile și 
«iții.

CARPEN JOAN 
corespondent

„Secerișul*
(Urmare din pag, l-a)

primului punct din angajamentele 
luate in întrecere este strips legată 
de al doilea. Productivitatea de 
1,336 tone pe post prevăzută in an
gajament a fast și ea substantial 
depășită.

Aflat pe punctul de a-și îndeplini 
aproape integral toate prevederile 
angajamentului de întrecere, colecti
vul minei și-a îndreptat privirile spre 
noi obiective. Intr-o plenară a co
mitetului de partid angajamentul a- 
nual a fast sporit la 18 006 tone de 
cărbune extrase peste plan din care 
150Ѳ0 plnă la 23 August. La înde
plinirea acestui obiectiv pe întreaga 
exploatare, își var aduce contribuția 
toate sectoarele

Luînd cuvintul la plenara comite
tului de partid, tovarășul Velea Va
cile, secretarul organizației de bază

aeii vi tații
buna organizare a muncii și întă
rirea disciplinei în producție, ceea 
ce se reflectă în creșterea produc
tivității muncii. Productivitatea mun
cii, indicator de seamă се-și gă
sește expresia în reducerea prețului 
de cost, s-a îndeplinit în proporție 
de 103,5 ia sută, astfel că. față de 
1,240 tone/post planificat, s-a reali
zat de la începutul anului 1,254 
tone/post.

Ea realizarea de economii prin 
reducerea prețului de cost o contri
buție de seamă a fost adusă de co
lectivele de Ia sectoarele I, II și V. 
Deși s-au înregistrat succese în scă
derea cheltuielilor de producție, tre
buie să arătăm că activitatea econo- 
mică-financiară nu s-a ridicat la 
nivelul posibilităților. Astfel, o se
rie de factori au influențat negativ 
rezultatele economico-financiare ale 
exploatării. Dacă la unele elemente 
■tie prețului de cost printre care la 
energie, salarii directe și amortis
mente. datorită măsurilor tehnico- 
organizatorice luate, au rezultat e- 
conomii însemnate nu același lucru 
se poate arăta despre capitolul ma
teriale, unde s-au înregistrat depă
șiri.

Trebuie sa arătăm aici că ponde
rea mare a depășirii o constituie 
consumul de lemn, exploziv și u- 
nele materiale neprevăzute în plan; 
se impune deci ca și ia acest capi
tol să se ia măsuri cuvenite de în
cadrare în consumul planificat și 
îți special, să se extindă, în măsu
ra posibilității, la mai multe abataje 
și în galerii armarea metalică,

O altă latură deficitară, care a 
adus în perioada analizată serioa
se prejudicii exploatării noastre o 
constituie calitatea producției. Neîr 
cadrarea îtj norma admisă de cenu- 

în adîncurl

tone
David loan 
abatajele 

„secerișul"

și. OQțnU-
Și 

minei 
unei 

i par- 
aba-

din sectorul 1 s-a angajat in nu
mele colectivului să majoreze au 
încă 1300 tone angajamentul inițieri 
al sectorului. Colectivele sectoarelor 
11 și III și-au sporit la rindul lor 
angajamentul ca cite 850 tone fieca
re. Și-au majorat angajamentele an
terioare cu cite 500 
oiștii Cristea Aurel, 
niulji alții. Acum in 
Aninoasa a început 
noi recolte din adinatri. La ea 
ticipă cu entuziasm minerii din 
lațe, cei de (a pregătiri, mecanicii și 
electricienii, întregul personal teh
nic și administrativ. După hărnicia 
cu care se muncește, nit încape în
doială că de ziua eliberării, colecti
vul minei Aninoasa se va prezenta 
la demonstrația oamenilor muncii 
purtînd in inimi mlnaria, îndeplinirii 
Și depășirii noilor obiective de în
trecere.

ecoiiomice
șă, care a fost depășită cu 1,6 la 
sută pe semestru (din care-depăși
rea pe trimestrul II a fost de 1.9 
ia sută) a atras după sine rebuta- 
rea unei însemnate cantități din 
producția expediată la preparația 
Petrila. Procentul acestei rebutări 
reprezintă 1,53 la șută din totalul 

producției rezultate pe întreg semes
trul I, iar influența negativă asupra 
prețului de cost a fost de 1,77 lei 
pe tona de cărbune extrasă, respec
tiv Ia economiile realizate s-ar fi 
putut adăuga suma de 677 000 lei. 
Iată deci, că balanța de venituri pu
tea să înregistreze un spor de peste 
100 Ia sută la realizările de econo
mii, dacă se respecta indicele de 
calitate.

Un alt aspect negativ în activi
tatea economjco-financiară a ex
ploatării noastre îl constituie nerli- 
micitatea extracției de cărbune. Din 
această cauza pe lîngă că nu șe 
mai face o pușcare selectivă și o 
alegere atentă a șistului vizibil în 
abataje, se dezorganizează transpor
tul în subteran și la suprafață, ne- 
glijîndu-se în același timp și repa
rațiile și reviziile ce trebuie făcute 
fondurilor tixe. Toate la un loo in
fluențează nefavorabil asupra acti
vității economice

Aceste lipsuri sînt cunoscute de 
conducerea minei și conducerile sec
toarelor de producție. Măsurile con
crete ce vor fi luate pentru lichida
rea lipsurilor, mobilizarea întregului 
colectiv la descoperirea și punerea 
în valoare a noi rezerve interne, 
reducerea ia maximum a cheltuieli
lor neproductive, vor conduce cu 
siguranță la obținerea de rezultate 
și mai bune pe linie economică.

I. C. BOLQG
contabil șef mina Lonea

0. C. L. Produse Industriale
PETROȘANI

Aduce la cunoștința publicului cA
începînd^ cu data de 3 august a pus în и 
vînzare în unități m&rfun efts

Țesături de in
Țesături de bumbac 
Mătăsuri
Tricotaje
Confecții 
încălțăminte 
Marochinărie

Vizitați cu încredere unitățile noastre 
care vă oferă mărfuri de bună calitate 

și la prețuri convenabile.

A

RxpoHtia: 0 его ti re a săaătății publice 
îb Valea Jiului 1944—-1964

Secția de sănătate și prevederi 
sociale a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani, în colaborare cu Comite
tul orășenesc de Cruce Roșie și Co
mitetul pentru cultură și artă, a 
organizat o expoziție de fotografii 

care înfățișează aspecte din activita
tea de ocrotire a sănătății publice 
în Valea Jiului, unitățile sanitare 
și dotarea lor cu aparatură moder
nă. Graficele și montajele întocmite 
sugestiv prezintă vizitatorilor com
parații și imagini din transformă
rile care au avut loc în Valea Jiului 
în acest domeniu în cei 20 de ani 
trecuți de la eliberarea patriei. Re
țin atenția cîteva cifre semnificative.
Spre exemplu, în 
nează în localită
țile Văii Jiului 6 
spitale avînd o ca
pacitate de 1115 
paturi, față de 450 
paturi capacita
tea celor 3 spitale 
existente înainte 
de 23 August 1944. 
Mortalitatea ge
nerală a scăzut de 
la 14 la 5.8 la 
sută, iar mortalita
tea infantilă de 
la 16 la 3.8%. 
Durata medie a

In seeția of-
talmologie a
Spitalului unf-
ficat din Petro-
sâni, asistența
Bădescu Hdico,
pregătește to-
nograful eiec-
tronic pentru e-
fectuarea de
cercetări asu-
pra unui bo|-
nav de ophi.

II I ACT UMANITAR
Zilele trecute un număr de 48 ce

tățeni ai orașului Vulcan s-au pre
zentai ia policlinica din localitate 
pentru a dona sînge. Printre dona
torii onorifici de sînge se aflau unii 
care au la activul lor mai multe 
donări, pe cinci alții au săvîrșit a- 
cest act umanitar pentru prima oară 
în viata lor.. Bunăoară, o țînără ca
re abia are 25 de ani. Gasca lo- 
landa. o donat sînge pentru a 19-a 
oară. In grupul noilor donatori s-au 
numărat soții Matei Alexandrina și

Puternica macara ridică în oîteva 
clipe sus, la înălțimea etajelor că
rămidă, mortar, beton, fîșii prefabri
cate — la îndemîna zidarilor, ușu- 
rînd munca constructorilor.

Iată-1 în elișeu pe macaragiul 
EMzu Nicolae de pe șantierul Petro
șani urmărind atent din cabina ma
caralei ridicarea unui nou lot de 
materiale pentru blocul J, 

vieții a crescut de la 50 de ani în 
1939 la 66 ani în 1961.

Fotomontajele și graficele prezin
tă, de asemenea, cele 9 policlinici, 
36 circumscripții, sanatoriile d» 
noapte și alte unități sanitare. Un 
fapt deosebit de important care o- 
glindește grija pentru sănătatea oa
menilor muncii îl constituie crește
rea numărului de medici. Dacă îna
inte de 23 August 1944 revenea un 
medic la peste 3000 de locuitori, în 
prezent revine un medic la 900 de 
locuitori.

Expoziția a fost deschisă ieri în 
sala mică a clubului C.C.V.J; din 
Petroșani.prezent funcțio-

Dumitru. Gabor Lamen, Mogoș Ma
ria. Tofalvi Eiisabeta ?i alții.

MARIA VUIA 
casnică

PROGRAM Of RAfllO
i

7 august
PROGRAMUL L 7,06 Muzică dis

tractivă. 8,00 ‘'Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică din opere, 10,03 
Muzica ușoară rotnînească, 11,38 
Melodii populare. 12.27 „Concertul 
florilor'1 — muzică ușoară, 13.00 
Fragmente din opera „Lakme" de 
Delibes. 14,30 Emisiune de basme, 
15,00 Muzică populară, 16,45 Lecția 
de limba engleză. Ciclul II, 17,00 

Muzică ușoara. 17,30 In slujba pa
triei, 18,30 Regiunile patriei : Olte
nia, 19,00 Concert de muzică ușoară.
21.15 Momente din istoria literatu
rii romîne: Duiliu Zamfireseu, Pre
zintă eonf. univ. G, C. Nieolescu,
22.15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,36 Cinteee și jocuri 
populare, 9,30 Radjowheta pionie
rilor. 11,03 Cîntece pionierești. 12,00 
Melodii pqpulare. 12,30 Lecția de 
limba franceză. -Ciclul 1 (reluarea 
emisiunii din 5 august), 13,30 Lim
ba noastră: Vorbește scad. prof. Al. 
Graur, despre: omonime (reluare). 
14,30 Muzipă din opere. 15,05 Mu
zică ușoară interpretată de mici 
formații, 1S.30 *ftctualitaiea în ță
rile socialiste, 17,15 Spartachiada 
republicană — 1964, 18,30 Citind
din volume de versuri apărute în a- 
cest an, 18.45 Muzică ușoară inter
pretată de Margareta Pîalaru. 19.05 
Melodii populare, 19,30 Teatru ia 
microfon. Premieră. Studioul Aeto- 
ruiui Amator prezintă : „Seara de 
șimbătă a tovarășului Damașchin". 
Scenariu radiofonic de Victor BîriJ- 
deanu, 2Q.3Q Muzică de dans. 22.00 
Interpret! de muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
7 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE»’ 
Feriga oe aur; REPUBLICA. Pol 
colonei; ANINOASA: Valea vultu
rilor; VULCAN; Fote Haber; UU- 
PIîNT I Șeheraiada.
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A TALEXȘC0AL TELORCCi 20 de ani trecuți de la eliberare au adus profunde transformări * 
în viața culturală a Văii Jiului. Oamenii de aici, cărbunari’ ciiiti erau’ 
denumiți odinioară, care în trecut nu aveau parte decît de apăsarea*, 
nemiloasă a patronilor, de o muncă istovitoare, de foame și neștiință, * 
se bucură astăzi de o viață no uă. Pentru ei, partidul și guvernul au * 
creat numeroase lăcașe de cultură. Numeroasele manifestări organi
zate la cluburi și cămine culturale contribuie la ridicarea nivelului 
cultural, politic și profesional al oamenilor, le stîrnește interesul pen
tru nou, pentru artă și literatură. In centrul atenției acestor acti
vități stă insă munca oamenilor din uzinele subterane, 
deri și instituții. .

*

t A
• ț 

vități stă însă munca oamenilor din uzinele subterane, din întreprin- » 
deri și instituții. Acțiunile cu cartea tehnică, simpozioanele și confe-1 
rințele tehnice ca și programele unor formații artistice, militează pen- * 
tru obținerea de noi succese în procesul de producție, pentru 
productivității muncii și scăderea prețului de cost, pentru 
rea tehnicii noi și obținerea unor însemnate economii.

Dezvoltarea mișcării cultural-artistice în Valea Jiului 
î justețea politici’ partidului nostru, grija sa părintească pentru 
J rea luminii în rîndul celor ce muncesc.

t

t
4
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I
ridicarea J 

promova- j

confirmi * 
răspindi- J

• ☆ ☆

Pentru tînăra generație i

Documente oficiale vechi precizea
ză că înainte de 23 August 
Valea Jiului nu exista nici 
muncitoresc. După eliberare, 
luat ființă 
rești — în 
Au urmat 
Petroșani, 
ricani. Paroșeni, precum și

1944 în 
un club 
însă, ijțP 
muncite-

In cel de-al XX-lea an al elibe
rării patriei noastre, consemnăm cu 
legitimă mîndrîe un nou și însem
nat eveniment în istoria școlii romî- 
jiești — încheierea procesului de ge- 

-''neralizare a învătămîntului obligato
riu de 8 ani.

Azi, spun documentele U-N-E-S-C-O-, 
Romînia se situează printre primele 
11 țări din lume eu învățămîntul 
general obligatoriu și gratuit de 8 
ani. Această, realizare a regimului 
nostru apare cu atît mai măreață 
dacă ne amintim că ln data elibe 
rării, acum 20 de ani. existau Ja 
noi în țară peste 4 milioane de a- 
nalfabeți.

Lichidarea acestei plăgi, moșteni
te de la regimul burghezo-moșieresc. 
a cerut multe eforturi, care n-au 
fost însă precupețite pentru să reida 
acestor 
pa de 
pilărîe.

Prin 
mîntului, 
v«nit accesibilă pentru toți fiii po
porului. An de an, după această da
tă, documentele, privind succesele 
îioii școli au înregistrat realizări 
impresionante

Și Valea Jiului a cunoscut o 
petuoasă dezvoltare în domeniul 
vățărnîritului.

In anul școlar 1948-1949. de 
dă. numărul unităților școlare 
Valea .Jiului era de 44 față de 71 
în pnul 1963-1964. In tot acest timp 
au fost construite școli noi cu 102 
săli de clasă, care satisfac exigen
țele de ordin practic și estetic. Pe 
de altă parte a fost lărgit spațiul 
școlar existent cu încă 37 săli de clasă.

4 milioane de oameni. lumi- 
care au fost vitregiți în со-

îrtfâptuirea reformei învăță- 
, în 1948. învățătura a d£-

v

im-
în-

pil- 
din

A crescut mult în aceasta perioa
dă și numărul elevilor. Dacă în 
anul școlar 1948-1949 numărul elevi
lor din localitățile de pe cuprinsul 
orașului regional Petroșani a fost 
de 8 190, în anul școlar 1963-1964 
el este de 19 073, iar în anul șco
lar 1964-1965 așa cum prevăd sta
tisticile. numărul elevilor va depăși 
'20 de mii,

O ereștere simțitoare a cunoscut 
si numărul cadrelor didactic». Bu
năoară, ‘n anul școlar 1948-1949 ,1# 
funcționat 283 cadre didactice, iar 
în anul școlar 1963-1964 aproape 

. 700. hi viitorul an școlar numărul 
lor va ajunge la aproape 800.

In orașele Lupeni și Petroșani a-u 
fost înființate case ale pionieri
lor care prin cele 11 cercuri de: 
«ferejyrpfțe, desen, teatru, radiofonie, 
fote, mîini îndemînatice el-., vin 
să completeze educația primită de 
elevi în școli. Numărul elevilor cu
prinși în activitățile acestor cercuri 
este mai mare de 2 000.

Grija manifestată de partidul și 
guvernul nostru pentru dezvoltarea 
tnvațămîntului este exprimată și de 
alocațiile bugetare în acest domeniu. 
Astfel. în orașul regional Petroșani 
s-a alocat pentru învățâmînt în anul 
bugetar 1954 suma de 4 026 000 lei. 
iar în anul 1964 alocația a crescut 
la 9 125 200 lei, dintre care mai mult 
de o treime pentru întrețineri și dotări.

Am dat doar cîteva exemple care 
însă ilustrează cu prisosință avîn- 
tul impetuos al dezvoltării îiivăță- 
mîntului în Valea Jjului. Ele sînt 

. o dovadă vie a grijii acordate de 
către partidul și statul nostru edu- 

și instruirii

primele cluburi
1946 la Lonea și Aninoasa. 
cele din Vulcan, Petrila. 
Lupeni, Bărbăteni. U- 

i cămin, 
culturale în toate satele Văii Jiu
lui. Astăzi funcționează în Valea 
noastră 9 cluburi muncitorești și 
11 cămine culturale care desfășoară 
o rodnică activitate.

Arta este tot mai mult cunoscută 
și îndrăgită de oamenii muncii de 
vîrste și profesii diferite. De la ele
vul Susan Nicolae, talentat artist 
amator în formația de teatru a clu
bului muncitoresc din Petroșani și 
pînă la pensionarul Pasca Anton, 
veteranul artiștilor amatori urică 
neni, arta este deopotrivă îndrăgi
tă de cei peste 1 600 de artiști 
amatori ce activează in aproape 120 
formații cultural-artistice-

An de an. de-a lungul a două de 
cenii o data cu creșterea număruln- 
formațiilor artistice și al artiștilor 
amatori. crescut și valoarea ca 
litat'vă și de interpretare a progra
melor. Orientarea formațiilor s-a în
dreptat spre evenimentele noi. spre 
redarea transformărilor ce au avut 
loc în Valea Jiului, spre sprijinirea 
procesului de producție. Artiștii ama-

eîntat în programele lor, cu 
și entuziasm, rezultatele 

viața nouă și luminoasă a 
Prin grija organizațiilor

teri au 
mîodrie 
muticii, 
minerilor.
<ie partid și de sindicat, la dispoziția 
artiștilor amatori stau astăzi nume
roase săli de repetiții, costume, in
strumente, instructori pricepuți. Ba
za materială a cluburilor și cămine
lor culturale a crescut an de an. 
Statul nostru democrat-popular alo
că mari sume pentru dotarea clu
burilor și căminelor culturale, pen- 
tru desfășurarea în condiții optime 
u activității cultural-artistice.

Multe formații artistice din. Valea 
Jiului și-au cîștigat o largă populari
tate, se bucura de stimă și apre
ciere din partea publicului specta
tor. Vom aminti doar cîteva din 
ele: orchestra simfonica din Petro
șani, brigada artistică de agitație 
din Uricani. formația de operetă din 
Petrila. orchestrele de muzică ușoa
ră din Uricani și Petroșani, fan
fara și echipa de dansuri din Pe- 
roaani, formațiile de teatru din Pe

troșani și Aninoesa. corul din Le
nea și taraful din' Uricani. echipa 
de dansuri, formația de teatru și 
brigada artistică de agitați® ale că
minului cultural din Cimpa, Dintre 
membrii lor se cuvine să mențio
năm aici pe Mia Lsahu, Mica De- 
cuseară. loan Tudoran, Mihai Pop. 
Clara Szekelv. Nîeolae Scărlătoiu,

Maria Belba, soții Haidu Ștefan și 
Elvira, Iosif Marcu, Gheorghe Ni- 
coară, Maria loader, Sofia Ignat, 
Maria Răscoleai) și Elisabeta Basa- 
rab de la Cimpa, precum și pe 
instructorii Sergiu Boiță, Gheorghe 
Negraru, Gheorghe Popa și Vasile 
Hașiganu. Toți acești artiști ama
tori și instructorii lor, care în tim- . 
pul liber se înfrățesc cu arta, oare 
urcă scenele căminelor culturale și 
cluburilor, aduc mesajul frumosului 
pe scenă și-l redau șpre desfătare 
oamenilor contribuind astfel la ri
dicarea mișcării artistice de amatori 
din Valea Jiului.

Pe scenele orașelor noastre mi
niere care înfloresc zl de zi, se 
afirmă mereu noi talente. Tineri sau 
Vîrstnîci. fete șau băieți, indiferent 
de preocupări, vin la cluburi și 
cămine culturale — adevărate șcqIÎ 
ale talentelor — pentru a-și perfec- 

a 
a-și 
răs-

»iona măiestria artistică, pentru 
shlji noua artă realistă, pentru 
aduce aportul la însușirea și 
pîndirea culturii socialiste.

Rezultatele obfinute de către 
mațiile artistice de amatori din 

' lea Jiului în cele două decenii de 
la eliberare sînt garanția unor noi 
și valoroase succese pe linia de- 
șăvîrșirli revoluției culturale in 
patria rmstră.

D. GHEONgA

for-
Va-

■r-

i roi bea domol și pe măsură ce 
V înainta in povestire privirea 

devenea mai vioaie, mai turrii-

ori trec prin fața clubu- 
șă nu intru măcar pen- 

tot ce 
ales îmi plac cei 
să surprindă pe 
nouă, frumoasă 
mia, am aout si 
picta. Rt atunci

gete ae tintreesea eră a soclolismu- 
lui din panta noastră-

lată-i pe cîțiva din acești oameni 
ai Lvpeniului de azi.

muncs sZ 
de 

nou

ІИ
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Vedere exterioară a Institutului de mine.

I
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tinerei generații.
RADU 

BABEANU 
inspector, 
secția de 
învățămînt

îi 
iioasă:

„De cite 
lui nu pot
tru ciieva clipe. îmi. place 
văd aici, dar mai 
Care se străduiesc 
pîtiză viața asta 
Cîndoa, la vremea 
eu pasiunea de a
însă nu era cine să-mi îndrume pa
șii. Și apoi munca in mlrtcl tfni ră
pea totul. Lucrum cita 18—14 ore 
pe zi. Cind veneam din șut. sleit de 
forțe, flămind, nu-mi mai ardea de 
pictură... Acum insă timpurile S-au 
schimbat. Partidul a făcut ca să ni 
se schimbe viața, să simțim din plin 
frumusețea ei.

Mă 
atlteu 
visul. 
Dacă 
și eu

Pe

uit la tinerii de mi care au 
posibilități de a-și îndeplini 
pasiunea, Eh, viață, viață l 
aș putea,., аут as lua-o acum 
de la capăt..".
chipul bătrlnului șe citeau re

gretele finerețn pierdute dar și bu
curia noii tinereți pe care o trăiește 
prin fiii, nepoții săi.

Asculiindu-l mi se contura tot 
mai clar, imaginea unor oameni noi, 
ale căror năztiinți și izbinzi sini le-

л и ocupații diferite dar o pa
/1 șiune comună: aceea de a 

picta. de a imortaliza cu ajutorul 
penelului tot ce le oferă viața. Sînt 
membri a,i. cercului de artă plastică. 
Cei opt ani de activitate au însem
nat iot ațiiia ani de căutări și suc
cese, tufe de tablouri și zeci de ex
poziții deschise. Și odată cu acestea 
au crescut și oamenii.

Cind a venit cu multi ani în urmă 
la Lupeni, Gain Teodor nici nu visa 
că peste, cîțiva ani, printre lucrările 
prezentate la o expoziție deschisă de 
tara noastră la Londra, pa figura șl 
una de-a iui. Nu au visat nici mun
citorul Csatai Emil, nici, lăcătușul 
lanovețz Rudolf și nici sudorul Ba
laș loan, mecanicii ac mină Crisan 
Nicolas зі Marton Iosif, electricianul 
Popa Constantin sau casnicele Pe- 
trișor Valeria, Gălttein Isabela și 
Pls Minerva, Vă intr-un timp relativ 
scurt, lucrări de-ale lor vor consti
tui obiectul unor expoziții de artă

grafică la Lupeni și în alte locali
tăți.

i «. țel de pasionați sini si mem-
Lt brii cercului foto. Ei s-au 

ștrăduit să imortalizeze pe pelicula 
fotografică imagini din
viața nouă a minerilor, chipuri 
fruntași în producție, peisajul 
industrial, frumusețile naturii patriei 
noastre, Kovacs Liberia, Filip Gheor
ghe, Hercsih Francisc, Vizi Carol si 
Bocșa Iosif. sînt doar cîțiva din 
membrii cercului ale căror lucrări 
«u foșț de curind prezentate la ex
poziția regională a fotoamptorilor de 
la Hunedoara.

Talentul, pasiunea pentru nou și 
frumos îi caracterizează și*pe mem
brii cenaclului de arfă plastică din 
Petroșani, pe elevii școlii populare 
de artă și ai școlii elementare de 
muzică.

rnxpozițiile deschise de plasticie- 
Lu nii din Petroșani, in localita

te, la București, Timișoara, Hune
doara au fost apreciate de vizitatori. 
Unele lucrări au făcut drumuri chiar 
mai lungi, poposind la Moscova, 
Geneva. Helsinki, In R.D.G.

iosjf Matuas. Coloman Podar Д- 
dolbert și Gega Szilagyi, Iosif Tell- 
тап.п, soții Ecaterina și Victor Szil- 
vestfer sînt cițiva din cei care și-au 
legat munca, cwfia lor, de munca 
minerilor...

G. C0TOȘPAN

• In anul 1938-1939 funcțio- 
nau in Valea Jiului doar 5 școli 
de 7 ani și o școală medie. 
In prezent sînt 21 de școli de 
8 ani și 4 școli medii, pe 
lingă acestea din urmă func- 
țjonînd și secții serale și fără 
frecvență.

• O creștere simțitoare a în
registrat învățămîntul mediu 
Numărul elevilor a crescut d- 
la 206 cîți erau în 1938 1939 
la 3108 în anul școlar 1963- 
1964, De asemenea, a crescut 
și numărul cadrelor didactice 
din învățămîntul mediu de la 
39 în 1038-1939 la 136 țn 1963- 
1964.

• învățămîntul profesional cu
prindea in anii 1938-1939 3§3 
de elevi. In prezent numărul 
elevilor este de pește 1 600.

• Din anul 1948 orașul Pe
troșani a devenit centru uni
versitar prin înființarea Insti
tutului de mine. Dacă în pri
mul an de funcționare numărul 
studenților era de 132. iar al

cadrelor didactice de 32, astăzi 
studiază aici peste 1600 de 
studențl, In cele două facultăți 
— Exploatări miniere cu secți
ile : exploatări miniere, topo
grafie minieră și prepararea 
cărbunelui și minereului și F- 
lectromecanică CU secția elec
tromecanică minieră șub îndru-

• Pe lingă cluburile din Va
lea Jiului îșl desfășoară activi
tatea ii orchestră simfonică, 2 
orchestre semlslmfonlce. p for
mație de operetă, 32 brigăzi 
artistice de agitație, 6 fanfare. 
9 orchestre de muzică ușoară. 
3 orchestre de muzicuțe, 9 for
mații de teatru etc.

5a graiul ei/i<elar
marea a 122 cadre didactice,

• In anii existenței sale 
Institutul de rțiine din Petro
șani a dat tndustriei noastre 
miniere peste I 000 de ingineri 
mineri și electromecanici.

• Dacă în anul de înv&țâ- 
mînt 1955-1956 în învățămîntul 
profesional și superior din Va
lea Jiului existau 837 de bur
sieri. . în smil de m A’-rnim 
ce s-a scurs au beneficiat de 
bursă 2 607 elevi și ștudcnți.

• Teatrul de stat Valea Jiu
lui a împlinit in luna iunie 
a,c. 16 ani de activitate. Nu
mai în anul trecut, colectivul 
teatrului a prezentat 495 spec, 
tacole în Valea Jiului Și în tur
neele organizate în țară care 
au fost vizionat? de 123 936 
spectatori.

• Doar 
existau în 
nu! 1938.
lor este de 24. Ca urmare, a

crescut mult și numărul spec
tacolelor și spectatorilor. Față 
de 734 spectacole vizionate de 
1Q9 380 spectatori în anul 1938, 
In anul 1963 au foșt prezen
tate 14 451* de spectacole ci
nematografice vizionate de 
2 339 933 spectatori,

• In sprijinul muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din 
Valea Jiului, funcționează 56 
biblioteci tehnice documentare 
care însumează .18 060 volume.

• 1 584 000 let reprezintă 
loare» cărților vîndute îți 
lea Jittlni în anul 1963, 
în anul acesta, numai în
mul semestru, au fost vîndute 
cărți prin unitățile de librării

lalpare de 820 000 lei, ceea 
reorejlntă o ereștere de 18,7 
sută fată de aceeași 
я anului trecut. La

va- 
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ceatre de informații 
tehnico-științifice

VARȘOVIA 5 (Agerpres).
In- prezent,-în R. P. Polonă func

ționează peste 1 500 centre de infor
mații- tehnico-științifice în care lu
crează 4 000 de persoane. Aceste 
centre dispun de peste 4,1 milioane 
volume și 6 000 de titluri de dife
rite reviste străine. La aceste cen
tre, se lucrează anual pentru ne
voile întreprinderilor industriale sau 
alte genuri de instituții de stat sau 
obștești — 130 000 analize, circa 
3 000 date documentare și peste 
50000 de informații.

Unitare fle teren 
laiilerii hidrocentralei 

fe la JalM
DELHI 5 (Agerpres).
Ministrul principal al statului 

Bengal din India. P. C. Sen, a a- 
nunțat luni în fața Adunării Legis
lative că din cauza ploilor abun
dente ce au durat cîteva zile, la 
construcția hidrocentralei de ia 
Jaldhaka, din acest sfat, s-a produs 
o alunecare de teren. Accidentul a 
provocat însemnate pagube mate
riale și potrivit unor date neofi
ciale, a costat viața a zece munci
tori.

Declarația 
ministrului de externe 

olandez
DELHI 5 (Agerpres).
Gu prilejul unei conferințe de pre

să' ținută la Delhi; ministrul de ex
terne olandez, Joseph Luns, a de
clarat că Olanda speră ca litigiul 
dintre Indonezia și Malayezia să fie 
rezolvat prin mijloace pașnice. Luns 
a arătat că Olanda nu va interveni 
în disputa dintre cele două state. 
El a subliniat că Olanda și Indone
zia șî-au normalizat relațiile în ul
timii ani și speră ca în viitor să se 
stabilească relații comerciale și mai 
bune. Luns a afirmat că în convor
birile sale la Djakarta cu oficialită
țile indoneziene nu s-a discutat con
flictul dintre Indonezia și Malayezia.

Ddpă cum se știe, ministrul de 
externe olandez se află în prezent 
în India într-o vizită de patru zile. 
El a avut la Delhi convorbiri cu 
ministrul de externe indian Swaran 
Singh, în legătură cu relațiile eco
nomice dintre cele, .două state:

VARIETĂȚI
Invazie de fluturi 

în Creta
ATENA 5 (Agerpres).
Ziarele . grecești relatează despre 

un fenomen puțin obișnuit înregis
trai în regiunea Heraklion (Creta), 
care a fost invadat zilele acestea de 
zeci de mii de fluturi dintr-o specie 
necunoscută, provenind din Africa, 
lin nor de fluturi, lung de trei km, 
a fost semnalat în localitatea Ama
lias pe malul mării. Ministerul a- 
griculturii a trimis un expert ta fața 
locului pentru a constata dacă a- 
cești invadatori înaripați nu aduc 
cumva pagube culturilor.

Cercetări pentru 
Identificarea criminalului 

nazist Josef Mengele
RIG BE JANEIRO 5 (Agerpres)
Nn purtător de cuvînt al Ministe

rului de Justiție din Brazilia a anun
țat că poliția' a primit ordin să în
treprindă cercetări pe scară largă 
pentru a stabili dacă Josef Mengele. 
„îngerul morții" de la lagărul de

Dubna: Д 12-a conferință internațională 
pentru fizica energiilor înalte

DUBNA 5 (Agerpres).
La Institutul unificat de cercetări 

nucleare din Dubna s-a deschis cea 
de-a 12-a conferință ' internațională 
pentru fizica energiilor înalte. ' La 
lucrările conferinței participă peste 
500 de oameni de știință din 31 de 
țări.

Oamenii de știință vor discuta re-

Operațiunile de curățire ale trupelor
guvernamentale din

LUSAKA 5 (Agerpres).
Trupele guvernamentale din Rho

desia de nord continuă operațiunile 
de curățire în regiunile Chinsali și 
Lundazi, unde adepții sectei religioa
se Lumpa au terorizat timp de mai 
multe zile populația locală. Un pur
tător de cuvînt ai guvernului a a- 
nunțat că în timpul incidentelor pro
vocate de acești fanatici au fost o- 
morîte 280 persoane.

Aprobarea de către Comisia juridică 
a Senatului american a unui amendament 

la constituție
WASHINGTON 5 (Agerpres).
Comisia juridică a Senatului a- 

merican a aprobat, marți, în unani
mitate, un proiect de amendament 
la constituția S.U.A., care dă pre
ședintelui dreptul să-l desemneze 
pe vicepreședinte sub rezerva apro
bării de către Congres.

Acest amendament are menirea 
de a soluționa situații similare cu 
cea existentă în prezent, cînd vice
președintele a preluat postul de pre
ședinte (Johnson l-a înlocuit pe 
Kennedy la moartea acestuia), iar 
postul său a rămas vacant.

Ordinea de succesiune va rămîne 
aceea în vigoare în prezent, adică 
vicepreședinte, președintele Camerei 
Reprezentanților președintele Sena-

AFL—CIO va milita pentru înfăptuirea 
egalității rasiale

CHIGAGO 5 (Agerpres).
Sesiunea trimestrială a conduce

rii centralei sindicale AFL-CIO, care 
se ține la Chicago, a hotărît lansa
rea unei campanii pentru încetarea 
discriminării rasiale la recrutarea 
brațelor de muncă încă înainte de 
intrarea în vigoare a prevederilor 
noii legi a drepturilor civile (Aceste 
prevederi nu devin obligatorii decît 
anul viitor).

Conducerea AFL-CIO a hotărît să 
țină la 2 septembrie o conferință la 

exterminare de la Auschwitz, se as
cunde undeva în Brazilia.

Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
această măsură a fost luată la ce
rerea Comitetului, internațional pen
tru ajutorarea foștilor deportați de 
la Auschwitz. Potrivit agenției Reu
ter, sute de fugari naziști trăiesc în 
statele sudice ale Braziliei sub nu
me false.

Pagube serioase provocate 
de ploi în Australia

CANBERRA 5 (Agerpres).
Ploile torențiale care au căzuf în 

Australia au provocat pagube se
rioase. La 4 august, șuvoaiele de 
apă au distrus peste 100 de clădiri 
din orașul Collie din sud-vestul 
Australiei, unde plouă fără întreru
pere de patru săptămîni. Apele a- 
menință să distrugă barajul din e- 
rășelul Harvey, la 130 km sud de 
orașul Perth. Aproape toți locuitorii 
orășelului au fost evacuați. Ploile 
torențiale au provocat, de asemenea, 
pagube însemnate localităților din 
regiunea orașului Banberi. 

zultatele cercetărilor teoretice și ex
perimentale, efectuate în decursul 
celor doi ani care au trecut de la 
conferința precedentă. Principala te
mă a referatelor o constituie parti
culele elementare care alcătuiesc 
materia, structura și interacțiunea 
lor.

Rhodesia de nord
In cursul acțiunii de la nord de 

Lundazi în rîndurile rebelilor s-au 
înregistrat 74 de morți și 43 de ră
niți.

Primul ministru, Kenneth Kaunda, 
a declarat că această sectă religi
oasă, care a provocat grave tulbu
rări în ultimele 12 zile, a fost inter
zisă temporar.

tului și membrii cabinetului, înce- 
pînd cu secretarul de stat.

☆
WASHINGTON 5 (Agerpres).
Senatul american a adoptat cu 45 

voturi pentru și 28 contra proiectul 
de lege autorizînd impozitul asupra 
cumpărărilor de valori străine, me
nit să reducă deficitul balanței a- 
mericane de plăți.

Camera reprezentanților, care a a- 
doptat acest proiect de lege la 5 
martie, urmează să se întrunească 
din nou pentru a examina amenda
mentele care i-ati fost aduse ' rtî 
Senat.

Proiectul ile lege a fost depus 
pe biroul Congresului în urmă cu 
un an de fostul președinte Jolțn 
Kennedy.

Washington pentru crearea unui or
ganism care să se ocupe de plîn- 
gerile muncitorilor în legătură cu 
cazurile de discriminare rasială.

George Meany, președintele AFL- 
CIO, a declarat că s-au făcut pro
grese în ce privește eliminarea dis
criminării rasiale din rîndurile sin
dicatelor. „AFL-CIO, a adăugat 
Meany, s-a angajat la aplicarea u- 
nui program pozitiv pentru traduce
rea principiului egalității rasiale în 
viață pe orice front — la plasarea 
brațelor de muncă, în școli, la urnele 
de vot și în toate localurile și locu
rile publice".

Presa străină despre evenimente la ordinea zilei
Situația politică 

din Italia
Format după 27 de zile de criză 

ministerială, al doilea cabinet Moro 
s-a prezentat în fața parlamentului 
italian. Comentînd această știre, zia
rul francez „Les Echos” scrie : „Nou! 
guvern se aseamănă cu cel prece
dent ca două picături de apă, de 

vreme ce numai doi miniștri nu fac 
parte din vechea formație, și numai 
cinci ministere și-au schimbat titu
larii.

Noul cabinet cuprinde 26 de mi
niștri (inclusiv președintele) și cele 
patru partide din coaliție păstrează 
același număr de posturi: 16 pentru 
democrat-creșțini, 6 pentru socialiști, 
3 pentru social-democrați și unul 
pentru republicani.

Criza, care începuse dintr-un mo
tiv relativ secundar (sporirea cre
ditelor pentru școlile particulare) 
s-a încheiat deci în mod nespecta- 
culos. Cei care pierd cel mai mult

Doi tiadmeii din liferafiira rominâ clasică 
ii coDlemporana aaaroie io Italia

ROMA 5. Corespondentul Ager
pres O. Paler transmite :

In editurile italiene au apărut în 
ultima vreme noi traduceri din li
teratura romînă clasică și contem
porană, iar alte tălmăciri se află 
sub tipar. Astfel. în editura „Pao 

line" au apărut: romanul „Pădurea 
spînzuraților" de Liviu Rebreanu 
„Soacra cu trei nurori" de Ion 
Creangă și un volum intitulat „Jus
tiție" care cuprinde „Momente și 
schițe" din opera lui I. L. Caragiale. 
Recent, sub titlul „Viața vieții", a 
fost tipărită o amplă culegere de 
tălmăciri din versurile lui Mihai 
Beniuc, cu o prefață semnată de

Incidente violente
în cartierul negrilor din Jersey City

NEW YORK 5 (Agerpres).
Agenția UPI anunță că pentru a 

treia zi consecutiv incidente violen
te au izbucnit în cartierul negrilor 
din Jersey City, statul New Jersey. 
Două bombe au explodat în diferite 
puncte ale orașului, provocînd pa
gube, dar nu victime. Cei 900 de 
polițiști ai orașului sînt în stare de 
alarmă. Lideri ai populației de cu
loare colaborează cu autoritățile Io- 
cale pentru aplanarea incidentelor. 
Pînă în prezent, incidentele din 
Jersey City au provocat rănirea a 
aproape 50 de persoane.

Biroul federal de investigații a ă-

congo £Upfe stradă
Ia Stanleyville

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). . ,
Marți seara, un lucrător de la 

centrala telefonică a orașului Stan
leyville, care trebuia să transmită 
un mesaj telefonic la Leopoldville, 
a. răspuns: „Aici se duc lupte de 
stradă. Trebuie să părăsim centrala 
telefonică". Forțe răsculate aflate 
sub conducerea lui Soumialot au 
pătruns în cursul după-amiezii de 
4 august pe străzile orașului Stan
leyville, după ce au atacat cazăr
mile în care se aflau unități ale 
guvernului central. Aeroportul din 
oraș și-a încetat, de asemenea, ac
tivitatea. Forțele răsculate au acțio
nat atît de rapid, încît trupele gu
vernului central, aflate în oraș, nu 
s-au putut regrupa pentru a opune 
rezistență. Generalul Mobutu a de
clarat că un număr de 600 de sol
dați ai guvernului central au fost 
trimiși pe calea aerului pentru în
tărirea trupelor existente la Stan
leyville. Intr-un mesaj al consulu- 

sînt socialiștii, de vreme ce, s-a re
nunțat, cel puțin provizoriu, la re
formele de structură.

Noua formație ministerială va 
dura oare ? Desigur, ea are certi
tudinea că va obține o majoritate 
în fața Camerelor, dar se va afla 

probabil în pericol chiar de la toam
nă, din cauza agitației sociale".

Ca și ziarul francez, săptămînalul 
american „Newsweek" subliniază a- 
semănarea dintre cele două guver
ne Moro. „Singura schimbare vizi
bilă, scrie ziarul, este omiterea fos
tului ministru al bugetului Antonio 
Giolitți...". „Sîntem mai puternici 
ca oricînd", a spus Moro — dar în 
Italia puțini sînt atît de încrezători 
ca el... Săptămîna trecută au făcut 
grevă muncitorii din industria lem
nului și docherii, iar muncitorii fe
roviari. funcționarii bancari, sala- 
riații de la poștă și muncitorii din 
construcții sînt pe punctul de a în
ceta lucrul. Dacă noul guvern Moro 

poetul spaniol Rafael Alberti. © 
plachetă intitulată „Spații noi" reu
nește, transpuse în limba italiană, o 
parte din versurile Măriei Banuș, 
Cunoscutul poet italian, laureat al 
Premiului Nobel, Salvatore Quasi
modo, a încheiat munca de tradu
cere la o antologie din creația liri
că a lui Tudor Arghezi și a predat 
volumul pentru tipar editurii „Mon- 
dadori", din Milano. Urmează să a- 
pară, de asemenea, în diferite edi
turi italiene, romanul istoric „Nea
mul Șoimăreștilor" de Mihail Sa- 
doveanu, romanul „Răscoala" de 
Liviu Rebreanu și o „Antologie" a 
poeziei romînești contemporane.

nunfat că trei cadavre au fost gă
site îngropate într-o regiune împă
durită, în apropiere de Philadelphia, 
statul Mississippi, unde în urmă cu 
o lună au dispărut trei tineri miP- 
tanți pentru drepturile civile — dor 
albi și un negru. La Jackson (Mis
sissippi), șeful FBI-ului local, Roy 
Moore, a declarat ziariștilor că este 
aproape sigur că aceste cadavre, 
trimise spre analize la un laborator, 
sînt ale celor trei dispăruți. După 
cum se știe, peste 400 de agenți și 
polițiști au fost trimiși în căutarea 
acestor tineri.

.Jui apierican de la Stanleyville se 
arată că pe străzile orașului au fost 
ridicate baricade și toată noaptea 
de marți spre miercuri au răsunat 
împușcături.

Unul din liderii forțelor răsculate 
din Congo, Laurent Kabila, a sosit 
în cursul zilei de astăzi la Parjs. 
El a spus corespondenților de pr^șă 
că vizita lui nu urmărește obținere» 
vreunui ajutor militar sau financiar. 
„In cursul vizitei la Paris, Londra 
și în alte capitale vest-europene, a 
spus el, vom căuta să explicăm po
ziția noastră împotriva guvernului 
central congolez".

Deși în urmă cu cîteva zile își 
exprimase dorința de a rămîne la 
Leopoldville pentru a rezolva unele 
probleme curente ale guvernului, 
premierul Moise Chombe a anunțat 
că la 6 august va pleca la Elisa- 
bethville pentru a studia „c măsură 
radicală", împotriva mișcării răscu- 
iaților din Congo.

nu reușește să rezolve lucrurile mal 
bine decît cel vechi, singurul rezul
tat al schimbării va fi pierderea 
unui timp prețios în combaterea di
ficultăților economice ale Italiei".

Intr-o situație grea*6
Sub titlul „Chombe într-o situație 

grea", ziarul „Combat" scoate în e- 
vidență progresele înregistrate de 
forțele de răsculați conduse de co. 
Ionelul Soumialot: „In euforia îna
poierii sale... Chombe pare să fi a- 
preciat greșit posibilitățile militare 
ale răsculaților — scrie ziarul. 
Chombe a neglijat complet aspectul 
militar al situației. Astăzi, răscula- 
ții amenință Kamina.

Viitorul experienței Chombe de
pinde de rapiditatea cu care va ști 
să refacă faimoasa sa jandarmerie 
și de sprijinul pe care îl va primi 
în acest scop din partea acelora 
împotriva cărora se ridica in urmă 
cu o lună...".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: I.P.H. subunitatea Petroșani 40 369


