
Proletari din toate țările.

120 -1.30 m pe lună.

Lonea

au depășit

de luptă al mine- 
pentru libertate și 
mai btină și a tre- 
revistă importante-

După șase luni de activitate, co
lectivul. minei. Lonea a realizat o e- 
conomie de 626 655 lei la prețul de 
cost.'Minerii de aici au contribuit la 
mai ales 'prin aplicarea armării me-

tul majorat de 
cărbune — a fost 
misă la ziuă 
sarcina anuală de. plan cu 15 328 de tone.

(Continuare în ppg. 2-a>)

această economie
talice. In luna iulie, producția extrasă din abataje cu 
susținere metalică se 
minerii loneni au

ridică’ la 28389 de tone. In 7 luni 
dat peste plan 19 829 tone de cărbune.

membru
Comitetului 

partid, direc- 
al C.C.V.J., 
membru al

de partid, președin- 
Comitetului executiv 

al 
ac- 
or-

Uri câni

Organ al Gomitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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Raporfează de ziua lor
In întimpinarea zilei de 23 August și a Zilei mineru

lui, minerii Văii Jiului au obținut In primele șapte luni 
din acest an succese de seamă. Au fost extrase peste 
plan 72 605 tone de cărbune, productivitatea muncii pla
nificată a fost depășită cu 0,010 tone [post iar la prețul 
de cost s-au obținut economii în valoare de 7 095 000 lei.

Minerii de la Uricani au fost pri
mii care au raportat îndeplinirea îna
inte de termen a angajamentului 
luat în "cinstea zilei de 23 August, 

de a extrage 20 000 tone de cărbune cocsificabil peste 
sarcinile de plan Ei au dat peste planul anual la zi 
aproape 22 000 tone.de cărbune. Această însemnată de
pășire are la bază creșterea continuă a productivității 
muncii și a vitezelor de avansare. Pe exploatare s-a 
atins un randament de 1 50Q kg de cărbune pe post, cel 
mai mare pe bazin și o viteză medie de avansare în a- 
bataje cameră de

•p
Aninoasa

Inițial, minerii aninoseni s-au an
gajat ca pîriă la 23 August să ex
tragă peste pian 8 000 tone de căr
bune. Și iată că acum și angajamen- 
a extrage peste plan 15 000 tone de 
deja depășit. Pe baza producției tri- 

în șapte luni, minerii aninoseni

A

Ziua de astăzi, poporul nostru o 
consacră sărbătoririi Zilei mineru
lui. Oamenii muncii de pe întinsul 
patriei aduc astăzi un călduros și . 
vibrant omagiu bravilor noștri mi
neri care continuînd glorioasele tra- 

/diții de luptă pentru libertate și 
pîiile ale înaintașilor lor, se afirmă 
ca detașament harnic al clasei mun
citoare în opera de înfăptuire a 
luminosului program al . desăvirșirii 
construcției socialiste. Punînd în 
slujba înfloririi patriei imensele bo
gății ale adincurilor, asigurlnd in- 
dustriei socialiste cărbunele necesar 
dezvoltării sale continue, minerii 
Văii Jiului se dovedesc continuatori 
demni ai cauzei pentru care cei mai 
buni dintre. înaintașii lor și-au jertfit 
eroic viața în. august 1929 în lupta 
împotriva cruntei exploatări capita
liste, a, foametei și mizeriei, împo
triva gloanțelor zbirilor regimului 
burghezo-moșieresc. Purtînd; mai de- - 
parte, flacăra acestor nobile tradiții 
de luptă, minerii noștri ■ înfăptuiesc, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, o viață nouă, plină de bucu
rii.. Realizările cu care Valea Jiu
lui .se înnoiește necontenit demons
trează convingător că fosta vale a 
plîngerii a rămas departe, de dome
niul trecutului, și-n locul 
rește o vale a bucuriei.

Sărbătorind ziua lor în 
celei de-a XX-a aniversări 
rării patriei, minerii Văii Jiului trec 
în revistă realizări care le umplu 
inimile de bucurie, de o îndreptățită 
mîndrie. Minele bazinului nostru car
bonifer, al căror număr a crescut 
prin redeschiderea minelor Vulcan, 
Cimpa I și II, prin construirea noi
lor exploatări de la Dîlja și Paro- 
șeni, se modernizează necontenit 
prin folosirea largă a celor mai 
noi mașini și utilaje. Mecanizarea 
completă 
creșterea 
tale — 
puternic 
cofrajelor glisante, podurilor de si
guranță suspendate și graiferelor' la 
săparea noilor puțuri, extinderea lar
gă а susținerii metalice și cu ele
mente prefabricate la toate exploa
tările și la toate genurile de lucrări 
miniere — iată doar cîteva exemple 
care demonstrează convingător gra-

dul înalt de mecanizare a minelor 
Văii Jiului, rezultat al marii griji pe 
care partidul și guvernul o poartă 
ușurării și înfrumusețării muncii mi
nerilor., Modernizarea procesului de 
producție, creșterea nivelului de ca
lificare, hotărirea minerilor de a 
înfăptui cu cinste sarcinile pe care 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Ie-a pus în fața industriei carbonifere 
— iată ce stă la baza remarcabi
lelor succese cu care colectivele mi
nelor Văii Jiului întîmpină marea 
sărbătoare de la 23 August.

Grija partidului și guvernului pen
tru munca, viața și sănătatea mine
rilor e reflectată de importante rea
lizări social-ciilturale. Toate loca
litățile Văii Jiului continuă să se 
înnoiască* sub haina schelelor, spo
rește frumusețea noilor cartiere ce 
se 
ca 
de
Ș< 
lor

înșiră de-a lungul Văii Jiului, 
o minunată salbă. Se extinde an 
an, rețeaua instituțiilor de cultură 
sănătate, iar pentru fii mineri
și muncitorilor Văii Jiului s-au

(Continuare în pag. 2-a)

ei înflo-

preajma 
a elibe-

a transportului subteran, 
numărului abatajelor fron- 
mari unități de producție 
mecanizate —, folosirea

Lumi
obținut și 
exploatare

vansate de lucru, 
în perioada ce a 
tone de cărbune

Succese, de seamă au
minerii din cea mai mare 
carboniferă a țării. Folosind cu pri
cepere tehnica nouă, metode a- 

, minerii de la Lupeni au extras 
trecut din acest an mai bine de 8 700 
cocsificabil peste prevederile planului.

Deși în primele cinci luni din a- 
cesf an minerii de la Vulcan au a- 
vut de întîmpinat o serie de greu
tăți din cauza condițiilor grele de 

zăcămînt, ei au reușit în ultimul timp să recupereze 
minusul înregistrat și să livreze în plus de plan canti
tăți însemnate de cărbune cocsificabil și energetic. In 
prezent pe exploatare plusul de producție se ridică la 
aproape 4000 tone

Vulcan

Petrila
1

de cărbune.'

In primele 7 luni din acest an mi
nerii petriieni au extras 2 274 tone 
cărbune peste plan, realizînd o vite
ză de avansare în abatajele cameră

de 92 m 1 pe lună. Dar cele mai frumoase succese le-au 
realizat la îmbunătățirea calității cărbunelui. Pe . exploa
tare procentul de cenușă din cărbune a scăzut cu 0,2 
puncte față de sarcina planificată. Drept urmare colec
tivul de la E. M. Petrila a primit de-a lungul a 7 luni 
bonificații de 1 350 tone cărbune.

PASIUNE
Colosul 

că lin de-a 
de - cărbune 
felii enorme. Uriașul execută

de metal alune- 
lungul frontului- 
mușcînd din el

operații : taie căr- 
și-1 încarcă cu aju-

două
bunele
torul plugului în transporto
rul blindat. Operații

jjy <. * Др гЙѴ

■ пттіпг

НЦр

re, pe vremuri puneau la 
mari încercări pe mineri. A- 
cum, :,în spatele mașinii se 
conturează silueta unui singur 
om, un tînăr care urmărește 
liniștit rotirea tamburului tă
ietor. Tînărul e șeful 

gadă, ’ 
Lebădă 
ghe (în 
Ceilalți 
din jurul 
nii, cîțiva 

urmăresc și 
atenție și 
rație 
ei.

Iar 
riaș 
sează 
lungul frontului 
pe puternicul 
transportor. In 
urma mașinii ră-

I. DUBEK

de bri- 
minerul 
Gheor- 

clișeu). 
oameni 

mași- 
doar, 
ei cu 
admi- 

mișcările

corpul n- 
se depla- 

mereu de-a
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Adunarea festivă de la Lupeni 
consacrată Zilei minerului

Ieri după-amiază a avut 
loc în sala Palatului cirl- 
tural din Lupeni adunarea 
festivă consacrată sărbăto
ririi Zilei Minerului.

La adunare au partici
pat tovarășii Almășan Bu
jor, membru al CC. al 
P.M.R., ministrul minelor 
și energiei electrice, Popa 
Dumitru, prim-secretar al 
Comitetului regional de 
partid Hunedoara, Dejeu 
Dumitru, membru al Bi
roului Gomitetului regional 
de partid, .președintele. Co
mitetului executiv al. Sfa
tului popular regional Hu
nedoara. Lăzăr David, mem
bru al Biroului Comitetu
lui regional de partid, 
prim-secretar al Comitetu
lui . orășenesc de partid, 
Petroșani,. Ghioancă Vic
tor, secretar al Comite
tului orășenesc de partid, 
Szuder Wiliam, 
al ■ Biroului 
orășenesc de 
tor general 
Blaj Traian,
Biroului Gomitetului orașe-

nesc 
tele 
al Sfatului popular 
orașului Petroșani, 
tiviști de partid și ai 
ganizațiilor de masă.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Dan Vaier, 
secretarul Comitetului oră
șenesc de partid Lupeni.

In fața celor prezenți a 
luat euvîntul tovarășul Po
pa Dumitru, prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid Hunedoara.: Expune
rea, care a evocat trecutul 
glorios 
nerilor 
o viață 
cut în 
le realizări cu care minerii 
din regiunea Hunedoara, 
din Valea Jiului, alături 
de toți minerii din țara 
noastră întîmpină Ziua mi
nerului și cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării pa
triei, a fost subliniată de 
aplauzele sutelor de oameni 
ai muncii de la mina Lu- 
peni.

Sidorov Vasile, 
șef de brigadă — 

mina Petrila

Ghioancă Sabin, 
șef de brigadă' — 

mina Lupeni

EVIDENȚIAT! 
întrecerea socialistă

Maftei Stan, 
șef de brigadă 

Uricani

Baciu loan 
de brigadă — 

mina Lonea

lutltii, tebnitieni ii'inimii talii 
in Oii nul Umili il Мейаііа Nmtii 

» prilejul Zilti miueruiui
E. M. LUPENI : Koncse 

B. Enteric, Diana P. 
Velek I. loan. Deak 
liu, Peter Nagy 
Simo F. Francisc.

E. M, URICANI : 
dare S. Eftimie.

Pe baza aceluiași decret 
au fost distinși cu Meda
lia Muncii’ următorii :

E. M. URICANI: Boțoi 
M. loan, Cavașe C. Ghe- 
orghe, Maxim D. lacob, 

Tokes I. Ștefan, Tirizică I. 
Alexandru, Tătaru C. Am
brozie, Matei . Gh. Vasile.

Prin decretul nr. 464 din 
august 1964 al Consiliu-4

lui de Stat al R.P.R. au 
fost decorați cu Ordinul 
Muncii clasa a Ш-a ur
mătorii muncitori, tehnicieni 
și ingineri din cadrul ex
ploatărilor miniere aparți- 
nînd C.C.V.J.

E. M. PETRILA: Bo- 
teanu A. Nicolae.

E. M. ANINOASA: Cos- 
ma D. Ioan, Marinică 
Mihai. Pop A. Andrei, 
pa Gh. loan. Suciu 
Viorel.

E. M. VULCAN: 
racsonyi I. Rudolf.

St.
Po-

N.

Ka-

Chitu. 
I. Іи- 
Carol,

Mar-

(Continuare în pag. 2-a)
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AduiNma de la Lupeni
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2MJA M4HEBULUI
(©mare din pag. l*a)

După aceea ■ tovasășri Brașoveanu 
Victor", președintele Gouat ului execu
tiv Ы BJatalui popaier al ata
șatei Supeni a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, prin care se een- 
feră Ordinul Muncii și Medalia 
Muuaii «mor mineri, tehnieieui 
și ingineri din unitățile C.&V.3., 
pentru merite deosebite în tmtaeă, 
Au fost iaeunate de eătre tovarășul 
Dejeu Dumitru Ordinul Muncui 
clasa а ІЫ-а unui număr de 14 to
varăși și Medalia Muncii la 31 mi
neri, tehnicieni și ingineri din Lu
peni.

In stanele celor decorați, minerul 
Diana Ghtțu din Lupeni a mulțumit 
din inimă partidului și guvernului 
pentru înaltele distincții ce li s-au 
acordat.

Isupă înmînarea distincțiilor, tova
rășii au fost felicitați cu căldură 
de către tovarășul Almășan Bujor, 
membru al G.6. al P.M.R., ministrul 
ruinelor și energiei electrice și de 
către tovarășul Dejeu Dumitru, mem
bru al Biroului Comitetului regional 
de partid, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al re- 
gioaii Hunedoara.

După adunarea festivă, partici- 
pauții au vizionat filmul „Lupeni 
’29".

☆

ha adunarea festivă din sala clu
bului din Petrila, despre Ziua mine
ralul și despre succesele importan
te dobîndite de minerii Văii Jiului' 
în întrecerea socialistă, a vorbit to
varășul Gervencovici Andrei, secre

tar al Gearitetetai regional de partid 
Hunedoara.

La adunarea ținută în sala clubu
lui din ©Heard ш participat none- 
reșl mineri, tehnicieni șl ingineri 
din localitate, A luat cuvîntul tova
rășul baafan Drăguț, membru al 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara.

Ьа bonea muncitorii din sectoa
rele celor trei guri de mină au as
cultat cuvîntul tovarășului Pîrva Tra
ian, membru al Biroului Comitetu
lui executiv al Consiliului regional 
al sindicatelor Hunedoara.

Cu prilejul Zilei minerului, la a- 
dnnarea festivă din orașul Vulcan 
a vorbit tovarășul Mîrza Ioan, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, iar în fața mine
rilor de la mina Dîlja, metalurgiști- 
lor de la U.R.U.M.P., muncitorilor 
întreprinderii de construcții și mon
taje miniere, salariaților altor uni
tăți economice din Petroșani a luat 
cuvîntul tovarășul Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor Petroșani.

Adunări consacrate sărbătoririi 
Zilei minerului au mai avut loe la 
Aninoasa și în comuna Bănită, unde 
au luat cuvîntul tovarășii Ghinea 
Ioan, prim-secretar al Gemitehritii 
orășenesc U.T.M. Petroșani și ®ă- 
gean Dumitru, membru supleant al 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani.

creat пмігігг școli de toate gra
dele. In munca și viața lor, minerii 
simt la tot pasul înalta prețuire de 
care se bucură din partea partidului 
și guvernului.

Hetărîți să răspundă prin fapte 
acestei griji, să-și reafirme încă- 
odată — cu prilejul sărbătoririi zi
lei lor — dragostea fierbinte și de
votamentul față de partid, înaltul lor 
patriotism, minerii Văii Jiului își ex
primă voința fermă de a dezvolta 
succesele obținute în întrecerea so
cialistă pentru cărbune mai mult, 
maj bun și mai ieftin, de a întîm- 
pina — alături de întregul popor — 
cu noi și noi victorii măreața ani
versare a eliberării patriei de la 23 
August.

ккіімі, HMM ii inimi Serali 
n Огііиі Iutii ii Irtalia liiiui io иійіаі 

Zilei плийі
(Urmare <Bn pag. l-a)

E. M. LUPENI: Avram p. VasHe, 
Bartos A. loan, Coromei I. loan, 
Bozgan 1. Niceiae, Buhuși T. Vasile, 
Bîrla D. Iosif, Biro M, Mihail, Crai
nic N. Sabin, Gîta P. Victor, Das- 
cMu A. Dumitru, Farkaș I. Andrei. 
Fodor P. loan, Ficea 1. Grigore, 
Gall E. Nicolae, Gbresz A. Zoltan, 
Gligor I. Nicolae, Huszti St. Ștefan, 
Kir I. Andrei, Kravieaza A. Andrei, 
Mărcuș L. Ludovic, Pali Gh. Eme- 
rk, Putz C. Rudolf, Peter A. Еше- 
ric, Tătaru N. loader, Șimo F. 
Alexandru, Suba I. Mircea, Serali- 
neacu 1. Ștefan, Istvknuț G. loan,

Adunările festive au fost urmate 
de manifestări cultural-artistlce în
chinate Zilei minerului.

Prin realizări deosebite in sporirea producției și a productivității mun
cii, brigada minerului Apostol Vasile din sectorul I el minei Nricani se 
menține tună de lună pe lista eviden (iaților în întrecere.

PAS
(Urmare din pag. l-a)

taine un perete drept, neted, par
că ar fi fost tăiat de o mîuă 
nevăzută cu un cuțit uriaș. Peretele 
negru și masiv, împreună cu stîlpii 
de oțel perfect a liniați și cu grinzile 
in consolă ce susțin tavanul dc 
stîncă formează un culoar luminos 
în care își ocupă locul puternicul 
transportor modern. E un adevărat 
tunel subteran, uniform și lung de 
aproape o sută de metri, prin care 
se revarsă ca usi șuvoi strălucitor, 
fără sfîrșit cărbunele, producția aba
tajului. Iată rodul muncii pline de 
avînt și pasiune al acestei harnice 
brigăzi.

N-au trecut decît trei luni de cinci 
in abatajul frontal de pe stratul ÎS. 
panoul 1, de la mina Vulcan a apă
rut pentru prima dată combina de 
cărbune. Noul utilaj modern, utili
zarea lui a ridicat multe probleme in 
fața minerilor din brigada acestui 
abataj. Se cerea oamenilor, în pri
mul rînd. disciplină, o bună pregă
tire profesională. spirit organiza 
toric. lată de ce. în fruntea brigăzii 
a fost numit unul din cei mai destoi
nici mineri ai sectorului — Lebădă 
Gheorghe. Tînărul miner crescut la 
mină în spiritul disciplinei și exi
genței veteranilor, a condus timp 
de 7 ani o brigadă de pregătiri care 
a realizat în ultima vreme avan
sări chiar de cîte 110 — 115 metri 
pe lună. Totuși, deși a trebuit să-și 
părăsească ortacii, auzind de noul 
utilaj cu care s-a dotat abatajul, a 
preluat noua brigadă fără să stea pe 
gînduri. A pornit cu entuziasm la 
rezolvarea problemelor. Ce a stînje- 
nit activitatea brigăzii ? Transportul 

, defectuos pe direcțional, indisciplina 
I unor oameni. Asupra remedierii a-

I U N E
cestor deficiențe și-a concentrat bri
gadierul toată atenția. La cererea 
lai transportoarelor li s-a făcut o 
montare mai buaă, au fost nivelate, 
apoi el și-a reorganizat brigada. E- 
fectivul a fost redus de la 45 la 30 
de oameni. In fruntea schimburilor 
■a ales pe cei mai buni mineri, pe 
eombainierii Оши Dumitru, Hai
damac Ioan, Pavel loan. Și ceea ce 
e important a reușit să inaufle orta
cilor lui spiritul de disciplină, răs
punderea pentru organizarea supe
rioară a lucrului, pe măsura cerin
țelor noului utilaj. Priceperea și pa
siunea brigadierului și-au dovedit 
roadele. Brigada înaintează cu cîte 
două fîșii pe zi, uneori și cu trei, 
realizmd în două luni o avansare 
de aproape 70 de metri, o depășire 
de paste 1000 tone cărbune și un 
randament cu o tonă pe post mal 
mare decît înainte.

Brigada lui Lebădă a prins aripi. 
Pasiunea și încrederea în tehnica 
nouă, priceperea și tenacitatea dau 
aripi minerilor brigăzii lui Lebădă 
Gheorghe spre a se ridica spre noi 
înălțimi...

Nuca G. Ilar Ie, Lăcătuș P. Francisc, 
Pirvu R. Hti.

E. M. VULCAN: Urdaș I. Vasile. 
Călin P. Vasile, Munteanu N. Sabin, 
Faluvegi 1. Coloman, Goița V. Pa
vel, Vasiliu N. Gostache, Mihai M. 
Gheorghe, Romanescu C. Ștefan, 
Constantin M. Mihai, Peter M. Gri
gore.

E. M. ANINOASA: Sima Gh. Va
sHe, Opreană T. Gheorghe, Costea 
P. Zaharle, Lup Maria Petru, Hen- 
tea P. loan, Ilie 1. Nicolae, Molnar
S. Selas, Casian T. Traian, Giiitu 
Alecu Gostache, Moraru 1. Constan
tin, Plăvlță 1. Gheorghe, Burlekener 
Fr. Alexandru, Blodea I. Nicoară, 
Șteț St. Petru, Gheorghe 1. loan, 
Igna N. loan, Brînzan Gh. loan^, 
Kelemen Gh. Otto, Hanna I. Ioan, 
Bosca 1. lean, Brinzeu M. Cornel, 
Becsi M. Ambrozie.

E. M. PETRILA: Bunei и I. Cons
tantin, Ciopleanu Gh. Emilian, Mi- 
halac V. Rudolf, Matei I. Nicolae, 
Stan I. Constantin, Moldovan I. Io
sif, Stroia A. Ladislau, Demeny I. 
iosif, Radu D. Vaier, Brindușa Г. 
loan. Pleu T. Mircea, Cîmpean C. 
Nicolae, Ambruș E. Nicolae, Matei 
loan, Cepălău I. Aurel. Ionite V. 
Aurelian. Trofin T. Teodor, Glodeanu 
N. luliu, Pleșcan Gh. Constantin, 
Lucaci A. Iosif, Pașcandi I. Traian.

E. M. LONEA: Policiuc S. Dio- 
nisie, Miclăușoiu 1. Ioan, Bouleanu 
A. loan, Nlcolau L. Tiberiu, Pădu- 
reanu M. Traian, Popescu 1. Nicolae, 
Voinic D. Paul, Trif D. Eugen, Kotva 
I. Francisc, Bogiea I. Ioan, Mfclea
T. loan.

E.D.M.N. : Mihai Gh. Dumitru, 
Kadar E. Grigore, Minecan V. Va
sHe, Dron P. Gheorghe, Gheorghe 
N. Tănase, Popa N. FiHmon.

Л
Tot cu acest prilej s-au acordat 

titluri de. funcții unui număr de 172 
brigadieri mineri. itiaiștii mineri, 
tehnicieni, ingineri și personal de 
conducere.

♦

♦♦ 
«

♦

♦

« 
««

♦
♦
♦

♦ ■

«

Sint perioade cind. adinourile 
supun oamenii unor examene grele, 
cind bogățiile subpămîntene se 
lasă smulse numai cu prețul unor 
eforturi care cer minerilor price
pere, tenacitate, multă voință. Cim
peanu Gheorghe și minerii din bri
gada sa din sectorul l Aninoasa 
treceau tocmai printr-o asemenea 
perioadă. Abatajul cameră nr. 9 
ajunsese la hotar. Apăruse o apo- 
fiză ce trebuia curățată de cărbu
ne. Podirea, pregătirea, pentru tre
cerea cu exploatarea la banca in
ferioară a stratului — toate aces
tea cereau ope

rații dificile, mult 
îngreunate de pre
siunea се-și ma
nifesta tot mai puternic prezența. 
Se îngrămădiseră toate și pe bri
gadier il străfulgeră întrebarea:

— Le vom face față la timp ? 
Cimpeanu luase brigada in pri

mire cu o lună fi ceva in urmă. 
Pînă atunci lucrase în frontalul 
lui David Ioan. Muncise ca miner, 
apoi ca șef de schimb pînă cind i 
s-a încredințat conducerea 
abataj.

lată-l acum aici, față în 
greutățile, cu răspunderea
abataj, pentru planul brigăzii.

In acea zi în abataj apăru un 
om. încă t'inăr, voinic, cu mișcări 
sigure.

— Am venit să văd. cum merge

lucrul. Știu că ai ceva greutăți și 
o să vedem ce-i de făcut.

Era David, brigadierul. Cel ca- 
re-l crescuse ca miner, cel care-l 
recomandase ca șef de brigadă. 
Erau alături, așa cum au muncit 
ani de-a riadul, și Cimpeanu iși 
dădu seama că toate greutățile 
vor fi învinse...

de nădejde, ca buni organizatori 
ai producției, evidențiați in intre- 
cerea socialistă.

*

■Ar

Cimpeanu Gheorghe 
gurul ortac care fi-a 
din abatajul lui Daoid

nu e sin- 
luat zborul 
spre a con-

Daoid Ioan vorbește despre oa
menii pe care i-a crescut ca des
pre oameni apropiați, dragi, l-a 
înconjurat cu aceeași grijă pe ca
re a simțit-o și el, atunci cind a 
făcut primii pași in minerit. Era 
in ianuarie 1947 cind a făcut pri
ma cunoștință cu mină. Fusese 
repartizat să lucreze în abatajul

♦
♦♦ ♦
♦♦ 
♦
♦ «

♦
♦ ♦♦
♦
♦♦ 
♦♦ 
î
X 

î

PREȚ
Harnicii mineri sînt prețuiți și 

stimați pentru munca lor frumoasă, 
pentru rezultatele pe care le obțin 
zi de zi, pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea industriei noastre mi
niere.

Numeroasele ordine și medalii, in
signele de fruntaș in întrecerea so
cialistă, slegulețele purpurii de evi
dențiat în întrecere, fotografiile de 
la panourile de onoare, confirmă

Brigadierul David i-a atras pe toți 
minerii mai oechi din brigada sa 
la munca de creștere și formare a 
oamenilor. In schimbul său, mine
rul Sas Teodor se ocupă de Bird a 
Sabin, de Gheorghiu loan : i-a tri
mis la școala de calificare pentru 
ajutori mineri și, după fiecare lec
ție, le demonstrează cum trebuie 
aplicate practic cunoștințele teore
tice. La fel se ocupă și șeful de 
schimb Lungu loan de Damian 
luliu și Man Nicolae care, de ase
menea, au urmat cursuri de califi
care, devenind

♦ 
♦
* 
♦

Purtători ai unei prețioase tradiții minerești■ ■

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
te 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

acestui.

fată cu
pentru

duce alte brigăzi. In fiecare an, 
aproape, de sub mina comunistu
lui David a ieșit cile un brigadier. 
In 1958, cind s-a cerut un miner 
buri pentru a conduce un nou a- 
bntaj cameră, lui David i-a plecat 
un șef de schimb: Mujnai Nico
lae. Nn an mai tîrziu, printre bri
gadierii sectorului I Aninoasa a 
apărut un nou nume: Roman Pe
tru, pînă atunci tot șef de schimb 
în brigada lui David. Iar acum 
citeva luni, Cimpeanu. Toți briga
dieri de frunte, toți conduc aba
taje din care iau drumul spre ziuă 
mii de tone de cărbune peste plan 
Nici unul nu l-a făcut de rușine, 
pe acela care i-a format ca mineri

bătrlnului Dumitraș Victor și a- 
lurici și-a dat seama ce înseamnă 
să intilnești un om care să-ți dez
văluie tainele meseriei, să te ajute 
să devii nu numai miner bun. ci 
si om. A continuat să învețe și de 
la brigadierul Mănăilă Vasile in 
abatajul căruia a lucrat in conti
nuare ca șef de schimb și de unde, 
in 1956, a fost ridicai ca șef de 
brigadă. Din I960 brigada sa ex
trage cărbune din
abataj al acestei mine 
Iul de pe 
dat seama 
muncii îl 
velului de
însușirea de către ei a tehnicii noi.

mineri de nădejde.
Brigadierul Da

vid Ioan se min- 
drește, pe drept 
cuvînt, cu reali

zări care vorbesc despre hărnicia 
și priceperea în minerit a ortaci
lor săi: peste 2000 tone de căr
bune peste plan, la care sint hotă- 
riți să adauge, pînă la 23 August, 
încă 500. Dar ceea ce este 
prețios: creșterea oamenilor, 
un adevărat pedagog, ca un 
tovarăș, el pune mare preț
creșterea oamenilor. Și, prin aceas
ta, el continuă o prețioasă tradi
ție minerească, tradiție care con
tribuie la formarea de mineri mi
nunați, de brigăzi puternice care-și 
înscriu numele pe panourile de e- 
noare ale întrecerii socialiste pen
tru mai mult cărbune.

I. BRANEA

mai
Ca 

bun 
pe

cel mai mare 
țronta- 

stratul HI. David și-a 
că la frontal, succesul 
hotărăște creșterea ni- 
calificare al oamenilor.
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♦

♦♦
♦

♦

« 
♦
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♦
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♦ 
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и I R E
conștiinciozitatea m muncă și vred
nicia minerilor, confirmă prețuirea de 
care se bucură din partea partidului 
și guvernului oropsiții de odinioară.

Astăzi, în acest august liber, mi
nerii sărbătoresc și sînt sărbătoriți.

In semn de prețuire și stimă, ar
tiștii amatori le-au dedicat frumoase 
programe în care vorbesc despre 
hărnicia for, despre realizările regi
mului democrat-popular, despre via
ța luminoasă a minerilor.

Astăzi minerii se vor intîlni eu 
ortaci de-ai lor — artiști amatori — 
nu în mină, ci în sălile cluburilor 
muncitorești sau la serbările cîmpe- 
nești ce vor avea loc în toate cen
trele miniere din Valea noastră. Vor 
sărbători împreună ziua lor, se vor 
bucura împreună. Formațiile artis
tice vor urca scenele de unde vor 
transmite mesajul, entuziasmul și 
bucuria celor sărbătoriți. Mineri frun
tași, bine cunoscuți pentru rezulta
tele obținute în muncă vor fi pre- 
zenți la marea lor sărbătoare, vor 
fi cîntați în programele formațiilor 
artistice de agitație.

Minerul e Jîrz, la greu nu clintește.
Pe drum de victorii nimic nu-1

oprește ;
Pe drum glorios, condus de partid, 
Nu-I înspăimântă al cărbunelui 

zid.
Așa sună o strofă din programul 

brigăzii artistice de agitație a sec
torului VII de la mina Aninoasa ce 
va fi prezentat azi la serbarea câm
penească. Brigada vorbește apoi 
despre succesele obținute de mineri 
în cinstea zilei lor și. drept prețuire, 
le adresează felicitări :

Vă dorim tuturor bucurii, sănă
tate,

Să aveți mereu așa rezultate
Și izbînzi în anii ce vin...
Pentru voi ridicăm paharul cu 

vin.
Cîntece și versuri vor însoți, de 

la Uricani pînă la Cimpa, pe harnicii 
mineri. Pînă tîrziu, în cînt șî vese
lie minerii vor petrece de ziua lor-

D. GHEONEA
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i:
FAȚA ÎN FAȚA: D O U Â LUMI TRANSFORMĂRI
Oricine trece prin sala de festivi

tăți a minei Lupeni răetine impre
sionat în fața ueui uriaș basorelief 

ее domină întreaga încăpere. Baso
relieful e compus din două tablouri 
eu adînci semnificații. Ele pun fată 
în față două lumi — trecutul și pre
zentul acestei vechi exploatări car

bonifere din bazinul Văii Jtatai.

Evocări
Primul tablou nu-i poți compara 

eu vreo imagine din viață. Aceas
tă imagine, ca și tot trecutul plin 
de jale și umilinți trăiește doar în 
amintirile bătrînilor mineri. Minerul 
pensionar Farkaș Mihai, unul din 
veteranii Lupeniului, ar putea evoca 
multe momente triste din viața lui 
din trecut. Ar putea povesti despre 
munca istovitoare, de 12 ore pe zi 
în mină, din frageda tinerețe. Ar 
putea povesti despre ziua aceea de 

septembrie 1917. cînd din cauza unei 
explozii și-au pierdut viața 59 de 
mineri. Printre ei i-a murit tata și 

un frate. Foamea, umilința și viața 
de rob pe care o trăiau minerii îi 

revoltau pe tot niai mulți. Răbdarea 
le-a ajuns la limită. Au cerut pîine, 
dreptul la viață. Li s-a răspuns cu 
gloanțe.

Vremuri de demult. Ele pot fi e- 
vocate și de Feher Vasiie. Pașuth 
Ignat, Curuț Iuliu, Kocsis Francisc 
și Kocsik Mihai și încă de mulți alți 
veterani ai Lupeniului. Dar imagi
nea pe care ne-o înfățișează aceste 
evocări ca și tabloul basoreliefului, 
întreaga lume de demult, cu tot cor
tegiul ei de suferinti și nedreptăți a 
fost sortită pieirii. A fost învinsă 
de lumea nouă pe care o făuresc și 
o trăiesc minerii zilelor noastre timp 
Se 20 de ani de la eliberare.

Prezentul biruitor
...Grupuri de oameni. Chipuri și 

staturi diferite, fi aseamănă doar 
îmbrăcămintea — haina și casca de 
miner — și, mai ales, optimismul 
de pe fețele lor. Privind mai mult 
tabloul ai impresia că imaginea 
prinde viață, că vezi oamenii nriș- 
cînd, că le auzi rîsetele sănătoase. 
Parcă te afli în mijlocul curții ex
ploatării. dominată de atmosfera vie, 
specifică fiecărei amiezi, la ora 
schimbului. Da, sînt aceiași oameni 
— minerii Lupeniului: veseli, uniți 
de aceeași preocupare: dorința de 
a smulge adîncurilor sute șî mii de1 
tone de cărbune în plus. Des
pre munca lor rodnică, des
pre viața lor plină de bucurii 
vorbesc nu numai fețele zîmbitoare, 
optimiste. Privește în jur. Pe aleile 
minei, pe locurile unde cu 35 de ani 
în urmă sîngele minerilor străpunși 
de gloanțe și baionete înroșea pă- 
mîntul negru, cresc acum mii de 
flori. Privește in jur. Vezi pe colina 
ее se ridică în vecinătatea minei 
silueta dantelăriei unui puț nou, 
modern, vezi noile galerii ce des
chid calea spre adîncuri, spre bogă
țiile pămîntului. In adîncuri se află

S A T I S F
Petre Constantin, miner șef de bri

gadă : Față de angajamentul de a 
depăși planul, anual cu 3 500 tone 
cărbune, brigada noastră a realizat 

un plus de peste 4 000 tone. In viitor 
realizările noastre vor fi și mai 
mari. Frontalul nostru va fi dotat 
cu transportoare blindate și armă

turi metalice moderne. Iată satisfac
ția noastră; conștiința datoriei îm
plinite, siguranța unor înfăptuiri de 
viitor.

Gheorghe Giuclea, inginer: Au 
trecut 11 ani de cînd am absolvit 
Institutul de mine, timp în care am 
muncit aici, în mijlocul colectivului 
minei Lupeni. Această perioadă con
stituie pentru mine o a doua facul
tate : facultatea vieții, a practicii.

Anton Duban, lăcătuș de mină: 
De cîțiva ani am în sarcină între

ținerea celor mai moderne utilaje 
eu care a fost dotată mina : combi
na, plugul de cărbune. Utilajele 
funcționează în bune condițiuni. u-

noile utilaje și mașini modeme cu 
ajutorul cărora minerii înving duri
tatea stratetor și trimit la suprafață 
miile de tone de cărbune în plus. 
Iată în această privință cîteva cifre 
grăitoare; амяа Lupeai e datată 
în prezent cu o combină, pluguri de 
cărbune, haveze; transportul cărbu
nelui e complet mecanizat, fiind de
servit de 266 transportoare, din care 
petru blindate, (față de 36 existente 
în 1938), de 90 locomotive (față de 
15 cîte erau in 1938).

Mina a crescut, s-a modernizat.

In ultimii opt ani s-au cheiiuit pes
te 400 milioane iei pentru dezvolta
rea ei. Au intrat în producție noi 
blocuri, rețeaua principală a lucră
rilor miniere a ajuns la 115 km față 
de 34 km existenți în 1938. S-au ex
tins metodele de exploatare moder
nă, s-au îmbunătățit radical condi
țiile de muncă și de securitate ale 
minerilor, lată doar cîțiva din fac
torii care au asigurat ca producția 
din anul 1963 să fie de aproape 3 
ori mai mare decît cea realizată cu 
20 de ani în urmă, iar productivita
tea șă ajungă în 1964 la 1,20® tone 
cărbune pe post, de două ori mai 
mare decît cu 10 ani în urmă.

Privești șirul de oameni din curtea 
minei ce se revarsă spre adîncuri 
Recunoști siluetele bine clădite, pline 
de forță ale lui Petre Constantin și 
fraților Ghioancă. Sînt oamenii cei 
mai cunoscuți la mină. Și e firesc. 
Numele lor e nelipsit de pe lista 
fruntașilor și evidențiaților. Brigă
zile lor. întregul colectiv al secte-

А С T I I
șurînd munca minerilor, sporind rea
lizările lor.

Emilian Meiuș, tehnician: Lucrez 
la mină de 18 ani. Intre timp am 
absolvit școala medie tehnică, am 
urmat cursurile serale ale Institutu
lui de mine, iar acum mă pregătesc 
pentru examenul de stat. Mi-am ales 
o temă de proiect în legătură cu 
sistematizarea și dezvoltarea minei, 
lată condițiile ce mi s-au creat, prin 
grija partidului.

Fran.cisc Simo, prim maistru minier ; 
La începutul anului mi-am cumpă
rat un turism „Moskvîci". Acum mă 
pregătesc de concediu» împreună cu 
familia voi întreprinde o excursie 
prin țară. Itinerariul: Sibiu, Odorhei, 
Onești. Suceava, Cluj. Baia Mare 
Șatu Mare, Timișoara, Porțile de 
Fier. Turnu Severin și prin defileu 
acasă. Copiii mei, eu însumi, vom 
cunoaște frumusețile patriei. E p sa
tisfacție mare I 

rului Hi și-au depășit de muit anga
jamentele anuale asumate în între
cere. In șirul de oameni îi poți re

cunoaște pe minerii Jurj Gheorghe 
și Praja Traian. A trecut un an de 
cînd au preluat brigăzile din cele 
mai mari frontale ale sectorului II. 
De atunci se mențin lună de lună 
în rîndul evidențiaților. Pot fi recu- 
noscuți Lukacs Andrei, Gyorgy A- 
lexandru, mineri din marele abataj 
mecanizat din sectorul IV B. Recu
noști pe minerii Băcanu Sava, Taloș 
loan, Gligor Nicolae, pe Ferenezi

Balaj, Mihuț Pavel, Horvath Caro), 
făuritorii noilor drumuri subterane 
spre, bogăția pămîntului și mulți oa
meni tineri luptători destoinici pe 
frontul cărbunelui, care formează 
generația nouă a minei Lupeni — 
generație demnă de visurile înain
tașilor, de marile imperative pe ca
re anii noi i le pun în față.

Kilometri
Trecind hotarul Lupeniului, din

spre vest, de unde apele Jiului se 
prăvălesc învolburate printre ma
lurile abrupte, te impresionează 
profund tabloul ce ți se înfățișea
ză brusc, în toată măreție lui. 
Vezi noua față a orașului: maies
tuoase blocuri cu 3—4 etaje, spa
ții comerciale moderne, cu vitrine 
mari, luminoase, străzi largi, as- 

. faltate. înconjurate de flori, de 
verdele arbuștilor decorativi. Iți 
pui întrebarea firească: unde e 
Lupeniul de acum 20 de ani. cu 
cocioabe și bordeie, cu străzi în
guste, năpădite de întuneric și 
mizerie ? Privind mai mult tabloul 
descoperi adevăratul secret al та- 

I rilor transformări ce s-au petrecut 
pe aceste locuri, lată: in spatele 
noilor construcții se ridică spre 
cer dantelăria de oțel a unei ma
carale uriașe. In imediata apropie
re a macaralei construcții masive 
ale noilor blocuri. Iar pe schele 
și in jurul construcțiilor — un fur
nicar de oameni — constructorii. 
Deci, iată secretul marilor trans- 

; formări: șantierul, oamenii.
Parcurgi kilometri întregi pe 

■ șoseaua modernă a orașului. De o 
" parte și de alta același tablou — 

construcții noi, — și ca o comple
tare — macarale, schele, construc-

• tori. Dovadă că Lupeniul reînnoit 
I întinerește mereu.
• Sîntem in cartierul Braia. In lo-
• cui Vechii colonii se ridică azi aici 
j blocuri moderne, vesele, îmbrăca-

Ei, martirii, atunci în august ’S9, 
sub ploaia de gloanțe ucigătoare 
știau că idealul pentru care își var
să sîngele, pentru noi, generația de 
azi, va deveni realitate. Și visurile 
se împlinesc de 20 de ani, zi de zi...

In orașul unde acum 25— 30 de 
ani muncitorii luptau pentru cuceri
rea celor mai elementare drepturi 
— dreptul la muncă și la o bucată 
de pîirie — astăzi bătălia se dă pen
tru cucerirea cetății științei și. cul- 
tarii. Nobilă bătălie! Iși găsește 
expresie în orice colț al orașului. 
Cei 3 553 de elevi ai școlilor gene
rale de 8 ani din oraș iau cunoștin
ță numai din relatările profesorilor 
lor că aici. în urmă cu 20 de ani. 
n-au existat decît în jur a 1 000 de 
elevi care frecventau cu mari greu
tăți puținele școli din acea vreme. 
Școala medie — cu secțiile zi și 
serală —, școala profesională cu 
numeroase secții atestă faptul că ge
nerațiile viitoare se pregătesc pen
tru viață, pentru procesul de cons
truire a unei vieți noi. Semnificativ 
este faptul că aici, unde mulți mi
neri își petreceau altădată după-amie- 
zile și serile, după ore de lucru is
tovitoare, descărcînd saci la moara 
dm localitate pentru a ia ce față 
greutăților materiale, azi șirul lor 
nesfîrșit se îndreaptă zi de zi după 
terminarea schimburilor, spre diferi
tele forme ale învățămîntului profe
sional și tehnic, spre așezămintelr 
de cultură.

Pentru binele populației
In anul 1930 în Lupeni au existat 

15 prăvălii particulare. In prezent 
in orașul întinerit își desfășoară ac
tivitatea 29 magazine alimentare, 28 
magazine de produse industriale, lu 
unități de desfacere a produselor de 
fructe și legume și 13 unități de ali
mentație publică.

in trecut n-a ținut nimeni evi
dența volumului de mărfuri desfăcu
te populației. Deci, nu există cifre 
de comparație; Or, în prezent, pose
dăm cifre suficiente pentru a reda 
creșterea volumului de mărfuri des

de șantier
te cu plăci de cărămidă. Locatarii 
— familii de mineri, preparatori, 
filatori, constructori și-au ocupat 
de mult noile apartamente. Pe 
balcoane și la geamuri zimbesc cu 
veselie soarelui de august mii de 
flori multicolore. Tot în acest car
tier se ridică un nou cinematograf 
modern cu 500 de locuri. In anii 
de la eliberare, in Lupeni au fost 
construite 69 de blocuri, cu 2332 
de apartamente, școli și spitale 
noi, complexe comerciale și coope
ratiste. Și ce e important: se con
struiește în continuare din plin, cu

Fața nouă a Lupeniului

Gtriteira ia anii din urmă a deve
nit os element indisolubil legat de 
preocupările cotidiene. Cele 26 740 
de votame de la biblioteca clubului 
aduc în casele miilor de cetățeni 
comorile spirituale ale omenirii, fac 
pe acei care caută neobosit în filele 
lor, să privească cu încredere viitorul 
care prinde tot mai mult contur. In 
cadrul clubului — edificiu al cul
turii înființat în anii noștri — cul
tura a găsit un sălaș permanent și 
pentru totdeauna. Cei 50 de membri 
ai cercului de artă plastică de aici 
au făcut deseori ca pe tărîm cultu
ral Lupeniul să fie pomenit atît pe 
plan intern cît și internațional. 
Mîini bătătorite, creatoare de bunuri 
materiale, fac în aceste zile în ca
drul orelor de repetiție să răsune 
cu mult patos ,,Simfonia 1812“ a lui 
Ceaikov.ski cu care se pregătesc 
membrii orchestrei simfonice pentru 
faza pe țară a concursului formațiilor 
artistice de amatori — ediția 1964. De 
asemenea, membrii celorlalte cercuri 
și formații ce activează în cadrul 
clubului, fac ca tezaurul cultural al 
orașului Lupeni să se îmbogățească 
continuu.

Acum douăzeci de ani a început 
o epocă nouă. Lupeniul ca și în
treaga Vale a Jiului a intrat în 
epoca marilor transformări. Această 
dată a marcat începutul grandioasei 
metamorfoze. Transformarea Văii 
plîngerii în Valea visurilor impli
cite.

T. KARPATIAN

făcute de unitățile comerciale, fapt 
ce oglindește în bună măsură creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Iată doar cîteva cifre com
parative.

in primul semestru al acestui an 
au fost desfăcute populației- mărfuri 
industriale în valoare de 117 935 000 
lei, cu 1 918 000 lei mai multe de
cît în primul semestru al’anului tre
cut, iar sporul volumului mărfurilor 
alimentare pe aceeași' perioadă este 
de aproape 4 500 000 lei.

intensitate. Aici, în cartierul Braia 
se înalță blocuri noi. Șantierul 
s-a extins insă și mai mult, aproa
pe de centrul orașului. Aici, pe 
strada Gh. Șincai, se ridică silueta 
a două macarale uriașe. In umbra 
lor se ridică un bloc nou, cu 20Ѳ 
de apartamente.

Pe fiecare lot, pe fiecare colț de 
șantier se lucrează cu febrilitate. 
Oamenii șantierului, Sandu Tudor, 
Horvath Andrei, frații Pap, Ale
xandru Constantin, Fierăstrău loan 
și mulți alții care au făurit noile 
edificii ale Lupeniului și-au extins 
activitatea pe kilometri întregi. 
Prin munca lor neobosită Lupeniul 
întinerește mereu.
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Acord privind organizarea 
celei de-a doua expoziții 

industriale japoneze 
la Moscova

MQSCOVA 8 (Agerpres).
Intre Consiliul Unional al Came-' 

rei de Comerț a U.R.S.S. și Aso
ciația japoneză pentru dezvoltarea 
comerțului exterior 
semnat la Moscova 
vire la organizarea 
expoziții industriale 
U.R.S.S.

Ea expoziție, care 
în iunie 1965, participă peste 200 
firme industriale și comerciale japo
neze dintre cele mai mari.

— „Getro", s-a 
acordul cu pri- 
celei de-a doua 

japoneze în

se va deschide

Pillllll [[inlialilur 
ie la liistiwitz

FRANKFURT PE MAIN 8 (Ager
pres).

In procesul criminalilor de la 
Auschwitz tribunalul a continuat au
dierea martorilor. Fostul deținut 
Friederich Ilirsch a relatat despre 

torturarea unui deținut pe faimosul 
„balansor al lui Boger". Un alt mar
tor, Hubert Christoph, fost ofițer 
SS-ist, a arătat că el era împuterni
cit să transporte cu un camion de- 
ținuții la crematoriu și eă el primea 
de fiecare dată pentru această 
„muncă" o rație suplimentară de 
alcool. Martorul Werner Fiege a 
afirmat că acuzatul Klehr se ocupa 
cu selecționarea deținuților bolnavi 
pentru crematoriu. „Dacă intîlnea un 
deținut care nu arăta prea bine, el 

‘îl înscria automat pe lista condam- 
;naților“, a declarat Fiege.

ГГГГП

Agravarea situației din Cipru
‘ NICOSIA 8 (Agerpres).

Un purtător de cuvînt al forței O.N.U. în Gipru a declarat vineri sea
ra că patru avioane cu reacție, aparțintnd forțelor aeriene militare ale 
Turciei, au zburat vineri seara deasupra Ciprului, mitraliind portul Polis 
din estul Ciprului. Nu au fost semnalate victime.

' Totodată, guvernul din Ankara, a trimis președintelui Makarios „un 
avertisment solemn", in care îi aduce la cunoștință că în cazul cînd ofen
siva ciprioților greci asupra portului Mansura, nu va înceta, vor fi 
trimise deasupra Ciprului, precum și asupra Nicosiei, noi avioane militare. 

Ca urmare a situației care s-a creat prin atacul avioanelor militare 
turce cit și prin intensificarea ciocnirilor între ciprioții turci și greci in 
diferite localități ale insulei, toate forțele militare cipriote grecești au 
fost puse începînd de vineri seara în stare de alarmă pe întreg teritoriul 
insulei.

In același timp, aproximativ 50 de soldați aparținînd contingentului 
turc, aflat în Cipru, au fost aduși vineri seara la Nicosia, unde au luat 
poziție de luptă în apropierea „liniei verzi" care separă cele două comu
nități în capitala Ciprului.

Concentrarea de trupe atit de o parte cit și de cealaltă a „liniei verzi", 
precum și tensiunea care domnește la Nicosia, l-a determinat pe gene
ralul Thimaya, comandantul suprem al forței O.N.U. din 
o audiență 
Kuciuk.

urgentă președintelui Makarios, precum și

Turcia concentrează trupe 
la frontiera

8
unor

ANKARA
Potrivii unor informații apărute 

în presa turcă, guvernul turc a pus 
în stare de alarmă o serie de unități 
armate navale și aeriene staționate 
în raza portului Iskanderun din su
dul Anatoliei. De asemenea, au fost 
anulate toate 
soldaților din

In cercurile 
arată agenția 
consideră că aceste măsuri au 
luate pentru a para o eventuală 
barcare a Greciei în Cipru.

O serie de informații provenite

(Agerpres). 
informații

permisele 
unitățile 
politice 
France

ofițerilor și 
armate.
din Ankara,
Presse, se 

fost 
de-

Agenția vietnameză de presă anunță

№1 violări ale
HANOI 8 (Agerpres).
Agenția vietnameză de ■ presă a- 

nunță că „Statele Unite au trimis din 
■nou avioane care au violat vineri 
• și sîmbătă, în decurs de 20 de ore. 
I de trei ori spațiul aerian al R.D. 
1 Vietnam".
misiunea de 
mandament

Vietnameze 
ternaționale
care enumera aceste noi cazuri de 
violare a spațiului aerian în regiu
nile Quang Binh 
de către un avion 
un grup de patru 
cu reacție și apoi

.nouă avioane americane cu reacție.

Agenția menționează că 
legătură a înaltului co 

al Armatei Populare 
a adresat Comisiei in- 
un mesaj de protest în

In mesajul de protest al misiunii de 
legătură se subliniază : „acestea re
prezintă noi acte de provocare ale 
imperialiștilor americani împotriva 
Republicii Democrate Vietnam și o 

violare a acordurilor de la 
din 1954 cu privire la Viet-

cum relatează agenția Viet- 
de presă „misiunea de le- 

a cerut Comisiei internațio-

Cipru, să ceară 
vicepreședintelui

cu Grecia
din Alexandropolis
că începînd din dimineața zilei de 
vineri. în aceasta regiune de la fron
tiera 
lungul 
șoară 
te ale

(Tracia) arată

cu Grecia, preeum și de-a 
fluviului Marița, se desfă- 

importante concentrări arma- 
forțelor militare turcești.

Declarația 
purtătorului de cuvînl 

al guvernului turc
ANKARA 8 (Agerpres).
Vineri seara a avut loc la An

kara sub președinția primului minis
tru al Turciei, Ismet Inonu, o șe
dință extraordinară a Consiliului de 
Miniștri. Dezbaterile au fost consa
crate situației din Cipru. La sfîrșitul 
dezbaterilor, ministrul Informațiilor 
și purtătorul de cuvînt al guvernului, 
Aii Ihsan Gogus, a dat publicității 
o declarație în care se spune : „Gu
vernul a examinat evenimentele 
Cipru și a luat măsuri militare 
cesare. S-a procedat la o serie 
demersuri pe plan diplomatic".

Purtătorul de cuvînt a recunoscut 
că vineri seara la ora 21,45 G.M.T.. 
patru avioane cu reacție ale armatei 
turce au zburat în semn de. avertis
ment deasupra Ciprului.

din
ne-
de

și Nghe An, întîi 
american, apoi de 
avioane americane 
de un alt grup de

gravă 
Geneva 
nam".

După 
nameză 
gătură
nale să recomande guvernului ame
rican să pună imediat capăt provo
cărilor. actelor de sabotaj și violă
rii suveranității și teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam, să res
pecte și să ducă la îndeplinire în 
mod corect acordurile de la Geneva 
cu privire la Vietnam".

Măsuri luate 
de guvernul grec

ATENA 8 (Agerpres).
Corespondentul

Presse relatează 
rilor avioanelor 
supra Ciprului, 
naționale al Greciei, P. Garufalias, 
a ordonat consemnarea generală în 
cazărmi a forțelor armate grecești 
lin regiunea Traciei, precum și a 

tuturor militarilor forțelor navale din 
Marea Egee.

Au fost puse, de asemenea, în sta
re de alarmă toate forțele militare 
ale celor trei arme: terestră, nava
lă și aeriană. Statul major al ar
matei grecești, relatează France Pres
se, este într-o strînsă legătură 
comandamentul din Nicosia.

Agenției France 
că în urma zboru- 
militare turce dea- 
ministrul apărării

Plecarea 
lui Zenon Rosides 

la New York

cu

NICOSIA 8 (Agerpres).
Zenon Rosides, reprezentantul 

manent al Ciprului la O.N.U., a 
părăsit sîmbătă Nicosia, îndreptîn- 
du-se spre New York. Intr-o decla
rație făcută la plecare el a relevat 
că imediat după sosirea sa la New 
York îl va vizita pe secretarul gene
ral al O.N.U. pentru a discuta si
tuația care s-a creat în Cipru, pre
cum și posibilitatea convocării ime- 

a Consiliului de Securitate 
examinarea actelor de agre- 

ale Turciei împotriva Cipru-

diate 
pentru 
siune 
lui.

per-

CHAMPAGNOLE. — La 8 august 
prefectul departamentului Jura a fă
cut cunoscut că în urma concluziilor 
și a avizului unanim al medicilor și 
tehnicienilor, care au întreprins ul
timele cercetări pentru depistarea 
celorlalți cinci mineri îngropați în 
galeriile subterane ale minei din 
Champagnole, s-a hotărît abando
narea lucrărilor de salvare. Aparatele 
nu au găsit nici un loc gol în regiu
nea în care la 4 august s-a produs 
prăbușirea de teren.

ABIDJAN. - In Republica Coas
ta de Fildeș s-a sărbătorit cea de-a 
4-a aniversare a proclamării inde
pendenței. Cu acest prilej, în capitala 
țării au avut loc o serie de festivi
tăți. Președintele Republicii, Felix 
Houphouet-Boigny, â rostit o cuvîn- 
tare radiodifuzată. El a chemat 
populația țării „să-și unească rîn
durile și să muncească în pace pen
tru viitorul statului".

KUALA LUMPUR. - 
Sănătății ai Federației 
anunțat că epidemia de 
tinuă să se extindă mai 
tul Irengganu. Numărul 
de această boală 
Totodată numărul 
mate de holeră a

- Ministerul 
Malayeze a 
holeră con- 
ales în sta- 
celor morți

se ridică la 127. 
cazurilor confir- 

crescut Ia 1 088.
centrul de experi-
Jose, statul Cali-
„Titan-3“ a ex-

timp

NEW YORK. La 
mentare din San 
fornia, o rachetă 
plodat pe rampa de lansare,
ce era supusă unor probe.

Agenția Associated Press 
nează că la 2 mai o rachetă 
a explodat la baza aeriană Edwards, 
din același stat.

DELHI. Un autobuz care trans
porta 45 de persoane a derapat pe 
un pod la aproximativ 40 de kilo
metri de Nagpur (statul Maharash
tra), căzînd într-un rîu, 14 persoane 
s-au înecat.

Scrisoarea adresată de Siria 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 8 (Agerpres).
Reprezentantul permanent al Si

riei la O.N.U., Rafi Asha, a adre
sat președintelui Consiliului de Se 
curitate o scrisoare în care atrage 
atenția Consiliului asupra incidente
lor ce au avut loc la 5 august la

mențio- 
similară

v
frontiera siriano-izraeliană. Inciden
tele, provocate de pătrunderea • unei 
unități izraeliene în sectorul postului 
de frontieră Medoun, au luat sfîrșit 
numai în urma intervenției Comisiei 
O.N.U. pentru supravegherea armis
tițiului în Palestina, se arată îu 
scrisoare.

NEW YORK 8 (Agerpres).
ba 7 august, în cursul serii, Con

siliul de Securitate a reluat dezba
terile în legătură cu incidentele din 
Golful Tonkin.

Președintele Consiliului de Secu
ritate pe luna august, Siebert Niel
son (Norvegia), a dat citire unei 

declarații, privind invitarea reprezen
tanților R.D.
lui
ma 
forma 
dința
R.S. Cehoslovace, Franței, S.U.A. și 
U.R.S.S. Jiri Hajek (Cehoslovacia) 
a declarat că „guvernul R.S. Ceho
slovace condamnă cu hotărîre agre
siunea forțelor armate ale S.U.A. 
împotriva R.D. Vietnam". Roger 
Seydoux (Franța) a subliniat că 
„ritmul acțiunilor și reacțiilor în 
Asia de sud-est este din ce în ce 
mai alarmant". El a arătat că „tre
buie să se realizeze o negociere, adi- 

. că o
resate 
parte 
menea 
consecințe incalculabile". Adlay Ste
venson (S.U.A.) a negat, in expu-

nerea sa, faptul că forțe maritime 
militare ale S.U.A. au încălcat apele 
teritoriale ale R.D. Vietnam. P. 
Morozov (U.R.S.S.) a subliniat 
„guvernul sovietic condamnă cu 
tărîre agresiunea S.U.A. și cere
vernului american încetarea imedia
tă a - acestor acțiuni împotriva R.D. 
Vietnam'1.

Data ședinței următoare a Consi
liului de Securitate nu a lost încă 
stabilită.

D. 
că 

ho- 
gu-

de sud 
punctele 
pe care 
au luat

Vietnam și Vietnamu- 
pentru a-și expri- 
de vedere, sub 

o vor prefera. La șe- 
cuvîntul reprezentanții

conferință între puterile inte- 
pentru a se apăra această 

a lumii împotriva unor ase- 
evenimente care ar putea avea

8 (Agerpres).
săvîrșit la 6 august im- 
Juan Lechin, cu citeva 

ca el să părăsească pos- 
a

лі m săptămîna care a trecut si
tuația din Congo s-a menținut prin
tre problemele internaționale la or
dinea zilei. Evenimentele din această 
țara, greu încercată, s-au succedat 
cu repeziciune. Primul ministru, 
Chombe, și-a încheiat turneul prin 
țară, întreprins pe un itinerar ce 
depășea 5 600 kilometri, fără să fi 
obținut rezultatele scontate de el.

Conducătorii răsculaților nu au dat 
crezare speculațiilor puse în circu
lație de Chombe în cursul acestui 
turneu, în sensul că ar fi dispus să 
facă modificări substanțiale în gu
vern, vizînd anumite posturi cheie 
pentru a deveni mai ademenitoare, 
în favoarea reprezentanților forțelor 
patriotice.

In actuala etapă a situației din 
Congo, promisiunile nu mai pot de
termina evenimentele. După ce rînd 
pe rînd, toate înțelegerile 
ciliere încheiate de fostul 
al Katangăi secesioniste 
rea Națională Congoleză
ba), cu Comitetul de Eliberare Na
țională (sediul la Brazzaville), au 
fost rupte datorită faptului că actua
lul premier nu și-a respectat promi
siunile, a devenit clar că problema 
reconcilierii nu mai este la ordinea 
zilei, șansele reducîndu-se aproape 
la zero. De acest lucru s-a convins 
și Chombe. mai ales după înfringe- 
rile suferite la Stanleyville de tru-

peie. guvernamentale conduse de în
suși generalul Mobutu. Noua victorie 
a răsculaților, pe care agențiile oc
cidentale de presă încep să-i denu
mească armata populară, recunoscînd 
astfel caracterul de anvergură al 
operațiunilor militare desfășurate de 
el, a creat posibilități reale ca aceș
tia să facă joncțiune cu trupele 
răsculate de sub comanda lui Mu
fele. A șasea parte din teritoriul

Comentariul 
săptămînii

de recon- 
președinte 

cu Mișca- 
(Lumum-

ceput a se deda la atacuri grave 
la adresa republicii vecine, Congo 
(Brazzaville), care ar permite refu- 
giaților congolezi să-și organizeze 
lupta de eliberare. Guvernului ve
cin din Burundi i s-au adus acuzații 
similare. Totodată, Chombe a dat 
publicității „un ultim avertisment" 
care viza direct țările vecine. Prin 
această propagandă premierul urmă
rește două lucruri : să justifice o 
eventuală intervenție străină și să 
camufleze eșecurile sale militare și 
politice pe plan intern. De aseme
nea, el a adresat cereri de ajutor 
Belgiei și altor puteri occidentale 
de ale căror pozijje Chombe se sim
te încurajat. In acest context se în
scrie vizita lui Harriman, secretar 
de stat al S.U.A. pentru problemele 
politice, în Belgia. Potrivit surselor 
oficiale,
vute cu ministrul afacerilor externe 
Spaak ar fi fost discutate 
tiuni legate de sporirea 
militar al celor două țări 
go. Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A. a de
clarat că „Statele Unite și Belgia 
se află în consultări strînse pentru 
a hotărî daca poate fi întreprinsă 
o acțiune comună în vederea spriji
nirii guvernului congolez de a resta
bili ordinea".

In această situație este greu de 
presupus limita pînă la care fostul 
președinte secesionist al Katangăi va 
merge în acțiunile sale.

C. ALEXANDROA1E

in cadrul întrevederilor a-
care își are sediul la

de nord, Kivu, Congo de 
în curs lupte între forțele 
și cele guvernamentale, iu 
cărora se află unități ale 

în

doar ches- 
ajutorului 

către Con-

Reacția provocată 
de atentatul 

împotriva lui J. Lechin
LA PAZ 
Atentatul 

potriva lui 
ore înainte
tul de vicepreședinte al Boliviei, 
suscitat, potrivit agenției France 
Presse, o reacție violentă în toată 

hotărît 
de ore. 
Centra - 
adoptat

țara. Federația minerilor a 
sâ declare o grevă de 48 
iar diverse partide politice și 
la sindicală boliviană au 
moțiuni de protest.

Congo-ului se află în prezent sub 
conducerea și controlul guvernului 
răsculaților
Albertville. In Congo central, Kwilu, 
Katanga 
sus sînt 
patriotice 
rîndurile
jandarmeriei katangheze, sosite 
țară la cererea lui Chombe. Pierde
rile în oameni și materiale din 
tea forțelor guvernamentale nu 
sînt de mult publicate, ele fiind 
sate ca informații secrete.

In fața acestei situații, Chombe 
se pregătește să joace o carte pe
riculoasă. Este vorba de pregătirea, 
deocamdată, diplomatică, a unei in
tervenții străine în Congo. El a în-

par- 
mai 
da
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