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ÎN MEMORIA EROILOR MINERI
in toate localitățile Văii Jiului 

sărbătorirea ' Zilei minerului a prile
juit manifestări entuziaste ale dra
gostei cu care partidul și statul nos
tru inconfoară muncitorii adîncuri- 

lor. In cluburile muncitorești, îmbră
cate in, haine de sărbătoare, au a- 
vut loc adunări festiDe în prezența 
a sute și sute de oameni ai muncii; 
a domnit entuziasmul, atmosfera 
unei sărbători dragi. Sărbătoritul a 
fost minerul zilelor noastre, urmașul 
luptătorului din august ’29 pentru 
dreptul la pline și o viață de om, 
minerul care în anii lumii noi, so
cialiste, a devenit un om înaintat.

cani, la toate adunările festive s-au 
trecut în, revistă marile izbînzi. cu
cerite de harnicii noștri mineri în 
întâmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. în lupta pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, pentru realizarea unor indici 
tehnico-economici superiori, succese 
care au devenit posibile prin îmbu
nătățirea continuă a condițiilor,- -prin 
folosirea din plin a tehnicii și meto
delor avansate, prin organizarea 
superioară a muncii. S-a vorbit, de 
asemenea, despre sarcinile de viitor, 
sarcini cărora minerii le vor da via
ță cu siguranță, chezășie fiind grija

196-1.

In cadrul adunării festive ce a avut loc la Palatul cultural din tu- 
peni consacrată Zilei minerului, tova rășul Dejeu Dumitru, președintele Go- 

regional înmînează OrdiUul Muncii 
din l.upCni.

rfîțțqtțțlui, .executiv al Sfatului popular 
clasa 111-a 'minerului Diana Chițu

Stăpîn al tehnicii moderne'; conștient 
de marile imperative ce i se pun in 
țață, în cadrul măreței opere de de- 
săvîrșire a , construcției socialiste.

Minerul zilelor noastre e om al 
bunăstării, căruia munca îi aduce 
bucurii, satisfacții, o viață 1 demnă. 
La Lupeni, Vulcan, Petrila sau 13 ri-

In pri
pășeau 

membru 
minelor

specifică a-
tradiționale

Vîrstnici 
veterani

grevis- 
ai zile- 
pionieri

■ pur- 
adunat
orașu- 

toate lo- 
\ aii .liu- 

loate 
bazimt- 

carbonifer au sosit de
miterilor pentru a aduce

tineri, 
luptelor 
mineri 
noastre.
cravatele

partidului și statului pentru- a îmbu
nătăți continuu condițiile lor de 
muncă și de'viață, precum și' hotărî- 
rea minerilor de a răspunde prin 
fapte grijii și dragostei cu care sini 
înconjurați.

In cadrul sărbătoririi, o deosebită 
avut momentele cind 

celor mai buni 
mineri, ingineri și 
tehnicieni li s-au 
înminal înalte 
distincții acorda
te de statul nostru 

... cu prilejul zilei 
lor. Prin fața me
selor îmbrăcate in 
purpură și împodo
bite cu flori ale 
sălilor ■ festive au 
trecut pe rina 
sărbătoriții ■— zeci 
de mineri, tehni
cieni și ingineri. 
Slnt oameni cu 
merite în bătălia 
cu adînc,urile, pen
tru smulgerea 
bogățiilor 
tul ui și 
lor în 
înfloririi
miei’ patriei.

I. DUBEK

semnificație au

Decorați cu Ordinul Muncii

Marinca Mihai 
miner șef de brigade — 

mina Aninoasa

Mardâre Eftimîe 
maistru minier 
mina Uricani

Karacsonyi Rudolf 
miner șef de brigada — 

mina Vulcan

Velek Ioan
miner șef de brigadă — 

mina; Lupeni .

al Comitetului oră- 
partid, Szuder Wiliam,

pămin- 
punerea 

slujba 
econo- 

Fe-

(Continuare 
în pag. 2-a)

9 august 
Lupeniul comemo
rează 35 de ani de 
la luptele muncito
rilor mineri din au
gust 1929, sărbă
torește Ziua mi
nerului. Orașul e 
dominat de dimi
neață de atmosfe
ra vie, 
ceste i
sărbători 

ai 
te, 
lor 
cu
purii s-au 
în centrul 
lui. Din 
calitățile
lui. de la 
exploatările 
lui nostru 
legații ale
omagiul lor celor care , conduși de 
partidul comuniștilor. au înfruntat 
cu eroism gloanțele, jertfi.ndu-se. pen
tru cauza scumpă a clasei munci
toare, pentru libertatea și fericirea 
întregului popor. , .. .

и и .sediului Comitetului orășe
nesc de partid s-a format treptat o 
coloană impresionantă, de oameni ai 
muncii, mineri și muncitori de la toate 
exploatările bazinului și. dip, celelalte 
unități ale C.C.V.J., de pionieri și 
oameni ai muncii din ; Lupeni, îm- 
brăcați sărbătorește, purtînd coroane 
și buchete de flori. In j run te cu 
fanfarș minieră, coloana s-a îndrep
tat spre placa comemorativă ridica
tă în incinta minei in memoria eroi
lor mineri din august 1924 
mele rînduri ale coloanei 
tovarășii Alinășan Bujor, 
al C.C. al P.M.R.. ministrul
și energiei electrice, Popa Dumitru, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid. Cervencovici "Andrei, 
secretar al Comitetului regional de 
partid, Lazăr David, membru al Bi
roului Comitetului regional de partid, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani. Gliioancă 
Victor, secretar 
șenesc de
membru al Biroului Comitetului oră
șenesc de partid, director general al 
C.C.V.J.. Momeu Samoilă, ifîembru 
al Biroului' Comitetului: orășenesc de 
partid, președintele Consiliului local 
al sindicatelor. Blaj Traian, membru 
al Biroului Comitetului orășenesc de 
partid, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Orașului 
Petroșani. Ghinea Ioan, membru al 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid, prim-secretar ,al Comitetului 
orășenesc U.T.M., activiști, de partid, 
și ai organizațiilor de masă,-conducă
tori de întreprinderi' și' instituții.

Coloana s-a oprit in incinta minei. 
Îmbrăcată sărbătorește, in fața mo
numentului eroilor (primul ■-clișeu) 
străjuit de mineri fruntași în pro
ducție și de pionieri. In acordurile 
unui marș funebru, intonat de fan
fară, a început depunerea de'-coroa-

ne. Au fost depuse coroane de flori, 
din partea Comitetului, regional- de. 
partid •Hunedoara,, Comitetului orașe-, 
nqsc de .partid Petroșani, ^Jusiliului 

. local al .sindicatelor Petroșani, Sfatu
lui popular al orașului Petroșani. 
Comitetului orășenesc U.T.M. Petro
șani. Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, din partea comitetului orășe
nesc de partid Lupeni, comitetului de 
partid al minei Lupeni. Sfatu-

CÎNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ
De dimineață pipă seara rir- 

ziu, mii de mineri împreună 
cu familiile au petrecut la fru
moasa lor sărbătoare.

La Uricani ca și la Lupeni. 
ia Vulcan ca și la Aninoasa 
la Petrila ca și la Lonea, pre
tutindeni Ziuă minerului a fost 
sărbătorită cu bucurie 
ziasm. Și la tot pasul 
soțit pe bravii mineri 
dansul și voia bună..

Săptămînî la rînd,
tregi, în timp ce minerii muu-

și entu- 
i-au Îh- 
muzica.

zile în-

timp ce
înfundat

ceau in . adîncurițî- (în 
pichamerele. duduiau 
în luptă cu munții iucioși din 
adîncuri, ortaci de-ai lor îi a- 
companiau de pe scene în ritm 
voios de pași 
tiștii amatori 
pețit 
găti 
care 
ziua

Pe
(radele improvizate în aer

-șimelodii. Ar- 
nu și-au precu- 

pentru a pre- 
programe

eforturile 
frumoase 
i-au delectat pe mineri 
lor.
scenele cluburilor, pe

cu
de

ber s-au perindat pe rînd for
mațiile artistice care și-au de
pănat programele, cinstind pe 
cei harnici.
tată din
liberă.

Multi
rați de
medalii

și devotamentului lor — eveni
ment pe care artiștii amatori

lui popular al orașului jLupem. .Apoi, 
■coloana s-a - îndreptat, spre placa, co- 
.mc-morativă de la,, uzina electrică, 
locul unde, au-foșt masacrați; în-i di
mineața zilei de 6 august, 1929., din 
ordinul stăpînirii burgheZo-moșie- 
r'ești. 22-de mineri greviști./Aici‘s-au 
depus coroane din partea exmgată- 
rilor miniere și unităților CC.V.J. 
(în clișeul din mijloc). Un.moment 

l-a constituit depunerea de 
flori de către văduva Ana 
cărei soț. minerul - Golcea 
lost asasinat în timpul 
grevei, și de alte soții 
(clișeul de jos). Au de- 

zeci. de buchete
reprezentanții, tinerei

s&Jeinn 
buchete 
Golcea. 
Vasile.

de
al

es-
ii-

munca lor avîn- 
galerii, viata noastră

mineri au fost deco- 
ziua lor cu ordine și 

prețuire a hăriTIcT-'i

(Continuare în pag. 2-a)

a 
reprimării 
de mineri 
pus, de asemenea, 
pionierii . — 
generații.

După solemnitatea depunerii de co
roane, în Palatul cultural a urmat-un 
program cultural artistic închinat Zilei 
minerului, prezentat de orchestra 
simfonică.' și de formațiile cultural- 
artistice ale clubului central din 
localitate.



STEAGUL RQȘU

bună
(Urmare din paq. ba)

п-au omis зв-l surprindă în pro- 
granjele lor.

Stadioanele din Lupeni, Uricanl 
și Auiuoasa, Valea Morii din Vul
can si împrejurimile Peirjiei au ră
sunat de cînt și veselie pînă tîrziu; 

sărbătoarea a continuat cu același 
entuziasm, la braț cu cîntecul și 
dansul, în sălile cluburilor muncito
rești.

Ar

- Așa e obiceiul niiiiieresc: ba pe
trecere ca și în muncă ortacii să 
fie împreună. Minerii între ei se 
simt bine și unde se întîlnesc doi, 
trei apare și veselia.

Duminică după-amiază, pe stadio
nul din Lupeni și-au dat întîlnire 
sute de familii de mineri. De astă 
dată n-au venit ea suporteri, să-și 
vadă jucînd echipa favorită, ci ca... 

sărbătoriți, să petreacă de ziua 
ier.

Pe stadion au venit și artiștii a- 
matori ai clubului din localitate, fan
fara, orchestra de balalaici, de mu
zică ușoră. soliști vocali și instru
mentiști. taraful de muzică populară 
și formația de dansuri.

De Ziua minerului, membrii fan
farei. îmbrăcați în costume noi- 
nouțe, au cîntat răspîndiod voie 

bună. Șefii de brigăzi Dascăiu 
Dumitru și Muszta Alexandru se 
veseleau împreună cu ortacii lor și 
cp familiile, sorbind bere rece de la 
gheață și ascultînd muzică.

Maistrul de transport Cîta Silviu, 
maiștrii mineri Drîinboreanu Pavel, 
Stolcea loan, frații Țomșa Ernest 
și Geta via n — minerul pensionar 
Nagy Andrei, minerii Angelescu 
loan și Gută Nicolae precum și un 
grup format din echipele de trans
port ale lui Mătăsăreanu Hie. Pre- 
doșan Ioan și Drotzinger Rudolf 
priveau evoluția pe estradă a orches
trei de balalaici admirîndu-1 pe cel 
mai tînăr interpret, pe micul Săndel. 
care nu era cu mult mai mare ca 
însăși instrumentul pe care-1 minuia.

Spre înserat orchestra de thuzîcă 
ușoară i-a invitat pe sărbătoriți la 
dans pe terasa clubului din locali
tate. Aici, în acordurile muzicii, pe
rechi, perechi de tineri au dansat 
pînă șeara tîrziu.

☆

lor dobîadite în întrecerea socialis
tă.

Și pe bueă dreptate zîaibetul de 
pe fața minerilor era justificat. Ei 
sînt aceia, care, lucrînd la sute de 
metri adîncime. au daț patriei noas
tre socialiste mii de tone cărbune 
peste plan. Numai minerii de la 
Cimpa I au trimis la ziuă în cins
tea Zilei minerului și a celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
7 681 tone de cărbune peste plan. 
Minerii sectorului HI al minei Petri
la au dat și ei 
6680 tone cărbu
ne in afara sarci
nilor de producție.

— Am tras tare 
în primele 7 luni 
ale anului, spu
nea un miner din 
sectorul V al mi
nei l.onea. Azi e 
ziua noastră, a 
minerilor, și după 
o muncă însufleți
tă, plină de roa
de, petrecem, as
cultăm muzică, 
vorbim despre 
ginduriie noaâțre 
de viitor.

Peste oraș se 
lăsase înserarea.

In pădurea de 
arini, minerii au
dansat, au încins hore, s-au veselit. In 
jurul orchestrei de muzică populară 
se încinsese o horă în toată regula.

Duminică am asistat și la o ser
bare pionierească în curtea școlii 
elementare din Petrila. in jurul fo
cului de tabără pionierii și școlarii, 
alături de dascălii lor, au sărbătorit 
și ei Ziua minerului.

☆

La Uricani, Ziua minerului •— tra
diționala sărbătoare a celor care prin 
muncă smulg din adînc bogățiile 
pămîntului —- a fost sărbătorită cu 
multă însuflețire. Prospețimea di
mineții senine de august a găsit 
străzile orașului gătite în veșminte 
sărbătorești. încă de dimineața, gru
puri de mineri. îmbrăcați în haine 
de sărbătoare, au început să se în
drepte spre o pitorească poiană de

lingă orașul nou. Dinspre poiană, 
acordurile cîntecelor interpretate de 
orchestra formată din artiști amatori 
pluteau purtate de briza răcoroasă 
pîn$ departe. Se interpretau melodii 
de muzică populară șl ușoară.

Printre minerii care se îndreptau 
spre poiană puteau fi văzuți șeful 
de schimb Tiikeș Ștefan. maistrul 
Mardare Eftimie, artificierul Boțoi 
loan, șefii de brigăzi Covașă Ghe- 
orghe. Maxim facob, Tirizic Alexan
dru, Tătaru Ambrozie, pe piepturile

Pe estrada improvizată de pe Valea Morii din Vulcan 
tinerii dansatori au contribuit la voioșia și entuziasmul 
cu care minerii au petrecut ele ziua lor.

carora străluceau ordine și medalii, 
răsplată a muncii rodnice.

Bine organizată, serbarea cîmpe- 
nească a fost dominată de o veselie 
molipsitoare. Chioșcurile alimentate 
din belșug eu dulciuri și băuturi 
răcoritoare, bufetele bine aprovizio
nate erau mereu asaltate. Zeci de 
fețe de mese erau întinse peste pa
jiștea verde a poienii. Se ridicau 
toasturi prin care minerii își expri
mau dragostea față de partid, bucu
ria pentru viața nouă pe care o 
trăiesc, hotărîrea de a obține noi 
succese în muncă.

Soliștii Năsăieanu loan, Vascu 
Ecaterina, Nagy Eugenia. Vîjdea Ga- 
vrilă, Șerbănică Victorița se între
ceau în măiestrie și erau răsplătiți 
eu aplauze. Pînă către seară, dealu
rile Uricaniului au răsunat de cîn- 
tece și voie bună-

s

RĂSPLATA HĂRNICIEI

ÎNTRECERII SOCIALISTE

In perioada 1 — 10 august, pe 
baza rezultatelor obținute în în
trecerea ce se desfășoară între ex
ploatările din cadrul Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului, primele 
locuri sînt ocupate de:

I

Exploatarea somieră
Față 

de 
pian

Față 
de an-

meat

Vulcan 105t% 103%
Lonea 182% 100%

Pe sectoare pe primele locuri
se situează:
Sectorul II Vulcan 117% 1»5%
Sectorul III Lonea 118% 100%
Sectorul 111 Lupeni 110% 108%
Sectorul IV Vulcan 110% 108%
Sectorul II Aninoasa 108% 10»,%
Sectorul 11 Uricani 106% 103%
Sectorul I Vulcan 1<®% 103t%J
Sectorul 1 AntoMsa 105% H»%.
Sectorul IV Lonea 108% •»%•

Pe loc de frunte
Minerii de la Vulcan continuă sa 

obțină noi succese. In perioada 1—10 
august ei au extras peste plan mai 
bine de 1 000 tone de cărbune coc
sificabil și energetic. La această de-

depășire au contribuit în mod deo
sebit colectivele sectoarelor 1. III, 
IV și V. Numai din abatajele secto
rului III au fost extrase în plus de 
prevederile planului 707 tone de căr
bune cocsificabil. In prezent minerii 
de la Vulcan se situează in frun
tea întrecerii pe bazin. In cadrul 
exploatării sînt create condiții pen
tru ca munca să зе desfășoare și în 
continuare cu spor, pentru ca mine
rii de aici să extragă în cinstea zi
lei de 23 August, așa cum s-au an
gajat, noi cantități de cărbune pes- 
te plan.

Cărbune peste plan
Graficul de producție al minei U- •

ricani oglindește în aceste zile reali
zări tot mai însemnate în muncă. In 
intervalul 1—10 august minerii de 
aici au extras din abataje încă 413 
tone de cărbune cocsificabil peste 
prevederile planului. De menționat 
faptul că toate sectoarele acestei ex
ploatări și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan la extracția căr
bunelui. Cele mai mari realizări le-a 
dobîndit colectivul sectorului II, care 
a extras în plus 382 tone de căr
bune. In abatajele cameră ale aces
tui sector s-au obținut randamente 
medii de peste 7 tone cărbune pe 
post.

La amenajarea parcului

Duminică după-amiază, grupuri 
oesfîrșile de oameni ai muncii se 
îndreptau spre pădurea de arini da 
lîngă sfatul popular din Petrila, 
spre stadionul din Petrila. Erau mi
neri de ia cele trei guri de mină 
de la Lonea, mineri și preparatori 
din Petrila, forestieri, constructori.
lucrători din comerțul socialist, cadre 
didactice, care au ținut să participe 
la tradiționalele serbări cîmpenești 
ținute cu prilejul Zilei minerului.

La serbarea cîmpeaească din pă
durea de lingă sfat au participat 
mai bine de 2 000 oameni ai mun
ții. Printre cei prezenți erau mineri 
din brigăzile lui Policiuc Dionisie, 
Nedelcu Nicolae. Danciu Moise de 
la mina Lonea, Laszlo Ștefan, Bar
tha Francisc, Cîșlaru loan de la mi
na Petrila. forestierul Bucur Vasi- 
le împreună cu familia. Pe fața fie
căruia puteai citi veselie, optimism, 
bucuria vremurilor noi pe care le 
trăim, hotărîrea de a munci cu elan 
sporit pentru consolidarea succese-

(Urmare din pag. l-a)

lele lor dirze au trădat emoție. 
Lui Diana Chițu, Koncse Enteric, 
Velek loan, Deak luliu. Peter Nagy 
Carol, Simo I rancisc de la Lupeni, 
lui Mardare Eftimie de la Vrie ani, 
lui Gosnia loan. Marincă Mihai, Pop

distincții cit și florile gingașe, attt 
felicitările, cit și strîngerile de minâ 
sincere ale ortacilor lor, ale oameni
lor in mijlocul cărora lucrează și 
trăiesc. Toate sinț expresia marii 
prețuiri cu care sint înconjurați de 
partid, guvern și întregul popor cei 
ce scot din adincuri cărbunele.

Pînă nu de must, 
lîngă clădirea direcției 
minei Lonea se afla 
un teren viran. Daca 
treci azi prin Lonea 
în locul terenului vi
ran se poate vedea un 
scuar de toată frumu-

Utilaje noi
In perioada 1 ianua

rie — 25 iulie munci
torii de pe șantierele 
de construcții din Va
lea Jiului au primit în 
folosință numeroase u- 
tiiaje moderne.

La Petroșani și Pe
trila, de exemplu, au 
fost aduse în ultimul 
timp 3 macarale de

sețea; cu alei presă
rate cu prundiș roșu, 
ronduri cu flori, bănci, 
arbuști, luminat noap
tea cu lămpi fluores
cente. La amenajarea 
acestei zone verzi o 
contribuție de seamă

pe șantierele de
tip Bocșa, o macara 
R.S.K-4, topeți meca
nice, compresoare pen
tru zugrăveli și vopsi
torii etc. Datorită lor 
în trimestrul II a. c„ 
productivitatea muncii 
pe aceste șantiere a 
sporit față de trimes
trul I cu W la setă.

au adus-o muncitorii 
de la I.G.Q. Petrila. »' 
Ei au transportat și 
descărcat aici 1200 
m c de pămînt, au e- 
xecutat lucrări de ni
velare.

construcții
Răspunzînd cu neî 

inițiative grijii partidu
lui și guvernului față 
de viața și condițiile^ 

lor de lucru, construc
torii au trecut recent 
ia preluarea în acord 
global a lucrărilor de 
zidării, zugrăvire și 
mozaicare.

Andrei, Popa loan, Suciți Viorel, de 
la Aninoasa, lui Boteanu Nicolae de 
le Petrila, lui Karacsonyi Rudolf de 
la Vulcan, li s-a prins pe piept Or
dinal Muncii, iar altor 108 mineri, in
gineri și tehnicieni li s-a decernat 
Medalia Muncii.

Au fost felicitați, li s-au sirlns cu 
căldură miinile, li s-au urat noi vic
torii în bătălia cu adincurile, viață 
lunga, fericită. Li s-au oferit flori. 
Flori gingașe, viu colorate. Florile 
au crescut din pămîntul sub care 
minerit taie, pușcă și transportă căr
bunele — aurul negru. Florile li se 
cuvin minerilor I

Li se cuvin minerilor attt înaltele

----------------------- - « -■- -.— « - ; ■»! Іі»ч ЧЧШ. . ■ пиши--

Rod al aplicării unei inițiative valoroase

250 ni avansare lunară

De ziua lor, ortacii sînt din nou împreună. In mijlocul naturii frip
tura e mai gustoasă, berea mai plăcută, iar cîntecele îndeamnă la veselie

• La comitetul de partid al minei
• Aninoasa se discuta, deunăzi, des- 
J pre îndeplinirea de către brigăzi 
' a angajamentelor ele întrecere lua-
• te în întîmpinarea celei de-a XX-a 
» aniversări a eliberării patriei. Se 
I aminteau cifre ce reflectă realiză- 
J iile brigăzilor conduse de David
• Ioan, Schneider Frencisc, Roman
• Petru, Gall Mihai, Оргеапи loan,
• Bojte Adalbert și multe altele.
• Dincolo de cifrele amintite apărea 
J o adevărată revărsare de forță șl
• inițiativă, de hărnicie in marea în- 
« trecere ce se desfășoară în întim-

I
pinarea apropiatei sărbătpri. Din
tre aceste, cifre, rețineau atenția 
mai ales cele care vorbeau despre 
« munca brigăzii de mineri conduse 
‘ de Cristea Aurel din sectorul 1. 

• La îndemnul comunistului Cris- 
• tea, minerii acestei brigăzi au a- 
• plicat, primii la Aninoasa, iniția- 
• tiva „două timpuri. pe fiecare 
І schimb și aripă" ui abatajul lor 
• cameră. Acum ei se pot mindri nu 
J numai cu titlul de veterani in a- 
Îplicarea acestei inițiative, ci și eu 

realizări care-i situează in frun- 
, tea celorlalte brigăzi de le aceas- 
5tă exploatare minieră. Avansare 
. lunară de — 250 m. Attt au înain- 
• tat în cele două aripi ale abata- 
I jului, ortacii lut Cristea. Și, de 
• aici, un randament de 7,98 tone 
* pe post.
* Aceste realizări încununează gri

ja brigadierului Cristea Aurel, a 
șefilor de schimb Angheluță Ena- 
che, Bognar Eugen și Karll Gheor- 
ghe pentru organizarea minuțioa
să a lucrului. Căci, intr-adevăr 
nu-i ușor să efectuezi zi de zi, lu
nă de lună cite două pușcărl în 
fiecare schimb, pe fiecare aripa. 
Trebuie dată bătălia pentru ciștl- 
garea minutelor, și ortacii lui Cris- 
tea știu să cîștige minute. Pentru 
aceasta ei lucrează împreună cu 
mecanicul de mină la prelungirea 
crațerului după fiecare timp, să 
puște direct pe crațerul acoperit 
cu poduri spre a realiza economie 
de timp la încărcare, să efectueze 
simultan evacuarea cărbunelui șt 
fixarea armăturilor de susținere a 
tavanului. Timpul economisit îl 
ajută să realizeze fiecare în șut 
cite două puseuri pe fiecare aripă, 
să încheie fiecare ti cu cite 6 m 
avansare la fiecare front de lucru 
din abataj. La un loc, 12 m avan
sare zilnică.

Așa muncesc minerii aoestei bri
găzi pentru a putea extrage înir-o 
lună 42ѲѲ tone de cărbune, față 
de 2775 cit a prevăzut planul aba
tajului pe iulie.

O asemenea realizare n-ar putea 
fi posibilă fără un înalt spirit de 
disciplină. Schimbul se face la fața 
locului, astfel că în abataj munca 
nu contenește. De la începutul a- 
cestui an au trecut 7 luni, dar in

" .............................. îs 

te abataj : 
acest timp In brigadă nu s-a înre- Z 
gistrat decit o absență nemotiva- J 
tă. Bina singură, dar brigada n-a J 
trecut-o cu vederea. Minerul Bidi- f 
guț Nicolae, cel care a făcut ab- ♦ 

sența nemotivată, a fost chemat în ș 
fața brigăzii să dea socoteală j 
pentru această abatere de la dis- ♦ 

' ciplină. t
— Ce s-or Intirnpla dacă toți • 

am lipsi de la șui, i-au arătat or- * 
iacii, la exemplu de la Ioanăș | 
Gheorghe, de lee Zamfir loan, de ț 
la Brădățeanu Ilie, mineri eare * 
știu ce înseamnă disciplina pentru î 
succesul muncii brigăzii. Bodescu • 
Mitran, Drăghici sint vagonetari. • 
dar ei știu că au un rol important • 
în brigadă: să încarce la rol cite t 
90—100 vagonete pe șut. Zi de zi, J 
ei sînt la datorie.

Bidiguț a înțeles și aceasta a • 
fost prima, dar și ultima absentă J 
nemotivată din acest an. •

In schimb, succesele sînt multe. - 
Succese demne de minerii acestei • 
brigăzi pe care munca, disciplina, I 
i-a format ca oameni înaintați. Nu J 
este lipsit de semnificație faptul • 
că din cei 22 mineri ai acestei brt- • 
gâzi. 11 sînt comuniști, membri șl * 
candidați de partid. Tocmai et * 
sînt aceia care dau minunate e- * 
xemple de muncă și care prin pu- • 
terea faptelor lor îndeamnă întrea- * 
ga brigadă spre succese de seamă > 
în întrecere. f

♦
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Г“I IV Drumul lemnului

HARTA ECONOMICĂ 
A MOLDOVEI DE NORD

al 
al

PETRE BERIGĂ 
secretar

Comitetului regional Suceava 
Partidului Muncitoresc Romîn

prea puțin.care se vorbea
o economie rudimentară, Ța- 
Sus s-a menținut ani de-a 
în anonimat. Referindu-se la

iemnuiui, a cărei 
pondere, în econo
mia regiunii, este 
astăzi de 32 la su
tă. Creșterea gra
dului de mecani- 

a dus ia o mai 
a masei lemnoase, 

din masa lemnoasă 
sucevene o

Cifre și fapte
In fiecare localitate din regiunea 

Suceava 
magazin, 
rației de 
la 1800. 
construit 
zestrate cu utilaj comercial modern.

funcționează cel puțin un 
Numărul unităților coope- 

consum a ajuns In prezent 
In ISO comune și sate s-au 
magazine universale, in-

Aureolată cind- 
va de gloria lui 
Ștefan cel Mare, 
partea de nord a 
Moldovei a rămas 
apoi o așezare 
despre 
Avînd 
ra de 
rîndul
„starea economică” a vechii Suceve, 
enciclopedia Romîniei din anul 1938 
menționa că industria, atît cît s-a 
putut înjgheba, e concentrată în trei 
centre: Suceava. Ițcani și Burdu- 
jeni. Cîteva mori la Suceava, fabri
ca de uleiuri vegetale și fabrica de 
zahăr din Ițcani, rezumă aproape 
întreaga activitate industrială din 
acele vremi.

Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului și ca expresie a înfăptuirii e- 
conomiei socialiste unitare. în care 
toate regiunile țării se contopesc 

j - organic, transformări înnoitoare 
f 9-au petrecut în anii de după 23 Au

gust și în această regiune. In lun
ca Sucevei se înalță clădirile^ celor 
două combinate de industrializare a 
lemnului și de celuloză și hîrtie, o 
fabrică de oxigen, o întreprindere 
de reparații și întreținere. Printre u- 
nitățile nou construite în anii de 
după eliberare se numără și Uzinele 
textile „Moldova" din Botoșani, Fi
latura de in și cînepă din Fălticeni, 
Fabrica de zahăr din Bucecea, cea 
de mobilă din Rădăuți, de conserve 
— lapte din Cîmpulung și altele. 
Valoarea investițiilor alocate regiu
nii Suceava în perioada 1959—1963 
se ridică la suma de 1,9 miliarde lei.

. Paralel cu construirea de noi obiec
tive industriale s-au
treprinderile existente prin mărirea 
capacităților de producției înființa
rea de noi secții, utilarea cu mașini 
și agregate moderne. Toate acestea 
au făcut ca producția globală să fie 
în prezent de 3.6 ori mai mare decît 
în anul 1950. întreaga producție din 
anul 1948 а regiunii se realizează 

. în prezent în numai 43 zile.
' Pădurile, care ocupă 37,8 la sută 

din suprafața regiunii, au determi
nat dezvoltarea unei puternice in-

a

dezvoltat în-

dustrii de exploatare și prelucrare
■

■ ■
îți a- 
a Su-

zare a lucrărilor 
bună valorificare 
Peste 86 la sută 
exploatată în pădurile
constituie lemnul pentru industrie, 
din care, în fabricile moderne ale 
combinatului de industrializare a 
lemnului din Suceava, în fabrica de 
mobilă din Rădăuți etc., se produc 
diferite tipuri de mobilă, placaj,; 
plăci fibrolemnoase dure și izola
toare și altele. Anual la fabrica de 
mobilă din Rădăuți și CIL Suceava 
se produc 25ОѲ0 garnituri de mo
bilă de 
uși și 
36 0Ѳ0
Pentru
rășinoase. la Suceava s-a construit 
un combinat de celuloză și hîrtie 
care produce anual 55000 tone ce
luloză, 60ѲѲО tone hîrtie etc. S-a 
calculat că prin construirea celor 
două combinate, valoarea lemnului 
din pădurile Sucevei s-a dublat.

In anii puterii populare, în regiu
ne s-au efectuat numeroase lucrări 
de prospecțiuni geologice pentru pu
nerea în valoare a bogățiilor din 
subsol. Ca urmare, la Leșul Ursului 
se desfășoară lucrări de punere în 
valoare a minereurilor neferoase. 
Pentru prelucrarea acestor mine
reuri se construiește o stație de flo- 
tare la Tarnița. De asemenea, au 
fost dezvoltate minele de minereu 
de mangan din bazinul Dornelor.

„Industriei casnice a sătencelor” 
i-au luat locul puternice întreprin
deri textile cum sînt: Uzinele tex
tile din Botoșani, care produc anual 
3 800 tone fire și 5 milioane metri 
țesături, Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni, topitoriile de in și cînepă 
din Dornești, Cornul Luncii și altele.

Realizările obținute în cei 20 de 
ani de viață liberă sînt o expresie a 
înfăptuirii consecvente a politicii 
partidului, de industrializare socia
listă a țării, însuflețesc pe oamenii 
muncii din regiunea noastră și îi 
mobilizează la obținerea de noi suc
cese în întîmpinarea glorioasei ani
versări — douăzeci de ani de viață 
liberă.

înainte de eliberare în regiune 
erau modernizate doar 300 metri 
șosea și aceea în orașul Suceava în 
fața primăriei. In prezent în „Țara 
de Sus"* șoselele asfaltate se întind 
pe 263 km. Drumurile care duc la 5 
din cele 8 raioane sînt modernizate. 
In prezent, constructorii lucrează la 
modernizarea șoselei Suceava-—Bo
toșani.

diferite tipuri, 110 000 m p 
ferestre, 18 000 m c placaj, 
tone plăci fibrolemnoase. 
valorificarea deșeurilor de

In documentele vremii stă scris 
că în nordul Moldovei existau in 
1944, 120000 de anaifabeți Din șapte 
locuitori, unul 
citească.

In prezent, 
zilnic 262 000 
care sini așteptate cu nerăbdare de 
foștii anaifabeți. 
fiecare al 5-lea 
la un ziar sau

nu

în 
de

știe să scrie și să

regiune pătrund 
ziare și reviste.

Dupâ 20 de ani. 
locuitor este abonat 
o revistă.

ir

case noi s-au coo-Peste 65 000
struit în satele regiunii în cei 20 
de ani de la eliberare. In comunele 
Roma, Vlăsinești, Stiubieni și altele 
fiecare a treia casă este nouă.

І-Л
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ЗзаиияНИИÎNNOIRI
De pe terasa blocului turn 

pare în față noua panoramă
cevii. Orașul, care acum cîțiva ani 
doar se întrezărea în macheta expu
să la muzeul regional și în schițele 
arhitecților și proiectanților, își în- 
tîmpină acum oaspeții cu străzi și 
bulevarde asfaltate și luminate cu 
neon, cu parcuri și spații verzi. 
Noua magistrală, care leagă zona 
industrială a orașului cu centrul, 
este străjuită de clădiri zvelte cu 
trei și patru etaje. In noile cartie
re Mihai Viteazu, Ana Ipătescu șt 
altele s-au înălțat blocuri, cuprin- 
zînd circa 3 000 apartamente. Dar, 
Suceava continuă să fie un vast 
șantier. Constructorii ridică în con
tinuare noi blocuri, asfaltează alei 
și străzi, lucrează la termoficarea 
orașului. In cartierul Ana Ipătescu 
sînt în construcție peste 800 apar
tamente. Multe din ele își vor primi 
în curînd locatarii.

In Suceava au fost construite șî 
4 școli noi. iar alta se află în con
strucție, două noi cinematografe, un 
teatru de vară, hotel modern, sală 
de sport etc. Pentru alimentarea cu 
apă s-a construit o 
a făcut ea debitul 
opt ori.

In cei 20 de ani
de la eliberare, în Suceava s-au con
struit mai multe locuințe decît s-a 
construit pe timpul burgheziei în
tr-un secol. Paralel cu construcția 
de locuințe, se desfășoară o largă 
acțiune de înfrumusețare a orașului.

Specialiștii lucrează în centru la 
mozaic, care va constitui 
orașului: el va înfățișa 
fauna pădurilor sucevene și 
tarea economică a regiunii.

nouă sursă, care 
să crească de

care au trecut

atracția 
stilizat, 
dezvol-

FOTBAL

Med ШинііііІ la Рійиаві
Ambianță sărbătorească cu schimb 

de flori și fanioane.
Potrivit tradiției, și în acest an, 

Ziua minerului a fost sărbătorită și 
pe iărîm sportiv. Fără îndoială că 

în centrul atenției s-a situat întîl- 
nirea amicală de fotbal dintre Jiul 
Petrila și echipa iugoslavă Sloboda 
Titova. Prima repriză a oferit 
frumos spectacol fotbalistic. Pase 
om, lansări pe extreme, urmate 
centrări, care au creat panică 
careul advers, au fost aplaudate
scenă deschisă. Cîteva șuturi „bom- 

la distanță ale lui Crăciun, 
cu greu de portarul iugo- 
fost răsplătite cu ropote de 
de spectatori. Aplaudat a

un 
la 
de 
în
la

bă‘‘ de 
respinse 
slav au 
aplauze
fost și jocul tehnic al echipei iugo
slave, precum și arbitrajul bun pres
tat de Lazăr din Petroșani. In a 
doua parte а întîlnirii, atît jocul cit 
și arbitrajul au fost diametral sub 
nivelul primei părți. Iată pe scurt fil
mul meciului:

In primele minute gazdele atacă 
susținut poarta adversă și obțin trei 
lovituri de colț, rămase însă fără re
zultat. In minutul 7 oaspeții au o 
bună ocazie de a deschide scorul 
dar mingea expediată de către unul 
dintre atacanți întîlnește bara. In 
minutul 40 gazdele înscriu primul 
gol; Nicoară aleargă cu mingea pe 
extremă șl ajungînd la punctul care 
marchează colțul terenului centrează

Ritmul mecanic al unuia din pu
ternicele tractoare forestiere punc
tează egal și cadențat întreaga ar
monie. Doar funicularele. purtînd 
cu ele bușteni uriași, străbat pădu
rea în tăcere, scbițînd în aer linia 
unei poteci ce duce la vale. Pe oa
meni nu-i vezi, dar îi auzi. Ii auzi 
prin acest freamăt sonor al muncii 
cu unelte perfecționate...

De pe deal, din vecinătatea rui
nelor vechii cetăți a Sucevii, se văd 
clădirile zvelte ale celor două com
binate construite aici în anii șese- 
nalului. Lemnul, marea bogăție a 
Moldovei, poposește aici pentru scurt 
timp, plecînd mai departe în forme 
noi: mobilă, plăci fibrolemnoase, 
placaj, celuloză etc. Zilnic, fabri
cile Combinatului de industrializare 
a lemnului prelucrează în produse 
superioare aproape 500 m c mate
rial lemnos.

Mobila se fabrică aici pe bandă 
— 16 000 de garnituri anual. In 
cea mai mare parte procesul tehno
logic este mecanizat și automatizat 
Pentru a se asigura o calitate supe
rioară mobilei, lemnul parcurge de 
la intrarea sa în fabrică și pînă a 
fi ambalat și expediat magazinelor 
de specialitate, un drum lung cu 
dese opriri, care durează circa 3 
luni. Halele stat populate de oameni 
puțini dar cu o înaltă calificare, 
care minuiesc cu rapiditate și pre
cizie mașinile, dînd lemnului forma 
dorită.

La fabrica de plăci fibrolemnoase 
vizitatorul întîlnește numai opera
tori așezați în fața pupitreior de co
mandă. transformed deșeurile și 
lemnul de foc în acele plăci cărora 
li se dau diverse întrebuințări.

Această fabrică dispune de doaK 
linii tehnologice ideafioe > imm pe
tru plăci fibrolemnoase dwe, care 
folosește deșeuri de fag; și aita 
pentru plăci poroase, utifâztod ea 
materie primă deșeurile de brad. 
Acestea din urmă sînt vestite pen
tru bunele proprietăți fonoizotatoare.

36ОѲ0 tone de plăci Ies aaoal pe 
poarta fabricii, o parte dintre ele 
ajungîad, prin intermediul comerțu
lui exterior, în alte țări.

Combinatul are și o fabrică de 
placaj. Aici buștenii de fag sînt cai 
care intră în circuitul tehnologic. 
Se realizează anual circa 18-000 de 
m a de placaj.

*

Celălalt nou combinat sucevean 
realizează celuloză și hîrtie. El pre
lucrează anual circa 475 ѲѲ0 m p 

de material lemnos. Aproape jumă
tate din această cantitate o consti
tuie rezidurile fabricilor de cheres
tea, resturile provenite din prelucră
rile făcute de întreprinderile fores
tiere.

Din aceste rămășițe, care înainte' 
se foloseau doar pentru foc, se pro
duc anual 50000 tone de celuloză, 
60000 tone hîrtie. 150 milioane saci 
de hîrtie, 5000 tone de pungi...

Și astfel, lemnul pădurilor suce
vene devine din ce în ce mai valo
ros. iar afirmația că na se pierde 
nici o așchie este pe depiin adevă
rată. Un calcul recent a arătat că’ 
valoarea pădurilor sucevene, în ra
port cu prelucrarea lor, este astăzi 
dublă față de acum 2Ѳ de am*.

•'ș.
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Noi locuințe la Suceava,

din

să fie 32—32.
gazdele înscriu prin Crîsnic 
țin victoria cucerind astfel 
pus în joc.

S-au remarcat Crîsnic și 
(Minerul). Cerbu de la 
torul.

Cu un ultim efort, 
și ob- 
trofeul

Dobre
Construc-

precis la Casandra care expediază 
balonul în plasă. După două minute 
Libardi majorează scorul la 2—0 
pentru jiuliști trimițînd mingea în 
plasă, peste portarul care ieșise 
portun' din poartă.

In minutul 74 gazdele sînt
nou pe punctul de a înscrie dar unul 
dintre apărători salvează cu picio
rul de pe linia porții. Pînă la sfîr- 
șitul meciului mai sînt de semnalat 
cîteva ocazii ratate de către oaspeți, 
precum și cele ale lui Ștefănwcu și 
Casandra de la gazde.

HANDBAL IN 1

№ lliwil" a mit 
aiHamiiloi

Cu prilejul Zilei minerului, comi
tetul U.T.M. al minei Aninoasa a 
organizat numeroase întreceri spor
tive. înainte de amiază au avut loc 
meciuri de șab. tenis de masă, pre
cum și întreceri de cros. Atenția 
spectatorilor s-a îndreptat apoi spre 

meciurile de handbal în 7, la care 
au participat echipele Minerul Ani
noasa, Constructorul, Utilajul Pe
troșani și Bucura Hațeg și care ur
mau să deseneze pe câștigătoarea 
„Gupei Minerul”.

In meciul decisiv s-au întilnit Mi
nerul Aninoasa — Constructorul Pe
troșani. La repriză scorul era egal. 
Mai erau doar cîteva secunde pînă 
la fluierul final și scorul continua

»•

1. BESERMAN 
și C. DANI LA 

corespondenți

echilibrat, echipa Olte- 
cu 7—6 pe cea din Ar- 
astfel locul 3 în clasa-

cu interes întîlmrea

Шпишіп inutilii 
и nrlmi lit

Thnp de trei zile, la Petroșani, 
reprezentativele de handbai în 7 fe
minin ale regiunilor Banat, Hune
doara. Oltenia și Argeș ș-au între
cut pentru cucerirea primului loc. la 
faza interregiuni a Spartachiadei re
publicane, loc care asigură partici
parea la turneul final.

La festivitatea de deschidere, to
varășul inginer Udubășceanu Dan, 
delegat al Federației romîne de hand
bal a felicitat' pe mineri de ziua lor, 
pentru frumoasele succese dobîndîte 
în întrecerea ce se desfășoară în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării.

Prima zi de întreceri n-a pus pro
bleme celor două echipe cu preten
ție la primul loc. In primul joc., re
prezentativa regiunii Hunedoara a 
surclasat cu scorul de 26—8 tînăra 
formație din Argeș.

A doua confruntare a opus redu
tabilei formații din Banat pe repre
zentativa Olteniei. Victoria a reve-

nit bănățencelor cu scorul de 28—6.
In ziua a doua echipa din Banat 

a dispus de cea din Argeș cu scorul 
de 24—4, iar a regiunii Hunedoara 
a învins cu 13—6 pe cea a Olteniei.

In deschidere, în ziua a treia, du
pă un joc 

niei a învins 
geș ocupînd 
ment.

Așteptată
derbi a corespuns așteptărilor. Pri
mele minute au dat speranțe supor
terilor echipei din Hunedoara. Echi
pa conducea cu 1—®. Pînă la urmă 
superioritatea tehnică și-a spus cu- 
vîntul. Reprezentativa regiunii Ba
nat a învins cu 12—4 cucerind pri
mul loc și dreptul de a participa la 
turneul final al Spartachiadei repu
blicane.

Deși s-a clasat doar pe locul II, 
echipa noastră s-a prezentat într-un 
real progres.

POLO PE APA

IrtHnire la імиіі
Printre întrecerile sportive orga

nizate în Valea Jiului cu prilejul 
Zilei minerului se numără și demon
strația de polo de la Lupeni. La 
ștrandul din localitate s-au întilnit 
într-un. meci amical echipele Prepa
ratorul și Minerul din localitate. 
Victoria a revenit echipei Prepara
torul cu scorul de 5—4. Au jucat 
formațiile : PREPARATORUL : Ar
delean fii, Grohman, Bistrian, Su- 
ciu și Oprișan; MINERUL: Florea, 
Doțiu, Aruncutean, Crișan și Vejdel
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Interviul acordat de 
președintele Ho Și Min 

unui corespondent 
al agenției U.P.I.

HANOI 10 (Agerpres).
Agenția vietnameză de presa a- 

nunță că, la întrebările unui cores
pondent al agenției U.P.I. în Japo
nia, președintele R.D. Vietnam Ho 
Și Min a răspuns printre altele :

„La întrebările dv. declarația din 
6 august 1964 a guvernului R. D. 
Vietnam vă va oferi răspunsurile 
cele mai complete.

Doresc să declar opiniei publice 
din Statele Unite și din întreaga 
lume că întregul nostru popor resim
te un sentiment de indignare și mî- 
nie în fața actelor deliberate de 
agresiune ale guvernului S.U.A. îm
potriva R.D. Vietnam. Doresc, de 
asemenea, să exprim hotărîrea fer
mă a întregului nostru popor de a 
lupta cu forțe sporite, pînă la vic
toria finală asupra agresorilor.

Noi sîntem puternici, datorită ..jus
teței cauzei noastre, unității și cu
rajului poporului nostru, sprijinului 
popoarelor iubitoare de pace din în
treaga lume, inclusiv poporul ame
rican.

Intr-un moment in care guvernul 
S.U.A. duce război pe pămîntui nos
tru, fac un sincer apel la poporul 
american și la popoarele întregii 
lumi să-și unească eforturile în 
scopul opririi acestei agresiuni cri
minale împotriva țării noastre și 
salvgardării păcii".

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
în orașul Ordjonikidze

ORDJONIKIDZE 9 (Agerpres).
Luînd cuvîntul in orașul Ordjoni 

kidze cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a constituirii R.S.S.A. Oseti- 
ne de nord. N. S. Hrușciov a con
damnat acțiunile agresive ale S.U.A 
împotriva R.D. Vietnam. El a decla
rat că „Uniunea Sovietică nu vrea 
război și face totul pentru a-1 im- 

/piedica. Dar dacă imperialiștii vor 
impune un război țărilor socialiste.

Liniile de înaltă tensiune 
ale Letoniei sovietice

RIGA 10 (Agerpres).
Lungimea liniilor de înaltă tensiu

ne ui R.S.S Letonă constituie in 
prezent 2 000 km. In această repu
blică, unde în anul 1940 exista o

BRAZILIA:

Măsură antidemocratică
RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres).
Potrivit datelor ministerului mun

cii din Brazilia, guvernul a înlocuit 
conducerile a patru confederații, 43 
federații și 409 organizații sindica
le. La acestea trebuie adăugate ac
țiunile guvernelor statelor federale 
care au înlocuit conducerile a 201 
organizații sindicale. Zeci de frun
tași sindicali au fost deportați, în
chiși sau au fugit în aîte țări la- 
tino-americane fi mulți din aceștia 
au fost lipsiți de drepturile lor po
litice.

Ploi torenfiale 
în Coreea de sud

SEUL 10 (Agerpres).
Ploile torențiale care s-au abătut 

duminică seara asupra Coreei de sud 
■au provocat pagube serioase. Un nu
măr de 546 de case au fost 
inundate complet de apă iar 12 
persoane și-au găsit moartea.

SITUAȚIA
NICOSIA 10 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că Ciprul’a cerut la 10 august con
vocarea urgentă a Consiliului de 
Securitate pentru a lua în dezba
tere' atacul aerian săvîrșit luni di
mineața de avioane turce asupra 
unui sat cipriot. Potrivit agenției, 
atacul aerian a fost săvîrșit de două 
avioane cu reacție turce asupra lo
calității Polis și,' după cum a de
clarat un purtător de cuvînt cipriot 
grec, 10 persoane au fost rănite.

☆
ATENA 10 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Greciei, Stavros Kostopoulos, l-a 
convocat luni pe ambasadorul Tur-

CiDitiKția iliiirilii li iiulițe ii a pilitlMli 
italie la te gînnii min iialitatâ а nan

SKOPLJE 10 (Agerpres).
Agenția Tuning anunța că în car

tierul Taftalige din Skoplje conti
nuă cu intensitate lucrările la cons
truirea celor 102 apartamente și a 
policlinicii — dar al guvernului ro-

Țiței în sudul cîmpiei ungare
BUDAPESTA 10 (Agerpres).
„Magyar Nemzet" relatează că în 

localitatea Szank, din sudul cîmpiei 
ungare, la o adîncime de 1 883 metri 
s-au descoperit însemnate zăcăminte 
de țiței. Potrivit ziarului, prima son
dă produce zilnic o cantitate de‘ 363 

popoarele Uniunii Sovietice își vor 
îndeplini datoria lor sfîntă și vor 
ști să-și apere patria și celelalte 
țări socialiste".

„Angajați în măreața muncă cons
tructivă de creare a societății comu
niste, a spus vorbitorul, noi nu ui
tăm nici o clipă treburile internațio
nale, necesitatea luptei pentru întă
rirea păcii, pentru preîntîmpinarea 
unui război termonuclear mondial".

singură asemenea linie cu o lungi
me de 100 km, în prezent nu există 
nici un colțișor unde să nu fi pă
truns electricitatea. Consumul de 
energie electrică a crescut în ora
șele Letoniei de peste 10 ori, iar 
în mediul sătesc de 90 de ori.

De la începutul septenalului (1959) 
în republică au fost construite 12 
linii de înaltă tensiune, care au 
fost conectate la sistemul energetic 
al părții de nord-vest a U.R.S.S.

DRAMA REPUBLICII HAITI
Intr-un articol despre situația din 

Haiti, ziarul „Le Monde" arată, 
printre altele : .„Erancois Duvalier, 
președintele Republicii Haiti, și-a a- 
tribuit, la 3 august, pentru o perioa
dă de trei luni, depline puteri pe 
care de altfel le și deține. După cum 
se știe, la 14 iunie anul trecut, un 
referendum l-a numit pe Francois 
Duvalier „președinte pe viață al Re 
publicii Haiti".

Drama Republicii Haiti este com
plexă. Aceasta nu este numai dra
ma unei țări sărace, a cărei popu 
lație este analfabetă în proporție de 
89 la sută. Ea este, de asemenea, 
drama unei societăți sfîșiate de con
flicte rasiale incitate de un guvern 
corupt, este drama unei societăți te
rorizate de poliția personală a lui 
Duvalier, care numără 15000 de oa
meni, și care, chiar atunci cînd nu 
mai are adversar, îi place să exter
mine.

DIN CIPRU
ciei .la Atena, Hedin Veysel Ilkin, 
căruia i-a adus la cunoștință protes
tul . guvernului grec în legătură cu 
noul atac întreprins luni dimineața 
de două avioane militare turcești a- 
supra Ciprului. Ambasadorul Turciei 
a negat faptul că avioane militare 
turce au atacat Ciprul, declarînd 
că „guvernul său dorește să res
pecte rezoluția Consiliului de Secu 
ritate".

~ Ministrul de externe al Greciei 
a făcut cunoscut ambasadorului turc 
că dacă Turcia continuă să încalce 
rezoluția Consiliului de Securitate, 
guvernul grec „nu va putea să-î 
rețină pe ciprioții greci" de la noi 
acțiuni.

min către populația sinistrată. Cons
trucția celor trei clădiri cu cite 31 
de apartamente de două și trei ca
mere, ca și construcția policlinicii, se 
apropie de sfîrșit.

metr; cubi de țiței, promițînd să 
devină cea mai productivă sondă 
din R.P. Ungarii

IN CÎTEVA
DELHI. Guvernul indian „ apr., 

bat construirea la Delhi a unei noi 
universități care va purta nuineie 
tostului prim-minislru al Indiei, Ja
waharlal Nehru. Construirea acestei 
universități va costa, potrivit unor 
aprecieri preliminare. 100 milioane 
de rupii.

MOSCOVA. Agenția TASS anun
ță că președintele Indiei, Sarvapalli 
Radhakrishnan. a acceptat invitați- 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. de a vizita Uniunea So
vietică. Vizita va avea loc în prima 
jumătate a lunii septembrie.

SANTIAGO. Federația studențilui 
din Chile a adresat guvernului bra
zilian un mesaj în care protestează 
împotriva dizolvării Uniunii națio
nale a studenților din Brazilia. Fe
derația își exprimă solidaritatea 
frățească cu studenții brazilieni

COPENHAGA. La Copenhaga au 
început lucrările Congresului inter
național al psihiatrilor la care parti 
cipă 750 de oameni de știință din 
42 țări, printre care și R.P. Ro- 
mînă.

TEHERAN. Un tribunal militar 
iranian a condamnat la moarte șase 
moșieri din sudul Iranului, pe un

De șapte ani, Duvalier se nteiiți 
ne la putere, lichidînd fizic atît ad
versarii săi cît și prietenii săi mai 
puternici, care ar fi tentați să i se 
suprapună. Astfel, el a înlăturat pe 
generalul Kebheau și alți patru șefi 
ai Statului major al armatei.

Haiti nu poate fi numită o țară 
„in curs de dezvoltare". Dimpotri
vă, ea este o țară a cărei creștere 
demografică, superioară creșterii eco
nomice, o împinge înapoi în fiecare 
an.

in 1788, în timpul colonizării in
sulei. exporturile atingeau 41 mi
lioane dolari. Ele sint în prezent de 
32 milioane dolari. Producția de za
hăr și de cafea a scăzut continuu, 
în timp ce populația s-a înmulțit 
ajungînd astăzi la 4 milioane. Veni
tul mijlociu pe cap de locuitor este 
de numai 335 franci. Datoria publi
că, în ultimii zece ani, a crescut de

La 24 august:
Intîlnirea conducătorilor 

celor trei părți din Laos la Paris
VIENTIANE 10 (Agerpres).
La Vientiane s-a anunțat că pri

mul ministru laoțian, prințul Suvan- 
na Fumma, a acceptat propunerea 
prințului Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al partidului Neo 
Lao Haksat, în vederea convocării 
unei intîlniri a conducătorilor celor 
trei părți din Laos la Paris. După

Evoluția bolii 
președintelui Antonio Segni
ROMA 10. Corespondentul Ager

pres, Octavian Paler, transmite:
Buletinul medical asupra evoluției 

bolii președintelui Antonio Segni a 
anunțat luni că „starea președintelui 
republicii continuă să fie gravă.. 
Continuă sa se manifeste perturbă
rile centrilor motori și ai vorbirii, 
cauzate de leziunea vasculară cere
brală".

In cursul zilei de duminică, pre
ședinții celor două camere ale par
lamentului. președintele Senatului, 
Cesare Merzagora, și președintele 
Camerei deputaților, Bucciarelli-Duc 
ci, împreună cu președintele Con-

RÎN-PURI
altul la închisoare pe viața, iar pa
tru la închisoare pe termene intre 
2 și 15 ani. Aceștia sint acuzați de 
rebeliune armata urmărind zădărni
cirea înfăptuirii legii reformei agra 
re

WASHINGTON. Camera Repre
zentanților din S.U.A. a adoptat sîm- 
bătă, cu 226 voturi pentru și 184 
contra, proiectul de lege cu pri
vire la „lupta împotriva sărăciei". 
Legea prevede alocarea sumei de 
947,5 milioane dolari pentru pune
rea in aplicare a unor măsuri des
tinate acestui scop.

NEW YORK. Seismograful obser
vatorului din Weston, statul Mas
sachusetts, a înregistrat duminică 
seara un puternic cutremur, avînd e- 
pâcentrul în regiunea Mării Caraibi
lor, între Porto Rico și Venezuela.

LAGOS. In Nigeria a fost creat 
un nou partid politic care a luat 
denumirea de Partidul muncii. Cofi- 
ducătorul noului partid este unul din 
liderii sindicatelor nigeriene, Michael 
Imoudu. La adunarea de constituire 
a noului partid la care au participai 
citeva sute de persoane, Imoudu a de
clarat că partidul său își pune drept 
scop să susțină lupta clasei munci
toare nigeriene împotriva exploatării 
capitaliste.

la 4,6 milioane la 44 milioane do
lari. La 700 000 de copii de vîrstă 
școlară există 1 200 de profesori și 
institutori. De curînd, 70 de prole- 
sori, care și-au tăcut studiile în 
Statele Unite, s-au reîntors în Haiti. 
Guvernul, însă, a refuzat sa le dea 
posturi, sub pretextul că nu le va 
putea plăti un salariu de 225 franci 
pe luna. 38 dintre ei au fost trimiși 
în Congo.

Duvalier nu are nici un plan pen
tru a face față problemelor econo
mice, sociale și culturale ale țării 
și nici măcar un proiect sau compe- 
tință pentru o eventuală elaborare 
a acestuia. Duvalier nu se menține 
la putere pentru a guverna. Este o 
dictatură pentru ea înseși, o dicta
tură care agravează în fiecare zi 
nenorocirea poporului haitian.

(Agerpres) 

cum se știe, cele trei părți laoțiene 
au căzut mai de mult de acord asu
pra oportunității unei asemenea în- 
tîlniri, dar problema locului unde 
ar urma să aibă loc nu fusese so
luționată. Dacă nu vor interveni alte 
dificultăți întîlnirea va avea loc pro
babil în jurul datei de 24 august, 
dată propusă de prințul Suvanna 
Fumma.

siliului de Miniștri, Aldo Moro, și 
secretarul general al președinției re
publicii, Paolo Strano, s-au întîlnit 
pentru a examina problema aplicării 
articolului 86 din constituție, care 
prevede că. în cazul cînd președin
tele republicii este împiedicat tem
porar să-și exercite funcțiunile, aceșț 
tea urmează să fie exercitate de pre- ■ 
ședințele Senatului.

Luni după-amiază, în urma unei 
ședințe a Consiliului de Miniștri, 
s-a anunțat ca președintele Senatu
lui, Cesare Merzagora, și-a asumat 
funcțiile președintelui republicii pen
tru perioada cît Antonio Segni este 
indisponibil. Senatorul Zelioli Lan- 
zini a lost însărcinat sa preia pen
tru aceasta perioadă atribuțiile pre
ședintelui Senatului.

PROGftAm DE RADIO
12 august

PROGRAMUL 1. 7,06 Soliști de 
muzica ușoara, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,06 Melodii populare, 8,64 
Muzica distractivă din operete, 10,03 
Teatru la microfon : „Un milion 
pentru un surîs", adaptare radiofo
nică după comedia lui A. Sofronov, 
12,03 Ginta grupul folcloric al Pala- i 
tului de cultură din Ploiești, 12,30 
Muzica populară cerută de ascultă
tori, 13,00 Duete lirice din opere,
14.10 „Pe-ale țării largi ogoare* -■ 
program de cîntece și jocuri. 15,00 
Din folclorul muzical al popoarelor,
16.10 Laureați ai concursurilor inter
naționale, 17,50 Muzică ușoară' in
terpretată de Luciano Tajoli, 18,35 
Program muzical cerut de colectivul 
Uzinelor textile din Cisnădie — re
giunea Brașov și de colectiviștii din 
comuna Comoara -— regiunea Bucu
rești, 19,35 Din comoara folclorului 
nostru, 20,10 Baladă de. Stan Go- 
lestan, 21,15 Cine știe cîștigâ (re
luare), 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,36 Muzică corală, 
9,03 Melodii populare din țări so
cialiste, 10,30 Fabricat în R.P.R. — 
reportaj radiofonic, 11,23 Melodii 
populare, 12,00 Muzică ușoară, 13,08 
Trei melodii de Marțian Negrea, 
13,40 Formații romînești de muzică 
ușoară, 14,30 Cîntece și jocuri popu
lare din Moldova, 15,30 „Flori și 
melodii" program de muzică din o- 
perete, 17,10 Muzică corală interpre
tată de copii, 18,00 Muzică din ope
ra „Walkiria" de Wagner, 19,45 Mu
zică ușoară, 21,10 „Am îndrăgit o 
melodie" — emisiune de muzică u- 
șoară romînească.

CINEMATOGRAFE
12 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Cerul și mocirla ; Republica : Cuba— 
■58; LIVEZENI: Dragoste și pălă
vrăgeli ; VULCAN : Cu toții acasă; 
CR1V1DIA : O moștenire cu bucluc ; 
PAROȘENI : Cucerirea Everestului; 
LUPEN1 Cultural: Străinul se
ria i și 11; Muncitoresc; Icarie 
X В 1; BARBATENI: Colegii; 
URICAN1: A dispărut o navă.
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