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^întrecerii socialisteA

a fost reînnoit

suc-

ex- 
căr-

Angajamentul
Entuziasmul și hărnicia 

colectivului sectorului V de 
la mina Vulcan au făcut 
să se înscrie pe graficul 
întrecerii socialiste noi 
cese îri producție.

Angajamentul de a 
trage 4 500 tone de
bune peste planul anual, a 
fost îndeplinit încă de la 
începutul lunii august. Dar 
minerii, tehnicienii și in
ginerii sectorului au hotă- 
rît într-o consfătuire ținută 
Cttv cîteva zile

t 
sa-și reînnoiască

în urmă 
angaja

mentul, adăugînd încă 500 
tone la cel inițial. •

In timpul ce s-a scurs 
de la- reînnoirea angaja
mentului, harnicul colectiv 
al sectorului a mai dat 
peste plan aproape 300 to
ne cărbune. Printre brigă
zile care au adus o con
tribuție substanțială la a- 
cest nou succes se numără 
cele conduse de Costea loan 
și Țarină Valerian. Prima 
a trimis 
cărbune 
planului, 
trigada 
în plus.

Se extinde inifiativa
încă de la începutul a- 

nului la S R.E. Vulcan s-a 
născut c inițiativă valoroa 
să : „La 300 motoare bo
binate nici un rebut".

Avîntu) întrecerii socia
liste ce se desfășoară în 
ateliețelș, secției de repa
rații' electrice a făcut ca 
inițiativa să fie îmbrățișată 
de toți bohinatorii. in a- 
ceste zile de intensă activi- 

a fost bobinat 
950-lea motor, 

un rebut.

ta te, 
cel 
fără

aici
de-al
nici

La acest succes obținut 
de colectivul secției și-au 
adus din plin aportul bobi
natorii Pop Gabriela, Mun- 
leanu Emilia, Cioacă Olim
pia, Klein Victoria din ate
lierul de bobinaj ușor, Ber- 
cea loan. Coroman Ștefan, 
Oprea Aurelian și Kertesz 
Cîmpana, 
continuu, 
maistrul comunist Bria 
cdlae, iar din atelierul 
bobinaj greu Burghel 
hai, Ionică Petru, Pop 
drei și Ghile Mihai.

la ziuă 172 tone 
peste prevederile 
iar cea de-a' doua 
a extras 76 tone

Unul din muncitorii evidențiați 
de la locația 5458, plasată în cîtn- 
pul minier Lonea — podarul ute- 
mist Radu Stoica.

de la curent 
în frunte cu

-î Nume noi de evidential
Filatorii Anghel loan, 

Ungureanu loan, Bill loan, 
Stana Ilie și Zugravu Ma
tei, sortăresele Dudaia Re- 
ghina, Silagyi Ghizela 
Filîp Ecaterina, 
Mănescu loan, 
orghe, Macovei 
delean Victor 
Dumitru sînt
din evidențiații

fiind înscris pe lista 
dențiaților.

Bunăoară, filatorii 
ghel loan; Ungureanu 
și Zugravu Matei au
dus cîte 10 000 bobine fi-

evi-

An- 
loan
pro-șl 

lăcătușii 
Lungii Ghe- 
Ioan I, Ar
și Nichita 
doar cîțiva 

în în
trecerea socialistă de la 
Viscoza Lupeni. Mulți din
tre ei s-au situat pentru 
prima dată pe loc de frunte 
în întrecere, numele

late, toate acceptate de 
controlul de calitate, ajun- 
gîndu-i din urmă pe fila
torii fruntași Darlotzi Dă- 
nilă, Deatcu loan, Roșoiu 
Dumitru și Prună Ștefan.

Succesele se datoresc en
tuziasmului în muncă cu 
care filatorii întîmpină ziua 
de 23 August.

în frunte
1

întrecerea socia
listă ce se desfă
șoară între 1 bri
găzi, schimburi și 
sectoare își dove
dește prezența în 
toate sectoarele de 
activitate.

Pe baza produc
ției trimisă la 
ziuă pînă în di
mineața zilei de 
12 august, în în
trecerea dintre 
sectoarele produc
tive ale minei 
peni, pe loc 
frunte se află
lectivul sectorului 
II. Depășirea sar
cinilor de plan 
s-a ridicat ia 1014 
tone de cărbune. 
La acest succes 
și-au adus apor
tul toate brigăzile 
de la abatajele 
sectorului.

Lu
de 

го-

BRIGADĂ HARNICĂ
Lupșa Nicolae a venit la preparația Petrila în anul 

1949, cu dorința de a-și însuși tainele meseriei de elec
trician.. Nu i-a Tost prea ușor Tă ’îăcepuf. dar tovarășul 
Cziraki Ștefan i-a venit în ajutor luîiidu-1 să lucreze cu 
el ia atelierul electric. Apoi s-a dus la școala de califi
care. N-a trecut multă vreme și Lupșa Nicolae a de
venit un electrician de mina întîia. Acolo unde era tri
mis să lucreze Șși făcea datoria în mod conștiincios și 
lucru] executat era de calitate. Hărnicia, inițiativa în 
muncă, i-au adus aprecierea colectivului.- Nu după -mult 
timp lui Lupșa i s-a încredințat conducerea unei brigăzi

Educîndu-i în spirit comunist, brigadierul se mîn- 
drește azi cu ortaci entuzfaști ca Peterember Ștefan. 
Szekeres Ștefan. Ardeleanu Mihai, Tireș Ioan, Keles 
Georgel și Oprea Mircea. Anul trecut brigada condusă 
de Lupșa Nicolae a fost declarată fruntașă în între
cerea socialistă, iar anul acesta se menține lună de 
lună în rindui evidențiatelor.

In întrecerea ce se desfășoară în cinstea zilei de 23 
August, brigada a executat cu 23 zile înainte de ter
men lucrările de instalație pentru iluminarea liniilor 
ferate de manevrare -a vagoanelor, cu lămpi cu vapori 
de mercur. De asemenea, ea a terminat montarea insta
lațiilor de iluminat fluorescent în secțiile spălătorie, 
flotație. încărcare, descărcare și separație, îndeplinin- 
du-și angajamentul de întrecere. Brigada a trecut la 
instalarea a încă 40 de lămpi fluorescente în porțiunea 
de sub spălătorie, lucrare ce se execută în timpul liber.

с. BADUȚA
E. DOBOȘ 

. corespondenți

Borbely Roza lia, ajutor maistru în secția de răsucit, de la Viscoza Lupeni dînd 
Indicații cu privire la îmbunătățirea calității firelor.

II

Prin înfăptuirea planului de măsuri 
tehnico-organizatorice

rice cit și a prevederilor ріашйяі 
tehnic.

Astfel, pentru perioada -arătată 
principalele măsuri tehnico-organiza
torice aplicate au foști Analizarea 
lunară cu atenție a posibilităților 
de producție ale fiecărui sector și 
fiecărei brigăzi în vederea unei 
juste orientări a planurilor grupe
lor și corelarea tuturor acestora 
cu planul și sarcinile exploatării; 
terminarea definitivă a lucrărilor de 
pregătiri de la 
diu ceea ce a 
sirea capacității 
țic a sectorului 
scoaterii a două 
tajul frontal

tone, reducerea 
cu 0,50 lei/tonă

•*****««**«**»»***»****«
Răspunde tor. lostf Ledrer 
șeful exploatării miniere 

An'moasa
oooooooooooooooooooooee*

angajament. In 
fost reduse chel-

Colectivul minei Aninoasa s-a an
gajat să întîmpine cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
succese deosebite in muncă. Dintre 
angajamentele inițiale luate men
ționăm: depășirea planului cu 15 000 
tone de cărbune din care pînă la 
23 August 8 000 
prețului de cost
peste sarcina planificată, creșterea 
productivității muncii cu 0,010 to- 
ne/post, respectarea calității pres
crise a producției.

Avind Ia bază un temeinic plan 
de măsuri tehnico-organizatorice, a- 
ceste angajamente au fost in mare 
parte îndeplinite. In perioada 1 
ianuarie — 31 iulie, exploatarea a 
produs peste plan 
15 328 tone de 
cărbune pe seama 
creșterii randa
mentului la 1,358 
tone/post față de 
1,315 tone/post 
planificat și
1, -325 tone/post
același timp au
tuielile de producție cu 108 516 lei.

In ceea ce privește calitatea pro
ducției, nu au fost realizate obiec
tivele stâbilite. Conducerea exploa
tării, îndrumată de comitetul de 
partid, a procedat la analizarea mi
nuțioasă a situației create luindu-se 
măsuri pentru ca în viitor să ne 
încadrăm în indicii planificați la 
calitatea cărbunelui.

In urma consfătuirii de produc
ție care a avut loc Ia încheierea 
trimestrului II colectivul exploată
rii noastre a hotărît să-și majoreze 
angajamentul anual de la 15 000 
la 18 000 tone, din care pînă la
2. " August să producă 15 000 tone.

Realizările obținute de colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
al minei Aninoasa se explică atît 
prin respectarea prevederilor pla
nului de măsuri tehnico-organizato-

orizontul VIII me- 
făcut posibilă folo- 
totale de produc- 

I ; permanentizarea 
fîșii pe zi la aba-

din sectorul I Ani- 
noasa, ceea ce du
ce la obținerea u- 
nei viteze medii 
de avansare de 
50 m 1/lună; in
troducerea armării 
metalice la abata
jul frontal pe în- 
18 ceea ce a dusclinare în stratul 

la reducerea consumului de lemn în 
perioada arătată și la creșterea vi
tezei de avansare în acest abataj.

Au fost luate, de asemenea, o se
rie de măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure creșterea produc
tivității muncii în abataje. In ace
lași timp au fost îndeplinite sarci* 
nile pe linia planului tehnic, a in
troducerii noului în producție. Prin
cipalii indicatori au fost realizați du
pă cum urmează: producția extrasă 
cu armare metalică — 112 Ia sută $ 
încărcarea mecanică în galerii — 
103,5 la sută; susținerea metalică 
în galerii — 136,2 la sută, iar vi
tezele de avansare planificate au 
fost depășite în cursul semestrului 
I în proporții variabile, de exem
plu, la abataje frontale cu 102 la 
sută, în abataje cameră Cu 106,7

Brigada condusă de minerul Teodorescu Stancu din sectorul I al 
minei Uricani, pe baza- sporirii productivității și a vitezelor de avansare, 
realizează lună de lună însemnate depășiri de plan

(Continuare in pap. 2-a)

Pîine de bună calitate
exterior u- . 

panificație
Deși ca aspect 

nitatea nr. 2 de 
din Lupeni nu atrage atenția 
în mod deosebit, ea . asigură 
în fiecare zi plinea necesară 
miilor de consumatori din 
Lupeni. Paroșeni, Bărbăteni, 
Uricani, Cîmpu iu; Neag și 
din exploatările forestiere.

In ultimul timp această u- 
nitate de panificație a deve
nit o adevărată fabrică, îna
inte vreme sita mecanică de 
cernut făină mai mult stătea 
defectă decît funcționa, iar 
apa utilizată la frămîntat era 
încălzită rudimentar. Toate a- 
cestea se răsfrîngeau negativ 
asupra calității pîinii. Munci
torii unității de panificație 
din Lupeni au privit cu de
plină satisfacție transformă
rile: care au avut loc de 
rînd în secțiile fabricii, 
stalarea unui boiler cu 
rezervor pentru încălzirea 
pei, dotarea unității cu
malaxor modern de frămîn-

250
cu
un

cu- 
ІЛ- 
un
a- 
un

tat cu o capacitate de 
kg, înlocuirea sitei vechi 
una nouă, prevăzută cu 
dispozitiv cu ajutorul căruia
se face transportul făinii di
rect în malaxor, precum și 
dotarea secției de frămîntat 
cu 9 cuve dospitoare instala
te pe cărucioare, sînt doar 
cîteva îmbunătățiri aduse.

Aceste transformări precum 
și altele au făcut dintr-o u- 
nitate neînsemnată o adevă
rată fabrică. Acum tot la 
două ore cîte 500 de pîini ru
mene, aburinde, etnanînd un 
miros îmbietor sînt așezate 
frumos, după ce au trecut 

examenul de calitate.
Pentru consumatori numele 

celor ce muncesc aici e necu
noscut, ei adesea trec cu vede, 
rea cifra încrustată în pîine 
încă înainte de coacere, cifră 
ce reprezintă stanța cocăto- 
rului — miniaturala marcă a 
fabricii. Corcodel Vasile și 
fiul său Ilie, posesorii ștan-

țelor nr. 11 și, respectiv, nr. 
10, sau Pall Ioan, Loy Got- 
lieb, Sînmărtineanu lacob și 
ceilalți cocători se îngrijesc 
să-și aplice stanțele numai 
pe pîinile care îndeplinesc 
condițiile de calitate. Faptul 
că de luni de zile nu a fost 
rebutată nici o pîine dove
dește că începînd cu tînăra 
laborantă Joldeș Ana și con- 
tinuînd cu brigăzile de fră- 
mîntători, în frunte cu Mol
dovan Traian, Bobei loan și 
Băcăințan Romulus, cu mo
delatorii Martinaș Ioan, Ele
na Elisabeta, Cîrstea Ioan, 
Sînmărtineanu Maria și eu 
Mărgău Petru și sfîrșind cu 
priceputul maistru de fabri
cație Solomon Adalbert, toți 
sâlarîații unității nr. 2 de 
panificație depun eforturi 
pentru ca plinea să treacă cu 
bine examenul tot 
gent al controlului 
tate, să satisfacă 
consumatorilor.

MARGARETA

mai exi- 
de cali- 
cerințele

MICA



* SBEAGHL RQȘ8

„РеМгч ftae,
Din valul mării zbuciumate
S-a înălțat prin anii grei,
Slăvitul steag de libertate

- Din August douăzeci și trei, 
ie-a ridicat spre zarea albastră 
Spae zori, din asfințitul trist, 
Fuierea și niindria noastră, 

Partidul nostru comunist.
Așa începe programul „Pentru ti

ne, scumpă țară" pe care il pregă
tesc artiștii amatori din Lonea în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării.

Amănunte despre pregătirile pe 
cate le fac artiștii amatori ne-a dat 
tovarășul Popa Gheorghe, directo
rul clubului.

— Ne-am propus să redăm în 
aeest program — ne-a spus tova
rășul Popa -- episoadele din lupta 
partidului, realizările obținute de 
poporul nostru sub conducerea par
tidului în cei 20 de ani de la eli
berarea patriei, entuziasmul și suc
cesele în munca cu care intîmpi- 
nă poporul nostru marea sărbătoare. 
Poeții noștrii ne-au oferit un mate
rial bogat în acest scop. Au fost 
Selecționate versuri din poeziile lui 
Mihai Beniuc, Marcel Bresiașu, 
Dan Deșliu, А. Гота, Alexandru 
Andrițoiu, Tiberiu Utan, Veronica 
Porumbacu, loan Banuță, Miron Ra
du Paraschivescu etc.

— Și ilustrația muzicala ?
— Aceasta o vom face în două 

feluri. Cu cîntece imprimate pe ban
dă de magnetofon și cu melodii in
terpretate de corul clubului. Majo
ritatea cîntecelor imprimate pe ban
da de magnetofon vor însoți recitarea 
versurilor.

Programul nu constă numai din 
recitarea unor versuri, însoțite de 
muzică. De exemplu, cînd se va 
deschide cortina. în scenă se va 
afla corul împărțit în două. In mij
loc, înălțată pe practicabil, va apa- 
reg o tinără ce simbolizează republica, 

va fi îmbrăcată in costum na
țional cu o eșarfă tricoloră în dia-

Prin înfăpiuirea 
planului de masuri 

fefonico-organizatorice 
(Urmare din pag. l-a)

la sufli, iar în galerii cu 102,3 Ia 
sută.

(Selectivul exploatării noastre iți 
*a spori eforturile pentru ca în pe- 
rtoada care urmează să ridice pe 
• treaptă superioară nivelul cali
tativ al activității economico-pro- 
ductlve. In acest sens ne propunem 
să mobilizăm brigăzile pentru res
pectarea calității producției șl să 
antrenăm tot corpul tehnic pentru 
a acorda un ajutor mai calificat 
brigăzilor in vederea realizării pla
nului de către acestea.

Considerăm că trăgînd învățămin
te din activitatea de pînă acum, 
preiuînd în continuare experiența 
dobindită vom reuși ca pînă la 
nîrșitul anului să obținem noi suc
cese în muncă.

In mijlocul naturii
E plăcut ea după orele de lucru 

să-ți iei rucsacul și să pornești spre 
vîrful munților, în desișui codrilor 
de brad sau fag, să respiri aerul ca
rat ce leagănă frunzele copacilor 
seculari. Și in orașul Petrîla sînt 
mulți iubitori ai naturii. La fiecare 
sfîrșii de săptămînă sute de mineri, 
preparatori și aiți oameni ai muncii 
pornesc spre înălțimi, la sute de 
metri altitudine, spre locurile pito
rești din împrejurimi.

Acestora le stau la dispoziție ca
bane confortabile, unde se pot dis
tra. Cabanele Aușeiu, Voevodu frea
mătă în permanență de veselia su
telor de oameni ai muncii care tin 
Să se destindă în mijlocul naturii.

Veselia, cîntecul, dansul și tinere
țea sînt prezente și la cabana de la 
Lunca Florii. Aici, în fiecare vară 
sute de fii ai oamenilor muncii se 
recreează în tabăra pionierilor și 
școlarilcr.

scumpa Jarâ"
gonalâ, purtind in brațe un buchet 
cu fiori. De o parte și de alta a 
tinerei, ceva mai jos, se vor afla uni 
muncitor și un ostaș, un пйпег, o 
țăranca, un țăran și un intelectual. 
Pe fundalul scenei se va afla ste
ma țării. Mai avem unele „secrete", 
care vor fl... date în vileag cu oca
zia prezentării programului.

— Numele interpreților ?
— Georgică Angela, elevă, Silinca 

lean, electrician, Udrea Vasile, mais
tru electromecanic, Olteanu Dumi
tru, maistru minier. Nuică Nicolae, 
miner, Constantinescu loan, munci
tor geolog, Bucșoiu Draga, funcțio
nară și, bineînțeles, coriștii. Afară 
de aceștia vor inai apare orches
tra de muzică ușoară și populară, 
soliștii vocali Munteanu Rafila, Da
vid Maria, Mateșan loan, Mistrie 
Marcela, Morar Dochița. soliștii ins
trumentiști Cîlțea Vasile, Brînză Ena- 
che. Mihăilă Gheorghe, Jurcă Mi
hai, Uifalvi Alexandru. Petrie loan 
și alții. Aceștia vor fi prezenți în 
partea a doua a spectacolului festiv, 
cu un program aparte.

Sperăm că acest spectacol să fie 
încununat de succes. Așteptăm cu 
emoție ziua prezentării, cînd munca 
noastră se va concretiza în lumina 
rampei, prin aprecierea spectatori
lor.

G. COTOSPAN

Blocul E S, avînd 56 apartamente, se înalță mîndru la Vulcan. La ridi
carea iui, o contribuție prețioasă a adus și brigada de zidari condusă de 
comunistul Mureșan Vasile, care a obținut însemnate depășiri de plan. 
IN CLIȘEU : Brigada de zidari a lui Mureșan Vasile ridică zidurile ulti
mului etaj la acest bloc.

Cu deputata în frunte
Acțiunile de continuă 

înfrumusețare a cartie
relor orașului Vulcan 
sînt tot mai numeroase. 
Deunăzi un mare grup 
de locatari de la blocu
rile A 61. В 61. C. D, 
O, P 62, R 62, S 62 în 
frunte cu deputata Ga- 
vriliu Laura și cu res

ponsabilii de blocuri și 
scări Roșu loan, Rateș 
Ludovic, Matei Dumitru, 
Rab Leopold, Laso Iu- 
liu, Maier Alexandru și 
mulți alții a participat 
ia o acțiune patriotică 
de împrospătare a zo
nelor verzi, curățire a 
drumurilor de acces

De curîtid a apărut în colecția „Bi
blioteca pentru toți" romanul intitu
lai „Domnul președinte". Această lu
crare a scriitorului Miguel Angel 
Asturias aduce c însemnată contri
buție la opera de mobilizare a po
poarelor din America Latină la lupta 
împotriva jugului exploatării.

Această lucrare dă posibilitatea 
cititorilor noștri să cunoască una din 
operele remarcabi
le ale literaturii 
universale din ul- ПЯ.АП1,:П 
timii ani. să cu- »
noască starea de •> - to»
spirit, frămînfările 
și lupta popoarelor din Guatemala 
și din întreaga Americă Latină.

Ideea fundamentală a cărții este 
legată de inevitabilitatea revoluției. 
In statul condus de „domnul preșe
dinte" viața a devenit de nesuportat 
Neîncrederea, suspiciunea, arestările, 
crimele, au creat o atmosferă apăsă
toare ce învăluie totul, in mintea 
multora se naște ideea înlăturării a- 
cestei neguri ce face din viață un 
chin, din relațiile dintre oameni un 
supliciu. Studentul întemnițat în
deamnă fățiș ia revolte i <£e-i 
asta, să ne rugăm ? Nu trebuie să

-
Spttetrrf din Ьопеа a fost con- 

stmit in anii noștri. №oi și mo
deme Sînt și aperotajele cu oa
re a fost înzestrai. El e bine 
gospodărit. Pentru înfrumuseța
rea lui Și amenajarea de noi 
spații verzi, recent a fost orga
nizată o acțiune patriotică la

>

Acțiune de immcD 
patriotică

5>
>
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t f

sdla-
efec-

pa/-

2care au participat 46 de 
fiați ai spitalului care au 
luat 1Ѳ0 de ore de muncă.

La acțiunea patriotică au 
ticipat medicii Balas Tiberiu, 
Radu Radu, Nicolau Antoneta. 
salariații Popescu Cornelia, Ciu
lei Maria, Merca Teodor și alții. 
In cadrul acestei acțiuni patrio
tice au fost stivuite cărămizile 
necesare construirii garajului și 
s-au amenajat noi spații verzi 
in jurul spitalului.

5

M. MATYAȘ 
corespondent 1

<

dintre blocuri și ia în
frumusețarea spațiilor fo
losite în comun.

In acțiunea întreprin
să s-au evidențiat loca
tarii Roșu Salvina, Se- 
prodi loan și alții.

VILMA BUCURICA 
corespondent

ne rugăm de loc ci să încercăm să 
spargem ușa și să mergem la revo
luție l“. Generalul Canales, reușind 
să fugă peste graniță vede rezolva
rea punîndu-se în fruntea unui deta
șament de luptători și încercînd să 
pătrundă în țară pentru a răsturna 
guvernul. El sesizează necesitatea 
de a acorda libertăți democratice, de 
a da pămînt țăranilor.

DOMNUL PREȘEDINTE** de м. a
Acțiunea romanului se petrece în 

preajma anului 1916, cînd masele 
populare din America Latină nu do- 
bîndiseră încă conștiința puterii lor. 
Totuși Miguel Angel Asturias are 
meritul de a fi sesizat germenele 
mișcării revoluționare. Numai uni
rea forțelor poate răsturna tirania, 
acționînd izolat nu se ajunge la aici 
un rezultat — conchide el.

In atmosfera sumbră a romanului 
amt adesea introduse toauri calde, 
el fiind punctat cu figurile luminoa
se ale celor care reprezintă poporul 
și istoria. In riadul acestora se află
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— REPROȘAM —
Aduce la cunoștința publicului că între 3 au 
gust și 10 septembrie a pus in vînzare 

unitățile sale articole sezoniere ca:

— Țesături de in
- Țesături de bumbac 
— Mâtăsuri 
— Tricotaje 
— Confecții
— incâlțâminte 
— Marochinărie
ii m№i teta iulie 20 il 00 la suta

Vizitați cu încredere unitățile noastre 
care v6 oferă mărfuri de bună calitate 

și la prețuri convenabile.
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І.М.Г.Е.
Șantierul de montaj 

Paroșeni 

Angajează pentru 
serviciul tehnic: 

— iHiiei ui tililțln
Caodidații vor prezenta acte

le la serviciul organizării muncii 
de pe șantier.

PROGRAM DE RADIO
14 august

PROGRAMUL I. 7.06 Muzică «- 
șoară. 8,00 Sumarul presei centrale,
8,30 Muzică din operete, 9,00 Melodii 
populare. 10,03 Muzică ușoară romi- 
nească, 11,00 Fantezii din operetele 
lui Offenbach. 11,38 Muzică popu
lară, 12,29 Muzică ușoară, 13,00 
Concert din Opere, 14,10 «Muzică u- 
șoară, 14,30 Emisiune de basme, 
15,00 Muzică populară din R.P.D 
Coreeană, 16,45 Lecția de limba en
gleză. Ciclul II, 17,00 Muzică popu
lară interpretată de Lucreția Cio- 
banu și Ștefan Lăzărescu, 17,30. In 
slujba patriei, 18,30 Regiunile pa
triei : Mureș-Autonomă Maghiară, 
19,00 Goncert de muzică ușoară. 
29,40 Cîntece populare cerute de as
cultători. 21.15 Momente din istoria 
literaturii romîne (XXXI) : D. Th. 
Neculuță. Prezentare de Dumitru 
Micu. 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL 11. 8,36 Muzică populară, 
10.45 Piese de estradă. 12,00 Cîntece 
șl jocuri de pe plaiuri oltenești. 
t2,30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul 1. (Reluarea emisiunii din 13 
august). 13,08 Muzică interpretată 
de fanfară, 13,30 Limba noastră.

și Nina Fedina, femeia căreia zbirii 
poliției îi omoară copilul, apoi țăra
nul indian jefuit de autorități și silit 
să ajungă „hoț cinstit la drumul 
mare“, studentul care îndeamnă la 
revoluție. Față ' de oamenii simpli, 
autorul ia o atitudine caldă, priete
nească.

Nici Camila, fiica generalului Ca
nales, na rămfne în afara uneltirilor

„domnului președinte**. Ga să-și păs
treze privilegiile, nu se limitează nu
mai la împilarea poporului, la îm
pușcarea sau întemnițarea a sute de 
oameni, ei își ucide chiar favoriții 
atenei cînd devin incomozi sau „sus- 
pecțî". Camila ее îndrăgostește de 
Miguel — Chip de înger, unul din 
faveriții președintelui, oare se căsă
torește cu ea fără aprobarea preșe
dintelui. Favoritul este chemat ie 
palat, felicitat pentru căsătorie și tri
mis în misiune diplomatisă în străi
nătate. Aceasta din urmă nu este 
decît un pretext, deoarece la graniță
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Petroșani

Face cunoscut publicului con
sumator că la depozitul de 
cherestea din str. Engels nr. 5 
Petroșani a pus în vînzare 
plăci fibrolemnoase, diferite di
mensiuni, ce se pot folosi la 
diferite lucrări de tîmplărie. ta
vane,' reclame, lozinci etc.

Produse de bună calitate.

Vorbește acad, prof, AL Graur des
pre : Expresii tradiționale. 13,40 Me
lodii populare; 15.05 Muzică ușoară,
15.30 Actualitatea în țările socialis
te, 16,40 Muzică populară din țările 
Africei, 18,30 Melodii de dragoste 
de compozitori romîni, 19,05 Soliști 
și formații artistice de amatori,
19.30 Teatru ia microfon: „Tizii1". 
Dramatizare radiofonică de Octavian 
Sava după nuvela iui loan, Grigs- 
rescu, 21,00 Muzică vocală interpre
tată de mari cîntăreți din trecut, 
21.55 Tnterpreți de muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
14 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE r 
Comoara din lacul de argint; REPU
BLICA : Asasinul din cartea de te
lefon; ANINOASA : Vîrsta dragos
tei; VULCAN: Cu toții acasă; LU- 
PENI — CULTURAL: Lupeni 29; 
MUNCITORESC: Icarie X В 1; BAR- 
BĂTENI: Codin.

Miguel este arestat și întemnițat. 
Cu o deosebită forță satirică M. A.

Asturias face un rechizitoriu întregu
lui sistem politic și social în fruntea 
căruia se află dictatorul. Prin față 
cititorului se perindă mizeria cople
șitoare a cerșetorilor și vagabonzilor 
care se adăpostesc în „portalul dom
nului", forturile și crimele poliției 
secrete, meschinăria „autorităților", 

sînt înfățișate rea
list „instituțiile1* sis- 

A ntnwino ternului: circiuma, 
xXDvUl Jab bordelul, precum și 
■ммшмммма cazarma. închisoa

rea, justifică.
Atitudinea combativă a autorului, 

mijloacele artistice folosite au făcut 
din această lucrare o operă de mare 
prestigiu. In timpul unor dictatori 
latino-americani, romanul a circulat 
clandestin în manuscris, din mină 
in mină, ca un lucru de mare preț. 
Unii critici consideră că este cel 
mai important roman din toate eîte 
s-au scris pe teme sociale în Ameri
ca Latină. Romanul a fost tradus în 
treisprezece limbi străine, iar auto
rul a fost distins cu premiul inter
national „Club dec livre**.

VLADIMIR POP



La tot pasul - amprenta marilor prefaceri
In cei 20 de ani trecuți de la 

eliberarea patriei noastre, minerii 
din Petrila și Lonea, sub cohduce- 
rea organizațiilor de partid, au re
purtat victorii importante. Cete două 
exploatări miniere s-ău dezvoltat 
vertiginos. în pas cu întreaga noas
tră economie. Atit la mina Petrila 
cit și la mina Lonea întâlnești la tot 

cbcștma woDucpn ое câbbu*£ la

pasul amprenta marilor prefaceri. 
Prin grija partidului și guvernului, 
condițiile de muncă create minerilor 
se schimbă tot mai mult în urma do 
tării exploatărilor cu utilaje noi, 
moderne, de mare productivitate, 
care reduc efortul fizic al muncito
rilor.

Dar nu întotdeauna minerii de 
aici au avut condiții optime de 
munca. Au fost și ani gTei, de crun
tă exploatare, cînd capitaliștii stor
ceau întreaga vlagă din muncitori. 
In trecut cărbunele era extras prin
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In ceie mai îndepărtate colțuri
Înainte de anul 1944, puteai nu

măra pe degete casele din cătunele 
Petrilei unde se folosea lumina be
cului electric. Majoritatea covîrși- 
toare a gospodăriilor țărănești nu se 
bucurau de avantajele energiei elec
trice. Iluminatul în casete țăranilor 
se tăcea cu ștearțul, cu lampa de 
petrol și lumînări.

In anii puterii populare fiecare 
cătun aparținător orașului Petrila a 
fost electrificat. In cătunele Moli- 
vești, Dobrești, Popi, Andronești și 
iu alte 6 cătune curentul electric a 
fost introdus în aproape 4 000 de 
gospodării. Față de acum 20 de ani, 
consumul de energie electrică pe cap 
de iilor a crescut de mai bine 
de 3 ori.

Ultimele cătune electrificate au 
fost Răscoala și Tirici. „Trăim alte 
vremuri — și-au spus răscolenii. 
Trebuie să punem și noi umăr la 
umăr să electrificam cătunul. Nici 
noi nu putem râmîne de căruță I".

In frunte cu deputatul Răscolean 
Petru, cetățenii din Răscoala spri
jiniți ue sfatul popular, de I.F. ..Pe
troșani, de minele Petrila și Lonea 
au pornit hotăriți sa introducă lu
mina în sat. In total ei au plantat 
stilpi pe o lungime de 5,3 km. pe 
care electricienii în frunte cu pri
ceputul meșter Melczer Mihai au 
montat izolatori, pe care au întins 
firele electrice. Inaugurarea electri
ficării satului a avut loc în aceeași 
Zi cu sărbătorirea celei de a 90-a 
aniversări a nașterii lui Lenln. Lam
pa lui Ilici s-a aprins și în satul 
Răscoala. La sărbătoarea de inau
gurare participase întreg satul. Să
tenii au venit cu mic cu mare să-și 
arate bucuria față de ceea ce s-a

Pagini realizată de ing, Frier 
Gheorghe șl Z. Șuatac. 

cele mai primitive metode. Cărbunele 
se depila cu ciocanul și tîrnăco 
pul. era transportat cu trocul și 
roaba. Condițiile grele de muncă și 
lipsa totală a măsurilor de securi
tate și protecție au dus la îmbolnă
viri profesionale, Ia accidente. in 
anul 1928. capitaliștii au închis mi
na Cimpa 1, iar in anul 1930, odată

cu închiderea minelor Dllja și Vul
can, a fost închisă șl mina Cimpa 
II. Peste 1000 de muncitori din 
Lonea, împreună cu familiile lor, au 
rămas pe drumuri, flfimînzi și goi.

A venit însă ziua de 23 August, 
care a deschis o nouă eră tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră. 
In așezările miniere a început să 
pulseze o viață nouă. In toamna 
anului 1949, au început lucrările de 
redeschidere a gurilor de mină Lo
nea I și II. In anii puterii populare 
minele Petrila și Lonea au fost 

realizat în numele vieții noi pe 
care o construim, au venit să mul
țumească partidului pentru grija ce 
le-0 poartă.

Seara în toate cătunele e acum 
lumină. Lumina electrică, care pînă 
mai ieri era un vis, a devenit o 
realitate.

Alt а A nia/a muncitorilor forestieri
Mijea de ziuă. Mecanicul pe lo

comotivă Peteu Zacheu împreună 
cu fochistul Savin Costică erau 
ptezenți la datorie. Se pregăteau 
pentru o nouă zi de muncă. Tre- 
ntilețul C.F.F., condus de miini 
sigure, șerpuia pe linia îngustă de 
pe Valea Aușelui ui. Pe măsură ce 
timpul trecea el înainta tot mai a- 
dlnc in inima munților, acolo 
unde trăiesc și muncesc fores
tierii.

Plnă la Aușelui, linia ferată șer
puiește, avînd frate, cirul la stin
gă, clnd la dreapta, piriul cu apă 
limpede și rece. Liniștea din zorii 
dimineții era tulburată doar de flu
ierul locomotivei. După o oră și 
ceva de mers, trenulețul a ajuns la 
destinație. Aici îl așteptau fores
tierii, muncitorii codrilor, pentru 
а-l încărca cu buștenii seculari ■ 
doborîți, tocmai sus, in inima 
munților.

In anii puterii populare, exploa
tarea Aușelui, situată la 1000 me
tri altitudine, a luat o puternică 
dezvoltare. Oriunde ai trece, la 
fiecare loc de muncă poți vedea 
nenumărate semne ale grijii față 
de om. Atit la Aușetul elf și la cele
lalte patru exploatări din cadrul 
sectorului forestier Lonea auzi 
zumzetul fierăstraielor mecanice. 
Sectorul este dotat cu 11 aseme
nea fierăstraie pentru doborît și 
secționat. Transportul lemnului ex
ploatat din parchetele Corbu, Bi
lele și Pinul Ursului la tocurile 

dotate cu utilaje în valoare de zeci 
de milioane lei. Ca urmare a aces
tor investiții s-a rezolvat problema 
transportului în subteran, care la 
ambele exploatări se face mecanizat. 
Minele au fost înzestrate cu venti
latoare de mare capacitate, cu stâlpi 
metalici de susținere, cu utilaje mi
niere la nivelul tehnicii mondiale.

La mina Lonea, unde în prezent 
producția se extrage pe trei guri 
de mină, sînt în curs de executare 
lucrările de modernizare a minei. 
In acest scop a lost alocată suma 
de 460 milioane lei. In anul 1965 
la această mină va intra în func
țiune, pentru prima dată la noi în 
țară, o instalație modernă de extrac
ție dotată cu schip. La mina Pe- 
trlla s-au extins lucrările de deschi
dere în partea estică a cîmpului 
minier, în blocul 0 și sînt în curs 
de desfășurare lucrările de săpare 
a puțului est nr. 2. Prin punerea 
în exploatare a blocului 0 se vor 
crea noi fronturi de lucru ce vor 
spori capacitatea de producție a mi
nei.

in întâmpinarea zilei de 23 Au
gust, minerii celor două exploatări 
din orașul Petrila raportează că în 
cele 7 luni încheiate din anul acesta 
ei și-au depășit sarcinile de produc
ție cu peste 21 000 tone cărbune și 
au realizat economii de aproape 
800 000 lei. In întrecerea socialistă 
s-au evidențiat colectivele sectoare
lor I, IV și V Lonea, I și 111 Pe
trila, care în tot cursul anului și-au 
realizat ritmic pianul șl angajamen
tele de întrecere, precum și colecti
vul ui la preparație, care a asigurat 
primirea ritmică pentru prelucrare a 
întregii producții de cărbune tri
mise exploatărilor miniere.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent, entuziasmul și devotamentul 
minerilor din Petrila și Lonea sînt 
o garanție că pînă ia 23 August 
din adîncurile acestor exploatări vor 

a drumul spre ziuă noi cantități 
de cărbune peste plan.

de încărcare se face cu juni cuta
re, apoi materialul lemnos este 
transportat cu trenuri remorcate 
de locomotive cu abur, cu autoca
mioane. In pădurile sectorului toa
te muncile grele au fost mecani
zate. Trasul buștenilor doborîți se 
tace cu tractoarele forestiere, sau 
cu alte mijloace mecanizate.
■ O dovadă a condițiilor îmbună
tățite de viață ale forestierilor o 
constituie cele 16 cabane, cu 350 
paturi, construite în anii puterii 
populare. Seara, forestierii coboa
ră in cabane unde găsesc paturi 
curate, cu cearșafuri, pături. Sus, 
in pădure, au pătruns aparatele 
de radio, ziarele, iar iubitorii căr
ții au la dispoziție 16 biblioteci 
volante cu multe volume de cărți.

Odată cit îmbunătățirea condi
țiilor de viață s-a schimbat și ati
tudinea forestierilor față de mun
că. Formarea noii atitudini, față de 
muncă este un factor important 
care contribuie nemijlocit la spo
rirea cantității materialului lem
nos exploatat, la valorificarea su
perioară a acestuia. La 31 iulie 
a. c., forestierii din Lonea au ra
portat partidului îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan pe lu
na august, Din pădurile sectorului 
au luat drumul spre fabricile pa
triei, spre gatere, 3594 m c mate
rial lemnos de esență rășinoasă 
peste plan, 6&5 m c lemn de fag, 
287 m c lemn de construcții ra
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e Fața de acum 20 de ani, debitul orar de spălare a cărbunilor 
bruți la preparația Petrila a crescut cu 78 la sută. Numai in acest 
an, colectivul preparației a prelucrai cu 72392 tone 
bune declt prevede planul și a realizat 18 799 tone 
plan.

• Pentru deservirea popul ației, în orașul
tăți comerciale 
milioane iei.

• In anii 
cu 100 paturi, 
întreprindere și 3 teritoriale, 
Numărul medicilor este astăzi de 21 față de 2 ctți erau iii anul 
1938. iar cel al cadrelor sanitare cu pregătire medie 50 față de 8.

• In prezent la minele Petrila, Lonea și preparațle își desfă
șoară activitatea 77 ingineri și 234 maiștri și tehnicieni.

• £a școlile elementare ți la școala medie din oraș funcționează 
140 cadre didactice.

care anual desfac mărfuri în

în folosință un spitalputerii populare au fost date
două policlinici de întreprindere, 5 circumscripții de 

precum șl 4 posturi de prim ajutor.

♦

Fața nouă
Petrila, bătrîna așezare de pe Jiul 

ardelenesc s-a întinerit cu adevărat 
în anii puterii populare. Avîntul 
continuu ai extracției cărbunelui a 
dus la dezvoltarea întregii vieți e- 
conomice, sociale și culturale a ora
șului. Și aici, ca și în toate celelal
te așezări miniere din Valea Jiului

In trecut, pe terenul viran de 
era nimic. In anii puterii populare 

întâlnești la fiecare pas dovezi grăi
toare ale marilor prefaceri socialiste.

Fosta comună de altădată a de
venit oraș întinerit de blocurile sale 
noi, moderne, pline de lumină. In 

iale etc. Acest rezultat se dato- 
rește hărniciei forestierilor, entu
ziasmului cu care se desfășoară 
întrecerea socialistă în cinstea zi
lei de 23 August.

Tinărul Seva Apostol a termi
nal de curind un curs de califica
re. El este acum un forestier har
nic, un priceput mînuitor al he
răstrăului mecanic de doborît și 
secționat bușteni, 

mai mult căr- 
brichete peste
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există 49 uni-Petrila
valoare de circa 73
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a orașului
anii de după eliberare, Petrila s-a 
îmbogățit cu 60 blocuri noi cu 1219 
apartamente, cu zeci de case cu alte 
sute de apartamente.

In lunca Petrilei sînt în curs de 
construire alte 6 blocuri cu 344 apar
tamente și o suprafață locuibilă de 
10 586 m p. Blocul E 2 cu 56 apar- 

lingă sfatul popular din Petrila nu 
aici s-a înălțat o nouă școală medie.

tamente va fi dat în folosință de 23 
August, iar celelalte — pyiă la sfîr- 
șitul anului. Dacă la început se con
struiau blocuri cu cîte 1—2 etaje, 
treptat s-a ajuns la ridicarea de 
blocuri cu 4 etaje. Aicî, în lunca Pe
trilei. se vor construi 3 blocări du
pă metoda cofrajului glisant, cu 
cîte 9 etaje fiecare, constructorii 
întreeîndu-se parcă cu înălțimile ce
lor 4 puțuri de extracție, cu dealu
rile din împrejurimi.

— Vom clădi aici, pe terenul din 
Luncă, un oraș ca-n basme, cu blo
curi moderne, spunea inginerul <uor- 
noviceanu Adrian, șeful șantierului. 
Noile blocuri vor fi termoîicate. In 
acest scop se desfășoară din plin 
lucrările centralei de termoficare.

Prezentarea Petrilei de azi ar fi 
însă incompletă fără redarea aspec
telor complexe ale vieții culturale a 
orașului. Vechea așezare n-a avut 
nici un liceu. Astăzi în orașul Pe
trila există o școală medie, 4 școli 
generale de 8 ani și o școală de 4 
ani in care învață aproape 3000 e- 
levi. Orașul Petrila trăiește astăzi o 
bogată viațlT cultural-artistică. Pe 
lingă cluburile din Petrila și Lonea 
funcționează două biblioteci cu mii 
de volume precum și echipe de tea
tru, brigăzi artistice de agitație, e- 
chipe de dansuri, coruri, etc. unde 
sînt cuprinși cca. 500 de oameni ai 
muncii.

Iii anii puterii populare au fost 
create numeroase zone verzi, se plan
tează anual mii de flori și tranda
firi, Cu cîțiva ani in urmă a fost 
asfaltată strada Republicii, începînd 
de la turlei și piuă la blocurile din 
Lonea; езіе în curs de modernizare 
iluminatul public.

Oamenii muncii din Petrila sînt 
mîndri de realizările obținute și sînt 
hotăriți. în semn de recunoștință 
pentru grija ce ie-o poartă partidul 
și guvernul, să muncească în viitor 
cu elan sporit pentru ca orașul lor 
să devină mereu mai frames
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Conferință de presă
la ambasada R. P. Romîne din Atena

ATENA 12. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

Ea ambasada R.P. Romîne din 
Atena a avut loc o conferință de 
presă cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a poporului romîn, 
de 23 august.

Au participat ziariști greci 
respondent de 
tați la Atena, 
presă ai unor

Ambasadorul
na, Mircea Bălănescu, a vorbit ce-

ziua

presă străini acredi- 
precum și atașați de 
ambasade.
R.P. Romîne la Ate-

lor prezenți despre realizările eco
nomice și social-culturale ale R.P. 
Romîne obținute în cei 20 de ani 
de la eliberarea țării despre politică 
activă pe plan internațional a R P. 
Romîne, cît și despre bunele reiații 
bilaterale existente între Romînia și 
Grecia.

Ambasadorul a răspuns apoi la în
trebările ziariștilor.

Conferința de presă și cocteilul ct 
i-au urmat s-au desfășurat într-o 
mosferă caldă, prietenească.

at-

Sesiunea extraordinară 
a Seimului R. P. Polone

Manifestafie la
BUENOS AIRES 12 (Agerpres).
Sute de muncitori de la întreprin

derea textilă „Manufacturers Algo- 
dpriera Argentina" au organizat o 
manifestație la Buenos Aires, în 
semn de protest împotriva concedie
rilor făcute de conducerea întreprin-

Buenos Aires
derii. în semn de represalii contra 
grevelor organizate de muncitorii 
care revendică semnarea unui i 
contract colectiv de muncă.

Poliția a intervenit pentru a 
praștia pe- manifestanți, folosind 
ze lacrimogene și jeturi de apă.

nou

im-
ga-

Starea sănătății președintelui Segni 
s-a ameliorat

ROMA 12. Corespondentul Ager
pres, Octavian Paler, transmite:

Ultimele buletine medicale comu
nicate la Roma de serviciul de pre
să al președinției Republicii anunță 
că starea sănătății președintelui Seg
ni s-a ameliorat,
ședințele supleant. Cesare Merza- 
gora, a început ia palatul Giusti 
niani exercitarea funcțiilor șefului 
statului, preluate temporar, exâminînd

Intre timp, pre-

Majorarea dobînzilor 
la împrumuturile 

acordate de SALA,

actele legislative cele mai urgente 
aprobate de Parlament în ultimele 
ședințe și care așteptau să fie sem
nate de președintele Republicii.

Potrivit ziarelor apărute marți la 
Roma, se pare că va fi amînată ă- 
doptarea unor decrete-lege privind 
conjunctura economică. Aceste mă
suri definite ca „de extremă urgen
ță" în programul cu care noul gu
vern s-a prezentat în fața parlamen
tului trebuia să fie adoptate încă de 
săptămîna trecută, cînd cele două 
camere nu intraseră 
ța parlamentară, dar 
a fost amînată ca 
președintelui Segni.
află acum în vacanță pînă la 31 
august, or, pentru a da putere de 
lege măsurilor preconizate de gu
vern, este necesară convocarea ce
lor două camere înainte de acest 
termen.

încă în vacan- 
examinarea lor 

urmare a bolii 
Parlamentul se

Unite a aprobat 
de voturi contra 
prevăzînd majo-' 
împrumuturile a- 
Senatorul demo-

WASHINGTON 12 '(Agerpres).
Senatul Statelor 

marți seara cu 50 
38 un amendament 
rarea dobînzilor la 
cordate străinătății,
crat William Fuibright, a ridicat o- 
biecții împotriva acestui amendament 
dcclarînd că ridicarea dobînzilor este 
de o amploare mai mare decît în
săși reducerea creditelor, deoarece, a 
subliniat el, „țările care au nevoie 
de ajutor financiar nu pot plăti do- 
bînzi ridicate".

TEL AVIV. — Agenția France 
Presse relatează că între grănicerii 
de la frontiera dintre Siria și Izrael 
continuă, de două zile consecutiv, să 
aibă loc incidente. Ministrul aface
rilor externe al Izraelului a adresat 
o plîngere Comisiei de armistițiu a 
O.N.U.

La 21 augustALEXANDRIA. — 
se va deschide la 
Alexandria o confe
rință a tineretului 
din R.A.U., Tunisia, 
Grecia, Libia, Cipru, 
fi consacrată întăririi relațiilor

. prietenie dintre tinerii acestor țări.

Conferința va
de

VARȘOVIA 12. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite.

La 12 august a avut loc la Var
șovia sesiunea extraordinară a Sei
mului R.P. Polone. Ședința Seimului 
a fast deschisă de Czeslaw Wycech. 

Seimului, care a evocat 
activitatea dispărutului 
Zawadzki. Deputății 
picioare expunerea și 
minut de reculegere

au 
aii 
în

marețal al 
viața și 
Aleksander 
ascultat in 
păstrat un
mawuria lui. Al. Zawadzki.

[tapă o scurtă pauză, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., membru al Consiliului de 
Stat, în numele C.C. al P.M.U.P.. 
al Consiliului de Stat și în urma

consultării I 
guvern, a 
funcția de 
de Stat pe 
al Biroului
C.C. al P.M.U.P.

Trecîndu-se la vot, Seimul R.P. 
Polone a ales în unanimitate ca 
președinte al Consiliului de Stat pe 
Edward Ochab. Rezultatul votului a 
fost primit de deputați și invitați cu 
aplauze.

La sesiunea extraordinară a Sei
mului a participat și delegația R.P. 
Romîne care a asistat ia funeraliile 
lui Al. Zawadzki.

cu celelalte partide 
propus candidat pentru 
președinte al Consiliului 
Edward Ochab, membru 

i Politic și secretar al

din

Convocarea Consiliului de Securitate 
in problema cipriotă

NEW YORK 12 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a fost con

vocat din nou marți seara în șe
dință extraordinară la cererea re
prezentantului Ciprului m legătură 
cu încălcarea de către Turcia a re
zoluției Consiliului privind înceta
rea focului și cu bombardarea la 10 
august a punctelor populate din in 
sula.

Reprezentantul Ciprului, Rossides, 
care a luat primul cuvîntul, a sub
liniat că, în ciuda rezoluției Con
siliului de Securitate, aviația turcă 
continuă să terorizeze populația Ci
prului. In dimineața zilei de 10 au
gust, două avioane cu reacție tur
cești au deschis foc în zbor razant 
asupra populației din piața orașului 
Polis, iar la 11 august alte avioane 
turcești au zburat Ia o altitudine 
mică deasupra regiunilor situate mai 
departe de locui unde s-au produs 
recentele ciocniri.

Delegatul Turciei, Erlap nu a dez
mințit zborurile avioanelor turcești 
deasupra teritoriului Ciprului, decla- 
rînd că asemenea zboruri vor con
tinua.

Reprezentantul Greciei, Bitsios, a 
arătat că zborurile avioanelor tur
cești pot avea consecințe dintre cele 
mai grave. El a declarat, de ase-

menea, că la 11 august un avion 
turc a violat spațiul aerian al Gre
ciei.

In cadrul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul reprezentantul U.R.S.S., P. 
D, Morozov, reprezentantul Coastei 
de Fildeș, Usher, 
S.U.A., Stevenson.
delegatului Franței, Consiliul și-a în
trerupt lucrările în vederea consul
tărilor.

la reluarea ședinței, președintele 
Consiliului de Securitate a făcut a- 
pel 
rtîri 
pra 
tor 
nat
în regiunile unde au avut toc 
cent lupte.

și reprezentantul 
La propunerea

să se pună capăt oricăror zbo- 
ale avioanelor militare deasu- 

Ciprului. Cornandamentul îorțe- 
O.N.U. în Cipru a fost insarci- 
să sporească numărul trupelor 

re-
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G. M. Williams a plecat la Leopoldville
WASHINGTON 12 (Agerpres).
Secretarul de stat adjunct

S.U.A. pentru problemele africane, G
Mennen Williams, a părăsit Was
hingtonul plecînd la Leopoldville. El 
urmează să aibă convorbiri cu au
toritățile congoleze cu privire la 
programul de ajutor american acor
dat guvernului Congoului. Un pur-

tător de cuvint al Departamentului 
de Stat a precizat că vizita lui Men- 
nen Williams este in legătură cu 
hotărîrile adoptate la recentele tra
tative americano-belgiene de Ia Bru
xelles, în cursul cărora s-a . căzut 
de acord asupra extinderii ajutorului 
economic și militar pentru guvernul 
congelez.

7-a conferință a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa, care va avea 

loc in capitala Kenyei în februarie 
anul viitor, va fi urmată de o confe
rință a miniștrilor de externe ai ță
rilor africane.

BAGDAD. — La Bagdad s-a con
firmat 
ralului 
funcția 
ral al
Rașid Mosleh. Acesta din urmă îșî 
menține funcția 
terne.

în mod oficial numirea gene- 
de brigadă Nafee Ahmed în 
de guvernator militar gene- 
Irakului în locul generalului

ALGER. — Adunarea Națională a 
Algeriei a adoptat hotărîrea de a 
ridica imunitatea parlamentară unui

de ministru de în

BAGDAD.

va rin

BOGOTA. — Intr-un editorial al 
ziarului „Unitatea sindicală", orga
nul de presă af Confederației sindi- 

t cale a muncitorilor din Columbia, se 
exprimă solidaritatea poporului co
lumbian față de poporul Cubei. Ar
ticolul condamnă energic recenta re
zoluție anti-eubană a Conferinței de 
la Washington a Organizației State
lor Americane.

NAIROBI. —- La Nairobi s-a a- 
nunțat în mod oficial că cea de-a

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres).
„înaintarea sau instalarea răscu- 

laților în numeroase centre impor
tante ale provinciilor congoleze a 
creat de fapt două puteri care-și dis
pută autoritatea : pe de-o parte gu
vernul lui Moisc Chombe și pe de 
altă parte, conducătorii răscoalei — 
astfel caracterizează agenția France 
Presse situația existentă în Congo. 
Primul ministru, Moise Chombe care 
a declarat că își va amîna orice că
lătorie prin țară pînă la „recuceri
rea Stanleyville-ului“, va trebui după 
cum se exprimă agenția Associated 
Press, să rămînă mult timp la Leo
poldville, deoarece o contra-ofensiyă 
a frupelor guvernamentale este greu 
de întrevăzut, cel puțin pentru un 
viitor apropiat. Intre timp, o radio
gramă a consulului american din Stan
leyville, a anunțat că viața în oraș 
și-a reluat cursul normal. La 11 au
gust magazinele au fost redeschise 
iar instituțiile și-au reluat activita
tea.

Potrivit unor surse din Leopold
ville, . forțele răsculate de sub con
ducerea lui Soumialot au provocat4 
o înfrîngere grea trupelor guverna
mentale și înaintează vertiginos spre 
orașul Paulis. Majoritatea companiilor 
industriale din Congo se pregătesc 
să evacueze personalul, dat fiind 
„pericolul înaintării forțelor răscula
te".

Grevă la Bombay
DELHI 12 (Agerpres).
La chemarea organizațiilor sindi

cale, la Bombay a fost declarată o 
grevă de protest de o zi împotriva 
creșterii prețurilor și situației ali
mentare grele. Peste 15 000 de do
cheri, muncitori din transporturi și 
întreprinderile industriale ale ora
șului au încetat lucrul.
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Flacăra olimpică...
TOKIO 12. (Agerpres).
Comitetul de organizare a 

curilor Olimpice a desemnat 
număr de 33 de persoane care
purta flacăra olimpică din Gre
cia in Japonia. Flacăra olimpică 
va fi aprinsă la 21 august la O- 

lympia și transportată la Tokio de-a
•
4
4♦
I lungul a 12 țari din Orientul Mijlo-
1 ciu și Îndepărtat. Ea va sosi la 6 
j septembrie in orașul din sudul Japo-
4 niei Miyazakide. unde atleții o vor 
4 purta de-a lungul teritoriului ța- 
4 ponez. Studentul Yoshiro Sakai, 
4 născut in ziua cind orașul Hiro- 
j șima ă devenit victima bombelor 
* atomice, va aduce flacăra olimpi-
2 că pe stadion în ziua deschiderii 
J ceremoniei.

tul Bihar au fost inundate aproxi
mativ 2 500 de sate. 1 500 000 de 
locuitori au avut de suferit de pe 
urma acestor calamități. Au 
înregistrate victime omenești, 
statul Punjab inundațiile 
afectat 1 500 sate. Suprafețe 
tinse, cultivate 
alte cereale, se 
Mii de locuitori
au rămas fără adăpost.

fnundațiile provocate de
în statele

cu grîu 
află sub 
ai acestui

fost 
In 
au 
în- 

t .
Și 

apă. 
stat

creș-
ferea apelor rîurilor
Uttar Pradesh, Madras și Kerala 
au provocat mari pagube culturi
lor. Autoritățile au luat măsuri 
in vederea ajutorării sinistraților.
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Lipsă de apă ia Tokio
TOKIO 12 (Agerpres).
Temperatura la Tokio a atins 

cifre record, iar rezervele de apă 
continuă să scadă. Ele nu repre
zintă "acum decît 2,7 la sută din 
ceie obișnuite. Autoritățile au re
dus cu 45 la sută alimentarea cu 
apă, anunțind că vor trebui ope- 

. rate noi reduceri dacă nu va 
ploua. Numeroase vehicule rutiere 
și trenuri transportă apă la To
kio din regiunile învecinate ca
pitalei japoneze.

*
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Postul de radio Bag
dad a anunțat că 
guvernul irakian a 
emis un decret 
prin care se insti- 

statului asupra im
portului de produse farmaceutice. A- 
ceaștă măsură, a arătat postul de 
radio, are drept scop să pună ca
păt speculei și să mențină prețuri re
zonabile la aceste produse. Decre
tul a fost semnat de primul minis
tru Taker Yohia.

Г1
număr de cinci deputați implicați în - tuie monopolul 
acțiunile elementelor contrarevoluțio
nare. Hotărîrea a fost adoptată în 
baza unei recomandări a Comitetului 
Central al Frontului de Eliberare Na
țională.

ț♦
«
« ■i
4 â

4
♦ 

‘ 4

LIBREVILLE. Autoritățile gabo- 
neze au anunțat că la 26 august va 
începe procesul unui grup de cons- - 
piratari care au încercat să orga
nizeze o lovitură de stat in februarie. 
Din grup fac parte un fost minis
tru, ofițeri și alte ; persoane. Aceștia 
sînt adepți ai fostului președinte Hu
bert Maga înlăturat de la putere, de 
armată.

RIO DE JANEIRO. — Poliția bra
ziliană a făcut' o percheziție la lo
cuința cunoscutului editor din Brazi
lia,'. Enio Silveira, deoarece acesta a 
publicat recent o serie de articole 
în revista „Gorreio de Manha",. în 
care a criticat noul regim din țară.
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S.U.A.: Lansarea 
unei noi rachete 
intercontinentale

NEW YORK 12 (Agerpres).
O rachetă intercontinentală

tip „Titan-П" a fost lansată marți 
de la baza aeriană militară a 
S.U.A., din Wandenberg (Califor
nia), spre un punct situat în Pa
cific.

Potrivit purtătorului de cuvînt al 
bazei este a doua lansare operată 
de la baza Wandenberg de către 
militari ai comandamentului ae
rian strategic. Purtătorul de cuvînt 
a amintit că lansările precedente 
au fost conduse de ingineri ci
vili.

Ploi torențiale în India
DELHI 12 (Agerpres).

Ploile torențiale care continuă în 
mai multe state din India au pro
vocat mari pagube economiei na
ționale. In cinci regiuni din sta-

Epidemie de holeră
DJAKARTA 12 (Agerpres).
Epidemia de holeră care bîn- 

tuie în țările Extremului Orient 
a cuprins o bună parte a terito
riului indonezian. Agențiile de 
presă relatează că în perioada ia
nuarie—iunie, numai în regiunile 
din vestul Sumatrei s-au înregis
trat 3 400 cazuri de holeră, iaf pe 
întregul teritoriu indonezian numă
rul bolnavilor de holeră 
aceeași perioadă cifra- 
Guvernul indonezian a 
suri urgente pentru 
răspîndirii epidemiei.

a atins în 
de 12136.* 
luat mă- 

prevenirea

Tiparul f subunitatea Petroșani
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