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ÎNTRECERII SOCIALISTE

Bilanțuri rodnice
In cadrul întrecerii socialiste desfășurate în cinstea 

aniversării eliberării patriei, colectivele de muncitori și 
tehnicieni din Valea Jiului și-au luat însemnate anga
jamente în muncă. In prezent colectivele unităților își 
fac bilanțul realizărilor obținute în cinstea marii săr
bători. Sînt bilanțuri rodnice, ele înfățișează succese 
grăitoare pe linia 
teva din ele :

îndeplinirii angajamentelor. Iată cî-

Stațiile 
C.F.R.

1 larnicii ceferiști desfășoară o fruc
tuoasă întrecere pentru obținerea u- 
nor indici superiori în transportul 
feroviar. Pe prima decadă a lunii au- 

sînt meritorii : s-au expediat ccagust, rezultatele
150 000 tone mărfuri, regularitatea circulației la îndru
mare și parcurs a fost îmbunătățită cu 6 la sută.

Clișeul înfățișează pe doi din cei mai harnici munci
tori din sectorul electromecanic ai minei Petrila, Dă- 
nescu Dumitru și Svoboda Tiberiu, lucrînd la repararea 
unui agregat. Ei sînt evidențiați în întrecerea socialistă

I. P. I. P.
Livezeni

Muncitorii de la această unitate 
și-ati realizat o bună parte din an
gajamentele luate. Astfel, pe 7 iuni, 
sarcinile de plan la producția indus-

LA I. F. PETROȘANI

trială au fost depășite cu 30 ia sută, la prestații cu 31 
la sută, la producția marfă cu 9 la sută; se 
nic 35—40 tone praf hidrofob și 4000 - 4500 
beton.

produc zil- 
plăcuțe de

Primirea le titre tmiisol Gheargiie BWiii-fei 
a lelegalieî de oarhd si le stat а LP.il. №ene

Vineri la amiază tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne a primit la Eforie delegația de partid și de stat a R.P.D. Goreene 
condusă de tovarășul Kim Ir, membru al Biroului politic, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabinetului de 
miniștri al R.P.D. Coreene.

Ea primire au luat parte tovarășii ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- 
raș, Vasiie Vîlcu, membru al G.G. al P.M.R., prim-secretar al Gomite- 
liii и regional Dobrogea al P.M.R., Bujor Almășan, membru al G.G. al 
P.M.R., ministrul minelor și energiei electrice.

Au avut loc convorbiri care s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, (Agerpres)

Succese în îndeplinirea 
angajamentelor

Lucrătorii din cadrul I. F. Petroșani întimpină cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării patriei cu noi și im
portante realizări în muncă. Astfel, în luna iulie pro
ducția globală a fost realizată în procent de 109 la sută, 
iar producția marfă în procent de 139 la sută. Prin rea
lizările obținute în luna iulie s-a depășit angajamentul 
luat in cinstea zilei de 23 August cu 203 000 lei la pro
ducția globală și cu 1520 000 lei la producția marfă. 
In același timp, realizări frumoase s-au înregistrat și în 
ceea ce privește pianul pe sortimente, obținîndu-se în 7 
luni depășiri mai mari decît angajamentele cu 425 m c 
la cherestea rășinoașe, cu 314 m c la cherestea fag, cu 

'**381 m c Ia lobde distilare, iar la prețul de cost s-a înre
gistrat o economie suplimentară de 90 000 lei; produc
tivitatea muncii a crescut în iulie cu 11 la sută.

In luna trecută toate sectoarele noastre și-au realizat 
și depășit planul valoric, evidențiindu-se sectorul Lonea 
care și-a îndeplinit planul producției globale în procent 
de 119 la sută, iar pe cel al producției marfă în procent 
de 170 la sută. Totodată, pe întreprindere, la doborît și 
secționat, planul s-a realizat în procent de 163 la sută, 
iar la scos-apropiat în procent de 122 la sută.

La activitatea de cultură și refacere a pădurilor pla
nul s-a realizat și el in proporție de 100 la sulă, execu- 
tîndu-se întreaga sarcină canfitaiivă prevăzută în pla
nul șesenal în mai puțin de 5 ani. La activitatea indus
trială. planul valoric a fost realizat în procent de 101 
la sulă Ia producția globală și în procent de 107 la sută 
la producția marfă. Pe primele 7 luni, pe întreprindere 

*• s-a depășit planul anual la sortimentele bile-manele ră- 
șinoase, cherestea rășinoasă, cherestea fag și lobde 
PAL-PFL. Planul de livrare pentru export a fost depășit 
la toate sortimentele.

Ea realizarea plenului de produc
ție au contribuit brigăzile complexe 
din cadrul întreprinderii, dintre care 

. în mod deosebit se evidențiază cele 
de la sectorul Lonea.

N. MUNTEANU
I.F. Petroșani

Preparafia 
Coroiești

noi- pre 
prin cîțe- 

obținute

Colectivul celei mai
parații se remarcă 
va realizări deosebite, 
în ultima perioadă de timp. Datorită

aplicării unor inovații ca : „Prepararea suspensiei de 
barită", „Diuze la hidrocicloane". „Mecanizarea; benzii 
202“, „înlocuirea cărucioarelor de la încărcare cu 
jgheaburi fixe", s-a reușit să se preia peste plan mai 
mult de 1000 tone cărbune.

Filaturișții raportează de pe acum 
îndeplinirea și chiar depășirea unei 
părți însemnate din angajamentele 
luate. Astfel, față de 2.2 tone fire

peste plan, ș-au produs pînă acum 3,8 tone, .s-att dat 
peste plan 20,1 tone sulfură 
angajament.

Viscoza 
Lupeni

de carbon față de 20 tone

Fabrica 
de pline

muncii angajamentele au 
nomii, față de 49000 lei 
plan.

Brutarii 
late bune 
angajamentului de întrecere. La pro
ducția globală și la 

fost realizate 
s-au obținut

înregistrează și ei rezul- 
în ce privește respectarea

Aici
care depune strădanii pentru obține
rea unor succese cît mai frumoase 
în cinstea zilei de 23 August. Astfel, 

de 3590 m p binale (uși-ferestre) pla- 
executate 4312 m p. Prima decadă a

lunii august, marchează noi succese: executarea a 750 
m p producție finisată și 2000 m p producție semifini- 
safă, depășindu-se simțitor sarcinile de plan.

Tîmplăria 
Livezenf

lucrează un

pe luna iulie, față 
nificate, au fost

O noua centrala 
termică

In strada Tudor Vladimirescu din 
Lupeni constructorii au început ridi
carea unei centrale termice care 
va putea încălzi în condițiuni opti
me 600 de apartamente.

Centrala termică va fi prevăzută 
cu 12 cazane de încălzire, două boi
lere, mai multe pompe și un compre 
sor pentru curățirea automată a co
șurilor de fum.

Folosind metode noi, brigăzile'con 
duse de Șerbănică Nicolae, Alexan
dru Constantin și Mocanu Aurel au 
reușt să depășească sarcinile plani
ficate cu 8,14 și, respectiv, 15 la 
sută. ,

V. G1RSTOIEJ 
corespondent

■ Formați la școala

Însemnări de reporter:
Bicazului .93

UNUUREANU nicolae, 
brigadierul *șț

ZIUA PRESEI ROMINE
Milioane de oameni ai muncii de 

pe întinsul patriei deschid cu nerăb
dare, în fiecare dimineață, ziarul. 
Un fapt cotidian obișnuit, dar de o 
profundă semnificație: deschizînd
ziarul, cei ce muncesc au în față 
cuvîntul scris al partidului, au în 
față, imaginea măreței opere de de- 
săvîrșirea construcției socialiste ce se 

. înfăptuiește sub conducerea partidu
lui. Continuînd glorioasele tradiții ale 
presei comuniste ilegale, îndeplinin- 
du-și cu conștiință rolul de purtă
tor al cuvîntului partidului, pre
sa noastră a devenit o armă 
încercată a poporului în lupta pen
tru înflorirea patriei socialiste. Pre
țuirea de care se bucură presa noas
tră pentru activitatea ei pusă in 

a păcii, e 
de sărbătorirea 

de către oamenii muncii din întreaga 
țară a Zilei presei romîne.

tăria, marea forță mobilizatoare 
a presei noastre, autoritatea, încre
derea de care se bucură în rîndul 
maselor își au izvorul în conducerea 
ei de către partid — lege de neclin
tit a presei comuniste, principiul ei 
fundamental. Conducerea de către 
partid asigură presei noastre un pu
ternic spirit militant, principialitate 
marxist leninistă, respect față de 
adevăr, devotament față de interesele 
poporului.

al

deo- 
larg

slujba socialismului și 
puternic reflectată

înfăptuind indicațiile partidului, 
urmînd exemplul „Scînteîi", presa 
noastră își consacră toate eforturile 
mobilizării maselor la înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al IlI-lea 
P.M.R.

Redacțiile primesc un sprijin 
sebit de prețios din partea unui
activ de specialiști și colaboratori, din 
partea unui mare număr de cores
pondenți voluntari. Creșterea în ritm 
accentuat a productivității muncii în 
minele și întreprinderile Văii Jiului 
și sporirea substanțială — pe această 
bază — a producției de cărbune, ex
tinderea toc mai largă a tehnicii 
noi, generalizarea experienței înain
tate și a inițiativelor valoroase, ri
dicarea calificării cadrelor, îmbună
tățirea calității producției, reducerea 
prețului de cost, realizarea planului 
de construcții social-culturale — iată 
principalele probleme spre a căror 
rezolvare redacția ziarului local 
„Steagul roșu", condusă și îndruma
tă de Comitetul 
partid, își îndreaptă

Sărbătorirea Zilei 
într-o perioadă cînd
popor se pregătește să întîmpine cu 
succese de seamă, în toate domeniile 
de activitate, cea de-a XX-a aniver
sare a eliberării patriei.

Perfecționarea continuă a mrjtoa-

orășenesc de 
toată atenția, 

presei are Ioc 
întregul nostru

colectiv harnic.

productivitatea 
integral, la eco- 
66 000 lei peste

(Continuare in pag. 3-a)

in obiectivul aparatului: Peisaje

U R M A Ș U L...
Huda-baci-t>rofe  torul
ce s-au terminat lucrările 

iuipgl-intrare. în
După

la tunel-ieșire și
1957, în vară, Belcittg i.asile, Ama- 
riei loan, 'dngureanu Nicolae și 
Cornea Gheoi ghe. toți patru mol
doveni, muncitori formați pe șan
tierul hidrocentralei de la Bicaz au 
venit in Valea Jiului. S-au stabilit 
la Lupeni. Sectorul de investiții de 
la mină tocmai avea nevoie de oa
meni pricepuți a lucra în piatră: 
așa că au fost bine primiți și re
partizați in brigăzi.

Ungureanu pe atunci abia ajutor 
miner a ajuns să lucreze în 
brigada condusă de un miner cu 
verfti state în minerit — Hilda Mi-

■ hai: Pentru U ngureanu, Huda-baci 
a fost un adevărat profesor. Ală
turi de el a crescut ca miner și ca 
om, a muncit și a învățat cu sîrgu- 
ință. In urma cu patru ani, printre 
absolvenții școlii de mineri se afla

un

mai muncit cu Huda-baci la 
diferite — galerii, case de 
■scoborîșuri. Și la adincire 
a lucrat cițeva luni impre-

Я 300 vagoane cu steril
un tinrir brunet, subțirel și cu 
suris veșnic pe buze: U ngureanu 
Nicolae. A primit diploma de mi
ner. A

lucrări
pompe, 
de pul
ună. cu Bartha Dionisie, fruntașul 
de azi de la Dîlja. Deși tinăr, Un- 
gureana era de acum un miner for
mat, ceea ce o determinat condu
cerea sectorului să-i încredințeze 
responsabilitatea unei brigăzi. Foș
tii lui tovarăși de la șantier au've- 
nit să lucreze alături de el.

De la începutul acestui an bri
gada lucrează la unul din obiecti
vele care fac parte din lucrările de 
sistematizare ale minei 
transversală a stratului 
cui 111 E, orizontul 440. 
fi transportat în viitor
tăiat dintre cele două orizonturi —

— galeria
3 din blo- 
Pe aici va 
cărbunele.

480 și 440. Buna organizare a mun
cii, îngrijirea sculelor, predarea 
„ștafetei" de la un schimb la altul 
la locul de muncă se materializea
ză în metri liniari de avansare. In 
fiecare lună se înaintează cu cite 
55 pină la 69 de metri, trimițîndu- 
se la ziuă piatra care își întrerupe 
somnul milenar. Dacă s-ar încărca 
in vagoane sterilul excavat de bri
gadă de la începutul anului ar fi 
nevoie de 300 vagoane1 Sarcina 
brigăzii se realizează lunar in 
proporție de 130—135 la sută. An
gajamentul anual de a excava pes
te plan 240 m c steril a fost înde
plinit și depășit deja. Nici calitatea 
nu este neglijată : panta și direcția 
galeriei se înscriu întocmai in pro
iect. Oamenii au învățat să folo
sească cu iscusință tehnica moder
nă — mașina de încărcat, de tipul 
E.P.M.-2 și apoi, un
cu

reîncărcător 
bandă. Le-au venit in ajutor

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)
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2 STEAGUL R®$0

E frumoasă Valea noastră Carnea de balenă 
e comestibila

Sălciile de pe malul apei mîngîie 
«Hn cînd în cînd în foșnet de ra
muri autobuzul ce aleargă pe șo
seaua de asfalt. Abia dacă urcă, 
în pantă domoală, mai bine de us 
kilometru și pasagerii zăresc în stin
gă șoselei un bloc mare și frumos 
la care constructorii fac ultimele lu
crări de finisare.

— Gînd s-o fi înălțat acest gigant 
ce se aseamănă cu un pavilion din- 
tr-o stațiune de odihnă ? — întrebi 
a mirare vecinul de . călătorie.

— Acum de curînd — vine prompt 
și competent răspunsul, Apoi ca o 
completare : „Fratele" lui mai ftiare 
e mai bătrîn doar cu cîteva zile, dar, 
și-a primit deja stăpînii. Sînt 32 
la număr și s-au mutat aici cu fami
liile.

Peisajul cu aspect de stațiune de 
odihnă se schimbă brusc. La cîteva 
sate de metri el este înlocuit cu unul 
industrial, cu specific mineresc. O 
arată turla uriașă a noului puț de 
extracție de pe dealul Lazului, halda 
de steril. E un peisaj ce merită sa 
fie imortalizat pe peliculă sau pîn- 
ză.

Nici n-ai apucat să învălui totul 
într-o privire și după o nouă curbă 
în față îți apar căsuțe pitite sub po
mii plini de rod ai livezilor. Multe 
case au aspect de vilă. Acestea poar-

Legea e lege
Intr-o serie de orașe si sate din 

S.U.A., mai există încă legi ciudate, 
adoptate de mult cu diferite ocazii, 
și care au rămas în vigoare, deși 
nu mai au astăzi nici un rost.

Astfel, de pildă, în statul Okla
homa este interzisă vînătoarea în 
parcurile orașului. In Illinois este 
interzis clienților să doarmă în frize
rie. In statul Pensylvania este inter
zis ca după miezul nopții caii să 
mai alerge pe străzi. La Philadelphia 
este interzis să se arunce pe fe
reastră fuste. In statul Florida este 
interzis sforăitul în timpul nopții, 
iar în orașul Boston este interzis să 
se facă baie duminică. La Rochester 
statul New York, este interzis co
piilor să traverseze strada umblînd 
pe frînghie. In orașul Nogales, din 
statul Arizona, este interzis să se 
folosească bretele în chip de praș
tie. Ea Los Angeles este interzis să 
se țină un hipopotam în apartament.

tă pecetea vremurilor noi. Aceeași 
pecete o simți pretutindeni. Spațiile 
verzi și rondurile de pe marginea 
străzilor, băncile, totul dă impresia 
că te afli intr-o liniștită stațiune de 
odihnă de munte. Și în club, eu 
toate că e vizitat zilnic de zeci de 
sute de tineri e liniște. Excepție e 
doar în orele cînd formațiile artistice 
de aici pregătesc sau prezintă noi 
programe. Pînă și policlinica e așe
zată într-un părculeț cu arbori lai
nici, iarbă verde și mătăsoasă, alei 
presărate cu piatră roșie și vase 
mari, 'ornamentale, pline de flori.

Prin pădurea deasă de castani îți 
apare în față o alee umbroasă. Pe- 
o pancartă stă scris „Spre tabăra de 
vară a pionierilor". La drept vorbind 
o puteai găsi și fără tăblița indica
toare călăuzit după cintecele și rîse- 
tele cristaline de copii. Dintr-un alt 
colțișor al parcului se aud lovituri 
înfundate de minge. Vin de pe te
renul de volei amenajat aici și cara 
iarna se transformă în patinoar. 
De cum o pornești însă pe alee, pri
virea îți este atrasă de panouri mari 
cu poze. E aleea fruntașilor și evi- 
dențiaților in întrecerea socialistă. 
Urci tnereu la trepte străjuite de pa
nouri și ai impresia că odată termi
nată pădurea de castani în față o 
să-ți apară pavilionul central al sta
țiunii Rămii însă uimit. In loc de 
lăcaș de odihnă apar clădirile ad
ministrative și atelierele, puțul de 
extracție. Desigur, ați ghicit cu toții 
că nu e vorba de o stațiune de odih
nă ei de vechea așezare de minieri 
Aninoasa, întinerită sub soarele stră
lucitor al vremurilor noi.

Nu poți însă să vorbești despre 
Aninoasa fără să amintești despre 
școala mărită și renovata, despre 
magazinele mari, terenul de handbal 
amenajat prin muncă patriotică și 
încă multe altele.

— E frumoasă Valea noastră — 
o spun cu legitimă mîndrie anino- 
senii. Șl au deplină dreptate. In cei 
26 de ani de la eliberare, comuna 
de pe Vale a întinerit și s-a înfru
musețat mereu și devine pe zi ce 
trece tot mai frumoasă.

D. CR4ȘAN

După părejea oamenilor de știință 
de la Institutul ucrainean d< cerce
tări științifice in domeniul indus
triei: conservelor, carnea de balenă 
nu este mai proastă ca cea de va
că. Tot secretul este să știi s-o 
prepari.

Tratată ea își pierde mirosul specific 
și culoarea. La Institutul amintit au 
fost preparate zece feluri de con
serve de carne de balenă, foarte 
gustoase.

PE UN „B0ÎOI 
CU PULBERE"

ocazia unor lucrări de canali- 
s-au descoperit sub pavajul 
unei școli din Orgemont (Fran- 

I 500 kg. de material explozi-

Cu
zare !
curții 
ța), 1 
bil și muniții, adăpostite aici de că
tre germani. Din 1941 și pînă la eli
berarea țării, școala a fost ocupată 
de nemți. Aproape 10 000 de oameni 
au trăit timp de 20 de ani, deasupra 
urnii adevărat „butoi cu pulbere". 
Cei mai amenințați erau, fără în
doială, cei 400 de elevi ai școlii.

In cadrul lucrărilor de canalizare 
efectuate s-au scos la iveală, o dată 
cu mormanele de cărămizi, vreo zece 
mine, șase mine antitanc amorsate, 
vreo 20 de grenade ofensive, 170 b.u- 
șoane de aprins, 300 ainorse detonanfe 
nemțești si englezești, 100 m de fi
til exploziv și 20 m fitil cu elect 
lent.

Prima „textilistă“
Prima „textilistă" pe meleagurile 

țării noastre pare să fi existat în 
urmă cu trei sau chiar patru mii 
de ani. Cam de atunci, de-a 
gul istoriei, mamele și soțiile 
îndeletnicit cu „fabricarea" 
mintelor. Materia primă ? Le-a 
nizat-o flora locală; o plantă 
gedă. apoasă, pe care 
din zilele noastre o 
nium usitatissimum, 
altceva decît inul.
tei ierbi generoase
mășile dacilor, iile bogat brodate 
aie țărăncilor, ștergarele răcoroase, 
pînza pentru zestrea fetelor...

lun- 
s-au 
veș- 
fur- 
fra-

botaniștiî 
numesc Li

dar care nu-i 
Din fibra aces- 
s-au născut că-

N O T E Ș

Jocurile și dansurile populare sint frumoase cum este de 
național al poporului nostru. Buchetul de fete prins în horă 
armonie cu... frumosul.

fapt și portul 
e în depltnă

Pietrele prețioase
Pietrele prețioase au 

fost apreciate din vre
muri străvechi pentru 
frumusețea lor. Fiecare 
secol a avut nestemate
le sale favorite.

In a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea Se 
remarcă un belșug de 
diamante și briliante. 
In timpurile mai vechi, 
în secolul al XVI 1-lea

podoabele erau orna
mentate cu safire și ru
bine în culori ѵй. In 
secolul al XVI-lea oa 
menii atribuiau pietrelor 
prețioase diferite pro
prietăți „magice". Ei e- 
rau convinși că strălu
cirea nobilă a diaman
telor poate calma mînia; 
că rubinul roșu sti
mulează vitejia, veselia,

înviorează 
perlele 
mîna unui bolncț* 
pot schimba cuMrea, 
iar safirul albastru 
rește de lașitate și 
dare. Nu întîmplător 
joritatea bijuteriilor

XVI-lea erau 
cu Safire al-

memoria; c3 
de corali în 

îsi

secolul al 
împodobite 
bastre.

fe- 
tră- 
ma- 
din

• La începutul secolului al XIX- 
lea, în Anglia s-a stabilit un impo
zit pe pălării ? Amprenta ștampilei 
pusă pe căptușala pălăriei dovedea 
că impozitul a fost plătit. Dacă ci
neva era prins fără ștampilă pe pă
lărie. era amendat cu 10 lire sterline.

meci din istoria 
la New Orleans. 
Boxerii 
Bowen 

titlul de

de cate- 
și Jack 
campion

• Cel mai lung 
boxului a avut loc 
la 6 aprilie 1893 ? 
gorie ușoară Andy 
Brew luptau pentru
ai statelor sudice ale Americii. Me
ciul a avut 110 runde și a durat 7 
ore și 19 minute. El a fost întrerupt 
de arbitru, deoarece concurenții o- 
bosiseră din cale afară.

• Împărați chinezi aveau la curte 
patru medici, care își primeau sala
riul zilnic atîta timp cît împăratul 
era sănătos ? De îndată ce acesta se 
îmbolnăvea, medicii nu mai erau re-

I COMENTĂRII

se însănă-tribuiți pînă cînd el nu 
toșea. Se spune că bolile împăraților 
chinezi se vindecau foarte repede.

• In Ceylon există o varietate de 
pești, care pot ieși afară din albia 
apelor secate și se pot tîrî pe uscat, 
căutînd instinctiv apă ? Uneori, ei 
parcurg peste 1,5 kilometri și pot 
rezista pe uscat mai mult de o săp- 
tămînă. Apa care împiedică bron
hiile Ic-r să se usuce, se acumulează 
și se păstrează în numeroasele sinuo
zități și cavități ale oaselor capului.

••^Scriitorul francez Francois. R i- 
belais, autortfl cărții „Gargantua și 
Pantagruel" a lăsat următdful testa
ment : „Nu posed 
foarte multi bani.
racilor".

nimic. Sînt dator 
Restul îl las să-

englezi, 
Magna

de lorzi 
au semnat 
(care stă la baza 

numai trei

• Din cei 26 
care în anul 1215 
Carta Libertatum 
parlamentului englez),
știau să se iscălească ? Ceilalți au , 
pus la sfîrșitul Cartei diferite semne 
convenționale.

Frumusețe și semeție — iată ce 
caracterizează întregul litoral. IN 
CLIȘEU : Un. hotel din Mamaia.

Reparații 
care întîrzie

Șoseaua asfaltată care duce la
• Lonea, de un timp, are numeroase
• droPl denivelări datorită clrcu-
• lației intense de pe acest traseu. 
; Acest fapt îngreunează mult acti- 
J vitaiea conducătorilor auto și duce
• ta deteriorarea vehiculelor.
ț Deși se cunoaște această stare 
J de lucruri Secția lz drumuri și po- 
J duri Deva nu a luat măsuri pen-
• tru repararea șoselei. Același lu- 
J cru se petrece și cu podul de peste
• Jiu, din satul Taia. Din cauză că a
• fost rupt în urma unei ploi toren- 
ț țiale care s-a abătut pe aici cu
• citea timp in urma, locuitorii sa- 
J tutui Taia sini nevoiți să facă o- 
j coluri mari ca să vină la sfatul 
v popular Petrila sau la Lonea. De
• această reparație ce intirzie se

Îface vinovată secția de gospodă- 
* rie a sfatului popular Petrila.

♦I Unii dreg, I iar alții strică...
* Uneori se întîmplă și așa. Unii
• dreg, iar alții strică. Cam așa se 
Î prezintă situația și cu rampa de

încărcare a depozitului de lemn al 
f minei Petrila din vecinătatea liniei 
j ferate normale nr. 9.
î_________ __________________________ __

Colectivul depozitului de lemn a 
întreprins acțiuni de înfrumuseța
re a rămpilor de descărcare-încăr- 
care. In cadrul acestora s-a făcut 
curățenie și s-a stabilit ca toți 
salariații depozitului să concure 
la menținerea ei.

Zis și făcut. Cu toate astea toc
mai după o nouă acțiune de cură
țenie pe amintita rampă a apărut 
un morman de pămint și de pie
triș rezultat din repararea liniei 
ferate aparținătoare preparației.

Cu cîtva timp în urmă tot ta fel 
s-a îniîmplat. Pămîntul rezultat 

din repararea liniei respective a 
fost aruncat pe rampa de încărca
re a lemnului de mină pentru 
mina Lonea și „uitat" acolo de 
către muncitorii din echipa de în
treținere a liniilor ferate aie pre- 
parăției.

Oare așa le place acestora ca 
unii să se străduiască să țină cu
rat, iar ei să le zădărnicească 
munca?

Conducerea sectorului de trans
port al preparației Petrila este în 
măsură să dea răspuns la această 

întrebare.

Trasee desființate
In urma propunerilor făcute de 

oamenii munții, binevenită a fost 

înființarea de trasee de transport 
în comun a pasagerilor cu auto
buze I.C.&. spre gara din Lupeni, 
in direcția . minei și a spitalului 
cel nou.

Călătorii care soseau în gara 
Lupeni, locatarii cartierului de 

locuințe individuale din preajma 
spitalului și a maternității din lo
calitate cit și salariații minei se 
bucurau din plin de binefacerile 
acestor mijloace moderne și ra
pide de transport. Dar numai ptnă 
inir-o bună zi...

De o lună traseul blocurile Vis- 
coza — gara Lupeni a fost desfi
ințat. Același lucru s-a întîmplai 
și cu traseul spre mină și mater
nitatea din Lupeni.

De ce s-au desființat aceste tra
see de autobuze, cînd ele au luat 
ființă tocmai în scopul asigurării 
unui transport în comun rapid și 
comod ? lată o întrebare ce, și-o 
pun numeroși oameni ai muncii 
care, fie că sosesc în localitate cu 
trenul, ori că locuiesc în cartierul 
După-Cocs, sau au treburi pe ' la 
spitalul cel nou șl care acum sînt 
nevoiți să parcurgă drumul pe jos. 
La, această întrebare se așteaptă 
răspuns din partea celor compe- 
tenfi.

M. LUPENEANU 
(După corespondențele trimise de 
F. Gheleșan, Șt. Nagy și I. Ciur).
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• Prima expediție poloneză de 
după război a avut loc în 1960 în 
Hindu-cuși. Alpiniștii polonezi au 
petrecut 4 luni în partea de N,E. a 
munților Hindu-cuși și au escala
dat vîrful Noșac (7 510 m.), nou 
record de înălțime ai alpinistilor 
polonezi.
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• Studenții americani sînt cu- 
noscuți pentru extravaganțele lor. 
Iată una dintre cele mai recente 
„tricoul pentru două persoane". 
El e prevăzut cu două deschiză
turi pentru gît, dar cu o singură 
pereche de mîneci. Asemenea tri
couri sînt purtate de logodnici. 
Original inel de logodnă, nu se 
poate spune...

• In secolul al XVlI-lea din ordi
nul patriahului Nikon al Rusiei, era 
strict interzis oamenilor de toate con
dițiile să se ocupe de muzică ? ins
trumentele muzicale, descoperite la 
diferite persoane, erau arse.

• Ines de Castro, soția iubită а 
prințului portughez — viitorul rege 
Pedro 1 — a devenit regina Portu
galiei, după moarte ? Ea a fost uci
să din ordinul tatălui lui Pedro, 
care era împotriva acestei căsătorii. 
Trei ani mai tîrziu, cînd Pedro s-a ’ 
urcat pe tron, el a ordonat ca soția
sa să fie scoasă din mormînt și așe
zată pe tron, unde a fost încoronată 
ca „regină a Portugaliei", respec- 
tîndu-se întocmai ceremonialul pres
cris.
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NE SCRIU CORESPONDENȚII
Trenuri cu tonaje 

sporite
Exemplu în muncă

Popa Didina este o tînără în vîrstă 
de 23 ani. A venit de prin părții» 
Dobrogei. A sosit la mina Vulcan 
cu un an în urmă. De atunci lucrea
ză în schimbul condus de tovarășa 
Bubinschi' Ema. Se ocupă cu verifi
carea și> întreținerea măștilor de 
autosalvare. Despre modul- cum își 

îndeplinește sarcinile de serviciu 
nimeni nu se poate plînge. E har
nică. conștiincioasă, pricepută șt 
disciplinată.

La locul unde muncește Popa Didina, există tot
deauna o curățenie exemplară. Măștile sînt verificate 
zilnic și aranjate frumos în rafturi.

Nu de mult, apreciindu-i meritele itemiștii din cadrul 
sectorului electromecanic’ al minei au primit-o în rîndul 
organizației U.T.M. Luînd cuvînttil tovarășa Popa Di
dina a spus :

- Vă promit tovarăși să mă străduiesc, și mai mult 
spre a fi cît mai folositoare colectivului minei.

(Jteinista Popa Didina și-a respectat cuvîntul dat. 
Activitatea sa este din ce în ce mai rodnică. Acum la 
locul său de muncă s-a introdus un nou aparat pentru 
verificarea etanșeității măștilor. Popa Didina și-a însu
șit modul tui de funcționare. O treime din cele peste 
3000 măști se verifică înțr-un singur schimb. Și acest 
lucru se face cu multă răspundere și precizie de ute- 
miâta Popa Didina.

O ALBESGU 
f. M. Petroșani

Realizări la I.C.M. 
Petroșani

Hotărît să intîmpine ziua de 23 August cu noi reali
zări în muncă, colectivul centrului de colectare a meta
lelor din Petroșani s-a angajat să depășească sarcinile 
de plan pe semestrul I din acest an cu 2 la sută. Sala- 
riații centrului și-au asumat responsabilități concrete în 
privința depistării, sortării și strîngerii deșeurilor me
talice. Activitatea colectorilor a fost astfel mai bine or
ganizată. S-a îmbunătățit transportul, iar odată cu spo
rirea numărului de încărcături zilnice a sporit și can
titatea de fier vechi colectată din incinta unităților in
dustriale.

Toate acestea au permis îndeplinirea sarcinilor de 
plan înainte de termen și depășirea cu 4 la sută a an
gajamentului.

Merită a fi scoasă în relief contribuția tovarășilor 
Gramescu Emil, Cocolan Petru; Șandru Ovidiu, Busuioc 
Petru. Gușai Constantin și Bufa Petru, care s-au evi
dențiat printr-o substanțială depășire a sarcinilor lu
nare de plan.

Dacă colectivul I.C.M. Petroșani primește ajutor din 
partea T.C.E. Paroșeni, l.f.S. Viscoza Lupeni, I.E.M. 
Uricani etc. nu «același lucru se poate spune despre uni
tățile C.C.V.J., I. F. Petroșani, șantierele de construcții. 
Pe primele două trimestre din acest an, de exemplu, 
unitățile C.C.V.J. (din care cele mai rămase în urmă [ 
sînt minele Aninoasa, Vulcan și U.R.U.M.P.) nu și-au | 
realizat planul, rămînînd restanțiere 
cu 634 tone fier vechi.

Cum aceste unități au o pondere 
mare în realizarea planului de co
lectare a fierului vechi, ele trebuie 
să ajute mai eficient colectivul cen
trului nostru, spre a-și realiza sar
cinile de plan.

1. MUNTEANU
I.C.M. Petroșani

încărcăturile neplanifica
te la timp, locațiile pe 
C-F.R. creează în transpor
tul feroviar greutăți. Din 
această cauză unele loco
motive circula uneori neuti
lizate pe distanțe lungi iar 
anumite stații se aglome
rează cu vagoane, lntr-o 
astfel de situație se afla 
mai zilele trecute stația 
Vulcan. Pentru a se încăr
ca și expedia destinatarului 
e comandă urgentă ș-au 
cerut Petroșanîului cîteva 
zeci de vagoane.

Dupâ vreo două ore, a- 
cestea au sosit in gară. Au 
tost aduse însă mai multe 
vagoane deeît poate re
morca o locomotivă pînâ 
la Petroșani.

— Să vorbim cu mecani
cul de pe locomotiva 
150 1030 înainte de a com 
pune trenul — și-au zis 
cei din stația Vulcan,

Cind a aflat care este 
situația, mecanicul Halosie- 
vici Constantin ș-a oferit 
să-i ajute.

— Gîndiți-vă că sînt vreo 
P0 de vagoane, cu un to
naj de aproape 2 000 tone. 
Nu credeți că va fi prea 
mult ?

Mecanicul aruncă o pri
vire fochistului Lazăr Vasi
le. Acesta consimți din 
privire.

In scurt timp trenul se 
puse în mișcare și încă cu 
viteză. Stațiile din parcurs 
fuseseră anunțate din timp 
despre circulația acestui 
tren. Semnalele de intrare 
și ieșire erau pe liber, spre 
a se evita orice oprire a 
trenului.

Totuși impiegatul de miș
care din stația Livezeni 
era frămîntat de gîndul că 
acest tren se va opri la 
macaze. Frămîntarea lui 
era oarecum justificata, de
oarece trenurile cu tonaj 
sporit nu odată se oprise
ră la macaze. De. aceea,

ZIUA PRESEI ROMÎNE

Rezultate 
îmbucurătoare

Hotărîți să întîmpine ziua de 23 
August cu rezultate frumoase în în
trecere, muncitorii de la depozitul 

de lemn al minei Lupeni obțin suc
cese însemnate. De la începutul a- 
eestui an ei au descărcat șt dimen
sionat 3908 m c lemn molid, 1631 
m c margini rășinoase, 700 m e lemn 

de esență diferită pentru bandaje șî 
688 m c jumătăți de molid pentru 
armare.

De asemenea, brigăzile din depo
zit au stivuit și manevrai peste 10 000 
«o c de material lemnos amenajînd 
depozitul conform cerințelor.

S-au evidențiat muncitorii Blaga- 
Petru, Deak Vasile, Panait Achim, 
Gîrdă Mihai. Bulgaru Titus. Simion 
Traian, Călugăriță Constantin, Pop 
Iuliana, Ciorbă Maria și Kuti Șusana.

De remarcat este și faptul că de 
ia începutul acestui an depozitul de 
lemn al minei Lupeni nu a avut nici 
o losaiie pe C.F.R.

1 POPESCU 
E. M. Lupeni

(Urmare din pag. l-a)

celor publicistice, folosirea unei largi 
varietăți de genuri gazetărești, apro 
fundarea problemelor pe care ie ridică 
construcția vieții noi și tratarea lor 
competentă în paginile ziarelor, mă
rirea continuă a activului colabo
ratorilor și a numărului de cores
pondenți voluntari vor da lucrătorilor 
redacției noastre posibilitatea de a 
ridica rolul ziarului de mobilizator și

Carnet : O FAMILIE DE
Aproape 27 UUO volume de litera

tură beletristică, politică și tehnică 
stau frumos rfrlduite în rafturile bi
bliotecii clubului sindicatelor din Lu- 
peni. Stau eate un fel de a spune, 
pentru că ele sînt într-o permanentă 
mișcare. Fiecare carte face circuitul 
bibliotecă-cititor-bibliotecă pentru a 
răspîndi lumină în rîndurile oame
nilor, pentru a le satisface dorința 
și interesul de a cunoaște.

Zi de zi, biblioteca cunoaște o ani
mație specifică. Mineri sau construc
tori, electricieni sau preparatori, inte
lectuali sau elevi se abat pe la ciub 
pentru a împrumuta o carte, pentru 
a citi o broșură, pentru a răsfoi o 
revistă.

Dintre numeroșii cititori ai biblio
tecii din Lupeni, dintre multele fa
milii care își găsesc aici hrana spi
rituală. am ales pentru a prezenta 
cititorilor doar una — pe cea a mi
nerului Moisiuc Vasile de la sectorul 
VII.

După șut, tovarășul Moisiuc se 
odihnește, apoi se cufundă în citit. 

pentru a evita producerea 
unor întirzieri, pregăti din 
timp o locomotiva pentru 
a ajuta tragerea trenului 
ir- siație.

Mare i-a tost însă mi
rarea cind '.renul sosi cu 
l-ine fără n opri la macaz. 
Experiența acumulata de 
tînărul mecanic Halosie- 
vici, în reini5rcarea trenu
rilor cu tonaje sporite își 
Spusese cuvîntul. Dragos
tea și curajul mecanicului 
de locomotiva Halosievfei 
Constantin a făcut ea în 
cadrul acțiunii da remor

ca re a trenurilor cu tonaje 
sporite să fie înscris un 
nou tren, cel de-al 1900-lea 
în aceșt an.

Remorcarea trenurilor cu 
Icnaje sporite este una din 
preocupările de seamă ale 
mecanicilor și fochiștitor 
din depoul de locomotive 
din Petroșani.

In cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a elibe
rării patriei această acțiu
ne a fost intensificată. Pe 
lîngă mecanicii cu multă 
experiență, alți mecaniei 
tineri vin și cer să remor
ce trenuri cu tonaje spori
te. Printre aceștia se nu
mără Timișan Pamfil. Mi- 
huț Constantin, Popa Emil, 
Cojocarii Ioan, Predescu 
Constantin, Ardeleanu v'a- 
sile, Jidoi loan. De la în
ceputul anului și pină acum 
acțiunea lor a adus la o 
economie de 145 locomotive 
pe distanța Petroșani—Si- 
ineria și retur și în plus 
alte 435 locomotive duble 
pe distanța Petroșani—Ba
nița și Pui—Banița. Aces
te locomotive, pentru re- 
morcarea tonajului respec
tiv, ar fi consumat peste 
1500 tone de combustibil 
convențional al cărui preț 
s-ar fi ridicat la 400 000 lei.

1. CRI ȘAN 
C.F.R. Petroșani

organizator al oamenilor muncii din 
Valea Jiului in înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de-al 111-lea Congres 
al P.M.R.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei presei 
romine lucrătorii presei își reafirmă 
holărirea de a munci cu întreaga Ibr 
capacitate și putere de muncă pen
tru înfăptuirea cu succes a progra
mului desăvîrșirii construcției socia
liste în patria noastră, pentru victo
ria păcii în lume.

Cărțile pe care le-a împrumutat în 
acest an de la biblioteca clubului 
sînt înscrise pe trei fișe. Intre ulti
mele'figurează: „Povestea unui om 
adevărat", „Tăunul", precum și mai 
multe cărți tehnice, care îl ajută în 
muncă. Soția lui citește de asemenea.

Fiica, Mariana, e elevă în clasa a 
X-a a școlii medii din localitate, li 
place mult să citească. Pasiunea ti 
pentru citit o dovedesc fișele pe eare 
sînt înscrise cărțile: „Germinai", 
„întoarcerea la viață" și alte multe 
titluri. Mare parte din timpul liber 
și-l petrece la bibliotecă. „Mai dau 
cîte o mînă de ajutor fetelor — 
spune mîndră Mariana. Îmi place 
mult munca lor. E frumoasă".

Deși se pregătește pentru admiterea 
la facultate, Mihai citește și el. Este 
chiar foarte pasionat. De curînd a 
terminat „Mînăstirea din Parma“ și 
a început „Vînătorul de cerbi". Dar 
în aceste zile, mai mult citește la 
chimie. Chiar foarte mult. Este doar 
baza admiterii. Maturitatea a luat-o

Abatajul frontal de pe stratul 18, de la mina Vulcan este dotat cu în
seninate utilaje miniere care ușurează mult extracția cărbunelui.

IN CLIȘEU: Lebădă Gheorghe, șeful brigăzii care lucrează în fron
tal (primul din dreapta) se sfătuiește eu doi mineri asupra folosirii иаі 
raționale a stîlpilor hidraulici de armare.

URMA
(Urmare din pag. l-a)

tehnicieni pricepuți, maiștrii mineri 
Kaufmann Găurită și Tiber iu, Crainic 
Nicolae, artificierul Farcaș Andrei.

Dar succesele brigăzii își află ex
plicația și in destoinicia ortacilor lui 
Ungureanu. Belciug, Cornea, Badea 
Marin, Pelin loan, Bodeanu Gheorghe 
formează nucleul de bază al micului 
colecția: sînt cei mai harnici și se 
pricep la fel de bine să perforeze, să 
prepare betonul, să așeze linia ferată 
sau să ărmeze. Ungureanu s-a stră
duit să formeze din brigadă uri colec
tiv unit și a reușit. Oamenii se înțe
leg bine, muncesc cu tragere de ini
mă și obțin rezultate bune.

Împreună cu vicepreședintele co
mitetului sindicatului, too. Tomșa, 
trecem cu privirea peste evidența în
trecerii socialiste. La una dintre bri
găzi, in dreptul fiecărei luni scrie

„Ștafeta eliberării"
Sîmbătă, zece motoeicliști ai aso

ciației sportive Parîngul Loraea, vor 
pleca spre Deva cu ștafeta eliberării. 
Ei vor duce mesajul oamenilor mun
cii din Valea Jiului cu prilejul celei 

de a XX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

Ștafeta va fi purtată de șeful de 
brigadă Stan loan, minerii Vlăsceanu 
Marin. Vaidan Ioan și alții. De aici 
ștafeta va fi preluată de alți spor
tivi, va țrece prin alte regiuni avînd 
ca obiectiv final Capitala țării.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

CITITORI
cu succes, dar acu-i acu.... El știe 
că examenul de admitere la Facul
tatea de chimie din București nu va 
ti ușor. De aceea învață sîrguincios.

in line, ultimul membru al fami
liei Moisiuc, Ghiță, elev în clasa a 
'. este și el cititor. In zilele în 
care nu are program la tabăra lo
cală se joacă, se plimbă și citește. 
Cartea îl ajuta mult și în activita
tea la școală. Clasa a IV-а a termi- 
nat-p cu medii de 9 și 10. Nădăj
duiește ca ■ și în viitor să aibă -astfel 
de note.

Dar membrii familiei minerului 
Moisiuc nu numai că citesc cărți 
de la biblioteca clubului, ci au o 
bibliotecă, cuprinzînd circa două su
te de volume.

Este doar un exemplu. Este una 
din multele familii de cititori din 
Lupeni. Sînt doar cîteva nume din 
marea familie a cititorilor din patria 
noastră liberă care caută în cărți 
înțelegerea munții, a vieții.

D. GHEONEA

ȘUL...
„da". Înseamnă că a fost eoidențiată 
lună de lună. Numele brigadierului: 
Ungureanu Nicolae, cel considerat 
urmașul lui Huda Mihai. Din ianua
rie, numele brigadierului a rămas 
mereu prins de fanionul purpuriu...

Huda-baci îndeplinește azi funcția 
de artificier. Bineînțeles, nu s-a des

părțit de investiții. Deseori, obligat 
de sarcini sau nu, își face apariția la 
ortul lui Ungureanu. Urmașul său, 
Ungureanu, brigadierul, nu l-a făcut 
de rușine. „Băieții ăștia fac lucru 
fain" constată băirlnul. Pleacă satis
făcut și revine oricînd bucuros...

PROGRAM DE RMHO
16 august

PROGRAMUL I. 7,10 Continuarea 
concertului de dimineață, 8,06 Dan
suri simfonice de compozitori romîni,
8.30 Teatru la microfon pentru copii: 
„Zile care nu se uită", scenariu ra
diofonic de Mircea Alureșan, 10,45 
„Cîntăm .viața nouă a satului", 11,03 
Muzică din operetele compozitorilor,
11.30 Interpreți ai muzicii populare, 
12.00 „Am îndrăgit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 12.50 Melodii de estradă, 
14,00 Melodii populare cerute de as
cultători, 15,30 Program muzical de
dicat fruntașilor de pe ogoare, 16,00 
Matineu dansant, 17,15 „Din comoa
ra folclorului nostru", 18,00 Trans
misiune sportivă, 19,30 Interpreți de 
muzica ușoară, 20,05 Teatru la mi
crofon : „Coliba pădurarului", pre
mieră. scenariu radiofonic de Mihail 
•toidea, 21,40 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,35 Jocuri populare 
interpretate de tarafuri ale Ѳ.А.С.
8.30 Piese de estradă, 9,00 Muzică 
din opete cerută de ascultători, 9,45 
Piese instrumentale de mare- popula
ritate, 10.00 „Cîntecel de viață nouă"

montaj d£ cîntece și versuri popu
lare. 10,33 „Pe țărmul mării" — 
muzică ușoară, 12,00 Muzică popu
lai ă, 13,00 concert pentru .oamenii 
muncii aflați la odihnă, 14,20 Orches- 
tre de mandoline. 15,00 Pagini din 
opere, 16,00 Piese corale, 17,00 So
liști de muzică ușoara. ,18.00 Din cele 
mai frumoase melodii populare, 19,05 
Program de romanțe, 20,05 Cîntă or
chestra Casei de discuri ,.Electre
cord" — muzică ușoară, 20,35 Muzi
că de dans.

CINEMATOGRAFE
16 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Comoara din lacul de argint: REPU
BLICA : Asasinul-din cartea de tele
fon; LONEA: Imblînzitorii de bici
clete; LIVEZENI : Colegii; ANINOA
SA : Străzile au amintiri; VULCAN : 
Mi-am cumpărat un tată; CRIVl- 
DIA: Să ne trăiești Gnat.
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DE ЬА 23 AUGUST

р|мп|а" fi Itnifâ ilt pitii 
la Шиаіа R.P.H.

PHENIAN 14 (Agerpres).
La 13 august, la Ambasada R. P- 

Romîne din Phenian a avut loc o 
conferință de presă consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a eliberării Rt>- 
mîniei de sub jugul fascist. Au par
ticipat redactori ai presei centrale și 
Agenției telegrafice coreene de știri, 
corespondenți ai presei străine și a- 
tașați de presă.

Ambasadorul R.P. Romine în R.P.D. 
Coreeană, Manole Bodnăraș, a vor
bit despre succesele obținute de po
porul romîn în cei 20 de ani de la 
eliberare. El a răspuns apoi la între
bările puse de ziariști

In seara aceleași zile, Uniunea 
Compozitorilor din R.P.D. Coreeană a 
organizai o audiție 
nească la care au 
pozitorul Li Mior, 
uniunii, Kang Gu
dinte al Comitetului pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea, compozi
tori, muzicieni, interpreți vocali și 
instrumentiști.

Au fost prezenți ambasadorul R.P. 
Romîne, Manole Bodnăraș, și mem
brii ai ambasadei.

de muzică romî- 
luat parte com- 

San, președintele 
long, vicepreșe-

că

йенъ tipozilie 
ile яицгаПе renheattH

HAVANA 14 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță

la Havana, la galeria de artă Ga- 
liano-Concordia se va deschide de 
la 20 august expoziția de scenogra- 

• fie romînească.
In vederea organizării acestei 

poziții în capitala Cubei a sosit 
hitectul romîn Ștefan Norris.

Această expoziție face parte
manifestările care vor avea loc în 
Cuba în timpul „Săptămînii culturii 
romînești".

ex- 
ar-

din

Conferință internațională a tineretului
BERLIN 14 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la izbucnirea primului război 
mondial și a 25 de ani de la izbuc
nirea celui de-al doilea război mon
dial, în zilele de 12 și 13 august 
a avut loc la Berlin o conferință in
ternațională a tineretului, la care au 
participat delegații de tineret din 
peste 30 de țări. Delegația tineretului

romîn a fost condusă de Constantin 
Ion, membru ăl Biroului C.C. al 
U.T.M.

Conferința a adoptat în unanimi
tate un apel adresat tineretului din 
lumea întreagă, prin care participan- 
ții își afirmă hotărîrea de a contri
bui la lupta pentru pace, independen
ță națională, progres și un viitor 
fericit pentru ttnăra generație.

Declarafie Federației țăranilor din Venezuela
CARACAS 14 (Agerpres).
In legătură cu arestarea de că

tre poliția venezueleană a 50 de ță
rani din satul Zulia care au ocupat 
pămînturile nefolosite de pe moșia 
„Laz Marias" din acest stat, Fede 
rația țăranilor din Venezuela a dat 
publicității o declarație protestin'! 
împotriva acestei acțiuni a poliției.

in declarație se subliniază că ță
ranii „suferind de foame și mize
rie au lost nevoiți să ocupe pămîn
turile pe care marii latifundiari nu 

cere 
efi- 
îm-

le dau în lucru". Federația 
efectuarea unei reforme agrare 
ciente în cadrul căreia să fie 
proprietărite 300 000 de familii.

Interviul acordat de 6. Soumialot

In Comitetul social al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U,

GENEVA 14 (Agerpres).
Comitetul social al Consiliului E 

conomic și Social al O.N.U. a adop
tat joi seara în unanimitate un pro
iect de rezoluție prezentat de dele
gațiile Indiei, Iranului, Japoniei, 
Mexicului și R.S.F. Iugoslavia, prin 
care se cere intensificarea acțiunii 
O.N.U. privind ajutorarea țărilor in 
curs de dezvoltare de a-și regiemen 
ta problemele lor demografice.

Proiectul de rezoluție atrage ateu-

ția viitoarei Adunări Generale a 
O.N.U. asupra rezoluțiilor adoptate 
de către Comisia economică pentru 
Asia și Extremul Orient privind acor
darea de asistență tehnică pentru 
dezvoltarea lucrărilor de statistică și 
cercetări. Textul rezoluției recoman
dă comisiilor economice regionale 
pentru Ameriea Latină și Africa să 
organizeze conferințe regionale avînd 
ca scop studierea tendințelor deme- 
gralice și economice.

BRUXELLES 14 (Agerpres).
Săptămînalul belgian „Pourquoi 

Pas " publică interviul acordat de 
unul din conducătorii răscoalei din 
Congo, Gaston Soumialot i 
pondentului său in Congo, 
lipee Toussaint. După cum 
mai anunțat, loussaint a 
expulzat din Congo 
centrale. Soumialot a 
am fost întotdeauna 
liere. Nu ne aflăm 
ucide oameni. Mișcarea noastră — 
Comitetul național de eliberare 
este pentru democrație". Vorbind des
pre necesitatea însănătoșirii vieți; 
politice congoleze, ți a spus: „Noi 
vrem ca poporul congolez să se 
pronunțe liber și 
Spirit contestăm, actuala 
ție. Ea nu este valabilă deoarece nu 
a fost alcătuită de oameni desemnați 
de poporul congolez. De altfel, re
ferendumul (de aprobare a constitu
ției — N.R.). a fost antidemocratic: 
voturile „da" au

Întrebat despre, 
lirii unui contact

cores- 
Phi- 

s-a 
fost

După
loussaint

de autoritățile 
declarat : „Noi 
pentru reconci- 
aici pentru a

tocmai în acest
constitu-

fost impuse", 
posibilitatea stabi- 
cu Chombe, el a

și
fost 
sub

BRAZILIA în Camera Deputafilor
BRASILIA 14 (Agerpres).
După săptămîni de dezbateri

manevre în Congres și după ce a 
suferit zeci de modificări, proiectul 
de lege privitor la transferarea pro
fiturilor în străinătate a fost apro
bat în forma sa finală de Camera 
Deputaților și trimis președintelui 
Branco spre semnare.

Inițial acest proiect de lege stabi
lea un control sever asupra opera
țiunilor societăților străine în Bra
zilia limitînd la 10 la sută din ca
pitalul înregistrat — profiturile pe 
eare o firmă le poate transfera în

străinătate. Proiectul de lege a 
prezentat Congresului în 1962 
fostul președinte Goulart, în urma 
acuzațiilor aduse societăților străine 
că secătuiesc bogățiile țării trimițîn- 
du-și toate profiturile în străinătate.

Noul proiect de lege permite trans
ferarea fără limită a profiturilor, 
dar impune o taxă specială asupra 
sumelor care depășesc 12 la sută 
din investițiile totale ale firmei res
pective. Legea mai permite guvernu
lui ca în cazuri grave a balanței 
de plăți sau pentru alte motive jus
tificate să impună restricții asupra 
transferului de profituri.

LA PAZ 14 (Agerpres).
In capitala Boliviei, La Paz, 

avut loc joi o demonstrație de ma
să, organizată de muncitorii minieri 
în semn de protest împotriva acțiu
nilor întreprinse de guvern contra 
fostului vicepreședinte al țării Juan 
Lechin. care este< persecutat pentru 
vederile sale

In aceeași

a

progresiste.
zi a avut loc o mani-

festație studențească împotriva in
tențiilor guvernului de a închide a- 
nul școlar înainte de -termen pentru 
a sili cadrele didactice să renunțe 
la revendicările lor legitime privind 
majorarea salariilor.

O dată cu intervenția brutală a 
poliției, care a încercat să-i împrăș
tie pe studenți, au avut loc ciocniri 
soldate cu răniți.

Planul de dezvoltare a statului Malawi
BLANTIRE 14 (Agerpres).
Potrivit comunicatului oficial cu 

privire la planul cincinal de dez
voltare economică al statului Malawi 
(care a obținut recent independența), 
pentru dezvoltarea economiei , țării 
este prevăzută a sumă de 44 637 000 
lire.

In acest plan, o atenție deosebită 
este acordată ridicării agriculturii și 
creșterii volumului de mărfuri agri-

cole, îmbunătățirii stării și dezvol
tării mijloacelor de comunicații în 
țară în vederea reducerii cheltuieli
lor de transport și întăririi, în felul 
acesta, a puterii de concurență a 
produselor agricole exportate, dez
voltării învățămîntului public pentru 
a crea cadre naționale atît pentru 
instituțiile de stat cît și pentru în
treprinderile comerciale și alte în
treprinderi.

declarat că patrioții nu recunosc 
guvernul acestuia, deoarece el a fost 
format în mod ilegal. In privința 
eliberării Ini Antoine Gizenga, Sou
mialot a spus că de fapt Gizenga 
nu este liber nici in prezent. El este 
un ostatec. De altfel, â spus el, noi 
nu ne-am răsculat pentru a-1 elibera 
pe Gizenga. ei pentru a elibera în
tregul popor congelez.

Referindu-șe la orientarea mișcării 
sale în domeniul politicii externe, el 
a declărat: ..Sîntem în favoarea neu
tralității pozitive. Sîntem pentru ne
aliniere Tocmai pentru asta Patrice 
Lumumba . rămîne marele nostru 
exemplu. Noi vom continua opera 
lui".

un 
din 
de-

Protest 
al guvernului din Aden

ADEN 14 (Agerpres).
Guvernul Adenului a adresat 

protest înaltului comisar, britanic 
această colonie în legătură cu
crețul guvernului Federației Arabiei 
de sud, prin care se interzice apari
ția unei serii df* ziare, inclusiv ă 
ziarului „Al Ayya", care apare în 
Aden.

In U.R.S.S. a fost lansat 
.,Cosinos-37“

MOSCOVA 14 (Agerpres).
La 14 august în Uniunea Sovie

tică a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-37".

La bordul satelitului s-a instalat 
aparatajui științific destinat conti
nuării explorării spațiului cosmic în 
cadrul programului anunțat de agen
ția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită
cu următorii parametrii :

-- Perioada inițială de revoluție
89,45 minute ;

— distanța maximă de, la—supra
fața Pămîntului (la apogeu)

— distanța minimă (la
205 km ;

unghiul de înclinație

300 km ; 
perigeu)

a orbitei

față de planul Ecuatorului — 65 
grade.

In afara aparatajului științific, la 
oordul satelitului există :

— Un emițător radio, care func
ționează pe frecvența 19,995 MHZ:

— un sistem radiotehnic peni»„ X 
măsurarea precisă a elementelor or
bitei ;

■ — un sistem radiotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt a date
lor referitoare la funcționarea dispo
zitivelor și a aparatajului științific.

Aparatajui instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul prelu
crează informațiile recepționate.

INUNDAȚIILE DIN PAKISTAN
DACCA 14 (Agerpres).
Inundațiile, care au loc de cîte- 

va zile în Pakistanul de est, conside
rate drept cele ntai mari din istoria 
acestei țări, au afectat aproximativ 
8 milioane de persoane. Portul Na- 
răyanganj, cel de-al doilea port im
portant al țării, a fost, de asemenea,

inundat. Numărul morților se 
pînă în prezent la 12 persoane, 
națiile au adus mari pagube 
culturii țării. S-a anunțat că 
Iul celor 12 rîuri, care a 
considerabil în ultimele zile, 
put să scadă-

ridică 
Inun- 
agri- 
nive-

crescut 
a înce-

GREVE 1 N ANGLIA
LONDRA 14 (Agerpres).
Uzina de automobile a societății 

„Rower" din Birmingham și-a înce
tat joi activitatea. Muncitorii uzinei 
au declarat grevă cerînd sporirea 
salariilor.

Au încetat, de asemenea 
docherii care deservesc bacuri^ pe 
distanța Heysham (Anglia) — Bel
fast (Irlanda). Greva a fost declara
tă în sprijinul revendicărilor cu pri
vire la sporirea salariilor.

Idcru

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MANAGUA. — In Nicaragua, nu

meroși țărani au ocupat marele la
tifundia „Lăchunca", aparținind fa
miliei Montealegre, care se întinde 
de-a lungul coastei golfului Fonseca 
in fața statelor Honduras și San 

Salvador. Știrea a fost confirmată 
de ministrul agriculturii, 
Laayo, al 
principalii 
lui.

Tomas 
cărui socru este unul din 
proprietari ai latifundia-

— Un avion militar cu 
„T-33",

nit o epidemie de tuse convulsivă. 
Pînă în prezent trei copii au murit 
și alți 32 se află în stare gravă. 
Majoritatea copiilor bolnavi provin 
din familii de negri săraci. Nici unui 
din copiii molipsiți nu a fost imuni
zat împotriva acestei boli.

iar cheltuielile la 56,9 milioane lire 
sudaneze. Cheltuielile neproductive 
ale statului urmează să fie reduse 

cu 4,25 milioane lire sterline, iar 
cheltuielile pentru apărare vor fi re
duse în comparație cu anul prece

dent cu 1,32 milioane lire sudaneze.

SEUL.
reacție sud-coreean, de tip 
s-a prăbușit în flăcări deasupra li
nei fabrici de malț, in localitatea 
Taegu. In urma acestui accident 
fabrica a luat foc. 
la bordul avionului 
tori din fabrică au

TOKIO. — Agenția U.P.l. anun
ță că un avion militar american, 
care se îndrepta de la baza din 

Yokota spre baza din Misawa, s-a 
prăbușit într-o localitate muntoasă 
aflată la 170 mile nord de Tokio.

doi piloți aflați 
și șase munci- 
murit.

capitala RenyeiNAIROBI. — In 
s-a deschis conferința președinților, 
vicepreședinților șî funcționarilor su
periori ai adunărilor legislative a ță
rilor africane membre în Common
wealth. Conferința, care va dura două 
гИе, a fost deschisă de Jomo Kenyat
ta, primul ministru al Kenyei. In 
discursul său el a relevat că aceas
tă conferință are drept scop de a 
discuta o serie de probleme legate 
de revizuirea procedurii de lucru a 
adunărilor legislative ale noilor sta

te independente, pentru ca aceasta 
să reflecte noile condiții existente

CAIRO. — Agenția M.E.N. anun
ță că reprezentanții R.A.U., Iorda

niei, Irakului, Kuweitului și Siriei 
au semnat la Cairo un document 
care prevede constituirea în decurs 
de 10 ani a unei „Piețe comune" a- 
rabe. Pentru început, menționează 
agenția citată, se prevede reducerea 
tarifelor vamale cu 10 la sută pen
tru produsele industriale și cu 20 la 
sută pentru cele agricole.

TOKIO. — Comisia națională pen
tru siguranța publică din Japonia a 
aprobat planul prezentat de Direcția 
de poliție a țării care precede ca 

pînă în anul 1970 efectivele 
să ajungă la cifra de 170000 
meni.

poliției 
de oa-

de Fi-

NEW YORK. Autoritățile sanitare 
din statul Missouri au anunțat că 
în localitatea Poplar Bluff a izbuc-

KHARTUM. — Ministerul 
nanțe și al Economiei din Sudan a 
elaborat bugetul pe anul financiar 
1964—1965. Veniturile sînt aprecia
te la 73,5 milioane de lire sudaneze,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii rir. 56. Țel. Interurban 322. antomat 269.

BUENOS AIRES. - Valoarea mo
nedei naționale argentiniene — peso-ul 
continuă să scadă intr-un ritm acce
lerat. Numai in cursul ultimelor 24 de 
ore paloarea dolarului american ai 
crescut de la 137 la 143,5 pesos. In ace
lași timp, de la sfirșitul lunii apri
lie rezervele de dolari ale Băncii cen
trale au scăzut de la 172 la 89 mi
lioane dolari.

NEW YORK. — Robert Shelton, 
așa-numitul „vrăjitor imperial" lide
rul organizației rasiste și» teroriste 

a Ku Klux Klanu-lui, a cerut mem
brilor acestei organizații să voteze 

pentru candidatul republican Barry 
Goldwater la alegerile prezidențiale 
din noiembrie. Shelton a spus că 
sprijinul acordat de președintele 
Johnson legii drepturilor civile „îl 
face inacceptabil" pentru Ku Klux 
Klan.

TOKIO. — După cum relatează 
agenția A.F.P., Japonia intenționea

ză să organizeze în Africa de nord 
o expoziție industrială mobilă for
mată dintr-o caravană de camioane 
și autofurgoane de construcție japo
neză. Această caravană va vizita 
30 de orașe din cinci țări nord-afri- 
cane — Libia. R.A.U.. Tunis, Alge
ria și Maroc.

Tiparul: LP.H. subunitatea Petroșani 40369


