
Consiliul de Stat ai Republicii 
Populare Romine și Consiliul de 
Miniștri anunță .-cu adîncă durere 
încetarea din viață a tovarășului 
Mihai Ralea. membru ai Consiliu

Din partea Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri

lui de Stat,. eminent om de știință 
și scriitor, activist de seamă pe ță
rm de stat și obștesc, militant 

neobosit pentru cauza păcii și so

cialismului.

ANGAJAMENTELE
SE ÎNFĂPTUIESC

Cu fiecare zi ce 
de 23 August — 
XX-a aniversare a 
patriei — sporesc 
minerilor din 
nifer din 
bataje, pe 
curile de 
de mineri 
fire pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecere.

ne apropie 
cea de-a 
eliberării 

realizările
bazinul carbo- 

Valea Jiului. In a- 
galerii, la toate lo- 

muncă, colectivele 
muncesc cu insufle-

graficul 
realizări, 
atins cel 
pe bazin

1 Clasamentul hărniciei
In perioada 1—15 august, pe baza rezultatelor 

abținute în întrecerea ce se desfășoară între 
exploatările din cadrul Combinatului carbonifer 
Valea Jiului, primele locuri sînt ocupate de: J

Exploatarea
Față de Față de

plan angajament

1 Uricani 102;9 la sută 98 la sută
Vulcan 101.9 la sută 100 la sută :

Pe sectoare, pe primele locuri se situează:
Sectorul III Vulcan 11? la sută 115 la sută
Sectorul II Lupeni 114 la sută 113 la sută
Sectorul IV Vulcan 108 la sută 10« la sută
Sectorul II Uricani 107 la sută 103 la sută
Sectorul III Lonea 105 la sută 104 la sută

1 Sectorul I Aninoasa 104 la sută 103 la sută
Sectorul II Aninoasa 103 la sută 102 Ia sută

1 Sectorul UI Petrila 103 la sută 101 la sută

In frunte 
cel mai harnic colectiv

in fruntea întrecerii pe bazin con
tinua' să fie colectivul minei Uricani, 
colectiv care în perioada ce s-a scurs 
din acest an a înscris pe 
întrecerii cele mai mari 
La această exploatare s-a 
mai mare randament mediu
— 1500 kg de cărbune pe post. In a- 
celași timp, ca urmare a măsurilor 
luate pentru aprovizionarea ritmică 
a brigăzilor cu cele necesare și ex
tinderii metodelor avansate de lucru, 
în abatajele cameră s-a realizat o 
viteză, medie de avansare de 120— 
130 m pe lună. Creșterea vitezelor 
de avansare și a productivității mun
cii a făcut ca efortul harnicilor mi
neri de aici să se soldeze cu însem
nate succese; Ei și-au îndeplinit și 
depășit lună de lună sarcinile de 
plan. In prezent plusul de produc
ție se ridică la 21 895 tone de căr- ■ 
bune cocsificabil. cu numai 105 tone 
mai -puțin decît prevede angajamen
tul reînnoit în cinstea zilei de 23 Au
gust, angajament care va fi înde
plinit și depășit.

Un aport deosebit la obținerea 
realizărilor consemnate mai sus 
l-au adus brigăzile de mineri con- 

• duse de Rudic Constantin. Teodo- 
rescu Stancu, Pop Gavrilă, Pînzaru 
Alexandru, Bora Grigore, Mischie 
Gheorghe, Cazan Stelian și Burtea 
Niță.

Маі Ыпе de 
de cărbune

Minerii sectorului HI 
Vulcan s-au angajat să-și 
depășească în fiecare lună 
sarcinile de plan cu cel 
puțin 300—400 tone de 
cărbune, angajament care 
a fost respectat și depășit. 
Din abatajele acestui sec
tor au fost extrase peste 
plan, de la începutul anu
lui, 15 467 tone de cărbu
ne cocsificabil. Această 
depășire se datorește efor
tului depus de întregul co
lectiv. măsurilor luate pen
tru creșterea producției și 
productivității, printre ca
re : extinderea inițiativei 
de a se extrage 2 cîmpuri 
pe aripă și schimb în aba
taje cameră, întreținerea în 
bună stare a căilor de ac
ces, îmbunătățirea trans
portului și a modului de

a locurilor 
cele necesa-

a condițiilor
ca cei din

15 ООО tone 
peste plan 

aprovizionare 
de muncă cu 
re.

Ca urmare
create, mineri
brigăzile conduse de Drob 
Gheorghe, Karacsonyi Ru- 

--dslf-,- -Ganț' Ștefan, Tătăr- 
can Dumitru și alții și-au 
îndeplinit și depășit ritmic 
sarcinile de plan și au 
obținut randamente intre 
6 și 7 tone de cărbune pe 
post. Colectivul 
Iii este, fruntaș 
el și-a adus cea 
contribuție la 
obținute pe exploatare.

sectorului 
pe mină, 
mai mare 
realizările

o-

tute de autocamioane moderne, fabri

cate în țara noastră. înainte de a 
porni la drum, autocamioanele „Gar- 

pațî“ sînt verificate cu atenție (as
pect surprins în clișeul nostru) de 
muncitorii de Ia l.R.T.A. Petroșani.

Scriitorul
Nicolae Deleauu 

în mitocul cititorilor 
din Petroșani

A

fn cadrul manifestărilor culturale 
prilejuite de sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, duminică di
mineața a avut loc în sala clubului 
C.C.V.J. o întîlnire între cititorii din 
Petroșani și scriitorul 
leanu.

In cadrul întîlnirii. 
vorbit despre romanul 
din Poiana Miresii" al

inspirat din trecutul Văii Jiu- 
Mai mulți cititori au pus între- 
scriitorului cu privire la roma- 

său și la activitatea de viitor, 
a răs

puns cu amabilitate făcînd unele pre
cizări valoroase în legătură cu tri
logia „Nedeia din Poiana Miresii“ 
și a viitorului său roman la care lu

crează.
Intîlnirea s-a desfășurat înfr-o at

mosferă prietenească,. scriitorul Nico
lae Deleanu fiind

Nicolae De-

scriitorul “ a 
său „Nedeia 
cărui subiect

FrontaliștH 
de la blocul VIH

In urmă cu peste trei
zeci de ani — prin. 1929 
după cite s-a putut cons
tata după hărțile' găsite în 
arhive — în acest loc de 
muncă de la stratul 3 al 
minei Lonea s-ău executat 
diferite lucrări — suitori, 
galerii prin mijlocul stra
tului; armate ' în lemn ; și_ 
rambleSle manual. De mul
te ori trebuie dezlegate 
enigme; nu se poate sta
bili precis despre ce lu
crări este vorba : -de cer
cetare sau de exploatare. 
Cert este că zilnic se sco
teau de aici cîteva rîzne cu 
cărbune. Era în anii ex
ploatării neraționale, din 
perioada crizei economice.

Iată-пе în același loc de

muncă în 1964, în august. 
Intîlnîm lucruri obișnuite 
pentru cei care lucrează 
azi în subteran. Incepînd 
din primăvara lui 1962, 
aici a fost deschis un aba
taj frontal lung pe direcție 
de 80 de metri și din care 
pleacă lunar spre ziuă în 
jurul a 3 000 tone de căr- 
Kltije. Susținerea se face ch 
stîlpi metalici; pe lingă 
frontul lung de 25 de me
tri, în direcționala de la 
culcuș și de-a lungul ata
cării. pînă deasupra gurii 
rostogolului, cărbunele este 
purtat de puternice crațe- 
re. Preabatajul de la cui

V. CRISTIAN

(Continuare in pag. 2-a)
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Muncitorii din depoul C.F.R. 
Petroșani s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 23 August să-și 
depășească planul de prbducție 
cu 1 la sută, să obțină econo
mii la prețul de cost în valoare 
de cel puțin 100 000 lei și să 
realizeze o productivitate a 
muncii superioară celei plani
ficate cu 1 la sută. Folosind cu 
pricepere rezervele interne, a- 
plicînd în viață o serie de mă
suri tehnico-organizatorice me
nite să 
tățească 
tatea 
ceferiștii
♦..............

îmbună- 
activi- 

depoulai, 
de aici

au obținut rezultate de seamă. 
Ei și-au depășit planul de pro
ducție cu aproape 3 la sută, au 
sporit productivitatea muncii cu 
4,4 la- sută și au realizat eco
nomii în primele 7 luni din a- 
cest an de 936 000 lei. Cele 
mai frumoase realizări au fost 
obținute de mecanicii Grișan 
Iosif, Pătroi Petre, Maci Pavel, 
Rudeanu Francisc și Marinescu 
Victor.

Cartea prieten 
al tinerilor

De curînd, Comitetul 
rașenesc U.T.M. Lupeni în
colaborate cu librăria nr. 22 
din localitate, responsabil 
Eisler Andrei, a organizat 
în cadrul „Decadei cărții", 
o acțiune de difuzare a căr
ții în rîndul tinerilor. 
Ga urmare, numai în 
decurs de 3 zile au lost 
vîndute tinerilor din Lupeni 

în valoare de peste 
lei. Cele mai multe 
au fost difuzate de 
tovarășii Hai Viorel, 

și Ticu

cărți 
7 000 
cărți 
către
Mazăre: Vasile
Viorica.

Constructor și eleveste
Im.
bări
nul
Tovarășul Nicolae Deleanu

.......... ........... ~.........  — j
Forestieri fruntași ia întrecerea socialistă ;

un 
tor
Și 
de 
rilor.

bun cunoscă- 
al Văii 
al trecutului 

luptă al mine-

NEGOI IOAN, 
gaterist, 

sectorul Lonea

MANOLESGU ІЫЕ, 
maistru, 

exploatarea 
Gîtnpu Mielului

COMAN IOSIF,
', drujbist 

sectarul Gîmpu iui Neag

BOIGIUC GHEORGHE, 
șef de brigadă complexă 

exploatarea Aușel

Cind era copil 
visa să se facă mu
zicant. Și iată-l a- 
cum om mare. Nu 
activează însă in 
lumea lui Beethoven 
sau Stravihski. A 
devenit constructor, 
mai precis parchetar.

— Alexandrescu e 
meseriaș vechi la 
noi. Un băiat tare 
de treabă, harnic, fi 
dezghețat, ne-a spus 
șeful șantierului de 
la cvartalul 17, iov. 
Sasu.

Nu avea încă 19 
ani cind a fost pri
mit candidat de

partid, l-au venit in ajutor Țabrea Nicolae și Popescu 
Jenică, membri de partid vechi. .^Meseriașul vechi" 
are... 20 de ani. Deci, un tinăr de-o vlrstă cu liberta
tea patriei noastre. Un băiat blond, parcă firav încă 
și modest. Este azi cel mai tinăr membru de partid 
din organizația de bază de pe șantier. Deja a fost șl 
șef de brigadă la parchetari. De ce nu mai este?

Grigore Alexandrescu învață; este elev la seral, la li
ceu. înainte de masă minuiește ferăstrăul, cleștele sau 
mașina de curățat parchetul, iar după masă le schimbă 
cu cartea și condeiul. II pasionează matematica, fizica, 
chimia, dar îndeosebi iubește literatura. Preferințe — 
Sadoveanu, Rebreanu, Vlahuță, Coșbuc, Walter Scoot. 
La toamnă, îl vom putea vedea in sala care găzduiește 
clasa a XI-а. De cînd cu seralul, Alexandrescu nu mai 
este brigadier ci face parte diritr-o brigadă de parche
tari pricepuți, formată din băieți tineri, cuhoscuți pe 
tot șantierul de la Livezeni.

FRANCISC VETRQ

(Continuare fn pap, 2-a)



2. STEASUE R0Ș0

UN SUCCES 
DE PRESTIGIU

№ itltefe de M, № și № aSguat. 
în oașul Buzău, e-a desfășurat eta
pa finală a campionatului republi
can de aetotnocteinm.

ba aceasta finals, regiunea Hu
nedoara a fost reprezentată de stu
dentul Horvath Petru cate activea
ză în secția de aeto și navomodele 
a avodației sportive „Preparați»" 
Peittta. ftartlcipînd la categorie pl»- 
noare zbor liber — studentul petro» 
șfinean s-a dovedit cel mai bun, cu
cerind primul loc șl totodătâ titlul 
de e*oipfan al R.P.R. pe 1964.

Saceesul obținut este o dovadă a 
conștllnetoaltațti ca care s-a pregă
tit, ier ca o tncunufiare a străduin
ței, cucerirea mult rîvnitulul titlu de 
campion al țării. E un succes eu ca
re sportivii Vâii Jiului «e ffitadram 
dar sate obligi la o pregătire ?i 
mai mwtwiea te viitor.

Ш a № 
ийинаіе а iHMMi
Alintați ca la start, cu lămpile de 

miner pe piept, motoclrtlștii ce au 
dm la Eleva „Ștafeta a XX-a ani
versate a etiberării", așteaptă sem
nalai de plecare. Formată din ffiînefi 
destoinici ca ■ Timar Ștefan. Vlâs» 
вемш Marin, Vărdearm lean, Elekej 
Vteeaț și «Iți mineri care au cbfttfi- 
beît la îndeplinirea angajamentelor 
da întrecere luate de colectivul mi
nei Lenea în cinstea celei de-a XX a 
■Hivrabri a eliberării. ștafeta a duS 
la Beva mesajul de salut al oarrte* 
mtor numen din Valea Jiului. După 
ее a primit mesajele aduse din rto 
gionile Grișana șl Banat, ștafeta mi
nerilor loneni a pornit la drum 
spre Craiova. ®e atei, trecînd prin 
toeafilățîfe întinsei crrnpjl a Bâtă- 
geattiei, in ziua premergătoare ma
rii sărbători ștafeta va sosi în Capi
tala țării noastre.

F £ L І С i T A R I

Succese frumoase in prima ediție 
a Spartachiadai republicane

Cm ffîai mâțe competiție sportivă 
— Spariachiada republicana — or
ganizata ih cinstea celei de-a XX-a 
aniversari a eliberării patriei noas
tre, a atras în întreceri sportive, te 
etapa de fflasg. peste 4 7ООООО de 
tineri și tinere. *

In cadrul acodațliter sportive din 
Valea Jiului întrecerile spaftaehia 
dai au Contribuit din pllh la C«n8o 
Udarea organiaatorlog a asociațiilor. 
Aetiai, numeral membrilor UC.F.S. 
a eraaeuf eu peste 1 400, s-au taft 
Ințaf ?! e-ан afiliat !»• federații mi 

număr de S secții pe ramură & 
sport, peste 2 800 de tineri șl tinere 
au obținut Insigna de polisportiv, 
iar un număr de 320 sportivi au 
fort legitimați și tot atițl* au știți- 
Ш clasificarea sportive, categoria 
Ha, IH-a ?t de jurrftsfi

fa localitățile Uricafii, Lupeni, A» 
ninoasa, Petroșani și Vulcan, au 
fofet amenajate și construite c Serie 
de baze sportive noi că: tefefiui de 
Volei din Ufieahi. terenuri dă volei, 
tenis și pistă de atletism la Școala 
profesională din Lupeni. terenuri de 
handbal ia Anirtoasa și Vulcan etc. 
La amenajarea acestor baze spor
tive un aport substanțial an adus or
ganizațiile U.T.M. care au mobili
zat tineretul la munci patriotlEe, 
precum și consiliile asociațiilor spor
tive Retezatul Urteani. Minerul Aflî- 
ftoasa. Stăruința Petroșani. Minerul 
Vulcan, MiHerul și Preparatorul Lu
peni și altele care au depus eforturi 
susținute pentru amenajarea noilor 
baze sportive.

Gu prilejul întrecerilor ce au a- 
vut loc atit in etapa pe asociații cit 
și în etapa interasoctații pe locali

tăți șl orășenească, au lost depistate 
o sătle de elemente talentate. Men
ționării pe Nleutescii Mircea și Peter 
Aron fa atletism, Precup Micoîae. 
Ctorotioi Radii, Moldbvan Aritel și 
Virag МІІ1ЙІ -■» haltere, frații tru
pei li teiiis d* masă, Cîmpean Mo
nica, Calfa Mafia, Șardi Ștefan, 
Urmanaehi Erancisc și Tecuș Ștefan 

gimnastică. Moldovan Pan — 
itâtație, Oprea Emil șl Doboli — mo- 
tgeiollStti, Bueufeșteartu Ion. Tărcata 
Vaiile și Teeuș Francîsc — fapte li
bere șl clasice, Berirtțan Teodor și 
Muntean Zâhâtîa — box și multi al
ții, sare au cucerit titlul de cam- 
pteiti regionaIi și fte vor reprezenta 
la finalii pe țară.

O ebfapertafe meritorie, Su avut-o 
și echipele de handbal în 7 băieți și 
fete, echipa de volei Știință, echipa 
iMinerul Lupeni la fotbal. care în e- 
tapa dă Zfină au reprezentat cu cinste 
regiunea noastre cucerind locul II 
și, respectiv. HI în cadrul zonelor 
ttade au participat.

Pentru rezultatele obținute Ih pri
ma ediție a Spartachiadei republi
cane, se cuvine să evidențiem □ Se
rie de cadre tehnice ca : Barabaș 
Nicofae și Bartha Eugen, antrenori 
de handbal, Ciacu Eronîm la volei. 
Pap Vasile — box, Grăjdan Grigore 
— lupte libere, Peterfv Eugen — 
gimnastică. Cîofîcă loan — atletism, 
a instructorilor volilfitări Cioroboiu 
Radii — haltere. Crîsnie Gheorghe 

handbal, precum și comisiile o- 
rfișenești de fotbal, handbal, popice, 
șah, atletism și altele care au acor
dai un sprijin efectiv în vederea 
bunei organizări a întrecerilor.

Succesele dobtadite în etapa re
gională dovedesc că sportivii Văii 
Jiului s-au străduit să cinstească 

cea de-a XX»a a- 
niversare a elibe
rării patriei noas
tre cu fuâllzărț 
remafctblle în ac
tivitatea sportivă, 
bi finale pe țară 
care va avea toc 
între 19-23 august
și la care vor 
participa peste 30 
de sportivi din 
regiunea noastră 
sfotem convinși eă 
ei rte vor repre
zenta cu cinste

S. BALtJI 
tehnician

G.S.©. Petroșani

Frontallștil de la blocul VIII
tu иваге din pag. l-a)

caș aste susținut cu armături meta
lice.

йиргенпй cu ortacii săi, Baciu 
foan, brigadierul, lucrează aici de 
peste doi ani. La fel ca și în anul 
trecut, sarcina de plan a brigăzii a 
fost depășită lună de fană în a- 
cest an. In întrecerea eu celelalte 
brigăzi, cei condtisă de Baciu a 
devenit unul diti colectivele de 
nădejde ale exploatării. Pentru a 
pulea transporta cărbunele extras 
peste plan în primele șapte luni din 
aceSl an de fforttatlștii lui Baeiu ar 
fi nevoie de peste 100 vagoane. Es
te vorba doar de 1 000 de tone.. 
Angajamentul luat, în cinstea săr
bătorii din August, s-a dovedit a 
fi prea mic și nu pe măsura des
toiniciei frontăliștilor, fiind de uruit, 
depășit.

Un tînăr brunet, cu un păr ce-î dă 
mereu de, furcă, cu trăsături ale 
feței fine, daf bine elădlt. Așâ îți

apare Baciu loan — brigadierul 
frontăliștilor. l-am recunoscut chi
pul și la panoul evidențiațlior din 
curtea minei Lonea 11. Este eel Care 
a știut sâ sudeze brigada, să o facă 
un colectiv unit șl disciplinat. Ай, 
împreună și alături de brigadier, 
minerii Bartha Iosif, Karaesonyi Io
sif, Jacota Traian, Agaehe Dumi
tru și Nițescu Gheorghe formează 
baza brigăzii.

Majoritatea ortacilor Iul Baclu au 
urmat școala de eaiificste. Bartha, 
Agache. Zarif. Karacsonyl, Nlțeseu 
șt Jaeotâ sînt absolvenți si școlii 
de mineri. Bălan, Poko! și Rtl»u ni 
cursului de ajutori mineri. galișa. 
Micuță și .Moșie au între 2S și 27 
de ani, dar acum stat vagonetari 
și școlari: urmează cursul de aju
tori mineri.

In aceste zile-, ortul frontului Se 
apropie de hotar. Urmează să fie 
atacată felia următoare, a X-a. Lu» 
crările de pregătire esecutate în ter- 
ІТЙп sdup de hriglzfle conduse de

miderii Ghiriac Ioan și Gornic Ru- 
seiim sini terminate. In curînd, căr
bunele de la frontal va eurge Ștorâi 
spre ziuă.

Constructor șt elev
ilit&ate «На pup. l-*i

Despre ortacul lor, parchriăru Ui 
spun nurttai lucruri Irumoast

— Яп tunat de cuvtrtl și t&urts 
ban паввпир — ette părerea ș»lu‘ 
lut de brluurtă. Păreri usemânAidart 
și^tui <tet fi utentifiu Ivun Ptorea, 
Qrona Vatrtle fi Papeeeu Сопниппп 

<“■ tot/urSpi de erigedă Че^І lui 4° 
leearutreseu.

Ce planai de Mor are Aleeait 
dreseu? Să uwefe oU mai (rine, pen
tru a deoeni un om folosiior. încă 
Гі-а. luat hotărîrea defirUfida dar toar
te probabil că la ăflut, după termi
narea titeutui, va plecă Să învețe 
mai departe, să devină inginer con- 
Structf», . :

Gu prilejul- celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, conduce
rea LQ.T. PatoȘelii îi felicită pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii' ' 
Лп Cadrul întreprinderii pentru succesele obținute în muncă și le urează 
nei succese în sporirea producției de energie electrică.

@tt освйа Sărbătoririi zilei, de 23 Aagust, conducerea O.G.E. Alimen
tata Petroșani felicită îfltregul personal din unitățile comerciale ale Vâii 
Jiului pentru strădania depusă în scopul bunei deserviri a oamenilw 
«luncii și îi urează noi succese în muncă.

Gonducerea grupului nr. 2 de 
șantiere din Petroșani felicită Cu 

ocazia sărbătoririi celei de-a XX- 
a aniversări a eliberării patriei, 
toate colectivele de muncă ale 
șantierelor din Petroșani pentru

« 
« 
i
*
i 
ё
«
4

noi succese în îndeplinirea Jto i
realizările obținute și le urează 4

ufHs::tMiEni3sniSnn:sa::»::satanuae^aileax::usaâtiUt::t:>tt!2i::ii:

0. (L L. Produse industriale Petroșani
SERVICIUL COMERCIAL

Anunța părinții
•«МюмйіММее^еФод^.. ;<^сизтео<лооооост«5 Mwxooct ooodfeora

In magazinele de <‘onfec(iî spe
cializate se gfisese în cantit&ți 
suficieate9 de toate mărimile, 

UNIFORME ȘCOLARE 
Vtii&area se face yl eu plata îu rate.

Procireli-vâ din timp uniformele școla
re pentru copiii dumneavoastră I

ISSÎSÎÎffcî
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arapul ședler G.F.R. din Timișoara, strada С. Шиішвм 
l. țltit examen de admitere pentru Școala de gradul ill G 
vieri) pe data de 19 septembrie 1964.

Se primesc bărbați și femei absolvenți ai școlilor medii 
sau lârfi «umeri de maturita ie în vftwtâ de anl« sera Iți
au doffîibiliul stabil In tocalitlțlle: Brad, Virfurile, Gurabenț, Sablș 
Irteu, Orșova, Oțelul Roșu, Garanaebeș, Oravița, Reșița, VasloVa, 
Ber'zovia, Lupeni, Vulcan. Petroșani. Simeria, Alba talia sau ia o 
distanță de plnfi la 30 kfft în jurul acestor localități.

înscrierile se fac prin stațiile C.F.R. respective sau ia Grupul 
școlar C.F.R. Timișoara, pinâ la data de 5 septertibrie a. c., unde 
se pot primi șl informații suplimentare.
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din ітвплеіе ftaie ele grufitdui de laminoare de te /teRM;
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91 Will soli»
Cea mai mare parte a cărbu

nelui extras de minei ii din Lupeni, 
Vulcan și Urîcani poposește în 
marele cdftiblnat sideriifgîc al Hu
nedoarei. Aici, la temperaturile 
înalte Sie bateriilor de cocsificare 
și fumatelor, el participă; alături 
de alte materii prlhie; la plămă
direa metalului =“ tirana indus
triei constructoare de mașini, Ba
za industrializării socialiste a ță
rii;

Reconstruită din temelii, Huile- 
doara a devenit in cei douăzeci 
de ani care au trecut de le elibe
rarea patriei, cel măi important 
eentm siderurgic al țării, un ade
vărat gigant al industriei noastre 
socialiste în plihă dezvoltare.

In anii planurilor cificîftafe și 
ai planului de șase ani, partidul 
și guvernul, tradudnd neabătut în 
viața politica mârXistdeninfetă de 
industrializare socialistă a țării, 
au orientat către Hunedoara im
portante resurse materiale și шпа- 
Иё Ca și in Valea Jiului, în a- 
cești artl de avlnt puternic al cons
trucției socialiste, ia Hunedoara 
s^-âu ihalțăt importante agregate 
siderurgice, dotate cu tehnică dea 
mai modernă. Uzina cecSO-nihiHii- 
că, cu o capacitate de un milion 
tone cocs anual, cele două uzine 
de aglomerare a minereurilor, fur
nalele de 430, 700 și I 000 m c, 
oțelăria electrică, noua oțelărie 
Martin cu cuptoare de 185 și 400 
tone pe șarjă, grupul noilor lami
noare de la Peștiș, dfh care nu
mai biuiningul are o capacitate de 
producție de 836 000 torte pe an. 
iată rtUrtial dteva dlh aceste tnafi 
agregate modeme construite irt 
anii noștri.

Folosind din plin tehnica noUă, 
harnicii siderprgiști hunedoreni au 
sporit an de an producția de me
tal a patriei. Cantitatea de tontă 
produsa în 1963 a fost de 35,5 ari 
mai mare deeît în anul 1938. Pro
ducția de fontă a acestui ah de 
Vîrf în economia Romîniei OUr- 
ghezo-moșierești se realizează în 
prezent la Hunedoara în filai puțin 
de 10 zile. De asemenea, Hune
doara a produs în 1903 de 77 ori 
mai mult oțel deci! în anUl 1944. 
Aici se elaborează irt prezent pe 
scară largă oțeluri pentru rul
menți, osii de locomotive șl Va
goane, oțeluri speciale pentru in
dustria de Utilaj petrol.«f și alte 
mărci necesare industriei construc

toare de mașini.
In măsură tot mai mare, oțelu

rile produse ta Hunedoara sînt 
fehteite la fabricarea utllajelw cu 
cure stat dotate și espiostărite mi- 
лйге dlti Valea Jiului,

In aceste zile, siderurgiștii hu
nedoreni, alături de întregul po
por, desfășoară cu însuflețite În
trecerea socialista în cinstea «elei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. De te începutul anului, în 
Mpte luni, ei au produs peste pian 
5 iSS toile cocs, 41 395 tone fetită, 
67819 tone Oțel, 79 445 tone ta- 
mlfiăte diferite și au realizat îi» 
primul semestru economii la pre
țul de cest de 43 291 009 Ml. de- 
pășifidu-și cu mult angajamentele.

Acolo undo so plămădește 
fonta

Erttnalul de 1 060 m c •-* 
cel mai mare agregat de 
acest fel din țară “ a 
intrat în funcțiune la 5 
septembrie 1962. eu 26 de 
zile înainte de termenul 
planificat. Intrarea în pro
ducție a acestui Лаге o- 
biectiv industrial, de o Im 
portantă deosebită petitru 
economia nâțlBflalâ, a edfis 
tituit un siivttes remarce - 
bil al constructorilor hu
nedoreni. Noul furnal, care 
produce zilnic cu 100 tOtie 
fontă mai mult decît toate 
cele 4 furnale ale secției 
l, este un agregat construi 
la nivelul cel măi înalt fi! 
tehnicii motidiale.

Colectivul furnalului de 
1 000 m e, format din fur 
naliști cu eitperîerjțfi, s-a 
deprins repede cu îneca 
nisrttele și instalațiile' mo- 
eterni*. La postul de со- 
mandâ, săgețile, literele si 
Cifrele ce se aprind și se 
sting alternativ pe uft pa

Blocuri turn, cu 
nouă etaje in 
orașul nou 

Hunedoara.Breviar statist
• Orașul Hunedoara este cei măi 

mare din regiune. Numărul iosuita- 
rilor săi a ajuns la 56 743.

nou sinoptic, sfat inter
ceptate ca Ceva cu totul 
Obișnuit.

Noua secție a combina
tului hunedorean s-a trans
format intr-o adevărată 
școală a muncii. Sub în
drumarea biroului organi
zației de bază au fost or
ganizate cursuri de ftdieăra 
a calificării și completarea 
iiitfioștințeibr pentru toți 
muncitorii. Pentru maiștri 
s-au organizat lectorate. 
Periodic se țin conferințe 
și expuneri. Oametiii au 
învățat muit, s-aii speciali
zat, mînuiesc acum cu pri
cepere instalațiile

Iată de ce. acest harnici 
colectiv iși aduce pe zi ce 
ttece o contribuție tot mai 
însemnată la marile reali
zări' pe care le obțin fut- 
fialiștii hunedoreni în în
trecerea ce se -iesiășoriă 
în cinstea celei de а XX-a 
aniversări a eliberării pa- 
tt iei

CEA MAI MARE OȚELaRIE 
DIN ȚARĂ

Istoria celei mai noi oje 
larii a Hunedoarei — tot
odată și cea mai nouă, dar 
și cea mai mare diii țară 
-- a îneeput acuifl eîțivâ 
ani.

Primul cuptor el noii 
oțeiătii Martin cu o capa
citate de 185 tone/șșrjă з 
Intrat în funcțiune fii 1958 
Pe rînd, au fost ©instrui 
te alte doua cuptoare de 
aceeași capacitate și alte. 
3 -cu ti capacitate de 40(J 
tane/șarjâ — adevărate u- 
zifie. Anul acesta v’or intra 
în funețiune încă 2 Cup 
toate de 400 tone pe șar 
ja-

Oțeiarii noii secții s-aa 
călit în lupta cu temp? 
râturile înalte, au pătruns 
adine in tainele plămădi 
rii metalului. Mai mult, ei 
BU adus îmbunătățiri in 
construcția cuptoarelor, mă- 
rindu-le capacitatea de ргё- 
dueție. reduelnd timpul de 

elaborare a șarjelor șl e&i-

CLUBUL SIDERURGIȘTILOR
în imediata veeiHălăie a 

griițiiil <ii âselar siderurgic зё 
află uri edificiu de mar.i pro
porții. Este elubiil itiuticits- 
reSc „Sidefurglstul", câte reu
șește să satisfacă inlr-o îftâ- 
stiră mereu spo-rită, CăMîițete 
spirituale ale oaiflenilot Hu
nedoarei socialiste. Există în 
acest sens, preocupări a căfSf 
eficiență se face fot fhai Uluit 
simțită ffii numai printr-o 
prezență tfiăaivă Ій diversele 
manifestări cultural-educative 
organizate ia club, dar și 
ptintt-o cofhpoîiăfl si țttiutâ 
cOnfoffrlă 6bligâțfil8r itnpUSfe 
de societate* nOZStth; ttWmbFI* 
lor săi.

Răspunzînd unor imperative 
de prirfiă necesitate, clubul o- 
feră Oâffieriiior Hunedoarei, nu 
fiuriiii prilejuri de plăcută 
destindere, dar și de ebfiîple- 
Xă instruire. Sala de specta
cole, ăvfiid o capacitate de 
1 200 de locuri. găzduiește 
frecvent spectacolele unor tea
tre de prestigiu, ale unor for
mații de. amatori precum și de

surriul de materiale și ener
gie.

Colectivul oțelăriei Mar
tin flr. 2 lucrează acum cu 

indiei de utilizare a eup- 
fâarelor cu circa 44 la su
tă iftâî mari decît în 1959, 
a micșorat durate de ela
borare a șarjelor cu aproa
pe două ore și a scăzut 
rebutul eu circa 50 la sută.

in întîmpinarea marii 
sărbători a eliberării pa
triei, harnicul colectiv al 
acestei oțelârii luptă cu en
tuziasm pentru a realiza 
și depăși angajamentele 
luate. Rodul niilncil lui es
te bogat, in primele șapte 
luni ale aeestui an, ei au 
produs peste pian 54182 
tone oțel Martin, de bună 
calitate. Prin rezultatele 
obținute în muncă, oțeiarii 
noii secții se situează în 
primele rînduri ale luptei 
nentru înfăptuirea sarcini
lor îngfedirtțâte dă partid.

In orășel retifiscHt
ttaată ed dezVdttarta mărtltil com

binei Siderurgic, s-a înălțat și ttoul 
draȘ Huriedbara. „Orașul rtiltiictto- 
resc construit in anii puterii popu
lare, cuprinde peste 0 20b aparta
mente elcgâhte, spațioase.

Numărul unităților de deitaeerc 
din rețeaua comerțului de stat a eftts- 
cut față de anul 1990 cu peste 70. 
Față de același an, în 1963, s-au 
vîndut populației din oraș cu 58 la 
suta ntai fhulte produse aliffientăre 
Și cd -І5 te sută măi multe produse 
industriale.

in domeniul învățămintulut, față 
de 37 școli elementare existente 
in Unul 1948, in raza orașului re- 
gtottei Hunedoara, Iii prezent exlȘtă 
48 școli de pâtfu arii, 19 școli gefte- 
rale de 8 ani și patru șegii medii. 
Numărul cadrelor didactice a cres
cut de patru ori. In cele două școli 
profesionale din Hunedoara și Călan, 
care sînt încadrate cu 80 profesori, 
învață peste 1 700 de elevi.

Astăzi, pe teritoriul orașului fuiK- 
Itotteaâă peste 30 de circumscripții 
teritoriale șl de întreprindere, iăr 
fitifltărul cadrelor medicale superioa
re a cteScUt în ața fel îneît în 
prezent revine un medic la 630 de 
locuitori. De asemenea, numărul fâc- 
rriăclștilor a crescut de opt ori.

Ifi anii puterii populare au tȘSt 
ihființate două policlinici și trei spi
tale, cu un număr de 735 paturi.

Pentru prevenirea accidentelor, lu
crări de tehnica securității și pro
tecția muncii, sint prevăzute In Bu- 
gitul pe anul 1064 pesfe І2«BOBOC 
lei, 10 timp сё în 1944 nu se făcanu 
aseiiieriea cheltuieli.

Transformări radicale s-au petre
cut și în domeniul artei și cultu
rii. Dacă în 1938 eMISta Uh sfagur 
tJiflin Cultural și o singură căsă 
de citit, în 1964 in rasa orașului 
rsgtotlai sînt 64 de cătflffîe «literele 
ft 14 <№ dă citit.

filme O Sită sală de teatru, 
gvînd 250 de lbbUri, este per
manent ttiâftorâ strădaniilor 
selectivului teatrului muncito
resc ăl Sîdetufgișîil&r — c6- 
teciiV el&Sat pe ÎScul 11 рё 
țfifâ la FeStiVâlul bienal tfe 
teătfu de âtfiatoi'i ,.l. L. Ca- 
ragiâle" — de a se fidiea ЙІё- 

Тёіі mai suă pe treptele măies- 
tttei ăftisiiee. Săiîlfe de confe
rințe, lectură, muzică, Bătet. 
jocuri, oferă itunedoreanuiui 
tot afîtea posibilități de a pe
trece în chip util și plăcut 
tifflpiu atu libet. L« togi Ил» 
Йе 5 Обо ООО 18І 8ё nfeă
toatei bunurilor eu cart e»te
detet etobdl.

Se desfășoară atei o activi
tate âuifural-edueâiivă și ar
tistică bogata, variată câre 
atrage uh mare număr de 
pariicipariți. Ilustrative, pe ă- 
c eastă linie, pdt fi cîteva 
cifre, её se referă la un sin
gur an — 1963. Lb cele 43* 
odfiferîrițe tebftice au partici
pai aproape 19 000 tovarăși; 
la cele peste 500 conferințe 

pe teme sOcial-politlta, 
țifțce și de cultură gefiterelă, 
peste 34 000 : I a sttecfeeole — 
aproximativ 97 Ооѳ

§ЙЪ îfldfutiiăreă iilstruMbri- 
iof artistici âi clubuteî acti
vează 36 fofffiațli de amatori 
du peste S0O membri, tîrnl 
și orchestra combihătidui 4hu- 
nedorean. cu vechi ffăâîții. a 
participat la toâte concursu
rile pe plan republican, în 
1961 fiind laureate pe Iară 
ale celui de-al VI-lea concurs 
al formațiilor artistice de a- 
fflatSH. Ia fă! aâ șl IMtoaHa 
de dâiisuri.

Tot pe lîngă club funcțio
nează cercuri foto, de' artă 
plastică, de filatelie, literar. 
Peste Oo de copii, fii ai aide- 
furgîștilor, Urmează careurile 
aerctilui de băiet.

De la un an la altul, mun
ca de atei capătă forme noi, 
interesante, bogate în conți- 
іійі, îb măsură să țiriS pasul 
cu dxigfijțeie mereu creesînde 
Mie oamenilor noii Нынегіоаге.

• Prin mijlocul Hunedoarei urge 
rîttl Cerfia care are o lungime totală 
de 73 km și ale cărui ape au foSi 
nu de mult zăgăzuite de un roate 
baraj, menit să îmbunătățească *- 
provizionarea eu apă a agregatelor 
siderurgice și a orașului.

• La Combinatul siderurgic, îft ă- 
nul 1963; s-a produs 63,9 la sută 
din producția tetsîă de oțel a patriei 
și 48.8 ta sută din producția de la
minate finite pline.

• Atei apare bisfipîăftiînăl ziarul 
„BtoeSfs Hunedoarei1'. organ el Йи 
flrttetului <тгй?кмзе de p«rtto я a! 
sfatului popular al orașului.
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Pakistanezii cer 
ca.țara lor să părăsească 
SE-А.Т.Ѳ. și C.E.N.T.O.

RAWALPINDI 17 (Agerpres).
In orașul Lyallpur din Pakistan 

au avut loc in cursul zilei de dumi
nică, cu prilejul sărbătoririi inde
pendenței țării, mari manifestații în 
cursul cărora participanții au cerut 
ca țara să iasă din blocurile mili
tare S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. De
monstranții purtau pancarte cu in
scripții, ca: „Pactele militare aduc 
prejudicii independenței noastre", 
„Să părăsim S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. 

. și să adoptăm politica de nealinie- 
' re". Demonstrația a fost organizată 
de partidul de opoziție din Pakistan, 
„Awami".

II
!• t'

V

BOGOTA. In Columbia continuă 
ciocnirile armate între partizanii 
columbieni și trupele guvernamen
tale, care desfășoară operațiuni de 
pedepsire împotriva țăranilor.

Ga urmare a acestor lupte în 
regiunea Cordilierilor centrali în 
perioada 14—20 iulie în rindurile 
detașamentelor guvernamentale sînt 
de semnalat 
răniți.

NAIROBI.

60 de morți și 150

Ministrul justiției și

4 ♦ a

I
1

> al problemelor constituționale al 
[ Kenyei, Tom Mboya. a declarat că 

înainte de sfîrșitul acestui an tru
pele britanice vor părăsi Kenya, 
iar în locul actualului comandant 
britanic »1 forțelor armate, Henry 
Freeland, va fi numit un coman
dant african.

BELGRAD. Potrivit relatărilor 
agenției Taniug, stațiunea seismo-

_ logică din Skoplje a înregistrat 
2 sîmbătă noaptea un cutremur de 
J pământ de intensitate medie, cu 
, epicentrul în apropierea orașului.
• Nu s-au înregistrat pagube ma-
♦ teriale.
2 CAIRO. Ziarul „Al Ahram" rela- 
2 tează că a fost descoperită în Ale-
* xandria o cantitate de 55 de tone de 
t stapefiante în valoare de 11 milioa-
• ne lire egiptene. Poliția a întreprins
1 б'@ѲѲ de operațiuni in scopul des- 
Z coperirii acestei cantități de stupe- 
J fiante..
* ROMA. La sfîrșitul săptămânii
2 cere s-a încheiat la 16 august, pe

Sftttafia din Congo
LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).
Incepînd de sîmbătă, în periferiile 

orașului Bukavu, capitala provinciei 
Kivu. se duc lupte înverșunate în
tre trupele guvernamentale și for
țele răsculate, care au lansat o neaș
teptată contraofensivă pentru a re
cuceri acest oraș. Colonelul Leopard 
Mulamba, comandantul trupelor gu
vernamentale, a transmis un mesțj 
urgent la Leopoldville arătând că 
„situația este critică" și cerînd în
tăriri. Agenția Reuter subliniază că 
forțele răsculate se bucură de spri
jinul tribului Kabara din apropiere^ 
orașului Bukavu, ceea ce complică 
și mai mult situația trupelor guver
namentale. O mare cantitate de ali
mente și muniții aduse pe calea 
aerului la Bukavu de avioane „C-130" 
a fost capturată de membrii tribului.

Generalul Nicholas Olenga, co
mandantul garnizoanei Stanleyville,

de-a
gu-

du-

CAIRO 17 
Oficiul din 

eliberare din 
publicității un 
arată că

• 
șoselele Italiei s-a înregistrat un » 
număr record de accidente de eir- * 
culație: sîmbătă și duminică, nu- 2 
mărul morților a fost de peste 50. j 
iar al răniților — de cîteva sute. ♦ 

TEHERAN. La 17 august, la Te- 2 
heran a fost semnat acordul cu J 
privire la înființarea unei linii ae- * 
riene de comunicații între U.R.S.S. ♦ 
și Iran. . •

PRAGA. La Praga s-a deschis 2 
la 16 august cel de-al ■ patrulea *

a declarat că „au început recrutările 
de tineri congolezi în rîndurîle ar-, 
matei populare naționale". Agenția 
Associated Press, relevă că „luptele 
ce se duc în prezent între armata 
centrală și forțele răsculate pe a- 
proximativ a șasea parte a Congou- 
lui, au căpătat o amploare 

îngrijorătoare", pentru

La Leopoldville au continuat
mînică convorbirile dintre subsecre
tarul de stat al S.U.A. pentru pro- 
Ișijtfgflț Oficii. Mennen Williams, și 
ІЙМЙ Moise Chombe, pre-
сдоі șj mitlistrul de interne Munon- 
go și generalul Mobutu. Potrivit a- 
genției Associated Press, Chombe a 
cerut S.U.A. o suplimentare a aju
torului militar, constînd în avioane 
militare de cursă lungă. O oficiali
tate a ambasadei americane din 
Leopoldville a declarat că „nu are 
nici un rost ca departamentul de 
stat să refuze această cerere". După 
cum transmite agenția Reuter, gu
vernul tie la Leopoldville are în ve
dere obținerea unor avioane militare 
capabile să parcurgă fără escală dis
tanțe de aproximativ 2 500 kilometri.

(Agerpres).
Cairo al Frontului de 
Arabia de sud a dat 
comunicat, în care se

„între forțele răsculate din 
Arabia de sud și trupele britanice 
au avut loc în ultimele zile lupte 
în regiunea Radfan. In cursul lupte
lor, șapte soldați britanici au fost 
uciși, iar 13 răniți". In comunicat 
se arată că forțele răsculate au în
trebuințat în cursul luptelor artile
ria ușoară, arme automate și gre
nade de mînă. Forțele britanice s-au 
retras suferind pierderi în material 
de război. Un soldat al forțelor 
răsculate a fost ucis.

In comunicat se arată că, în 
drul unor măsuri de pedepsire, 
vioane britanice au supus unui 
ternic bombardament așezările 
regiunea Radfan.
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Din ШІІе ШІЗІІ1ІВ I
Dezvoltarea uzinei >j

de automobile І
din Minsk <;

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Produsele uzinei de automo- s 

bile din Minsk (R.S.S. Bielorusă) < 
sînt exportate în 43 de țări. U- ? 
zina, care a împlinit 20 de ani ) 
de existență, se dezvoltă necon- î 
tenit. Recent au fost date aici І 
în exploatare o nouă secție de 2 
prese și prima parte a celei mai > 
mari turnătorii de oțel din re- S 
publică. Este în curs de con- > 
strucție un nou conveier princi- < 
pal. Ihcepînd cu anul viitor, de 5 
pe acest conveier vor coborî noi ) 
autocamioane moderne, autoca- j 
mioane basculante și autotrac- 2 
toare. $

"1 
i
I

congres european al cardiologilor. * 
La lucrările congresului participă J 
1 500 de specialiști din peste 40 * 
de țări. Din R. P. Romînă parti- • 
cipă o delegație condusă de acad. • 
Aurel Moga. 2

ALGER. Președintele Republicii j 
Mali, Modibo Keita. a sosit luni J 
într-o vizită oficială la Alger, la * 

invitația președintelui Ben Bella. 1
LONDRA. După cum relatează J 

Ziarul „Daily Mail", un sondaj or- j 
ganizat în rindurile opiniei publice 2 
engleze a arătat că 67 la sută 2 
din cei întrebați s-au pronunțat J 
în favoarea realegerii președinte- î 
lui Johnson. *

WASHINGTON. Senatul S.U.A. 1 
a adoptat un proiect de lege pre- J 
văzînd ca data de 12 octombrie — j 
ziua nașterii lui Cristofor Columb *

♦ t 
î
♦ * 
i

— să devină sărbătoare națională 
în Statele Unite.

Proiectul de lege a fost trimis 
Camerei Reprezentanților spre a- 
probare.

ft

Ziarul vest-german „Handelsblatt" 
despre situația politică din Bolivia

și mai mult prin seria necontenită 
de scandaluri de corupție, atît de 
dese îneît un străin nu-și poate face 
o imagine despre ele. Atît, în admi
nistrație cît și în poliție sustrage
rile și furturile sînt la ordinea zilei, 
iar în ultimul timp pînă și aviația 
militară a fost atrasă în această at
mosferă prin niște afaceri de con
trabandă. Situația politică devine și 
mai obscură prin luptele din cadrul 
partidului guvernamental, care în
greunează drumul acestui popor „spre 
reconstrucția industriei miniere, a a- 
griculturii și a întreprinderilor de 
tot felul, a căror activitate stag-, 
nează".

DQSSELDORF 17 (Agerpres).
Intr-o corespondență din La Paz, 

ziarul vest-german „Handelsblatt", 
ocupîndu-se de situația politică din 
Bolivia, scrie: „După preluarea 
funcției de președinte al statului de 
către Paz Estenssoro. care a înce
put cea de-a treia perioadă de gu- 
vernămînt, situația din Bolivia con
tinuă să fie obscură.

Situația neclară și zvonurile per
manente despre o apropiată revoltă 
sînt suficiente pentru a face viața, 
îndeosebi, cea economică, cît se poa
te de nesigură. Aceste zvonuri pun 
sub semnul întrebării creditele din 
străinătate. Situația se înrăutățește

Muzeul Circulației 
d№ Budapesta

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
In curînd se va termina re

construcția Muzeului Circulației 
din Budapesta, care va deveni 
cea mai modernă instituție de 
acest fel din Ungaria. Printre 
exponatele care vor ocupa un 
spațiu de 3 000 metri pătrați va 
fi un turism Olds Mobile din 
1896, un Opel din 1904. primul 

i capitala ungară, 
) pus în circulație la 1889, și o lo- 
< comotivă ungară de un cal 
t tere, construită în 1847, care 
> și astăzi în perfectă stare 
) funcționare.

V - *
) tramvai din

Starea sănătății lui Tuomioja
GENEVA 17 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Oficiului 

european al O.N.U. a declarat 
după cum relatează France Presse 
— că starea sănătății mediatorului 
O.N.U. pentru Cipru, S. Tuomioja, 
s-a agravat luni 
cum s a anunțat, 
în spital în urma 
rebraie. Buletinul
nătații lui Tuomioja menționează că 
„astăzi dimineață (luni) i s-a făcut

o intervenție chirurgicală de 
prof. Aloys Wermer. Pronosticul este 
foarte rezervat".

către

dimineața. După 
el a fost internat- 
unor tulburări ce- 
asupra stării să-

Indonezia a pășit în al 20-lea an 
de independență

Indonezia a intrat la 17 august 
in cel de-al 20-lea an de la obține
rea independenței naționale.

in cuvîntarea rostită cu prilejul a- 
cestei aniversări, președintele Su
karno a subliniat marea importanță 
pe care o are întărirea economică a 
țării pentru apărarea independenței 
politice și pentru creșterea nivelului 
de'trai al poporului. El a arătat că 
„poporul indonezian pașnic este dor
nic să stabilească relații pe bază de 
egalitate cu toate popoarele lumii. 
Că acest lucru este posibil, a arătat 
el, o dovedește stabilirea de relații 
diplomatice cu Olanda cu care am 
avut nu de mult conflicte". Preșe
dintele Sukarno, respingînd orice fel 
de amestec în treburile interne ale 
țărilor din Asia de sud-est, arăta <$ă 
singurul mijloc eficient pentru a a- 
sigura țărilor din această regiune a 
lumii independența națională, este 
neutralizarea lor și adoptarea unei 
politici de neangajare. După 350 de 
ani de dominație colonială, poporul 
indonezian își începea acum 19 ani 
viața independentă cu o grea moște
nire: întreaga, industrie . a țării se

concentra în plantațiile de cauciuc, 
unde sclavia făcea casă bună cu 
capitalismul, în minele bogate de 
fier unde exploatarea atingea for
mele cele mai îngrozitoare. Procen
tajul știutorilor de carte din Indo
nezia era în august 1945 de numai 
7 la sută. Singura universitate din 
țară era frecventată de numai 50 de 
studenți, dintre care o bună parte 
erau străini.

Lupta armată a poporului indone
zian pentru independență națională 
nu s-a încheiat însă o dată cu pro
clamarea independenței țării. Grupuri 
de contrarevoluționari finanțați din 
străinătate mișunau prin jungle, ata- 
cînd pe cetățenii pașnici, organizînd 
acte de sabotaj. Importantele refor
me adoptate de guvern pentru a 
pune bazele unei economii naționale 
independente s-au izbit destul de des 
de împotrivirea rămășițelor colonia
lismului din țară. Guvernul indone
zian a promovat o’ politică de sta
bilire a unor relații economice, co
merciale și culturale cu țările socia
liste, precum și cu toate țările care

au dorit acest lucru.
In prezent este în curs de îndepli

nire planul de dezvoltare a țării pe 
8 ani (1961—1969) care prevede un 
progres important al țării în dome
niul industriei, crearea unor mari 
baze energetice, dezvoltarea agricul
turii și creșterea bunăstării mate
riale și culturale a țării.

In localitatea Tjilegon a' fost con
struită prima oțelărie din Indonezia, 
iar în prezent se efectuează lucrări
de prospecțiuni geologice în Kali
mantan, pentru a crea cea de-a doua 
bază metalurgică a țării. Uzina de 
superfosfațî care se construiește în 
prezent, va avea un rol imens in 
dezvoltarea agriculturii țării. In pre
zent, analfabetismul în țară a fost 
lichidat, iar în cele 46 de universi
tăți învață peste 200 000 de studenți.

☆

in politica sa Indonezia 
cerii -simpatia popoarelor î 
чіе progres din lume, care o 
în luptă sa pentru un viitor mai bun

și-a ru
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Oxenocardiograful 2
> construit la Wroclaw <i
( VARȘOVIA 17 (Agerpres). |
? La Wroclaw a fost construit )
2 un aparat — oxenocardiograf — j 
ț care poate înregistra activitatea < 
\ inimii cu ajutorul a patru curbe. < 

Electrocardiograful folosit pînă 5
> în prezent permitea o singură 

înregistrare a activității mușchiu- <<
Is lui cardiac. Acest aparat are o |. 
j mare importanță pentru diagnos- |î 

< ticarea bolilor cardiace. * !•

19 august

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
ușoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Melodii populare, 9,00 Opereta 
în ritm vioi, 10,03 Teatru la micro 
fon! „Prietena mea Pix". Scenariu 
radiofonic de V. Em. Galan, 12,15 
Lecția de limba franceză. Ciclul Ii 
(reluarea emisiunii din 18 august),
12.30 Din folclorul muzical al po
poarelor, 13,00 Concert din opere,
14.30 Roza vînturilor, 15,00 Cîntece 
și jocuri populare, 16,30 Lecția de 
limba rusă. Ciclul II, 16,45 Sport, 
17,40 însemnări despre lucrări de 
seamă ale noii noastre literaturi,
18.30 Program muzical pentru frun
tași și evidențiați în întrecerea so
cialistă, 19,00 Din succesele muzicii 
ușoare romînești peste hotare, 19,35 
Melodii populare cerute de ascultă
tori, 20,40 Sport, 21,15 Muzică de 
dans, 21,40 Arii de virtuozitate din 
opere. 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,36 Cîntece și mar
șuri patriotice, 9,03 Melodii populare 
din țări socialiste, 9,30 Muzică ușoa
ră, 10,00 Simfonia în sol minor de 
Edouard LalO, 10.30 De toate pentru 
toți (reluare), 11,03 Piese vocale și 
instrumentale, 11,30 Muzică popu
lară. 12,00 Melodii de muzică ușoa
ră, 12,30 De la „vodevil" la „come
dii muzicale", 13,40 Program de tan- 
gouri, 14,00 Scene din opere. 14,30 
Prelucrări de folclor, 15,05 De pe 
scena celui de-al VII-lea concurs 
artistic pe țară al formațiilor de a-

matori — faza finală (emisiune mu
zicală), 15,30 Seene din operete, 
16,15 Lecția de limba engleză. Ciclul 
I, 16,30 Cîntece de dragoste ' jo
curi populare, 17,Ю Muzică corală 
romînească, 18,00 Pagini din opera 
„Fidelio" de Beethoven, 18,30 Lec
tură dramatizată din romanul „Tri
unghiul" de ■ Pop Simion, 19,30 „Ѳ- 
magiu patriei socialiste", 19,50 Mu
zică ușoară, 20,15 Școala și viața, 
20,35 Ansambluri de cîntece și jocuri 
înființate în anii puterii populare: 
Ansamblul „Giocîrlia", 24,10 ..Am 
îndrăgit o meladie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 22,00 
Compozitorii întîmpină cu noi lu
crări a XX-a aniversare a eliberării 
patriei, 22,30 Muzică din operete.

19 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Imblînzitorii de biciclete; REPUBLI
CA: Golful Elena; LONE A: Cum 
stăm tinere; PETRILA: O moștenire 
cu bucluc; L1VEZENI : A dispărut 
o navă; VULCAN: Setea; CRIVI- 
D1A: Adorabile și mincinoase; PA- 
ROȘENI : Pescărușul negru; LU- 
PENI — CULTURAL: Valsul ne- 

' muritor; MUNCITORESC: Magazin 
film; BARBATENI: Lupii la ștînă; 
URIGANI i Noua prietenă a tatii.
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