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• Proiecte ale Consiliului Economic și Social al O.N.U.
■ P. Spinelli însărcinai să preia conducerea biroului mediatorului

O.N.l'. pentru Cipru.
• Declarația organizație americane de masă „Femei luptați pen

tru pace!“.
• Acțiunile exilaților politici dom inicani.

gri ЪиЛ/уігсЛиІ 
jsmNrRECERÎI SOCIALISTE

Muncă însuflețită la мн» Vulcan
CbASAWE’VTUL

HĂRNICIEI I
Pe ' baza producției extrase în : 

luna august, pînă în dimineața 
zilei de 19, în întrecerea ce se des- ; 
fășoară între exploatările miniere : 
din cadrul Combinatului carbonl- : 
fer Valea Jiului, pe primele locuri : 
se situează t

Exploatarea minieră
Față 

de 
plan

Față : 
de an- • 
gaja- ; 
ment ■

Urlcani 166,2% 101% !
Vulcan 104,1% 102$ •
Lonea 102,5% 101% :•

Dintre sectoare locurile de frun- •
■ te sînt ocupate de: 1

: Sectorul II Lupeni 117% 115%’ ;
Sectorul 111 Vulcan 113% 112% •
Sectorul II Uricani 112% 108% ; ;
Sectorul ui Lonea 108% 109% :
Sectorul 1 Aninoasa 105% 104 %(:
Sectorul 11! Petrila 105% 103% !

.Din toate abatajele
Colectivul sectorului IV de la mi

na Vulcan se afirmă în ultimul timp 
prin realizări mereu mai frumoase. 
Dovadă sînt cele 1 І99 tone de căr
bune trimise ,1a ziuă peste prevederi 
pînă în dimineața zilei de 19 au-

Evidențîați în întrecerea socialistă

Polko Ioan, 
miner șef de brigadă, 

mina Aninoasa

Dascălu Dumitru, 
miner șef' de brigadă, < 

mina Lupeni

Sereș Gheorghe,
• forjor, tf.R.U.M.P.

Rădulescu Marin, 
șef de brigadă zidari, 

șantierul Livezeni

Portrete din coloană
La manifestația de la 23 

August, în coloanele de 
demonstranți vom vedea 
portretele unor fruntași — 
mineri, constructori, ener- 
geticieni, ceferiști, forestieri, 
filatori. Fotografia le va fi 
purtată de tovarășii de 
muncă. Vă prezentăm pe 
cîțiva dintre ei.

David loan
Conduce o brigadă frun

tașă de frontaliști la mina 
Aninoasa. Față de anga
jamentul de a extrage peste 
plan 1 100 tone de cărbune, 
frontaliștii din brigada sa 
au trimis la . ziuă 2 098 
tone. • Brigada a fost evi
dențiată îd șase luni din 
acest an,

Ing. Stoica Petru
Este șeful sectorului III 

de la mina Vulcan, căruia 

gust și realizarea unui randament 
superior celui planificat cu aproape 
300 kg. pe post. Toate brigăzile 
de la abataje, care sînt conduse de 
minerii Șerban Nicolae. Sima Mi
hai, Szabo Arpad, Bdyte Pavel și 
Rusu Gheorghe, au muncit cu spor, 
reușind să depășească sarcinile de 
plan cu cîte 25 pînă la 400 tone 
de cărbune

întrecere animata 
între schimburi

Conștienți de faptul că de ei de
pinde în măsură hotărîtoare dacă 
producția extrasă de mineri ajunge 
la timp și în mod ritmic la ziuă, 
muncitorii sectorului de transport 
de la mina Vulcan se străduiesc 
să fie la înălțimea răspunderilor 
-ce le revin. Intre cele trei schimburi 
conduse de inginerul Nuță Ștelian și 
măîștrii mineri ‘Muțiu loan și Ber- 
natd loan se desfășoară o întrecere 
animată. Pînă la jumătatea lunii 
schimbul condus de maistrul Muțiu 
se află pe primul toc cu 14 934 va- 

■ gonete de cărbune transportate. Pen
tru buna desfășurare a transportului 
au fost luate o seamă de măsuri:
2 mașini de curățat . vagonete 
funcționează din plin, la 30 
vagonete au fost efectuate re
parații capitale, iar la 40 vagonete 
reparații curente; o locomqtjvri Die
sel reparată recent a fost plasată 
la orizontul 555 pentru a deservi 
sectorul II.

i-a tost decernat patru tri

mestre la rînd steagul ro

șu de evidențiat în între
cere. in șapte luni harni
cul colectiv al sectorului 
III a extras peste plan 14 096 

tone de cărbune, îndepli
nind angajamentul asumat 

în cinstea zilei eliberării 

încă în. luna iulie.

Râdulescu Marin
Se află în fruntea unei 

brigăzi fruntașe de zidari 
de pe șantierul nr. 1 bi- 
vezeni. Lună de lună bri
gada s-a situat printre 
brigăzile evidențiate în în
trecere. Angajamentul asu
mat în cinstea zilei de 23 
August a fost depășit cu 
5 la sută, iar lucrările pe 
care Ie-a executat' au pri
mit calificativul de „bine**.

O nota discordantă >n 
conținutul zecilor de 

scrisori pe care redacția le 
primește zilnic de la oamenii 
muncii de cele mai diferite 
virste și profesii ? Incursiune 
intr-o epocă ce s-a scurs de 
mult, de mult de tot ?

Da și nil. In discordanță cu 
scrisorile celorlalți oameni a', 
muncii pentru că rindurile ei 
nu vorbesc despre ceea ce um
ple de bucurie și satisfacție 
inimile noastre acum cțnd fa
cem bilanțul uriașelor prefa
ceri care au avut loc in cei 
douăzeci de ani care au tre
cut de la eliberare. Și totuși 
nu, pentru că dacă ne amin
tim de ceea ce era ieri, dacă 
ținem seama de unde am por
nit, edificiile pe care le-am 
înălțat sub semnul construc
ției socialiste apar in adevă
rata lor , măreție.

5crisoarea care a avut 
darul să ne aminteas

că „de unde am plecat" a

fost așternută de unul din 
pensionarii Aninoasei. Un 
muncitor simplu, dar care a 
avut norocul să' nu se nume-, 
re printre cei „40 la sută" pe 
care foștii stăpîni ' îi sortiseră 
întunericului neștiinței de .car
te. Fraza cursivă, puterea de 
evocare, ironia incisivă la a- 
dresa racilelor trecutului sire-. 
curate uneori sub haina unei 
glume, dezvăluie o mare pu
tere de pătrundere. Ce ar fi 
devenit acest om dacă tine
rețea și-ar fi trăit-o in zilele 

noastre 2 De aici regretul au
torului scrisorii pentru ..nepu
tința de a. te naște incăodată" 
spre a merge „in intinipina- 
rea perspectivelor pe care le 
are astăzi tineretul nostru de 
a-și implim visurile",. Pe vre
mea lui însă visurile aveau 
aripi scurte, căci totul era să 
ai de lucru, să faci rost de 
pline pentru cină, pentru a 
doua zi.

Din acele vremi a desprins

Pînzaru Alexandru de la mina Uri- 
cani sînt prezente lună de lună pe 
lista evidențiaților în întrecere. Suc
cesele brigăzii în sporirea produc
ției 
cate 
lată 
din 
fan

se datoresc randamentelor ridi- 
și vitezelor sporite de avansare, 
trei membri ai brigăzii, minerii 

schimbul condus de Neagu Ște- 
(în mijloc).

Seară literară
In. cadrul manifestărilor cultural- 

.artistice. închinate marii sărbători a 
poporului nostru de la 23 August, 
colectivul bibliotecii clubului mun
citoresc' din Petrila, organizează azi, 
în sala bibliotecii, la ora 18 o seară 
literară intitulată „Lumini din Au
gust". Se vor citi cu această ocazie 
lucrări' ale scriitorilor noștri consa
crate evenimentului la 23 August.

din. alte timp tivi

Aproape de felul final
■ 11 126 tone cărbune coc- 

sificabil peste plm,
■ Productivitate de 1,209 

tone/post, față de 1,204 to- 
ne/post planificat,

■ Economii de 650000 lei 
la prețul de cost

Iată principalele succese pe care 
le-a înscris colectivul minei Lupeni 
pe graficul întrecerii. Succesele re
prezintă piscurile cucerite după 7 
luni de munca perseverentă de în
trecerea entuziastă pentru .realizarea 
angajamentelor asumate în cinstea 
marii sărbători de la 23 August de 
către colectivul acestei mari exploa
tări. Sînt înfăptuiri de mare însemnă
tate. Ele obligă însă la noi reali 
zări, constituie un imbold pentru 
minerii lupenerli, ca aetim,. în .preaj
ma marii sărbători și' aproape de 
țelul final. — îndeplinirea integrală 
a angajamentului — să muncească 
cu și mai multă perseverență și pa
siune pentru valorificarea tuturor re
zervelor spre a dobîndi noi roade în 
întrecere

Țelul final — 15 000 tone cărbune 
peste plan 1 Iată angajamentul asu
mat de minerii Lupeniului în cinstea 
zilei de 23 August. Spre acest țel 
își îndreaptă acum gîndurile întregul 
colectiv. Fiecare zi ce ne apropie 
de marea sărbătoare aduce noi iz- 
bînzi în muncă. Pînă acum din cele 
7 sectoare ale minei. 4. respectiv 
colectivele sectoarelor 1 А, I В, II și 
III și-au realizat și depășit substan
țial angajamentele de întrecere. Ele 
adaugă în prezent la înfăptuirile de 
pînă acum noi succese. Merită rele
vată mai ales rodnicia cu care’mun
cesc in aceste zile minerii din bri
găzile conduse de Jurj loan. Praja

autorul scrisorii cîteva ima
gini din viața pe care au 
trăit-o el și' ceilalți muncitori 
ai Aninoasei. Bătrinul a fă
cut, probabil, într-una din a- 
ceste. frumoase zile de vară o 
plimbare pe Vale-n sus: A lă
sat în urmă ultimele blocuri 
și a făcut un popas la umbra 
fagilor lingă care au fost con
struite. nu de mult, noile in
stalații de captare a apei de 
la Aninoasa. De aici apă bu
nă, multă, la fiecare cișmea, 
in fiecare casă. Bătrinul și-a 
amintit insă de acei ani tind 
minerii de pe Vale-n sus își 
luau apa pentru băut și spă
lat din pîrîul ce brăzdează 
comuna, servind in același 
timp aiîi ca mijloc de apro
vizionare cu apă, cit și loc 
de -scurgere a tuturor murdă
riilor. Ce să-i faci, așa era a- 
tunci !

I. BRANEA 

(Continuare în pag. 3-a)

Traian și Luca Vasile din sectorul 
II, de Petre Constantin, Ghioâncă 
Sabin și" loan și Aslău loan din sec
torul III. Realizările tor se ridică du
pă, prima jumătate a. lunii la 1400, 
respectiv, 500 tone cărbune extrase 
peste plan. Preocupările, căutările 
neobosite și, mai ales,, entuziasmul 
și optimismul caracterizează și mun
ca acelor colective care pînă acum, 
datorită greutăților întîmpinate au 
avut rămîneri în urmă. Toate colec
tivele se străduiesc să înainteze în 
a'celăși pas cu fruntașii.

Să ne oprim, bunăoară, la secto
rul; IV A. Acest colectiv de luni 
de zile se număra printre cele, co
dașe de ,1a' mină. Luna., aceasta..a 
avut, ,'cfe ăstemenea, un minus'care 
se ridică la peste 300 tone. Colecti
vul a rămas totuși optimist. Și-a 

■ fixat un obiectiv îndrăzneț: să rea
lizeze în această lună un plus мЗе 
1 500 tone, din care 1 000 de tone 
pînă la 23 August. In vederea atin
gerii acestui obiectiv s-au aplicat o 
seamă de măsuri: în stratul 5. fe
lia a I!-a a intrat în exploatare un 
frontal de mare capacitate, unde a 
fost plasată brigada minerului Lec-

1. D13BEK 
_______________________  •
(Continuare în pag. 2-a)

Surpriză aninoseană.
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N4CI W LEU 
LOCAȚIE

Zilnic la depozitul de lemn al mi
nei Petrila sosesc zeci de vagoane 
cu lemn de mina și alte materiale. 
Echipele de descărcători muncesc 
aici cu însuflețire pentru ca nici un 
vagon să nu intre în

In prima jumătate a 
în depozitul de lemn al 
sit peste 300 vagoane
descărcate la timp evidențiindu-se în 
această muncă echipele conduse de 
Popescu Gonstantin, Toth Martin, 
Gnofrei Mihai, Boantă loan și altele.

DESCHIZĂTORII NOILOR MINE

Raportează înfăptuirea angajamantiler
locație, 
acestei luni, 
minei au so- 
care au fost

Aproape 
de țelul final

(Urmare din pag, l-a)

în urmă îj

falVi Mihai. A fost pornit și abata
jul 4/2- est unde lucrează brigada 
Ini Diana Chițu. S-a deschis și aba
tajul cameră І1/А, iar la abatajul 
10—C s-a deschis și a doua aripă. 
Completarea efectivului, plasarea din 
plin a fronturilor, concentrarea pro
ducției precum și alte măsuri au 
creat condiții minerilor din sector 
ca în curs de o săptămînă să recu
pereze minusul și să realizeze un 
plus de peste 500 tone.

Lichidarea rămînerii
preocupă și pe minerii din sectorul 
IV B. In abatajul din stratul 15 a 
fost introdusă nu de mult combina. 
Acum se fac pregătiri pentru deschi
derea unui nou panou în stratul 13. 
In panoul II din stratul 15 se conti
nuă umectarea stratului, metodă ce 
permite minerilor să obțină randa
mente sporite. O altă măsură care 
va permite minerilor să-și îmbunătă
țească activitatea este introducerea 
plugului static în abatajul frontal 
din stratul 17, blocul VI.

Conducerea minei a elaborat, de 
asemenea, rpăsuri pentru omogeni
zarea brigăzilor. îmbunătățirea apro
vizionării locurilor 
scopul de a crea 
ca angajamentul de 
bune să fie realizat 
gust integral.

Preocupări și căutări neobosite se 
îmbină în fiecare sector, în fiecare 
abataj, cu munca entuziastă din a- 
diacurile urinei. Iată o garanție că 
piscul final pe care și l-a fixat co
lectivul exploatării în cinstea marii 
sărbători va fi cucerit și chiar în
trecut.

Alături 
exploatări 
colectivul 
tehnicieni 
deri de «ine noi și-a luat angaja
mente însemnate în întrecerea des
fășurată în cinstea ceței de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, respec
tiv, să accelereze ritmul de deechi 
dere a minelor noi. aă îmbunătă 
țească calitatea lucrărilor, să mă
rească eficiența economică a inves 
tițliter.

Privind cu tot simțul de răspun
dere sarcinile ce-i revin, colectivul 
minei Dîlja a executat în trei ani 
aproape 10 km 
săpate și peste 
puțuri susținute 
asigură intrarea 
ploatare încă la 
Nici colectivul minei Paroșeni nu a 
rămas mal prejos. In decursul unui 
an de activitate, colectivul de aici 
a săpat peste 1КЮ metri de galerii 
șl a susținut cu beton peste 420 me
ni lucrări.

Pentru acest an, colectivul ex
ploatării noastre s-a angajat, prin
tre altele, să sape peste plan lucrări 
cu un volum de 6000 m c din oare 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării 4500 m 
mecanizat în galerii și 
plan 2000 m c steril 
economii la prețul de 
sarcina planificată în
150 0Ѳ0 lei, din care pînă la 23 Au
gust cel puțin 105000 de lei.

Mobilizați de organizația de partid, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
exploatării noastre au luptat cu mult 
avînt pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de {Яап la toți indi
catorii și a angajamentelor.

Au fost săpate peste plan în pri
mele 7 luni ale anului lucrări mi
niere cu un volum de 6700 m c, s-au 
încărcat mecanizat peste 2000 m c 
și s-au obținut economii peste sar-

de minerii din celelalte 
miniere din Valea Jiului, 
de muncitori, ingineri și 
al Exploatării de* deschi-

BUJOR ALBU 
inginer șef E.p.M.N.

cina de 
ealita- 

crescut 
și ex-

au Ia

de muncă, în 
condiții optime 
1 500 tone căr- 
pînă la 23 Au-
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de galerii și puțuri 
6 tem de galerii și 
cu beton, ceea ce 
minei Dflja în ex- 
sfîrșitul acestui an.

c. să încarce 
puțuri peste 

și să obțină
cost peste 

Valoare de

planificată în valoare 
70Ѳ000 lei, S-a îmbunătățit 
tea lucrărilor executate, a 
gradul de folosire intensivă 
tenaivă a utilajelor.

Înfăptuirile de pînă acum
bază traducerea în viață a măsuri
lor tehnice, organizatorice, econo
mice și, politice pe care ni le-am 
propus, îmbunătățirea și reînnoirea 
lor pe parcurs, luarea de alte mă
suri noi în funcție de situația apă
rută. Principala noastră preocupare 
a constituit-o extinderea mecaniză
rii la încărcarea sterilului în gaie 
rii și puțuri, asigurarea unui trans
port rapid, electrificarea căilor prin
cipale de transport, asigurarea unor 
condiții optime de lucru fiecărei 
brigăzi etc. In scopul foioalrii și or
ganizării superioare a muncii cadrelor 
tehnice, de control și de evidență 
s-a făcut o nouă sectorizare și raio- 
nare în cadrul unităților. S-a tre
cut la organizarea de brigăzi com
plexe și executarea' lucrărilor la mal 
multe locuri de muncă de către o. 
singură brigadă.

Succesele noastre se datoresc hăr
niciei brigăzilor conduse de mineri 
comuniști ca Bartha Dionisie și De
meter Augustin, Molocl Teodor și 
Bartha Coloman. Rotaru Dumitru 
și Sofalvi Dominic, Vîtcă loan și 
Gașpar Mihai, 
Mihai Dumitru.
socotesc numai 
cente în sus.

Pereș Gheorghe și 
a căror realizări se 

de la o sută de pro- 
Aiătari de tovarășii

din brigăzile de „veterani" nu au 
rămas mai prejos nici brigăzile mai 
nou înființate, conduse de tovarășii 
Hamz Aurel, Nistor Gheorghe și 
Haidu luliu.

Brigada condusă de iov. Bartha 
rind

la săparea, susținerea și amenaja- 
rea parțială a puțului sud Aninpasa 
viteze de înaintare de peste 40 de 
metri pe lună, îndepllnlndu-și cu 
cinste angajamentul luat. Brigada 
condusă de Demeter Augustin a ob
ținut în cele 38 de luni de cînd lu
crează la deschiderea minei Mija o 
viteză medie iunără de 102 m. Bri
gada condusă de Barhta Coloman, 
executînd șănări, susțineri și ame
najări de puțuri oarbe a obținut o 
viteză medie de înaintare de 29 m 
pe lună. Pentru fiecare din tovară
șii de mai sus și mulți alții, se pot 
da numeroase exemple de muncă 
plină de abnegație și răspundere 
pentru angajamentul de întrecere-

Succesele brigăzilor de mineri se 
datoresc în bună parte preocupării 
inginerilor, tehnicienilor și maiștri- 
lor față de crearea condițiilor opti
me brigăzilor de mineri. Ingineri ca 
Munteanu Petru, Grosu Aurelian, 
Bobolea Constantin, Hummel Alfred, 
tehnicienii Aufmesser Iosif și Ton
tea Ioan, maiștrii mineri Minecan 
Vasite, Petruș Vasile. Novac Nico- 
lae și Cioric Ștefan și alții consti
tuie exemple în această privință.

Pentru îndeplinirea integrală a 
angajamentelor de întrecere luate pe 
întregul an, conducerile sectoarelor 
și a exploatării au luat din timp mă
suri corespunzătoare pentru crearea 
și atacarea de noi locuri de muncă 
și sprijinirea brigăzilor spre a ob
ține succese noi și măi însemnate.

In cinstea zilei de 23 August, mă
reața sărbătoare a eliberării patriei 
noastre, colectivul Exploatării de 
deschideri de mine noi raportează 
îndeplinirea integrală a angajamen
telor de întrecere, iar pe viitor este 
hoțărît să obțină noi succese și mai 
însemnate în construirea noilor mi
ne ale bazinului nostru carbonifer.

STEAGUL ROȘU

04*57*411

ИоѵгѴРйѵ

p
Conducerea I.O.I.b. Petroșani, or* 

gaseația de partid și comitetul sin
dicatului felicită călduros colectivul 
întreprinderii cu prilejul zilei de 28 
August pentru succesele obținute și 
le urează noi succese în muncă.

Cu ocazia zilei eliberării conduce
rea I.C.R.A. Petroșani felicită pe toți 
salariat» întreprinderii pentru reali
zările obținute șl le urează noi suc
cese în activitate.

Dionisie a realizat 7 htni la Й
îl !< ! >

0. C. L Preduse industriale Petroșani
SERVICIUL COMERCIAL

La începutul lunii august, planul 
de reparații capitale al secției fi
latură de la „Viscoza" Lupeni pre
vedea o lucrare de mare importanță 
necesară a fi executată într-un ter
men cît mai scurt, Era vorba 
schimbarea vechilor conducte 
băii de acid de la baia de filaj, 
crare pe care maistrul Krakovski
dovic, șeful atelierului, a încredin
țat-o unei echipe formate din sudorii 
Maghiar Matei, Savei Iosif, Dosan 
Iacob, Rizon Ludovic, Balazs Petru 
și alții.

de 
ale 
lu- 
Lu-

s-a 
ter-

Apucîndu-se de lucru, sctripa 
angajat să reducă cu șapte zile 
menal de executare a înlocuirii con
ductelor. Hotărîtă să obțină soi 
succese în cinstea marii sărbători, 
echipa care în acest an a efectuat 
înainte de termen toate lucrările care 
i-au fost încredințate, a muncit bine 
și astfel în prezent se află cu lucrul 
aproape terminat. Cu ritmul în care 
se muncește acum în mai puțin de 
două zile toate conductele băii de 
filaj vor fi înlocuite.

i!
i
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In magazinele de спмСеефН «pe» 
еіаймйе se găsesc în cantități 
suficiente, de toate mărimile, 

UNIFORME ȘCOLARE
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Din scrisorile corespondenților сюіипіагі
început bun

In cartierul Braia din Lupeni, 
cu două luni în urmă a luat fiin
ță un magazin de desfacere' de 
aparate de radio, discuri muzicale 
și alte articole și produse indus
triale.

Jhcă din prima zi de la înfiin
țarea magazinului au început să 
vină cumpărătorii, în majoritate 
locatari ai noilor cartiere Braia I 
și Braia II. La mai puțin de două 
luni de activitate tovarășul Lasca 
Gheorghe, tînărul responsabil al 
unității respective, a putut raporta 
vînzarea a 106 buc. aparate de 
radio în valoare de aproape 
200000 lei și de numeroase discuri 
muzicale care întrec suma de 
5*080 lei.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, asigurînd o bună a- 
provizionare,. I.G.R.T.I. Petroșani a 
realizat o depășire de plan de 
peste 22 milioane lei. Aceasta în
seamnă că prin unitățile de des
facere aprovizionate de întreprin- 

. dere au ajuns la cumpărători măr
furi ce întrec cu 22 milioane lei 

. valoarea celor planificate.
Printre mărfurile care au fost 

puse recent în vînzare prin unită
țile O.C.L. produse industriale se 
află: damasc, stofe de costume 
pentru bărbați și femei, mătăsuri, 
relon pentru fulgarine, fuste ter
gal, pardesie pentru femei și băr
bați, sandale, articole de tricotaje 
din fire P.N.A. etc.

C. DAVID

♦ * 
de care dau dovadă tovarășii Ml- 
trache Nicol ae și Floroiu Gheor- 
ghe, primul în calitate de gestio
nar și al doilea ca vînzător.

Unitatea mai sus amintită este 
mult frecventată de cumpărători 
și datorită faptului că aici se gă
sesc mereu mărfuri proaspete și 
de bună calitate. Periodic unita
tea nr. 11 O.L.F. din Vulcan a- 
ranjează cite o expoziție 
furi de sezon care atrage 
părători. Zilnic acest 
realizează vînzări peste
valoare de peste 1500 lei, fapt ca
re face ca lunar prevederile (da
nului să 
depășite.

de ШЙГ- 
noi cum- 
magazin 
plan în

fie îndeplinite și chiar

GH. LAZAR

Apr<wzioflare 
abundentă

In scopul satisfacerii depline 
a cerințelor mereu creseînde 

«te oamenilor muncii, conducerea 
I.G.R.T.I. Petroșani, împreună cu 
®.G.E. produse industriale Petro
șani au luat măsuri ca toate uni
tățile de desfacere să fie aprovi
zionate din abundență cu măr
furi de sezon.

Deservire promptă
In centrul 

află unitatea 
și fructe.

De cum

orașului Vulcan se 
nr. 11 de legume

treci pragul acestui
. magazin rămii plăcut surprins de 

ordinea și curățenia care domnesc 
aici, de felul cum tent expuse 
mărfurile precum și de modul de 
deservire.

Această unitate O.L.F. are mulți 
cumpărători datoritei preocupării

☆

unitate O.L.F.
I este cea din 

condusă de

cu deser-
Petroșani
Lepădatu

t
«
*
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♦
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0. C. L. Preduse industriale 
Petroșani

Afumfă deschiderea, începtad 
cu dala de 19 august a. c., a 
EXPOZIȚIILOR DE MOBILA

p ARTICOLE CASIHCE CU VfNZARE 
din orașul Lupeni (în sala de sport) des
chisă zMnic între orele 10—14 și 17—20 

și în orașul Vulcan (în magazinul 
de desfacere) deschisă zilnic între * 
orele 8—12,30 șl 16,30—19,45.

Vizitați aceste expoziții unde sint expuse ultimele modele de 
mobilă pi articole tehnice intr -un sortiment bogat.

Q altă ’ 
vire bună 
cu nr. 16, 
Năstase.

In toate
din acest an, la unitatea nr. 
s-au obținut depășiri de plan 
tre 10—15 la sută. In condica 
reclamații a unității respective 
a fost consemnată nici o semna
lare critică ci numai sugestii și 
cuvinte de laudă.

lunile care s-au scurs
ІВ 

în
de 
nu

AUREL HOZ13
Și

MARIA NEGRIT

î

♦ 
î

Grupul școlar C.F.R. din Timișoara, strada C. Rădidescu nr. 
1, ține examen de admitere pentru Școala de gradul III C (oa- 
sieri) pe data de 19 septembrie 1964.

Se primesc bărbați și femei absolvenți ai școlilor medii eu 
aau fără examen de maturita te în vîrstă de 28—38 ani, care își 
au domiciliul stabil în localitățile: Brad, Vîrfurile, Gurahonț, Sebiș, 
Ineu, Orșova, Oțelul Roșu. Caransebeș, Oravița, Reșița, Vasiova, 
Berzovia, Lupeni, Vulcan, Petroșani. Simeria, Alba lulia sau la o 
distanță de pîaă la 38 km in jurul acestor localități.

înscrierile se fac prin stațiile C.F.R. respective sau la Grupul 
școlar G.F.R. Timișoara, pînă la data de 6 septembrie a. s., sade 
se pot primi și irtformațu sapdine&tare.
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Dezvoltarea continuă a minei Vul
can a făcut necesară crearea unui 
nou sector, sectorul V. Acesta a luat 
ființa la începutul anului curent 
avînd inițial, cîteva fronturi de lu
cru. Apoi, ca urmare a extinderii 
lucrărilor de pregătire au fost puse 
în exploatare noi abataje. In prezent, 
producția zilnică a sectorului a cres
cut cu 340 tone de cărbune față 
de cea dată în luna ianuarie, el 
fiind împărțit acum in două raioa
ne ,

In cadrul acestui sector au fost 
formate brigăzi noi, avînd în com
ponența lor mineri harnici și price
peți. Majoritatea brigăzilor de aici 
au obținut în acest un realizări de 
seamă, își îndeplinesc ritmic sarci
nile de plan. Una dtn cele mai bu
ne, cea condusă de Costea Ioan, a 
extras peste planul anual la zi a- 
proape 1 300 tone de cărbune și a 
obținut un randament mediu de pes- 

, te 7 tone de cărbune pe post. Mi
nării din brigada condusă de Țarină 
Vaierjen și-a depășit planul la zi cu 
675 tone de cărbune. Reaultate fru
moase au înregistrat și brigăzile con
duse de Bălțatu loan și Kazemir 
Mihai. La lucrările de pregătire s-au 
evidențiat, de aeemenea, brigăzile 
lui Deac Gheorghe și Rusu Ștefan. 
Laude merită însă întregul colectiv. 
Sectorul și-a realizat ritmic sarcinile 
de plan precum și angajamentul luat 
în cinstea zilei de 23 August. Din 
abatajele acestuia au fost extrase 
peste pian de la începutul anului și 
pînă pe data de 10 august 4 580 to
ne de cărbune. In același timp, ran- 
dMientnl mediu obținut întrece pe

Tineri la muncă 
patriotică

Comitetul U.T.M. de la E. M. Le
nea a întreprins mai multe acțiuni 

patriotice pentru înfrumusețarea lo
calității Lonea.

Astfel, recent tinerii au fost mo
bilizați la curățirea spațiilor erzî. 
Cu acest prilej s-a curățat și ame
najat șanțul din fața cinematogra
fului și a clubului. La această ac
țiune au participat toți tinerii din 
organizația U.T.M. nr. 11 de la mi
nă din care amintim pe Dădăfig 
Ioan, Vitez Ioan, Nice loan, Butna- 
ru Vasde, Horez Buaijiru și Nemeș 
loan.

Tinerii din organizația U.T.M. de 
la depou au amenajat spațiul verde 
din jurai gării mici Lonea, pe etnd 
cai din organizația nr. 4 au reparai 
digttl și canalul din fața gării.

NA6Y ȘTEFAN 
corespondent

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI
Telefonul sună prelung. Directorul 

ridică receptorul ?i-l duse la ureche.
— Da clubul. Kalman la telefon.

— Vă ascult tovarășe președinte.

— Da, da. Ее-am luat ieri. Am 
tost eu la Petroșani. 100 de bucăți. 
Sînt frumoase. Și drapele. Atîtea 
ейе am vorbit. Vin eu la comitet. 
Mai am puțină treabă aici. Noroc 
bun.

De abia lăsă receptorul în furca 
telefonului cînd acesta începu din 
bou să sune.

— Alo. da ?

— El la telefon.

—- Ani procurat tot; costume, 
baticuri. Repetiția are loc la ora o- 
bișnuită.

— Bine, bine. Ne întîlnim la re
petiție. Mai discutăm acolo. Noroc.

Apoi directorul se întoarse spre 
Interlocutor.

— Azi parcă-i un făcut telefonul 
ăsta. De dimineață sună în continuu. 
Despre ce vorbeam ? A, despre pre
gătiri. In zilele acestea avem mult 
de lucru. Se apropie cu pași repezi 
23 August. Formațiile noastre pre
gătesc un program artistic bogat 
pe care-1 vor prezenta la adunarea 
festivă și la serbarea cîmpenească. 
in același timp însă, la club au loc 

ȘI alte acțiufti: întîlftiri între tineri 
și foști mineri, întflniri cu activiști

sector al шівеі
cel planificat cu aproape 100 kg de 
cărbune pe post.

In prezent se execută lucrări de 
pregătire in vederea punerii în ex
ploatare a noi fronturi de lucru: 
abatajele cameră nr. 1 și nr. 2 din 
blocul 7 și unul în blocul . 18, toate 
■lin stratul Iii. Iar Ia orizontul 630 
unde sînt plasate aproape toate lo
curile de muncă, s-a minat o gale
rie de ocol în scopul unei mai bune 
aprovizionări a acestora cu cele ne
cesare. Au mai fost luate măsuri pri
vind omogenizarea brigăzilor, asigu
rarea unei asistențe tehnice cores
punzătoare din partea maiștrilor mi
neri și a celorlalte cadre tehnice din 
sector.

Toate acestea șînt menite să asi
gure dezvoltarea în continuare a 
sectorului, îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, crearea de noi fron
turi de lucru în vederea extragerii 
unui plus de producție. Sectorul în- 
tîmpină însă acum și unele greutăți 
la transportul cărbunelui care se face 
pe puțul 10. Aceasta din cauză, că 
operațiile de introducere și scoatere 
a vagonetelor djn colivie se face 
manual. Avînd în vedere că produc
ția zilnică a crescut mult, se cere 
ca aceste operații să fie mecanizate. 
Acest lucru cade în competența con
ducerii exploatării căreia i se cere 
să ia măsuri în acest sens.

Odată rezolvată și această proble
mă, sectorul va avea asigurate toa
te condițiile pentru a obține noi și 
însemnate realizări. De altfel, minerii 
de aici sînt hotărîți ca pînă la 23 
August să întregească plusul de 
producție la 5000 tone de cărbune.

ST. EKART e încă odată tlnăr... El a avut to-

Repararea la timp a crațerelor constituie un ajutor prețios dat mine
rilor. De această sarcină se achită cu cinste lăcătușii Antal Ervin și Cșeti- 
teri Іовй din sectorul electromecanic al minei Petrila.

de partid, recenzii, simpozioane. Ce 
mai, treburi peste treburi. Vă rog 
să mă iertați numai un moment. 
Tovarășă Anghei, v-ați apucat de 
confecționarea stegulețelor ?

— Sînt .aproape gata. Știți, pen
tru demonstrație, cercul nostru de 
croitorie de sub conducerea mește
rilor Matilda și Adalbert Anghel 
pregătesc stegulețe. Tot noi, clubul, 
ne ocupăm și de procurarea de flori, 
circa MB8 de bucăți, de felicitări pe 

care le vom trimite fruntașilor și 
evidențiaților în producție. Am cum
părat 100 de bucăți de vederi—fe
licitare.

Telefonul sună din nou. O voce 
grăbită vroia să vorbească cu di
rectorul clubului.

— Am spus eu. Azi nu pot dis
cuta. Telefonul nu mă lasă în pace. 
Ge-ar fi să treceți după-amiază pe 
la club. Ați vedea totul pe viu.

Am promis tovarășului Kalman 
Iosif, directorul- clubului din Petrila 
că voi veni. Și iată-mă după-emiază 
la club.

Intr-o sală spațioasă, inundată de 
lumină, tineri, băieți și fete repetă

ECO URI
lUrmare din pag. bai

enită parcă din alte timpuri 
scrisoarea nu amintește că

daca orei să pleci din comuna din
tre dealuri la Petroșani sau în ori
care altă parte,' ai din jumătate în 
jumătate de oră autobuze conforta
bile'. Și nici de mașinile care-i. aduc 
la lucru pe minerii ce locuiesc în 
noile cartiere ale Petroșaniului sau 
Vulcanului. Căci asta-i Aninoasa: o 
așezare prinsă in strlnsoarea dealu
rilor. Unde să. construiești noi car
tiere pentru minerii S-a găsit to
tuși soluția: minerii din Aninoasa 
ocupă cartiere întregi In Petroșani, 
Vulcan...

Ei bine, dacă porneai la drum cu 
ani in urmă, n-aveai declt să por
nești pe jos. Dacă timpul era fru
mos, nevoia te făcea excursionist 
peste dealurile Dîljei pină la Petro
șani. Dacă timpul era rău, invățai 
să înoți in noroaiele ce nu se zvin- 

iau niciodată pe șoseaua (numai de. 
curînd asfaltată) ce leagă Aninoasa 
de iscroni.

Aflați insă că autobuzele și ma
șinile i-au ademenit pe aninasem să 
renunțe la uiî privilegiu de secole. 
Se spune că un vechi pricaz dat de 
regele Matei Corvin, întării cu toate 
pecețile de rigoare, scris în limba 
latină, decreta în mod egal pentru 
toți cetățenii; „Cine nu are cal are 

dreptul să meargă pe jos“. Dreptul 
de a merge pe jos îl aveau toți ani- 
nosenii, cu excepția cîtorva „aleși" 
cărora le stăteau la dispoziție caii 
din grajdurile societății.

Uite însă că sosiră autobuzele,.

egreta bătrinul, în scrisoarea 
trimisă redacției, că nu mai

de zor. Sînt soliștii și membrii or
chestrei de muzică populară. In 
centrul atenției se află cel mai tî- 
năr membru al orchestrei. în vîrstă 
de 10 ani, elevul Găman Constan
tin. Măiestria cu care conduce ar
cușul pe vioară i-a uimit pe toți. 
In spectacol el va apare ca solist 
Alături de el, zîmbitor și plin de 
bucurie, se află tatăl lui, și el mem
bru al acestei formații.

Sala alăturată, este destinată re
petițiilor brigăzii artistice de agita
ție. Cei nouă membri ai brigăzii, 
sub conducerea instructorului Ungu- 
reanu Nicolae, pregătesc un program 
special, dedicat zilei de 23 August. 
Minerii Chivu Dumitru și Olaru An
ghel, instalatorul Roja Rtidolf sau 
muncitorul de la lămpărie Farkaș 
Dionisie sînt numai ochi și urechi 
la sfaturile instructorului.

In fine, orchestra de muzică u- 
șoară are și ea repetiție. lăncii Con
stantin. Rusu Aurel, Gavriș Alexan
dru, Stoker Carol, Antal Ervin, 
Straja Ioan. Thai Gustav, membri 
ai orchestrei, se pregătesc atît pen
tru spectacol cîf și pentru reuniu
nea tovărășească care va avea loc 
peste cîteva zile.

...Inserarea s-a lăsat încet, pe ne
simțite. Luminile s-au aprins pește 
tot. La club însă munca continuă. 
Repetițiile sînt în toi. Artiștii ama
tori se pregătesc să înțîmpitie vum 
se cuvine marea sărbătoare a po
porului nostra.

e. COTOȘP.AN

Dlh ALTE TIMPURI
ruși „avantajul" de a supraviețui a- 
celor vremi in care medicina era 
practicată mai puțin de medici și 
mult mai mult de. amatori. Ani
noasa dispunea atunci de trei are 
de medicină pe săptămînă. Medicul 
venea de la Petroșani legănat peste 
hirtoapele drumului de trăsura ce 
se oprea in fața sălii de așteptare 
în care se înghesuiau claie peste 
grămadă tot soiul de bolnavi, Erau 
tnulți, iar trei ore atît de puțin l 
Așa că medicul adopta un mod de 
lucru potrivit situației: abia de a- 
puca bolnavul să sufle o vorbă des
pre ce-l durea că „rețeta" era gata.

— Altul I Mai repede t
Ce, era să intîriie de la masa de 

prim 1
Cum bolile erau cu duiumul, trei 

ore de medicină pe săptămînă nu a- 
jimgeau, așa că trebuia făcut ceva. 
Acestui „ceva" i s-a consacrat car- 
telmaistrul Ealtisz. de care anino- 
senii mai în vîrstă își aduc aminte. 
Băgase de seamă cum își trata me
dicul bolnavii și, pentru a nu com
plica lucrurile, cartelmaistrul Ealiisz. 
medic amator, își crease un sistem 
simplu și expeditiv. Bolile erau îm
părțite după regiunea corpului în 
care puteau apare: boli de cap, de 
piept, de picioare, la inimă, plămînl, 
stomac etc. Dacă un cetățean cădea 
și se lovea deodată și la cap și la 
un picior, bineînțeles că suferea si
multan de două feluri de boit; de 
cap și de picioare. Dar pentru mai 
toate aceste boli, remediul era a- 
celași; aspirina, antipirina sau ceva 
alifii cu camfor: Deosebire făceau 
categoric dinții; trebuiau trași. Cleș
tele era atît de fioros Incit mulți se 
speriau chiar la vederea lui și nu 
puteau să nu-și rețină țipătul.

— Taci din gură — îl potolea 
Foltisz pe pacient — că de nu te 
dau afară și n-ai decit să mergi la 
Petroșani. Iți convine să pierzi un 
șut pentru un fleac de dinte 1

• A A P А В и T :

! Revista „PROBLEME ECONOM«CE“
nr. 8/1964

* Număr festiv consacrat celei
• de-a XX-a aniversări a eliberării
• patriei, cu următorul cuprins:
* EDITORIAL — A XX-a aniversa
ți re a eliberării patriei.

Acad. VAS1LE MAL1NSCHI — 
j Politica Partidului Muncitoresc 
, Rctmîn de construire a socialis- 
’ mului

ROMAN MOLDOVAN, membru
* corespondent al Academiei R.P.R. 
,î — Perfecționarea continuă a pla- 
J nificării — factor important pen-
♦ tru înfăptuirea politicii economice.
♦ I. RACHMUTH, membru corespon- 
I dent al Academiei R.P.R. —
♦ Victoria deplină și definitivă a
♦ socialismului.
I E. HUTIRA și FL. BALAURE -
* Alianța muncitorească-țărănească 
t — baza socială a orînduirii
♦ noastre
I S1MION TAIGAR — Folosirea

Rebobinarea motoarelor electrice cere pricepere și îndemînare. Bobina- 
toarea Bercea Maria de la S.R.E. Vulcan posedă tocmai aceste calități. 
In întrecerea ce se desfășoară în cinstea aniversării eliberării patriei, 
Bercaa Maria e mereu evidențiată pentru lucrările executate.

In scrisoarea bătrinului pensioner 
se amintește încă un fapt: uneori 
medicul care sosea la Aninoasa ră- 
mînea toate cele trei ore, ba chiar 
și în timpul mesei, in marea vilă din 
parcul de lingă mină. Acolo era lo
cuința directorului minei și, proba
bil, doamna director nu se simțea 
bine. Prilej ca medicul să dovedeas
că cum că de la Ipocrat și Galileu 
încoace medicina a progresai întru- 
cîtva...

Tocmai în această vilă, în același 
parc, se află acum policlinica ani- 
nosenilor. Medicina a deoenit aici 
stăpînă și o slujesc, în numele să
nătății muncitorilor mineri și a fa
miliilor lor. mai mulți medici și alte 
Cadre medicale. Coincidență 1 Nu. E 
vorba de o altă așezare a lucrurilor, 
de o asemenea așezare în care capi
taliștii și racilele ce însoțeau orîn- 
duirea lor nu mai figurează de loc.

4utorul scrisorii și-a depănat, 
uneori cu amănunte, și nu 

fără ironie, amintirile despre Ani
noasa, de altă dată. In scrisoarea 
lui, nimic însă despre ceea ce poar
tă pecetea prezentului. Nimic despre 
faptul că la fiecare fereastră înflo
resc glastre, nimic despre voioșia 
și bucuria minerilor, a copiilor lor. 
Și aici se construiesc blocuri, se 
deschid noi cîmpuri miniere, ale că
ror puțuri strălucesc în soare, iar 
colectivul minei se întrece în hăr
nicie pentru a întimpina cu realizări 
mai bogate declt cele de pînă acum 
împlinirea a 20 de ani de la elibe
rare.

Pensionar fiind, bătrinul putea 
scrie și despre ceea ce e nou. El a 
ales însă o altă cale: Aninoasa tre
buie astăzi văzută. Cel care. o vede, 
își poate da încă odată seama de 
ceea qe pot înfăptui oamenii, atunci 
cînd muncesc pentru ei, pentru bi
nele și viitorul tor.

t

principiului cointeresării materia- • 
le în construcția socialistă. Z 

VAS1LE RAUSSER — Industria- J 
lizarea și schimbările stractu- f 
rale în economia Romînieî.

ION RAVAȘ — Proporționalitatea J 
în dezvoltarea sectoarelor 1 și ț 
1) ale producției sociale. J

MIRCEA BULGARU - întinarea l 
armonioasă a industriei și agri- ! 
culturii în cadrul dezvoltării ț 
complexe a economiei naționale. J 

MIRCEA BIJ1 — Dezvoltarea re- j 
giunifor țării și influența ei asu- î 
pra structurii populației. î

MANEA MĂNESGU, membru cores- t 
pondent al Academiei R.P.R. — j 

Creșterea permanentă a nivehi- î 
lui de trai material și cultural I 
al populației. *

M. A. LUPU — Politica economică î 
a partidului în prima etapă a î 
revoluției populare. ț
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Proiecte ale Consiliului Economic 
și Social al 0. N. U.

In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei

GENEVA 19 (Agerpres).
La Geneva a fost dat publicității 

raportul asupra recentei sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. Potrivit acestui raport, Or
ganizația Națiunilor Unite studiază 
în prezent un vast program de su
punere a forțelor naturii, cuprinzînd 
între altele, desalinizarea apei ma
rine. irigarea unor regiuni lipsite de 
apă, precum și folosirea energiei so
lare, de care se va ocupa un centru 
experimental din Niger. Se prevede, 
de asemenea, convocarea în 1967 a 
unei conferințe internaționale care

P. Spinelli însărcinat să preia conducerea 
biroului mediatorului O. N. U. pentru Cipru

NEW YORK 19 (Agerpres).
La sediul Organizației Națiunilor 

Unite a fost dat publicității marți 
seara un comunicat în care se anun
ță că secretarul general al O.NJJ.. 
U Thant, l-a însărcinat temporar pe 
P. Spinelli, directorul oficiului euro 
реал al O.N.U. din Geneva, să preia 
conducerea biroului mediatorului 
O.N.U. pentru Cipru, Sakari Tuo

Declarația organizației aaeriiane It Mă 
„Feaei luptați pentru pate 1"

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Reprezentante ale organizației a- 

mericane de masă „Femei luptați 
pentru pace 1“ a remis comisiei de 
redactare a proiectului platformei e 
lectorale a partidului democrat o 
declarație în care relevă hotărîrea 
femeilor americane de a lupta pentru 
alegerea unof astfel de conducători 
politici, care să fie gata să ducă tra
tative asupra tuturor problemelor

VARIETĂȚI
‘•GOCOOOOOOc OOOOOOOCOOOOOOO' 0O00COCC500O»

Știuca neagră
MOSCOVA 19 (Agerpres).
In apele arctice sovietice și pe 

litoralul Alaskâi a iost descoperită 
o specie rară de pește — știuca 
neagră. Acest pește poate să tră
iască 10 luni pe an in stare de hi
bernare. In scurta vară polară, 
știuca neagră apare în apele din 
apropierea peninsulei Ciukotka.

Mari incedii forestiere 
în Nevada

NEW YORK 19 (Agerpres).
I-n parte de nord-est a statiilui Ne

vada continuă de patru zile incen
diile forestiere. Un reprezentant al 
autorităților locale a declarat că în 
noaptea de luni spre marți, în unele 
locuri suprafața pădurilor incendiate 
.S-a dublat.

Orașul Elko cu o populație de 
6200 locuitori este înconjurat din 
trei părți de pădurile incendiate. A- 
supra orașului plutește un nor gros 
de fum. Potrivit unor date incom
plete, incendiile din statul Nevada 
au cuprins o suprafață de 900 kilo
metri pătrați.

Intensă circulație pe Suez
CAIRO 19 (Agerpres).
Potrivit ziarului „Egyptian Ga

zette", în primul trimestru al aces
tui an veniturile obținute de admi
nistrația Canalului Suez din taxele 
de trafic s-au ridicat ia 19 316 000 
lire egiptene, față de 16 931 000 lire 
egiptene — în aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

Numărul navelor care au trecut 
prin canal în această perioadă a fost 
de 5 051 față de 4 626 în anul tre
cui.

să ia în dezbatere problema nume
lor geografice, precum și un proiect 
de unificare pe plan mondial a sem
nalizărilor rutiere .și o campanie de 
intensificare a înfrățirii orașelor.

Consiliul Economic și Social ai 
O.N.U. stipulează crearea unui fond 
de ajutorare a țărilor care suferă de 
pe urma calamităților naturale și 
proclamarea anului 1968 ca „An in
ternațional al drepturilor omului*'.

Aceste diferite proiecte, vor fi su
puse aprobării la viitoarea Adunare 
Generală a O.N.U.

mioja. Comunicatul precizează că 
misiunea lui Spinelli va consta nu
mai în rezolvarea treburilor curente 
ale biroului creat Ia Geneva de Tuo
mioja. Un purtător de cuvînt a! 
O.N.U, a făcut cunoscut că sarcina 
rezolvării problemelor diplomatice șl 
politice îi va reveni lui Galo Piaza, 
reprezentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U. în Cipru.

nerezolvate care amenință pacea pe 
pămînt. să acorde sprijin eficient 
O N.U. și să respingă politica de 
înarmare.

In declarație femeile americane 
salută încheierea Tratatului cu pri 
vire la interzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii și cer în
cheierea unui nou acord care să in
terzică toate genurile de experiențe 
Ele cer, de asemenea, să fie redusă 
producția de arme nucleare și de 
mijloace de transportare a lor la 
țintă, Organizația „Femei luptați 
pentru pace !“ se pronunță în favoa 
rea promovării unei poliției de renun 
țâre la înarmare și la planurile de 
constituire a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O.
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BONN. La 13 octombrie, la Tri
bunalul din Essen va începe un 
proces intentat fostului colonel 
SS Albert Rapp, învinuit de а fî 
participat la asasinarea a peste 
3 000 de persoane în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Ei a 
fost arestat în februarie 1961 la 
Essen unde șe stabilise după sfîr- 
șîtul războiului, sub o identitate 
falsă.

HAVANA. Pianistul romîn Cor
nel Gheorghiu a sosit la Havana, 

In cîteva
la invitația Consiliului național al 
culturii din Cuba. El va da mai 

multe concerte împreună cu or
chestra simfonică națională cu- 
bană.

LEOPOLDVILLE. Agenția France 
Presse relatează că guvernul con
dus de Moise Chombe a hotărît 
să expulzeze pe toți cetățenii din 
Congo (Brazzaville) și Burundi 
care locuiesc în Congo. Toate bu
nurile acestor persoane vor fi se
chestrate.

DELHI. Activitatea economică 
din districtele indiene Allahabad 
și Benares a fost paralizată la 18 
august de o greță generală a mun
citorilor și funcționarilor, declara
tă în semn de protest împotriva 
creșterii prețurilor la ai mente. 1

BAKU,, Noul ciment ■ produs la 
combinatul de ciment- și. gips din 
Azerbaidjan rezistă la temperaturi 
pînă la 300 grade^și ‘ las presiuni 
de >700 atmosfere.

Seară a prieteniei 
romîno-sovietioe

MOSCOVA 19. Corespondentul A 
gerpres S. Podină transmite:

La 18 august, la Casa de cultură 
a tipografiei „Krasnîi Proletarii" din 
Moscova a avut loc o seară a prie
teniei romîrio-sovieti. e. consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a eliberă
ri, Romîniei; organizată de colecti
vele întreprinderilor „Krasnîi Prole
tarii" și fabricii de frîne din Mosco
va. Ambele întreprinderi sînt mem
bri colectivi ai Asociației de prici? 
nie sOVieto-romîrie. ‘

La aceasta seară a prieteniei so 
vieto-romîne au fost invitați Francisc 
Munteanu și Grațiela Albini, membri 
ai delegației de cineaști romîni a- 
flați la Moscova.

După adunarea festivă a fost pre
zentat filmul rotnînesc „Dragoste 
lungă de-o seară".

Prezentarea succeselor 
poporului nostru în domeniu 

economic
BUDAPESTA 19 (Agerpres).
In preajfna celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei de sub

Ansamblul de sisteme pentru proiectul ,»Gemim** 
avariat în urma unei lovturi de trăznet

CAPE KENNEDY 19 (Agerpres)
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea 
Spațiului cosmic — NASA — a a- 
nunțat că o violentă furtună. înso
țită de descărcări electrice,, s-a «bă
tut asupra poligonului de la Cape 
Kennedy. Ansamblul. de sisteme pen
tru proiectul „Gemini" privitor la 
lansarea a doi oameni în spațiu a

Acțiunile exilaților
PORT AU PRINCE 19 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

din surse haitiene, în general bine 
informate, că „exilați politici domi
nicani ar fi reușit în urmă cu două 

zile să debarce în provincia dominî-

Proprietatea acestui ciment de a 
rezista Ia temperaturi și presiuni 
mari îl face foarte folositor la fo
rajul la mari adîncimi.

SAIGON. Președintele sud-viet- 
namez, Nguyen Khanh, a pronun 
țat miercuri un discurs la postul 
de radio Saigon în care i-a ame
nințat pe studenți că, în cazul în 
care vor participa la noi demon
strații antiguvernamentale vor fi 
pedepsiți și înrolați în armată.

DAR ES SALAM. Exportul de

rlnduri
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cherestea al Tanganicăi a atins în 
cutsul anului trecut o valoare de 
1 324 255 lire sterline. In industria 
forestieră au fost atinse toate o- 
biectivele planului de trei ani de 
dezvoltare. In prezent se pregă
tește un plan de cinci ani pentru 
dezvoltarea acestei industrii. Auto
ritățile locale au desfășurat o ac
tivitate amplă de plantare a noi 
suprafețe.

PARIS. In portul Bayonne de 
pe țărmul de sud-vest al Franței 
au sosii marți peste 30 de cetă
țeni portughezi care și-au părăsit 
țara în căutare de lucru.

BEIRUT. Parlamentul libanez a 
aprobat noi proiecte de dezvoltare 
economică a țării., Acestea prevăd, 
printre altele, crearea în zona ora
șului Beirut a unei regiuni indus
triale, importante construcții de 
locuințe și de drumuri. , 

jugul fascist, presa centrală din Re
publica Populară Ungară a publicat 
articole despre succesele obținute de 
poporul nostru în domeniul econo
mic. Sub titlul „Cincizeci de noi în
treprinderi chimice în Romînia". 
Istvan Vig semnează în ziarul „Ma 

gyar Nemzet" un reportaj despre 
realizările țării noastre în domeniul 
industriei chimice. Același ziar a 
publicat -5 corespondență despre ac
tivitatea constructorilor de pe ma
rile șantiere ale patriei noastre.

„20 de ani de construcție 
pașnică în Romînia"

TUNIS 19 (Agerpres).
..20 de ani de construcție pașnică 

în Romînia", își intitulează săptă- 
mînalul „Jeune Afrique". unul din 
articolele sale.

După ce subliniază faptul că in
staurarea regimului popular a repre
zentat o cotitură radicală în dezvol
tarea economică a Romîniei, în ar
ticol se arată că „aplicarea sistema
tică și perseverentă a politicii de in
dustrializare socialistă. dezvoltînd 
cu prioritate industria grea cu prin
cipalele ei ramuri, industria con
structoare de mașini, chimică și e- 

fost lovit de trăznet suferind avarii. 
A fost, de asemenea, avariată o ra 
chetă de tip „Titan-2“ destinată pla
sării pe orbită a unei capsule fără 
ocupanți. Ca urmare a acestui acci
dent, proiectul „Gemini" care urma 
să fie pus în aplicare în luna decem
brie a acestui an va trebui să fie 
probabil amînat pentru anul viitor

politici dominicani
cană Barahona și înaintează fără a 
intîmpina rezistență. După ce și-au 
asigurat controlul asupra provinciei 
lndependencia. insurgenții intențio
nează să creeze un guvern provizo
riu și apoi să se îndrepte spre Santo 
Domingo, capitala țării, pentru a 
răsturna junta guvernamentală pre
zidată de Reid Cabrai.

Rapoartele sosite la Port au Prince 
de lă posturile de frontieră haitiene 
arată că în noapte de 17 spre 18 
august o luptă violentă s-a desfășu
rat pe teritoriul dominican învecinat 
insulei haitiene Pedernale".

O noua serie de autocamioane 
franceze expediate in Cuba

PARIS 19 (Agerpres).
Un număr de 28 autocamioane 

livrate de fabrica franceză „Berliet" 
au fost încărcate pe motonava cu- 
bană „Havana" ancorată în portul 
Marsilia. Anunțînd aceasta, ziarul 
„Paris Press-l’Intransigeant", amin
tește că aceasta este cea de-a doua 
serie de autocamioane franceze de 
tip „Berliet" expediate în Cuba.

In sprijinul Cubei
MONTEVIDEO 19 (Agerpres).
La Montevideo, a avut loc un ma

re miting în sprijinul Cubei, organi
zat de Partidul „Frontul de stînga 
de eliberare". Vorbitorii au protestat 
împotriva sancțiunilor adoptate la 
recenta conferință a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor O.S.A., me
nite să izoleze Cuba.

In rezoluțiile adoptate, participan
tă, la miting au cerut ca guvernul 
țârii să nu se supună hotărîrilor 
O.S.A., să promoveze cu strictețe 
politica de neamestec în treburile 
interne ale altor țări și să respecte 
dreptul popoarelor la autodetermi
nare.

nergetică, a permis Romîniei să se 
transforme intr-un timp scurt într-o 
țară dezvoltată din punct de vedere 
industrial, cu o agricultură socialistă 
în plin avînt și o cultură înfloritoa
re". Săptămînalul prezintă o serie 
de date care reflecta realizările ob
ținute de țara noastră în cei 20 de 
ani de la eliberare în domeniul creș
terii industriei globale, a industriei 
grele, industriei mijloacelor de pro
ducție, a creșterii venitului național.

Articolul este ilustrat cu numeroa
se fotografii înfățișînd diferite uti
laje produse de industria romîneascâ.

Ciclu de reportaje 
despre țara noastră 

în „Rude Fravo"
PRAGA 19 (Agerpres).
Cu prilejul apropiatei sărbători ■ 

eliberării Romîniei, presa din R. S. 
Cehoslovacă publică articole și in
formații consacrate țării noastre.

Ziarul „Rude Pravo" a început să 
publice un ciclu de reportaje consa
crate țării noastre, semnate de Josef 
Dolezal. Tot în paginile acestui ziar 
se publică un reportaj despre litora
lul romînesc al Mării Negre.

Ziarele cehoslovace au publicat 
cronici despre expoziția piciorului 
Alexandru Ciucurencu și a sculpto
rului Cieza Vida, deschisă la Praga. 
Ele au subliniat cu acest prilej suc
cesele obținute în R. P. Romînă în 
domeniul revoluției culturale în de
curs de două decenii.

PROGRAM DE RADIO
‘ • 21 august

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Cîntece patriotice, 9,00 Melodii 
populare, 10,03 Muzică ușoară din 
țări socialiste interpretată de soliști 
romîni, 11,00 Muzică din opere, 
11,38 Melodii populare din Munte
nia, 12,30 Muzică ușoară, 14,10 Mi
niaturi de estradă, 14,30 Emisiune 
de basme, 16,45 Lecția de limba en
gleză. Ciclul II, 17,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 17,30 * In 
slujba patriei, 18,05 Program muzi
cal pentru fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă, 19,05 Muzică 
de dans, 20,40 Buchet de romanțe, 
21,15 Din proza noastră contempo
rană (montaj literar), 21,45 Muzică 
ușoară, 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,36 Muzică populară, 
10,00 Arii și duete din opera „Ido- 

meneo" de Mozart. 12,03 Melodii 
populare, 12,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I (reluarea emisiu
nii din 20 august), 13,08 „Frumoa
să ne este tinerețea" — program de 
cîntece, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur: „Inte
resul maselor largi pentru proble
mele de lingvistică" (reluare), 14,30 
Program de muzică din opere și o- 
perete interpretat de ansamblul Tea
trului de stat din Constanță, 15,05 
Muzică ușoară romînească premiată 
la concursurile și festivalurile de la 
Mamaia. 16,40 Melodii populare, 
18,30 Canțonete interpretate de so
liști romîni, 19,Q*i Melodii populare 
din țările Americii Latine, 19,30 
Teatru la microfon: „Dacă vei fi 
întrebat". Adaptare radiofonică du
pă piesa lui Dorel Dorian, 21,40 
Cîntece de Ion Chirescu. 21,55 Mu
zică de dans.

CINEMATOGRAFE
21 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
îmblânzitorii de biciclete; REPUBLI
CA : Golful Elena; PETRILA : O 
moștenire cu bucluc; I-ONEA: Ar
hiva secretă de pe Elba; ANINOA- 
SA: Frații; VULCAN: Furtuna; 
LUPENI — CULTURAL: Cînd vine 
pisica; MUNCITORESC: Magazin 
film; BARBăTENI : Ei cuceresc 
cerul;
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