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Clasamentul hărniciei
Pe baza realizărilor obținute în entuziasta întrecere 

ce se desfășoară între colectivele exploatărilor miniere 
în cinstea marii sărbători a eliberării,, pînă în dimineața 
zilei de 20 august a. c. pe primele, locuri se situează :

Față de Față de 
plan angajamentExploatarea minieră

Urîcani 106,6 la sută 102 la sută
Vulcan 103,6 la sută 101 lă sută
Lonea 102,9 la sută 101 la sută
Aninoasa 101,4 la sută 100 la sută

Dintre sectoarele de producție primele locuri sînt o- 
cupate de:
Sectorul 11 Lupeni 117 la sută 115 la sută
Sectorul 11 Urîcani 113 la sută 109 la sută
Sectorul IV Vulcan 111 la sută 109 la sută
Sectorul III Lonea 108 la sută 107 la sută
Sectorul I Aninoasa 105 la sută 104 la sută
Sectorul III Petrila 105 la sută 103 la sută

Realizări de seamă 
la toti indicatorii

In cadrul întrecerii en
tuziaste desfășurate în cins
tea marii sărbători a eli
berării. colectivul de mun
citori*, ingineri și tehnicieni 
de îa preparația Lupeni și-a 
propus obiective de seamă. 
In prfezent harnicul colec
tiv al preparației poate 
raporta cu mîndrie. reali
zarea obiectivelor de în
trecere. Muncitorii prepa
ratori au obținut realizări 
de seamă la toți indicato
rii, pianului. Pînă în dimi
neața de 19 august colec
tivul uzinei a livrat peste 
plan la producția netă 2500 
tone cărbune. 500 tone 
cărbune special pentru cocs

și 1 600 tone cărbune nor
mal. Tot în această pe
rioadă, recuperarea globală 
a fost îmbunătățită cu 0,7 
puncte, recuperarea ,1a. spe-. 
cial cu 0,5 puncte, indica
torul de calitate la cenușă 

la cărbunele 
fost îmbunătă- 
respectiv, 0,3 

echipele
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al Muncii Socialiste**,
titluri și medalii ale R. P. Romine
Joi, la Consiliul de Stat al R. P. Romine 

minării titlului de 
daliei de aur 
dru 
tec.

a unor ordine.
; в

a avut Ioc solemnitatea în- 
„Erou al Muncii ■ Socialiste al R.P. Rortiîne” și a me- 

„Secera și Ciocanul" tovarășilor Nicolae Ceausescu, Alexan- 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi-

La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor- 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borila, NicOlae Ceaușescu, Chivu Stoî-ghe

ca, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Ale
xandru
Voitec,

In
aceeași

Evidențiați în muncă

Socialiste", cu or-

au fost înmînate 
„Profesor Emerit". 
Emerit’, „Medic
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ROMAN PETRU, 
șef de brigadă, mina 

Aninoasa

ANGHEL VIOREL, 
maistru principal, 

U.R.U.M.P.

>.

și 
a
0,1.

I
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solemnitate a participat tovarășul ion Gheorghe Maurer, care a 
celor distinși calde cuvinte de felicitare.
prilejul zilei de 23 August, prin decrete ale Consiliului de Stat 
distinși cu ordine ale R. P. Romine peste 7 000 de tovarăși, au 

artă și

Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Rătitu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Mihai Da lea.
sală se afla un mare număr de tovarăși care au fost decorați în 
zi cu ordine și Medalia „A XX-a Aniversare a Eliberării Patriei".

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adresat calde cuvinte de feli
citare tovarășilor distinși cu titlul de „Erou al Muncii 
dine și medalii.

Tot in cursul zilei de ieri, la Consiliul de Stat 
titluri ale R.P. Romine de „Om de știință Emerit”, 
„Artist al poporului",, „Maestru Emerit al Artei". „Artist
Emerit" unor oameni de știință, artă și cultură, cadre didactice și medici, 
precum și diplomele de „Laureați ai Premiului de Stat” creatorilor din 
domeniile științei, tehnicii și invențiilor, literaturii și artei, cărora le-a 
fost acordată această înaltă distincție pe anul 1964.

La 
adresat

Cu 
au fost
fost conferite titluri unui număr de 158 de oameni de știință, 
cultură și medalii la aproape 7 500 de tovarăși.

In cursul zilei de joi, în Capitală și in alte orașe din 
loc festivități de înmînare a distincțiilor acordate.

Tot în cursul zilei de joi a fost înmînată Medalia „A 
sare a Eliberării Patriei" unui mare număr de tovarăși.

țara au avut

XX-a Aniver-

(Agerpres)

Festivitatea laminării 
unor distincții

Ieri după-amiază, in sala Teatrului 
de stat din Petroșani a avut loc 
festivitatea înmînării unor distincții 
acordate cu prilejul zilei de 23 Au
gust. Au fost distinși următorii tova
răși din Valea Jiului:

CU MEDALIA JUBILIARA
XX-A ANIVERSARE
RI1 PATRIEI:

Gotoț Iosif, Martha 
rekeș Adalbert, Dan
săreanu iosif, Ungur Pompiliu, Gui
nea Ioan, Blaj Traian,. -d r Wi- 
lîanj, Catoianu jlieOr^he Bădica - ...

...................... lav Toan, Andraș Ștefan, Kiss Ale-

A
A ELIBERA-

Emeric, Ke- 
Valer, M$tă-

CU MEDALIA MUNCII:
Rusu Petru, Schidek Adalbert, 

Caspar jjtaa, Găgeanu Dumitru, 
Florean Ioan, Raczek Nicolae, Cos- 
tea Traian, Mitrea Gheorghe, Popon 
Nicolae, Mihai Ștefan, Bălan Iosif, 
Strlkberger Eugen, Munteanu Petru, 
Mânu Iuliu, Itu loan, Bădica Ni
colae, Manolescu Ilie, Stăncău loan, 
Farkaș Erna, litiu Adela, Szasz Iosif, 
Cioc Dumitru. Enea Marin, Roșea 
Ioan, Josan Adrian. Richer Iosif, i 
Kendreu Carol, Bădău Victor, Bete- 
rihghe Vasile, Mogoș loan, Vladis-

globală 
special 
țit cu 
puncte. Printre
care s-au evidențiat în mod 
deosebit în ohținerea aces
tor realizări se numără 
cele conduse de Dumitres
cu Alexandru, Avramescu 
Petru, Pop Teodor. Wilk 
Emil, Moldovan Nistor. Na- 
rița Petru, Erdoșî loan, 
Koests Carol.

DEGARLI' ALFRED, 
inginer electromecanic 

ЕС M..M.

!/ <-Л

DEIAN 1OAN
șef brigadă electricieni, 

șantierul Livezeni

Lucrări terminate
înainte de termen

In întîmpinarea marii 
sărbători a eliberării, co
lectivul sectorului VIII e- 
leâtromecanic de la E. M 
Aninoasa a dat în funcțiu
ne înainte de termenul 
prevăzut instalații de mare 
importanță. Instalația elec 
trică a . pompei de 3 000 1 
pe minut 
funcție cu 
vreme. A 
montarea
rului de 130 kW

de la stația 
de ventilatoa- 

Aninoasa, lu* 
era prevăzută

a fost dată în
8 zile mai de- 
fost

directă
terminata 
a moto- 
la venti-

latorul B.C.M.M. de 2 500 
m c/minut 
principală 
re est 
crâre care
a fi terminată abia Ia înce
putul lunii septembrie • au 
fost date în funcțiune un 
motor de 280 kW la stația 
de compresoare Piscu pre- 

culbutorcum și . un nou 
semiautomat. cu aproape 
45 zile înainte de

Economii peste plan
încă de la începutul anului, la Uzina de reparat uti

laj minier din orașul Petroșani s-a acordat o atenție 
deosebită gospodăririi judicioase a materiei prime.

In acest scop au fost aplicate metode noi de turnare 
și raționalizarea consumurilor de metal. Ansamblul mă
surilor întreprinse au dus la micșorarea consumurilor 
specifice de metal și materii prime.

Cu angajamentul 
depășit

Pînă în dimineața zilei de 19 au
gust, angajamentul lunar al sectoru
lui III de la mina.Eonea de a extrage 
peste plan 570 tone de cărbune a 
fost depășit cu 208 tone., Iii aceste 
zile de avînt sporit în ‘ întrecere, bri
găzile conduse de minerii Boîileanu 
Ioan, Solovan loan, Farkaș loan și 
Pășcălău loan, au trimis le > ziuă >cu> 
cîte 50—350 tone cărbune mai mult 
decît prevedeau sarcinile de plan.

realizîndu-se astfel 
în cele 7 luni ce 
au trecut . din a- 
cest an o econo
mie suplimentară 
la .prețul de cost 
de peste un mi
lion. lei

Nicolae, Ledrer Iosif, Nicorici 
Nicolae, Căpățînă Vaslfe*', Fehet Ghe
orghe, Biro Martin, Săbău Ioan, Bu- 
dică Nicolae. Cristea Aurel, Petre 
Constantin, Ghioancă Sabin, Drob 
Gheorghe, Cenaru Gheorghe, Bartha 
Dionisie, ■ Demeter Augustin, David 
Ioan, Andraș Ștefan, Ana Colda, 
Popa Aron, Constantinescu Ilie, Le- 
țu Nicolae, Lazăr David.

xandtu, Core ian i Oțto. Arbazanoviei 
Dușan, Beloiu Nicolae, Eșeanu Io
sif, Donca Vaier, litiu loan, Cozma 
Gheorghe, Nedopaca Mihai, Carpen 
loan, Evesc Trandafir Teru, Pefcu 
Constantin, Toderici Nicolae.

Apoi, a avut loc un spectacol de 
gală cu piesa „Citadela sfărîmată" 
de H. Lovinescu. interpretat de co
lectivul Teatrului de stat „Valea 
Jinhii" din Petroșani.

își dezvoltă succesele
Întrecerea dintre colectivele exploa

tărilor miniere din Valea Jiului s-a 
desfășurat de la începutul lunii au
gust sub semnul luptei pentru înfăp
tuirea angajamentelor de întrecere. 
Roadele acestei întreceri sînt eloc
vente. In dimineața zilei de 20 au-

gust, graficul de întrecere pe com
binat indica un plus de 2710 tone 
cărbune. Meritele cele mai mari în 
obținerea acestor depășiri le revin 
exploatărilor tlricani, Vulcan și. Ьо- 
nea care au realizat cîte un plus 
de 1 960, 1 742, respectiv, 1 135 tone 
de cărbune.

Acolo unde izvorăsc

termen.

Minerii brigada condusă de Gantz Ștefan din sectorul III- de Ia mina Vulcan au
îmbrățișat cu căldură inițiativa de a extrage „două cîmpuri pe schimb' și aripă de abataj". 
Pe această cale ei realizează randamente sporite de cîte 7—8 tone cărbune pe post.

lată o parte din membrii brigăzii la o scurtă consfătuire înainte de a intra în mină 
CU șeful de schimb Lupu Constantin.

Dimineață liniștită de 
august. Soarele dă strălu
ciri meleagurilor Paroșe- 
niîor, lăsînd razele lui să 
se reverse cu dăruire Pe 
porțile termocentralei, itl- 
timele pilcuri de oameni se 
îndreaptă spre locurile de 
muncă. Azi, ca și în fie
care zi, ei, cu hărnicie și 
pricepere vor dirija agre
gatele , și mașinile făcînd 
ca din trepidarea lor să 
izvorască’ luceferii care a- 
poi pe calea cablurilor de 
înaltă tensiune vor împîn- 
zi întreaga țară. In secția 
electrică intîtnim pe frun
tașii în muncă
Rudolf si Dizmacec 
Luna trecută ei au 
peste 16 intervenții, 
va s-a întîmplat o
țiune. Dar uzina nu trebuie 
să sufere. In timpul cel 
mai scurt, cu mare spirit 
de răspundere ei au ajuns 
la locul respectiv. înlătu- 
rînd de urgență defecțiu
nea. Puțini dintre cei care 
folosesc în viața de fiecare 
zi energia Paroșenilor. știu 
că înainte de a porni pe

Tradnic
Emil, 
făcut

Unde- 
defee-

ea se înnobilează 
prin sufletul celor

cabluri 
trecînd 
care stau de veghe la ma
șini.

In secția combustibil 
muncitorii Berindea Lucian 
și Fierarii Dunptru ай ce
va din neastîmpătul ar
gintului viu. De altfel ei 
sînt animatorii întrecerii 
socialiste. Ei supraveghea
ză cu atenție alimentarea 
în condiții cît mai bune 
a cazanelor și tot ei ajută 
la reparații. Dragostea 
față de muncă îi face 
nu cunoască oboseală.

Jn secția reparații, 
suflețiți de entuziasmul 
Vîlvoi 
redus 
rioada 
cii la 
secția 
gregat

In 
Anton 
s-au I 
nerea 
trilor

Ca 
duinței colectivului de mun
că pînă în prezent planul

lor
să

în- 
lui 
au 

pe-
Nistor, oamenii 
între, 5—8 zile 
de reparații mijlo- 

două agregate ; din 
turbine și la un a- 

: din secția cazane.
secția cazane Bușu 

și Balauru Mihai 
evidențiat în menți- 
normală a parame- 
de funcționare.
un rezultat al stră-

luceferii
a fost depășit cu 3 milioa
ne kWh, făcîndu-se tot
odată economii de peste 2 
milioane lei.

Sînt multi evidenti
al. Am vrea: sâ vor
bim cu fiecare, să cu
noaștem cît mai multe din 
viața și activitatea fiecă
ruia, dar Tiireșul muncii îi 
absoarbe, le dă puține cli
pe de răgaz. Ne mulțumim 
să admirăm zelul cu care 
ei se concentrează în pro
cesul producției. Toate suc
cesele sînt închinate cu 
drag zilei de 23 August. 
Aici, din zgomotul fierbinte 
de motoare, din concentra
rea muncitorilor asupra ma
șinilor și tablourilor de co
mandă. izvorăsc luceferii. 
Izvorăsc luceferii care ard 
în casele oamenilor mun
cii, risipindu-și lumina uni
form, luceferii care înlătură 
de pe străzi mantiile nop- 
ții. Pretutindeni ei poartă 
dragostea și hărnicia unui 
colectiv de oameni. Poate 
că și de aceea intensitatea 
arderii lor e atît de vie.

IOAN BUREȚEA
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2 STEAGUL ROȘU

Ir sprijinul minerilor $t muncitorilor 
core solicita primirea In partid

Comitetul de partid de la 
Petrila și sub îndrumarea sa 
irizațiile de bază din cadrul sectoa
relor se preocupă cu răspundere de 
întărirea continuă a rîndurilor lor, 
prin primirea în partid a celor mai 
înaintați mineri și muncitori, care 
prin munca desfășurată, prin activi
tatea lor se dovedesc demni de înal
tul titlu de comunist.

Activul fără de partid, format din 
peste 400 de tovarăși, constituie O 
importantă rezervă pentru creșterea 
rîndurilor organizațiilor de bază. 
Pentru creșterea și educarea activu
lui, birourile organizațiilor de bază 
folosesc lorme multiple: repartiza
rea de sarcini în scopul atragerii 
lor la activitatea politico-organiza
torică de mobilizare a colectivului 
minei pentru îndeplinirea planului 
de producție, cicluri de lecții și con
ferințe etc. In cursul acestui an, în 
fața activului fără de partid au fost 
ținute 15 conferințe pe diferite teme 
ca: „înaltul titlu de membru de 
partid", „Sarcinile activului fără de 
partid în procesul de producție", 
„întărirea disciplinei în muncă" 
precum și expuneri despre politica 
partidului și statului nostru, infor
mări asupra situației interfiaționale 
efc.

Comitetul de partid, birourile or
ganizațiilor de bază se preocupă, de 
asemenea, de pregătirea utemiștilor 
care solicită primirea în rîndul can- 
dîdaților de partid. In cadrul clubu
lui și în adunări generale ale orga
nizațiilor Li.T.M. s-au ținut diferite 
gonferințe și informări politice de că
tre membri ai comitetului de partid și 
ai birourilor organizațiilor de bază. 
Be asemenea, un însemnat număr 
de utemiști au fost încadrați în cer
curile de studiere a Statutului P.M.R., 
fapt care i-a ajutat să se pregăteas
că în vederea primirii lor în partid.

Ga urmare a muncii desfășurate 
cu activul fără, de partid, cu utemiș- 
Ш, tot mai mulți 
neri și tehnicieni cer 
de bază să fie primiți 
didațitor de partid..

Astfel, de la ultima 
partid de la mina Petrila, care a a-

mina 
orga-

muncitori, irigi- 
organîzațiiior 

în rîndul can-

conferință de

ușoară, 
de operă, 11,30 
12,03 Melodii 

și duete din o- 
Dendrino, 14,10

PUDRAM DE RADIO
22 august

PROGRAMUL I. 7,06 „înflorește 
țara mea" — muzică ușoară, 8,00 
Sumarul presei centrale, 8,06 Muzi
că populară, 9,10 Muzică 
11,00 Mari cîntăreți 
Pe aripile valsului, 
populare, 13,15 Arii 
peretele iui Gherase
Gtntece populare, 15,30 Actualitatea 
literară în ziarele și revistele noas
tre, 17.00 Patria cîntată de compo
zitorii noștri: poemul „Cîntarea Ro- 
mîniei" de Matei Socor (montaj mu- 
zical-literar). 17,30 Cîntece și jocuri 
populare, 19,30 Concert pentru oa
menii muncii afiațî la odihnă, 20,10 
Vă invităm la dans, 21,00 Muzică 
ușoară interpretată de Constantin 
Drăghîcî, 21,30 Interpreți de muzică 
populară laureați ai concursurilor 
internaționale. 22,16 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,36 Pagini or
chestrale din operete, 9,03 Melodii 
populare, 9,30 Roza vînturilor (re
luarea emisiunii din 19 august), 10,30 
Muzică din opere, 12,05 Muzică u- 
șoară, 12,45 Cîntece scrise în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. 14,00 Muzică ușoară. 
15,05 Din folclorul muzical al po
poarelor, 16,00 Pagjni din muzica 
ușoară romînească, 17,10 Din cele 
mai frumoase melodii populare. 18,25 
Răsfoind un album de operetă, 19,05 
Muzică de dans, 20,00 Voci celebre. 
21.10 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
22 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Imblînzitorii de biciclete; REPUBLI
CA : Golful Elena; LONEA: Arhiva 
secretă de pe Elba; CRIVIDIA: O- 
mul merge după soare; PAROȘENI : 
Luna de miere fără bărbat; EU- 
PENI — CULTURAL: Cînd vine 
pisica; BARBATENI: Ei cuceresc 
oand. -

din 
lu
de 
în
de

vut loc în noiembrie 1963 și pînă în 
prezent, organizațiile de la această 
exploatare au primit 204 noi mem- 
bri și candidați de partid. Pozitiv 
este faptul că peste 90 la sută 
cei primiți sînt muncitori care 
crează nemijlocit In procesul 
producție. Bine au muncit pentru 
tărirea rîndurilor lor organizația
bază nr, 4 (secretar tov. Ditna Mi- 
șu) care a primit 34 membri și can
didați de partid, organizația de ba
ză nr. 2 (secretar tov. Sidorov Va- 
sile) care a primit 33 membri și can
didați de partid, organizația de ba
ză nr. 6 (secretar tov. Cenaru Gheor
ghe) care a primit 32 membri și can
didați de partid. La fel și organiza
țiile de bază din sectoarele I, VII, 
ѴШ au primit între 15—26 mem
bri și candidați de partid.

Intărindu-și necontenit rîndurile, 
organizațiile de bază de la această 
exploatare reușesc să desfășoare o 
muncă politico-organizatorică mei cu
prinzătoare pentru mobilizarea co
lectivului la îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de 
trecere.

Cu noii membri și candidați 
partid birourile organizațiilor
bază desfășoară o susținută muncă 
politică și educativă, le repartizea
ză sarcini concrete. O măsură luată 
de comitetul de partid pentru folosi
rea din plin a Stagiului de candida
tură, pentru educarea viitorilor mem
bri de partid este repartizarea de 
sarcini concrete celor care au dat 
recomandări de a se ocupa în con
tinuare de cei pe care i-au recoman
dat în vederea primirii în partid. A- 
ceastă sarcină se încredințează chiar 
în adunările generale cînd 
primiri în partid.

Astfel, comunistului 
Gheorghe, șef de brigadă
rid H.'f.s-a încredințat sarcina de 
a se ocupa de candidatul de partid 
Lixandrn Dumitru, miner șef de 
schimb. Datorită sprijinului dat de 
tovarășul Croitoru, minerul Lixandru 
Dumitru s-a ridicat în scurt timp la 
nivelul cerut unui membru de partid. 
Ținînd seama de acest lucru, adu
narea generală i-a redus tovarășului 
Lixandru stagiul de candidat cu 2 
luni. La fel i s-a redus stagiul cu 4 
luni și candidatului de partid Hampu

în-

de 
de

se fac

Croitoru 
în secto-

Expoziție
In 19 august la Lupeni, In sala 

mare a clubului muncitoresc, s-a 
deschis o expoziție de mobilă cu 
vînzare. Expoziția cuprinde mai mul
te garnituri de dormitoare, bucătă
rie, sufragerie, produse ale fabrici
lor de mobilă din Gherla, Brăila, 
C.I.L. Blaj, C.I.L. Tg. Jiu etc.

Alături de mobile sînt expuse o 
serie de obiecte de uz casnic ca 
frigidere, aragaze, aspiratoare de

Carnet ;

Sala mare a clubului 
muncitoresc din Vulcan 
era arhiplină. De la masa 
prezidiului, o voce caldă 
vorbea despre semnificația 
celei mai mari sărbători 
a poporului nostru — 23 
August, despre vremurile 
noi pe care le trăim. Oa
menii ascultau cu luare 
aminte. Erau mîndri că 
trăiesc în epoca socialis
mului victorios. Din cînd 
în cînd, sala răsuna de a- 
plauze și ovații. Vulcăneni! 
își manifestau bucuria și 
entuziasmul, îi aduceau 
mulțumiri partidului pen
tru viața nouă ce o trăim.

După terminarea expune, 
rii, pe scenă an apărut ar
tiștii amatori. Cînd faldu
rile purpurii ale cortinei 
s-au retras în cele două 
părți, scena a fost inun
dată de lumină. Din zeci 
de piepturi a izvorît ca 
dintr-unul singur un imn

Iosif de pregătirea căruia s-a ocupat 
tov. Bereș Ștefan.

In adunările generale ale organi
zațiilor de bază membrii de partid 
repartizați să se ocupe de pregăti
rea candldaților sînt solicitați să 
prezinte informări de felul cum își 
îndeplinesc această sarcină. Proce- 
dînd în felul acesta, 
de bază nr. 1, 2, 6, 8 
obținut rezultate bune 
candldaților de partid.

Unii dintre noii membri 
dați de partid stnt promovați în di
ferite munci de răspundere ca șefi 
de brigadă, șefi de schimb etc. To
varășului Stan Constantin din sec
torul 1, de exemplu, I s-a încredin
țat conducerea unei brigăzi, împre
ună cu care obține rezultate bune în 
rtaliaarea sarcinilor de plan. De a- 
samenea, tov. Chelaru Gheorghe, 
Lukacs Dezideriu șl mulți alții, 
primiți de curtnd in partid, sînt șefi 
de schimb șl muncesc cu răspunde
re pentru îndeplinirea sarcinilor În
credințate. Cel primiți în partid sînt 
fruntași în producție, participă la 
toate acțiunile menite să ducă Îs 
îmbunătățirea procesului de produc
ție. Tovarășii Văduva llie. Nemeș 
Ioan, Bîrsănescu Lucian, Contea Ni- 
culiță, Torni 
și mulți alții 
ale întrecerii

Trebuie să 
munca de primire în partid s-au ob
ținut rezultate bune, în unele sec
toare aceste rezultate nu sînt la ni
velul posibilităților. In organizațiile 
de partid din sectoarele V, VII nu 
se face totul pentru sprijinirea 
muncitorilor de frunte care solicită 
primirea în partid,

Comitetul de partid al minei și-a 
fixat ca obiectiv sS acorde un spri
jin mai substanțial organizațiilor de 
bază care primesc puțini membri și 
candidați de partid, să le ajute să-și 
îmbunătățească stilul șl metodele de 
muncă, îndrumîndu-le spre a rezol
va ou operativitate cererile oameni
lor muncii care solicită să fie pri
miți în detașamentul de avangardă 
al

al

organizațiile 
și 
în

ICITARI

și candi-

altele au 
educarea

Conducerea O.C.L Produse In dustrîaie din Petroșani, organizația Г 
zi iei de 23 Au- 
toate colectivele 

depusă în buna 
în munca lor.

de partid și comitetul sindicatului felicită cu prilejul 
gust, cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei, 
unităților comerciale din Valea Jiului pentru activitatea 
deservire a oamenilor muncii și le urează noi succese

Cornel, Marchlș Ioan 
sînt în primele rlnduri 
socialiste.
arătăm însă că deșt în

clasei muncitoare.

CARPEN 1OAN
instructor

Comitetului orășenesc de partid
Petroșani

de mobllâ
praf, mașini de încălzit, covoare, 
abajururi și altele.

Încă din primele ore de la deschi
derea expoziției, numeroși oameni ai 
muncii din Lupeni au vizionat ex
ponatele aranjate cu gust. Ei au 
apreciat inițiativa organizării acestei 
expoziții cu vînzare cit și calitatea 
exponatelor.

M. CINCORA 
corespondent

FLORI

Cu prilejul zilei de 23 August, cea de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist, conducerea l.C.O. Petroșani, orga
nizația de partid și comitetul sindicatului felicită pe toți salariații săi, 
p« toți oamenii muncii care și-au adus contribuția la continua înfru
musețare a localităților noastre, dorindu-le activitate rodnică de viitor 
In munca dusă pentru înflorirea Văii Jiului.

Cu ocazia marii sărbători — 23 August — conducerea I.C.R.T.I., orga
nizația de partid ți comitetul sindicatului felicită pe toți salariații uni
tății, pe toți lucrătorii din comerț pentru succesele dobîndite pe tărimul

AUGUST"
de slavă dedicat partidu
lui. Cu fețele îmbujorate 
de emoție, tinerii artiști 
amatori vulcăneni s-au 
străduit să dedice mare
lui eveniment un program 
cît mai reușit. Ei au vor
bit în versurile lor despre 
lupta dusă de fiii devotați 
al patriei noastre, au vor
bit și cîntat despre lumi
na lui August douăzeci și 
trei, despre realizările re
gimului democrat popular.

Textierii Andraș Caro), 
directorul clubului, Bildea 
Nicolae, instructor artistic 
și minerul Sufletu Vacile 
au surprins în cadrul po
emului „Flori de august" 
aspecte din munca și via
ța minerilor, aspecte pri
vind înfrumusețarea țârii, 
regiunii, a orașului Vulcan. 
Toate aceste aspecte au 
fost cintate ?n ritm și 
melodie de tinerii artiști 
amatori ca minerul Sufletu

Vaeile, ajutorii mineri Du- 
dâu Mihai și Bertea Virgil, 
lăcătușul loniță Gheorghe, 
muncitoarele Popa Didina. 
Miki Lia, Gslbl Margareta 
și alții.

Programul artistic dedi
cat celei de-a 20-a ani
versări a eliberării patriei 
luase sfirșlt. Vulcăneni! se 
îndreptau voioși spre case. 
Straturile lungi de flori ce 
străjuiesc de-o parte șf de 
alta strada principală a 
Vulcanului răspîndeau în 
jur o aromă plăcuta. îm
bietoare, care împreună cu 
entuziasmul, optimismul și 
voia bună revărsate din 
piepturile oamenilor dâdeat 
tinerețe șl prospețime ora
șului.

Spectacolul eu „Flori de 
august" luase sfîrșit. dat 
flori de august vor crește 
întotdeauna în orașul mi
nerilor — Vulcan.

D. GHEONEA

♦ 
«

deservirii prompte și civilizate a celor ce muncesc, 
dorlndu-le activi tate rodnică de viitor, în scopul satis
facerii depline a exigențelor consumatorilor.

zCu prilejul marii sărbători a poporului romîn — 
23 August 
zația de partid 
toți cei ce prin 
înfrumusețarea 
cete noi și 
noi înfăptuiri.

conducerea I.L.L. Petroșani, organî- 
și comitetul Sindicatului felicită pe 
munca lor rodnică au contribuit la 

localităților noastre, dorindu-le suc- 
importante pe calea obținerii unor



STEAGUL roșu

Vești de la U-R-U.M.P

Utiiaje mutte 
și de bună caritate
In cele 7 luni ce s-au scurs din 

acest an, Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani a livrat exploa
tărilor carbonifere din țară 396 tone 
utilaje și mașini. Spre exemplu, ex
ploatările miniere din Lonea, Vul
can. Lupeni și Dflja au primit căru
cioare pentru transportul lemnului, 
trolii cu angrenaj, pompe de mină, 
culbutoare. colivii de extracție etc.

Toate utilajele executata și livrate 
au fost de bună calitate.

Adunări festiva

a
cu

bl aceste Iile în întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului au loc entu
ziaste adunări festive consacrate si
lei de 23 August.

La adunarea festivă care a avut 
Ioc la Anlnoasa au participat peste 
400 de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la această exploatare, lu
crători din comerț, cadre didactice și 
alți oameni al muncii din localitate. 
In fața celor prezcnțf a luat cuvîn- 

tui tovarășul Lazăr David, membru 
al Biroului Comitetului regional de 
partid, prim-seeretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, care 
a înfățișat succesele repurtate de 
harnicul nostru popor sub 
rea înțeleaptă a partidului 
de ani de la eliberare.

După adunarea festivă,
partfcipanțllor a fost prezentat, de 

clubului din locali- 
program cultural-ar-

eonduce-
în e«! 20

tn fâța

803 tone

Pier vechi 
pentru oțetării

Acțiunea patriotică de colectare 
fierului vechi este îmbrățișată
căldură de tinerii din Valea Jiului.

Dovadă e faptul că numai în 
cursul lunii iulie ei au colectat și 
predat I.C.M.-ului peste 
fier vechi, 45 tone tontă și 25 tone
metale neferoase. La dobîndirea a- 
eestor succese o contribuție substan
țială au adus-o tinerii din organiza
țiile U.T.M. de la exploatările mi- 

... ■ ntere Petrilâ, Vulcan, Lupeni precum 
și cei de la preparațiile de cărbune 
și de la Viscoza Lupeni, termocen
trala Paroșenî șî întreprinderile de 
explorări miniere din Petroșani și 
Lupeni.

festivi din sala rhi-

către formațiile 
tata, un frumos 
fistic.

La adunarea
nei Lupeni, sute de oameni ai mun
cii din sectoarele exploatării au as
cultat expunerea tovarășului Karpi- 
neez loan, secretar
orășenesc de partid Petroșani, 
a Vorbit despre lupta Partidului

al Comitetului
Care
Co-

Iu întreprinderi
munist din Romînia pentru înfăptui* 
rea insurecția! armele de la 23 Au
gust și despre dezvoltarea Vertigi
noasă a patriei noastre în anii pu
terii populare.

In fața unui număr de paste 500 
de mineri, ingineri și tehnicieni de 
la mina Vulcan și de la noua pre
parare a cărbunelui din Cefoești a 
vorbit despre însemnătatea sărbăto
rii naționale a poporului romîn to
varășul Ghioancă Victor, secretat 
ai Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. EI a trecut în revistă suc
cesele obținute de poporul nostru în 
cei S3 de ani de la eliberare.

La mina Uricani a avut loc, de 
asemenea, o entuziastă adunate fes
tivă, la care a luat cuvîntul tovarășul 
Mîrza Ioan, sectetar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, Vor
bitorul a relevat însemnătatea zilei 
de 23 August, succesele dobîndite 
de oamenii muncii din patria noas
tră pe drumul luminos al socialis
mului.

Adunări festive consacrate celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei au 
C.C.V.J., 
șanl. ta 
cuvîntul

luat
ca- 

ai 
de

supleanți 
orășenesc 

tov. Constanti
ni Comitetului

în prima 
cu 1507 
decît pre- 
obținerea 
însemnai

mineri evi-

Gosnodarii de la Uricani
ІП lupta pentru îndeplinirea an

gajamentelor luate în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, colectivul minei Uricani 
se ailă pe loc de frunte. Din abata
jele minei au fost extrase 
jumătate a lunii august 
tone de cărbune mai mult 
vedea angajamentul. La 
acestui succes un aport 
l-au adus brigăzile de
dențiate în întrecerea socialistă 
muncitorii din celelalte sectoare ale 
exploatării.

Astfel. Ia inițiativa comuniștilor, 
muncitorii din sectorul administra- 

^tiv-gospodăresc au format pe lîngă 
<t fiecare puț stocuri de lemn de mină, 

care sînt împrospătate din două în 
două zile, asigurtnd aprovizionarea 
ritmică a brigăzilor de mineri. Con
ducerea acestui sector. îndrumată de 
organizația de partid s-a îngrijit de 
amenajarea drumului spre puțul Ba- 
lomir, de confecționarea scărilor 
pentru suitori, de aprovizionarea la 
timp cu combustibil și piese de 
schimb a sectorului de transport 
Conducerea sectorului se îngrijește 
în același timp și de înfrumusețarea 
incintei exploatării. Aleea eviden- 
țiaților străjuită de plopi ornamen
tali. dintre care 60 au fost plantați 
în primăvara acestui an. panourile 
de onoare împrejmuite de ronduri cu 
flori, care pot fi văzute încă de la 
Intrarea în curtea minei stau măr
turie faptului că la mina Uricani 
ae găsesc gospodari pricepuți, har
nici. Pentru a da incintei 
un aspect șt mai plăcut, 
de la mina Uricani au 
recent cu autocamioanele 
cărcături de zgură roșie, care a fost 
așternută pe aleile minei. Totodată 
s-au creat noi spații verzi unde au 
fost plantați 30 de trandafiri și au 
fost sădite flori. Este aproape ter
minată zugrăvirea interioara șl ex
terioară a clădirilor. Brigada da zu
gravi condusă de tov. Dumitra loan 
lucrează în prezent la ultimele zu*

graveii interioare ale clădirii în care 
sînt Instalate birourile minei.

Merită să fie menționate, de ase
menea. luorările executate bu mate
riale recuperate. Din dulapi de mi
nă recuperați au fost construite re
cent, de Către muncitorii din echipa 
de întreținere condusă de tov. Sma- 
randa Ioan, 5 boxe în care urmează 
să fie adunat pe sorturi șpanul re
zultat de la lucrările de strungSrie. 
resturile de tablă, fontă și metalele 
neferoase, in vederea expedierii lor 
centrelor de colectare a fierului 
vechi. La lămpărie s-a lărgit eu 4 
m p camera unde ee încarcă acumu
latoarele lămpilor electrice. La baia 
muncitorilor s-au executat toate lu
crările de reparații la instalațiile 
sanitare. Printre mimcltorîf care 
s-au evidențiat la refolosirea mate
rialelor vechi se numără tov. Horj 
Simion. Gorceardi Imbre. Niță Gheor- 
ghe. precum și Stoi Cosma, șeful 
unei brigăzi de tîmplari. Economiile 
realizate de la începutul
prin refolosirea unor materiale 
ridică pînă în prezent la suma de 
10 ООП lei.

Hotărît să înfîmpine cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
noi realizări, colectivul sectorului 
administrativ s-a angajat să termi
na înainte de termen zugrfivitul clă
dirilor, vopsirea altor obiective pre
cum și repararea podului de pește 
Jiu.

avut loc în sala clubului 
la complexul C.F.R. Petro- 
U.R.U.M.P, unde au 

tov. Găgean Dumitru
tană Vasile, membri 
Biroului Comitetului 
partid Petroșani și 
nescu Ilie, membru
orășenesc de partid Petroșani.

Asemenea adunări au mai avut 
loc și la mina Lonea, I.G.T. Paro- 
șeni, LLS. „Viscoza" Lupeni. pe 
șantierele de construcții si în alte 
întreprinderi din Valea Jiului.

I N I T I
Pentru 

materiale 
jele din 
ale minei Vulcan s-au amenajat noi 
drumuri. De la depozitele de mate
riale și pînă la gurile suitorilor de 
Ia sectoarele I și II s-a terminat re
cent amenajarea unui drum. In pre
zent cu ajutorul autocamioanelor, 
care circulă cu ușurință pe drumul 
amenajat, 
porturi de 
celor două

Echipele

ușurarea transportului de 
de la depozite spre abata- 
seetoarele mai Îndepărtate

anului
se

Cu angajamentul îndeplinit
Cu oeuda dezbaterii ciMor da 

plan pa ritul 1964 muncitorii cefe
riști din cadrul R.GM.-wlul Petro* 

să 
ca 1 
Hi

cV^ășeasol 
la suta șl 
indicatorii

primele
munca
angajamentelor.

aleBile
susținută

anului 
pentru
Toate 
acwt

Șani s-au angajat 
planul de transport 
sâ îmbunâtățMeeă 
de calităto, 

încă din
a început o 
îndeplinirea
forțele au fost mobilizat* îrt 
sens. Eforturile colectivului au fă
cut ca ai de zi să sporească reali
zările.

Asigurarea tuturor stațiilor cu 
vagoane la timp pentru încărcare, 
ducerea vagoanelor încărcate la 
descărcare cu primele trenuri în 
circulație și ridicarea vagoanelor în
cărcate și goale din aceste stații 
imediat după terminarea operațiuni
lor, a conșțitpit o preocupare de 
seamă. S-a urmărit îndeaproape ca 
toate vagoanele provenite din des
cărcări și apte pentru încărcări să 
fie folosite pentru încărcări proprii. 
Acest lucru a făcut ca întotdeauna 
să fie asigurat necesarul de vagoa
ne pentru mărfurile 
transport.

Întrecerea socialistă 
șOară în exploatările
Valea Jiului în cinstea zilei de 23 
August â făcut Că din âdîncurt să 
fie scoase însemnate cantități de 
cărbune peste pian. Odată cu aceasta 
au crescut și sarcinile de transport 
ale muncitorilor dm transportul 
roviar. Aproape în flecare zl slut

prezentate la

c* Se desfă* 
miniere dip

A T I

se pot face atttea trans- 
cite are nevoie producția 
sectoare.
de muncitori conduse de I

Konka Francisc, Popa Nicolae și Heș 
Arpad, au efectuat sute de ore de 
muncă patriotică pentru înfrumuse
țarea incintei minei. Prin muncă 
patriotică au fost plantați de la în
ceputul anului 200 de puieți de plopi, 
s-au amenajat noi zone verzi îm
podobite cu flori lîngă noua remiză 
Р.С.1., lîngă puțul „7 Noiembrie** 
s-au executat lucrări de reparare a 
zidului de sprijin de la silozul sec
torului VIL Printre muncitorii care 
s-au evidențiat in munca patriotică

V
Mureșan 

Safta

fe-
6e-

E
Dumitru, 

Gheofghe, 
Gheorghe, 
Elisabeta,

se numără tov.
Cătânolu Victor.
Constantin Nfcolae, Bîzu
Beldeanu Nichita, Boyte
Nleolki Dumitru, Vlnțan loan. Stan
ca Ilie, Teglaș ștefan, Ttestian Cor
nel, Georgescu Ilie, Iorga Vasile.

de la începutul anului s-au 
peste plan 101724 tone de 
Deci planul de transport a

rute vagoane In In Stațiile Lu
peni, Vulcan și Petroșani, pentru 
transportarea cărbunelui extras pes
ta plan.

Astfel, 
Încărcat 
mărfuri
fost depășit substanțial. Dar aceas
ta nu e totul. Angajamentul de a 
Imbunltă tl tofi indicatorii de plan 
a fost șl el dus la îndeplinire. Sar
cina statică, adică încărcarea va
goanelor la rapacitatea lor maximă, 
a fost îmbunătățea eu 5 le Sută, 
datorită faptului câ s-a urmărit în
deaproape ca vagoanele ce sînt tri
mise la încărcare să fie corespun
zătoare pentru marfa prezentată la 
transport. S-a făcut prin aceasta t> 
economie de peste 8000 vagoane. 
Un alt Indicator de calitate, stațio
narea vagoanelor la încărcare-des- 
cărcare șî în trânzit cu manevră a 
fost, de asemenea. îmbunătățit ei» 
4,95 la sută, făcîndu-se totodată o 
economie de 96 599 ore/vagon. Indi
catorul „tonaj pe tren" arată felul 
cum au fost utilizate locomotivele, 
iar îmbunătățirea lui a contribuit la 
circulația mai rapidă a vagoanelor 
de marfă, la o staționare mai mică 
a acestora prin stații. Faptul că fie
care tren a avut în plus, peste to
najul normă, eîte 73 de tone, arată 
muncă depusă de muncitorii cefe
riști pentru a compune fiecare tron 
la tonajul maxim, aportul adus de 
către mecanicii de locomotivă czre 
au remorcat tot mai multe trenuri 
cu tonaj sporit. în același timp, s-a 
acordat o atenție deosebită îmbună
tățirii regularității circulației, indl 
eator de bază în exploatarea clitor 
ferate.

La aceste succese au contribuit 
în mod deosebit ceferiștii din sta
țiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și 
Băriița.

1. CR1ȘAN 
R.C.M. — Petroșani

PRIN MUNCA PATRIOTICA
Bilanțul acțiunilor de muilcA pa

triotică întreprinse în acest an de 
tinerii din Lupeni la înfrumusețarea 
orașului este rodnic. Ei au efectuat 
77 541 ore de muncă patriotică Șt 
au realizat economii in valoare de 
209 914 lei. Munca tinerilor e con
cretizată în cei 9 200 de arbori și 
arbuști plantați, In spațiile verzi 
dintre noile blocuri, în suprafața de 
86 000 m p de zone verzi îngrijite, 
în extinderea iluminatului public pe 
o distanți de 870

lată cîteva din 
tineri participa- 
nți la înfrumuse
țare* orașului I 
Andrei Vintf-

m 1.
numele sutelor de

hai, Cioruaș Nicolae, Msrtonoș Ioa
na, Lorincz Emil, Hai loan, Precup 
Aneta. Lazăr Domnița, Martțn Mag
da, Gal Franc isc.

Pe piepturile multor tineri din 
Lupeni a fost prinsă, ca un simbol 

al prețuirii, insigna de fruntaș № 
munca patriotică. Pentru acest fapt 
organizațiile U.T.M. din Lupeni se 
mîndresc cu tineri cum sînt Cocoloș 
Ilie, Sos Ovidiu, lanoveta Rudolf, 
Boțoni Iosif.

V. STRAUȚexploatării 
gospodarii 
transportat 
20 de în-

i

CONTRASTE
Viață de mi serie, cocioabe insalubre în саге-șl duceau zilele 

milîi de șomeri flămînd, copii fără copilărie.
Surîsul zilelor fericite a pătruns în sufletul fiecărui om. Peste 

pînă acum în folosință în Valea Jiului, cluburi, cinematografe, 
raăța zilei “ ’

amare, fără orltot fa-

9 000 apartamente date 
școli spațioase, elgu- 

de mîîne, condiții de viață tot mai bune caracterizează viața de azi. • 4

Soectacol teatral
Azi și m'dne, sîmbătă, la orele 20, 

la Teatrul de stat din Valea Jiului 
vor avea loc spectacole eu piua 
„Citadela sfărîmată" de H. Lovi- 
nescu.

Din distribuție fac parte. Ana Col- 
da artistă emerită, Gheorghe fordă* 
nescu Mia Macri. Dan a Pantazo- 
pol, Constantin Dicu, Teodora Lă- 
zăr. Alexandru Zecu, loan Anghe- 
lescu-Moreni, Alexandru Codreanu și 
Mioara Păcuraru.
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Manifestări închinate celei de-a XX-a 
aniversari a eliberării Rominiei

Festivalul filmului românesc 
de la Moscova

MOSCOVA 20. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podinâ, transmite:

In după-amiaza zilei de 19 au
gust la cinematograful ..H udo jest 
Venii" din Moscova a avut loc des
chiderea festivă a Festivalului filmu 
lui romînesc. La solemnitate au par
ticipat V. E. Baskakov, prim-vicepre- 
șecfinte al Comitetului de Stat pentru 
Cinematografie de pe lingă Consiliu, 
de Miniștri al U.R.S.S., M. A. Fa
deev, director adjunct al Direcției 
cinematografiei și cineficării, regi
zorii Mark Donskoi și Vasil Ordinski, 
actorii V. V. Sanaiev, Liudmila Hi- 
teaeva etc.

A fost de față Titus Sinu, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Ambasa
dei R.P. Romîne la Moscova.

Conferință de presă la ambasada R.P.R. 
din Roma

ROMA 20. Corespondentul Ager
pres, Octavian Paler, transmite :

La ambasada R.P. Romîne din 
Roma a avut loc miercuri o confe
rință de presă cu prilejul apropiatei 
sărbători naționale a poporului ro 
mîn, cea de-a 20-a aniversare a eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist.

Au participat numeroși ziariști ita
lieni, corespondenți de presă străini, 
atașați de presă ai unor ambasade.

Ambasadorul R.P. Romîne la „Ro
ma. Mihai Marin, a vorbit despre 
evenimentele de la 23 August 1944,

Săptămână a filmului
Miercuri seara, in orașul Plevna 

a avut loc o adunare festivă și des
chiderea săptăminii filmului romi- 
nlsc. Despre succesele poporului nos
tru In ultimii 20 de ani a vorbit 
ІйрпО Konov, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid.

APELUL P. C. FRANCEZ
PARIS 20 (Agerpres).
Capitala Franței se pregătește pen

tru cea de-a 20-a aniversare a eli
berării Parisului de sub ocupația fas
cistă. Gu această ocazie, la Paris și 
în unele orașe ale Franței vor avea 
loc manifestări oficiale.

ÎN CÎTEVA rînduri
’ VIENTIANE. Primul ministru lao
țian, prințul Suvanna Fumma, a pă
răsit Vientiane joi dimineață, plecînd 
ia Paris, unde la 24 august urmea
ză să înceapă întîlnirea intre condu
cătorii celor trei părți din Laos.

MONROVIA. Sub auspiciile Co
misiei Economice a O.N.EJ. pentru 
Africa, Comisiei Națiunilor Unite pen
tru probleme sociale și biroului 
O.N.U. pentru acordarea de ajutor 
tehnic țărilor în curs de dezvoltare, 
lâ -Monrovia s-a deschis o consfă
tuire în problema luptei împotriva 
delicventei juvenile în țările Africii.

NEW YORK. Grupul de tineri a- 
mericani, care s-a înapoiat recent 
dîn călătoria pe care a făcut-o în 
Cuba, a organizat la New York о 
conferință de presă. Tinerii au declarat 
cu acest prilej că vizita lor a avut 
drept scop cunoașterea vieții și lup
tei poporului cubanez.

CIUDAD DE PANAMA. Pe stră
zile orașului Ciudad de Panama a 
avut loc o demonstrație la care au 
participat 10 000 de elevi, studenți 
și profesori din capitala țării și din 
alte regiuni. Ei s-au îndreptat spre

V. E. Baskakov a prezentat pu
blicului pe membrii delegației de ci
neaști romîni sosită la Moscova pen
tru a participa la Festival. EI a spus 
că Festivalul filmului romînesc, care 
se va desfășura la Moscova și în 
alte orașe din Uniunea Sovietică, se 
încadrează în manifestările zilelor 
culturii romînești dedicate celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist.

A luat apoi cuvîntul regizorul 
Francisc Munteanu care a subliniat 
succesele obținute de cinematografia 
rominească în anii puterii populare.

(-'estivalul filmului romînesc la 
Moscova a fost inaugurat cu filmul 
„Tudor".

despre marile realizări 
poporul romîn în cei 20 de ani care 
au trecut de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist.

In expunerea sa, vorbitorul a sub
liniat, de aseihenea, contribuția acti
vă adusă de R.P. Romînă pe plan 
internațional pentru instaurarea în 
lume a unui climat de pace, precum 
și dezvoltarea continuă a relațiilor 
economice și culturale, reciproc a- 
vantajoase, dintre Romînia și Italia.

Ambasadorul .R.P.-Romîne a răs
puns apoi la întrebările ziariștilor 
prezenți la conferința de presă.

românesc Ia Plevna
A fost vizionat apoi filmul „Pisica 

de mare", la care a fost prezent 
Gheorghe Turcu, regizor al acestui 
film, și actrița Olga Tudorache. care 
a deținut unul din rolurile din filmul 
„Tudor",

Partidul Comunist Francez, cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Parisului a adresat mase
lor populare un apel, chemîndu-le 
să participe la serbările și manifes
tațiile ce vor avea loc la Paris și 
în alte orașe ale Franțej.

Palatul prezidențial, cerînd guvernu
lui sporirea alocațiilor pentru învăță- 
ilîîllt.

MONTEVIDEO. In capitala Uru- 
guayului a avut loc o grevă de 24 
ore, la care au participat peste 60 000 
de salariali publici, declarată în spri
jinul revendicărilor de majorare a 
salariilor și pentru îmbunătățirea 
condițiilor sociale

‘OTTAWA. La Ottawa a sosit la 
19 august o delegație agricolă so- 
vetică, condusă de I. P. Volovcenko. 
ministrul agriculturii al U.R.S.S.

BRUXELLES. Un avion cu reac
ție „F-104" apart inînd forțelor ar
mate aeriene ale Belgiei s-a prăbu
șit in apropiere de aerodromul Goslv 
Pilotul si-a pierdut viața.

WASHINGTON. Comisia pentru, 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
la Washington că Statele Unite au 
efectuat la 19 august o explozie nu
cleară subterană la poligonul >. expe
rimental din statul Nevada.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru aeronautică și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres).
Lupte grele s-au desfășurat mier

curi seara în centrul orașului Buka
vu. capitala provinciei congoleze 
Kivu, țîntre trupele guvernamentale 
și răsculați, transmite agenția Reu
ter, citind un mesaj trimis de con
sulul american la Bukavu.

Miercuri au început operațiunile de 
expulzare din Congo a cetățenilor 
statelor învecinate Burundi și Congo 
(Brazzaville). Numeroase camioane 
ale armatei și poliției au transpor
tat aceste persoane la locul de re
grupare, de unde vor fi transferate 
pe insula Mbanm, din mijlocul flu
viului Congo. De aici, ele urmează 
a fi preluate de autoritățile de la 
Brazzaville. In mod similar se des
fășoară și operațiunile de expulzare 
a cetățenilor burundezi.

№шн Indii utilii 1 ііЦІІ uniliilel li B. D. Bunii
BERLIN 20 (Agerpres).
Potrivit agenției A.D.N., durata 

medie a vieții populației R.D. Ger
mane ă crescut la bărbați pînă la 
67.1 ani, iar la femei pînă la 72 de

„Măsuri care nu satisfac popoarele 
latino-americane*

Declarația lui W. Larrazabal
CARACAS 20 (Agerpres).
Ziarele din capitala Venezuelei au 

reprodus declarațiile lui Wolfgang 
Larrazabal, fost președinte provizoriu 
al republicii, actualmente președinte 
dl Com’isteî pentru relațiile externe a 
Senatului, care a criticat hotarîrile 
feceritei’ ’donierihțe “a miniștrilor de 
externe ai O.S.A.. de la Washing-

Arme portugheze
împotriva forțelor patriotice congoleze

BRAZZAVILLE 20 (Agerpres).
Consiliul național de eliberare al 

Congo-ului (Leopoldville) a dat pu
blicității o declarație privind legătu
rile guvernului central congolez cu
Portugalia.

In declarație se arată, că primul 
ministru Ghombe a recunoscut oficial 
că Portugalia a păstrat în mod spe
cial în Angola importante rezerve 
de arme și muniții. In prezent, se; 
arată în declarație, acestea sînt 
transportate în Congo cu ajutorul 

anunțat . că în zorii zilei de joi a 
fost efectuată cil succes o manevră 
pentru a permite modificarea orbitei 
satelitului „Syncom 3", lansat mier
curi la Cape Kennedy, astfel îneît 
aceasta să devină circulară.

„Syncom 3" gravitează în prezent 
în jurul Pămîntului pe o orbită elip
tică, avînd un apogeu de aproxima
tiv 37000 km și un perigeu de a- 
proximativ 1 120 km.

RABAT, hi .Maroc a avut loc o 
remaniere a guvernului, în fruntea 
căruia continuă să se afle primul 
ministru Ahmed Bahnini.

BRUXELLES. Henry Cabot Lodge, 
fostul ambasador al S.U.A. în Viet
namul de sud, care întreprinde un 
turneu în mai multe capitale vest- 
europene' în calitate de reprezentant 
special al președintelui S.U.A., John
son, a avut la Bruxelles întrevederi 
cu- prunul ministru belgian Theo Le
fevre și cu alte oficialități.

NEW YORK. Aproximativ 700 de 
oameni, pompieri și voluntari, se 
străduiesc să stingă uriașul incendiu 
care a izbucnit miercuri în apropie- 
r-ea- localității-Elko, din statul' Neva
da, și -care a cuprins peste 140 de 
hectare de stepă cu iarbă uscată.

Măsurile luate de autoritățile de 
la Leopoldville au agravat în mod 
considerabil relațiile acestei țări cu 
vecinii săi. Guvernul de la Braz
zaville a adresat în legătură cu a- 
ceasta un mesaj urgent Organizației 
Unității Africane,

Primul ministru congolez Chom- 
be — anunță agenția France Presse 
- a organizat miercuri o conferință 
de presă, în cadrul căreia a declarat, 
printre altele, că guvernul său a 
cerut Nigeriei. Madagascarului. Se
negalului, Liberiei și Etiopiei spri
jin militar în lupta împotriva răscu- 
laților. El a precizat că „ajutorul 
acestor țări africane ar urma să se 
adauge ajutorului militar deja pri
mit din partea S.U.A. și Belgiei".

ani, de la 65,06 și, respectiv, 69,07 
în anii 1952—1953.

De menționat că în anii 1924— 
1926 durata medie a vieții populației 
a fost în întreaga Germanie de 55,97 
ani la bărbați și 62,81 la femei.

ton, privind ruperea relațiilor diplo
matice și comerciale cu Cuba.

După cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, el a afirmat că „aceste 
măsuri, pe lingă faptul că sînt ile
gale. deoarece Cuba nu face parte 
din O.S.A., nu satisfac popoarele îa- 
tino-americane“.

efectiv al guvernului Salazar prin 
intermediul firmei portugheze „Casa 
del Nortes" pentru a fi folosite îm
potriva forțelor patriotice.

SU-A-! Іо [0ПІІ8ЮІ peotio еівбогагеа
ріаіівгшеі eledorale a

WASHINGTON 20 (Agerpres).
La Washington continuă audierile 

Comitetului pentru elaborarea platfor
mei electorale a Partidului demo
crat, care urmează să fie prezentată 
convenției partidului,, ce se deschide 
la 24 august în orașul Atlantic 
City.

Miercuri, comitetul a ascultat 
punctul de vedere al reprezentanți
lor unei grupări formate din 
membri ai partidelor democrat și re
publican denumită „Savanții și ingi
nerii pentru Johnson". Această gru
pare care este condusă de savantul 
George Kistiakowsky, fost consilier 
științific al președintelui Eisenhower, 
a adresat felicitări guvernului pentru 
că a semnat Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii.

Tot în ședința de miercuri a co
misiei a fost abordată problema 
drepturilor civile. Cu acest prilej, 
secretarul executiv ai Asociației na
ționale pentru propășirea populației 
de culoare. Roy Wilkins, a cerut apli
carea strictă a legii cu privire la

Deficitul balanței
SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager

pres).
Ultimul număr al buletinului ca

merei de comerț din Chile informea
ză că deficitul balanței comerciale 
chiliene pe.perioada 1959—1963 s-a 
ridicat la 93 milioane dolari. Acest 
deficit, spune buletinul, a trebuit să

Pregătirea conferinței 
mondiale pentru pace

DELHI 20 (Agerpres).
La Delhi a avut loc ședința Comi

tetului de pregătire a conferinței 
mondiale pentru pace și colaborare 
internațională, care se va desfășura 
în capitala Indiei între 14 și 18 no
iembrie a.e

Participanții la ședință au hotărît 
să prezinte ■ spre examinare conferin
ței următoarele probleme: măsuri 
pentru slăbirea încordării internațio
nale, problema dezarmării, lichidarea 
colonialismului, măsuri pentru dez
voltarea colaborării internaționale.

Succese ale forțelor răsculate 
din Arabia de sud

ADEN 20 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat al Fron

tului de eliberare din Federația Ara-- 
biei de sud, forțele răsculate din 
regiunea Dhala au atacat o tabără 
militară engleză capturînd importan
te cantități de material de război. 
Patru soldați englezi au fost uciși. 
Importante cantități de arme și mu
niții capturate de la trupele engleze 
au fost distribuite triburilor care au 
declarat că se alătură luptei de eli
berare a teritoriilor din Federația 
Arabiei de sud de sub dominația 
străină.

Adunare de protest 
la Saigon

- SAIGON 20 (Agerpres).
La sediul Uniunii studenților din 

Saigon a avut loc o adunare de 
protest împotriva numirii în funcția 
de președinte al Vietnamului de sud 
a generalului Nguyen Khanh, șeful 
juntei militare aflată la putere, și -â 
politicii actualului regim. Această a* 
dunăre este prima dintr-o serie de 
mitinguri și demonstrații pe care 
studenții sînt hotărîți să le organi
zeze cu prilejul împlinirii unui an 
de la declanșarea marilor demons
trații ale budiștilor împotriva regi* 
mului diemist.

*

drepturile civile. El a cerut, în 
același timp să fie întreprinse măsuri 
în vederea îmbunătățirii situației eco
nomice a americanilor de culoare.

In ce privește problemele de po
litică externă și de apărare, după 
cum transmite corespondentul din 
Washington al agenției France Pres
se, se știe de pe acum că programul 
democrat va prevedea continuarea po
liticii urmate pînă acum de preșe
dintele -!S:U. A.

Bugetul ministerului 
apărării al S.U.A.

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat că președin

tele Johnson a semnat proiectul de 
lege, aprobat de cele două- camere 
ale Congresului, privitor la Alocarea 
sumei de 46 800 000 000 dolari pentru 
bugetul ministerului apărării. Alocă
rile au fost făcute pentru noul an 
fiscal care a început la 1 iulie.

comerciale сЬйіепе
fie acoperit prin împrumuturi care 
au îndatorat și mai mult statul.

Cifrele publicate în buletin arată 
că importurile chiliene în perioada 
semnalată au crescut de la 
413 055 000 dolari la 637 527 000 do
lari. 4
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