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Intîlnire pe cablu...

Se extind 
zonele verzi

In cartierele Viscoza și Braia din 
Lupeni zonele verzi dintre blocuri 
au fost extinse în ultimele două luni 
cu 1,6 ha. O contribuție de seamă 
la extinderea zonelor verzi au adus-o 
deputatele Zamfir Ileana, Bidea Eca- 
terina, Farkaș Erna, Cîmpeanu Ma
ria care au mobilizat zeci de cetă
țeni la muncă patriotică. Economiile 
reaLzate de la începutul acestui an 
prin munca patriotică a cetățenilor 
însumează 1 300 000 lei.

E. TETILEANU 
corespondent

Razele aurii ale soarelui 
aruncau nuanțe vii pe pe
talele florilor din glastre, 
din ronduri, de pe alei. In 
părculețul din fața Școlii 
medii din Vulcan, pe o 
bancă, Dudu-baci ■ trăgea 
liniștit din pipă și se des
făta văzînd cum, sub pri-

OAMENI LA DATORIE
Oamenii muncii din Valea Jiului au sărbătorit cu deosebit entu

ziasm marea sărbătoare a elib erării patriei. In cele două zile de. 
sărbătoare — 23 și 24 august — cluburile, sălile de spectacole, 
parcurile, grădinile de oară și localurile publice au cunoscut o ai- 
mosferă vie, specifică marilor sărbători. Dar, in timp ce mulțimea 
petrecea cu veselie, numeroși muncitori și tehnicieni' din unitățile 
diverselor sectoare economice se aflau la datorie. Ei au sărbătorit 
ziua eliberării prin muncă.

Sondele au funcționat fără întreruoere
Muncitor» sondori de la secția de 

foraj — Livezeni au fost și ei pre- 
zenți, în aceste zile, la locurile lor 
de muncă. Sondele au funcționat 
fără întrerupere. In cele două zile, 
colectivul secției a forat 91,50 m. 
Printre cei aflați la datorie se nu
mără muncitorii din echipa sondo
rului Cevală Grigore de la locația 
nr. 5410, precum și din echipele con

Peste 5183000 kWh energie
In zilele de 23 și 21 august agre

gatele marii uzine termoelectrice de 
la Paroșeni au funcționat din plin. 
In aceste zile uzina a livrat în sis
temul energetic național 5 183 464 
kWh energie electrică. Tot în acest 
timp, numeroase echipe din cadrul 
uzinei au executat diferite reparații 
de deosebită importanță, menite să 
asigure buna funcționare a centralei. 
Electricienii Dismacsek Emil, Trad- 
nik Rudolf, Nicoară Gheorghe, sub 
îndrumarea maistrului- Cadaru loan, 
au lucrat la revizuirea răcitorului tur- 
bogenecatorului nr. 4. Muncitorii Vîl- 
voi Nicolae, Călugăru. Gheorghe,

Pentru buna funcționare a preparației
Au fost la datorie și echipele de 

întreținere de la preparația Petrîla. 
Echipa condusă de Gdnczi Sigis
mund a executat reparația capitală 
a elevatorului cărbunelui centrifugat. 
Echipa condusă de Labu Vasile a 
reparat ghidajele de la schip iar 
cea condusă de Eatkulik Francisc

subsuoară. Emilia și Nicu- 
șor, vecini de apartament 
și colegi de clasă s-au 
contopit în t alaiul celor 
rriulți. S-a uitat mult moș
neagul după ei 
dat colțul 
năpădiră 
rezistat să

pînă au 
unei străzi. II 
gîndurile. N-a 
nu-i scape o 

ricii. Pe poarta școlii ge
nerale de 8 ani 
voioși băieți și fete, 
cheiaseră încă o zi 
tivitate în tabăra 
Fusese, poate, una 
cele mai frumoase
tabără. Dimineața au făcui 
o frumoasă excursie la Eu-

duse de Popescu Spiru, Ciobanu Vic
tor și Moldovan Gheorghe de la lo
cațiile nr. 5 909, 5 411 și, respectiv, 
5 458. Tot în aceste zile, maistrul 
electrician Zidaru Ștefan a făcut o 
intervenție la sonda nr. 5 413, re- 
mediind un deranjament la un gene
rator, iar maistrul Norocel Dumitru 
a degajat garnitura de la sonda 
5 568 evitînd o instrumentație.

Bîzdîc Ștefan. Pîrțac Gheorghe, pre
cum și maistrul Crainic Petru din 
secția reparații cazane au lucrat la 
repararea unor țevi de la ecranul 
cazanului nr. 2 și de la cazanul nr. 
4. In secția turbine, formația de 
reparații compusă din Aron Vladi
mir, Bugaru Andronic, Radu Alexan
dru. Vesser. Gheorghe, Albu Traian, 
Vulpe Victor. Saltelichi loan, avînd 
in frunte pe maistrul Popescu Ioan 
au lucrat la repararea premcălzito- 
rului de înaltă presiune de Ja‘tur
bina nr. 2 și la remedierea deficien
țelor axului de la transmițătorul de 
turație de la turbina nr. 4. ;

a ciurului rapid. Tot în aceste. zile 
a fost schimbat cablul flexibil de la 
funicularul de șist, lucrare executată 
de. echipa condusă de Zlăgneanu 
Ștefan. Cu multă perseverență au lu
crat și echipele conduse de Brînzan 
Ștefan și Lorincz Henrich care au 
înlocuit melcul de răcire de la pre
sa de ovoide și au reparat elevatorul 

nr. I din sec
ția b-richetaj. 
Reparațiile exe
cutate sînt de 
bună calitate și 
au menirea să 

' asigure bana 
funcționare a 
agregatelor • di-n 
fluxul de prepa
rare a• cărbu
nelui.

ieșeau 
în

de ac- 
locală, 
dintre 

zile de

In preajma zilei de 23 August a avut loc la Teatrul de stat din Pe
troșani festivitatea înmînării unor distincții. Iată un aspect din timpul fes
tivității : tovarășul Ramba Mircea, vicepreședinte al Sfatului popular al 
regiunii Hunedoara înmînează Medalia Muncii maistrului de cazane Mânu 
luliu de la termocentrala Paroșeni.

Cei care au rămas la posturi
Cea mai mare parte a muncitori

lor feroviari din complexul C.F.R. 
Petroșani au participat, alături de 
ceilalți oameni din. Valea Jiului, la 
marea demonstrație de la 23 ; Au
gust. Totuși o parte dintre ei au 
sărbătorit ziua de 23 August Ta pos
turi, la datorie.

. Muncind cu elan, ei au reușit să 
realizeze îți această zî un procent 

de regularitate ц circulației; ridicat: 
98 la sută. încă din primele ore ale 
dimineții, atenția tuturor celor ce 
erau de serviciu a fost îndreptată 
spre obținerea unor indicatori de ca
litate superiori celor planificați. In 
stațiile Petroșani, Lupeni, Vulcan, la 
depoul de locomotive și la revizia 
de vagoane se muncea de zor. La 
regulatorul de circulație operatorul 
Buhoi Iulian lua măsuri eficiente

PENT R U
In vederea începerii noului an șco

lar, magazinele de confecții specia
lizate din toate localitățile V’ăi Jiu
lui au pus în vînzare un sortiment 
bogat de uniforme școlare de toate 
mărimile.

Părinții pot procura din timp u- 

pentru mișcarea mai rapidă a vagoa
nelor, ridicarea lor din stațiile in
termediare și expedierea celor încăr
cate cu primele trenuri. In aceiași 
timp, operatorul R-.C.T. Ștefăfi 
Ioan era • ocupat cu .asigurarea* 
timp a tuturor trenurilor cu loctenot .* 
tive. La stația Petroșani impiegații 
de mișcare Sucală Simion și Basa- 
rab Simion depuneau eforturi pentru 
ca toate trenurile să plece la timp1.

Munca lor nu a rămas fără rezul
tat. La sfîrșitul turei, datele statisti
ce arătau că tonajul pe tren de mar
fă a crescut în această zi cu 2 la 
sută, iar staționarea vagoanelor a 
fost redusă cu 17 la sută. Au fost 
obținute îmbunătățiri si la alți indi
catori de calitate. Muncitorii cefe
riști și-au făcut datoria cu dfaste.

I. GRIȘAN

ȘCOLĂRI
niîotme școlare pentru copiii Iot, a- 
vînd avantajul că plata se poate 
face și în rate; ■ * ' ’, >■:

De asemenea,- în toate unitățile de 
librării și papetarii din orașele >și 
comunele Văii Jiului se găsesc în 
cantități suficiente ghiozdane, servie
te, rechizite școlare,. <- . > . i

f

-Haiitiiiila lui c/Luq.uit
virile lui, noile blocuri iau 
înălțime.

Din curtea școlii de ală
turi se auzeau pînă depar
te glasuri voioase de po
pii. Se. împărțeau manua
lele școlare. Pe rînd elevi 
mai mari sau mai mici 
ieșeau cu brațele pline de 
cărți. Ce se mai bucurau!

In fața bătrinului pen
sionar se opriră un băie
țaș și o fetiță, li sorbea 
din ochi moșneagul de dur
dulii și frumoși ce

— Nicușor, tu ai 
grafie ? Dar citire ?

Băiatul răspunse 
colegei sale Emilia:

— Da, am de toate, 
ce frumoase sînt... Le 
păstra cu grijă și voi 
văța mai bine ca anul tre
cut. Vreau să fiu și eu stu
dent ca fratele meu Nelu.

Au trecut prin fața lui 
Dudu-baci alți și alți co
pii cu teancuri de cărți la

cărți
Voi 

asta 
noul

erau.
geo-

vesel

Și 
voi 
In

lacrimă de bucurie.
— Ei nepoților... Ce vă 

pasă? Trăiți o viață lip
sită de griji. Aveți tot ce 
vă trebuie. Pînă și 
gratuit vă dă statul, 
creșteți odată, cu țara 
frumoasă, odată cu
Vulcan, care se ridică toi 
mai mîndru spre soare 
Voi sînteți florile vieții, 
sînteți lumina acestui au
gust liber. Pentru toate și 
pentru tot, nepoților, 
purtați recunoștință 
dului 
acea 
cind 
venit 
una.

Copiii n-au auzit vor
bele bătrinului. dar toate 
acestea ei le știu, 
auzit de atîtea ori. Le-au 
învățat și la școală.

...S-a înserat. In comu
na dintre dealuri — Ani- 
noasa — s-аи aprins licu-

să 
parti
nități 
1944, 

a de-

părinte, să nu 
zi de august 
patria noastră 
liberă pentru totdea-

Le-au

peni unde au vizitat între
prinderi și instituții din 
oraș. După-amiază au par
ticipat, în . cadrul taberei, 
la diferite întreceri sporti
ve, iar formațiile artistice 
au avut repetiții. De altfel., 
repetiții au avut ei multe, 
dar în acea zi avusese loc 
repetiția generală în vede
rea programului ce aveau 
să-l prezinte pe scena 
bului din localitate.

Tot in acea zi. spre 
ră. tovarășul director
junct al școlii, Șimo Iosif >
le-a vorbit copiilor despre î
semnificația zilei de 23 (
August, despre realizările 5
obținute de mineri în cin- 1
stea acestei sărbători.

— Lumina lui August <
douăzeci și trei este lu- <
mina de care vă bucurați S 
astăzi, este lumina de ca- ''
re ne bucurăm noi cu toții, 
este viața noastră nouă... ,

G. DINU

clu-

sea- 
acL

Zilele trecute s-au deschis Ia Lupeni și Vulcan expoziții de mobilă. Clișeul de mai 
sus reprezintă un aspect de Ia expoziția de mobilă și articole casnice de la Lnpeni.
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PETROȘANI
ÎN douăzeci DE ANI

Anii unei dezvoltări impetuoase
ІЙ anii regimului burghezo-moșie- 

гак, vechile ateliere centrale, am- 
Atașate In clădiri necorespunzătoare 
fi dotate cu utilaje rudimentare, a- 
ѵшм sarcina să întrețină și să re
pare puțin numeroasele utilaje mi
niere ce existau la minele din Va
lea Jiului. In scopul asigurării u- 
nor profituri cit mai mari s-a trecut 
ia fabricarea unor produse comercia
lizabile : autocaloare, radiatoare, ră
pitoare, adăpătoare de animale etc.

in anii puterii populare, Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
a cunoscut un ritm de dezvoltare 
deosebit. Existența uzinei a devenit 
o necesitate Imperioasă, ca urmare 
a dezvoltării exploatărilor miniere, a 
grijii manifestate de partid șl gu
vern pentru mecanizarea muncii în 
subteran.

Astăzi uzina execută o mare di
versitate de produse cum sînt! piese 
de schimb, prototipuri, utilaje ml 
ofere, elemente de armare metalică, 
precum și reparații capitale la in 
stalațiile principale ale exploatărilor 
miniere.

An de an, oamenii muncii din u- 
zlnă au obținut succese importante 
fti creșterea producției, a product! 
vîtății muncii, în îmbunătățirea cati- 
tățff produselor și reducerea prețu 
lui de cost.

Dezvoltarea uzinei,’ în comparație 
cu anul 1944. se poate concretiza 
prin următorii indici: producția mar 
fă a crescut cu 300 la sută, produc
tivitatea muncii a sporit cu 202 la 
sută, s-au introdus utilaje moderne.

' a sporit considerabil numărul mun
citorilor. Azi se produce într-o luna 
Cit S-a produs în 6 luni în anul 
1944. In perioada anilor 1948—1963 
uzina a produs 90 000 tone sau 9 000 
vagoane diferite produse.

S-au investit fonduri bănești în- 
•emnate pentru dezvoltarea capacită
ți de producție prin construirea u- 
№r hale spațioase, luminoase, prin 
dotarea uzinei cu mașini-unelte mo 
denie. Ca urmare, planul de produc
ție marfa în ultimii doi ani a sporit

ALEXANDRU TOLVAY 
inginer șef al U.R.U.M.P.

medie cu IS la sută, ceea ce 
respunde Intrutotui ritmului de creț 
tere prevăzut pentru industria con 
structoare de mașini. Această creț 
tere a-a putut realiza datorită faptu
lui că în ultimii ani planurile au 
fost lansate 
de sflpltul 
posibilitatea 
temeinic.

In cursul

In CO-

liniei l-a de spă- 
Coroești, al celui 
generator

metodelor

de la

moder- 
dat un

cu cfteva luni înainte 
anului, astfel 
ca ele să fie

celor 7 luni

crelndu-se 
dezbătute

din acest

rea în funcțiune a 
lare la preparația 
de-al treilea grup 
Pâfoșeni etc.

La introducerea
ne de muncă în minerit s-a 
sprijin efectiv prin confecționarea 
unor utilaje și instalații de săpare 
rapidă a puțurilor de la mina Dîlja 
și Anînoasa, care au fost proiectate 
și executate, pentru prima dată în 
țara noastră, de către U.P.D., res
pectiv, U.R.U.M.P.

In succesele obținute, un rol ho- 
tăritor a avut exemplul comuniștilor. 
Membrii și candldații de partid s-auan. au părăsit uzina produse de

гай
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sortimente diferite. Astfel s-au exe
cutat 168- tone stîlpi de abataj fi 
4 500 tone armături de galerie, 457 
tone dc utilaje ți prototipuri, 1584 
tone piese de schimb pentru nevoile 
exploatărilor din Valea Jiului și al
tor întreprinderi din țară, au fost 
livrate 1 330 tone construcții meta
lice diferite. Au fost reparate 250 u- 
tilaje pentru minele din Valea Jiului 
în valoare de 6 872 000 lei. In cursul 
acestui an, produsele livrate de uzi
nă au avut o contribuție înseninată 
în realizarea unor obiective de in
vestiții importante cum sînts pune-

Viafa pulsează din nou
Criza economică din anii 1929— 

1933 s-a abătut și asupra Văii Jiu
lui. Minele se închideau una după 
alta, iar miile de mineri șomeri au 
luat drumul pribegiei. Aceeași soar
tă vitregă au avut-o și minerii de la 
Dîlja. Numărul lor scădea cu fiecare 
nouă listă de discontare apărută pe 
aiișier, încît în ultimele zile de via
ță ale minei a rămas doar un mă
nunchi de oameni. Intrarea galeriei 
de coastă a fost astupată cu bolo
vani, iar căile de acces baricadate 
Ou- scînduri dispuse în cruciș, Semn 
că mina a încetat să existe.

Anii s-au scurs fără ca exploata
torii să se gîndească la soarta mi
nei și a celor rămași pe drumuri 
pradă mizeriei celei mal crunte. Au 
verdt Insă anii luminoși de după 23 
August 1944 și lucrurile au intrat 
pe un nou făgaș. Valea Jiului a 
înflorit ca o grădină. Din marile 
sume alocate de stat, în anii planu
lui șesenal pentru lucrările de tn- 
vestiți! miniere, o părticică s-a dat 
și pentru trezirea la viață a minei 

Dîlja. Mineri. înarmați cu utilaje 
moderne au început migăloasa ope
rația de redeschidere a minei. La su
prafață tu răsărit ca din pămînt 
construcții noi. iar concomitent 
ele, galeriile de coastă, puțurile 
extracție înaintau tot mal mult 
•dino, Din loc în loc, galeriile 
ramificau în alte direcții, se băteau 
suitori. Duduitul compresoarelor de 
46 m c fabricate la Reșița făceau ca 
perforatoarele și ciocanele de abataj 
să lucreze cu spor.

La redeschiderea 
Obținut adevărate 
crlri de pregătiri, 
două mășîni de încărcat șl alte uti
laje de mare randament, brigada 
cunoscutului miner Demeter Augus
tin a realizat într-c singură lună a 
înaintare de 257 m 1 în galerie dublă.

Pe vremea regimului capitalist 
bătrînu) miner Bartha Eugen abia 
dacă obținea cîțiva metri de adînci- 
re în puț șl aceasta cu eforturi su
praomenești. ’ Astăzi, Dionisie, fiul 
pensionarului Bartha Eugen are și 
el recordul brigăzii sale la adîncî- 
rea și betonarea puțului auxiliar nr. 
1 de aici. Baterea găurilor cu per
foratoare puternice, încărcarea ste
rilului cu greifere, cofrajul mobil, 
îmbinate cu hărnicia și priceperea 
minerilor au făcut ca realizarea lu
nară record să se ridice 
tri liniari de adîncire șl 
₽uț.

Acum, acolo unde 
sează din nou.

la 60,В ffle- 
betenare In

viața pul- 
întrecerea e și 

mai entuziastă. Minorii de aici a- 
veau doar un angajament mobiliza
tor : acela 
cărbunelui.
realizat eu 
astfel încît 
da cărbune, deși era planificat pe 
196B. E o realizare a minerilor de 
la Dîlja închinată măreței sărbători.

de a ajunge la hotarul 
Acest angajament a fost 
mult înainte de termen 

încă din acest an ae va

situat în primele rînduri ale luptei 
pentru îndeplinirea ritmica și depă
șirea sarcinilor de plan. S-au evi
dențiat tovarășii Gudasz losiî, An- 
ghel Viorel. Voina Petru, Visnovschi 
luliu, Kristaly Ludovic, Scurtv Gheor- 
ghe, Szilagyi Alexandru, Tefeleș 
Gheorghe, Toth Iuliu și mulți alții.

In lupta pentru continua îmbună
tățire a calității produselor, condu
cerea tehnico-administrătivă s-a o- 
rientat spre întărirea și lărgirea ate
lierului de tratament termic. De a- 
semenea, s-a introdus controlul de 
calitate între operații, control efec
tuat cu aparat detescopic. S-a tre
cut la extinderea matrițării prin pre
sare la câld. '

in cursul anului 1964, sub îndru
marea comitetului de partid, s-au or
ganizat cursuri de ridicare a califi
cării pe meserii, la care au partici
pat 57 la sută din muncitorii uzi
nei. Tot în acest an s-a inițiat un 
curs de calificare pe diferite meserii, 
la care participă 158 muncitori care 
se califică în 7 specialități.

Paralel cu dezvoltarea uzinei s-a 
manifestat o deosebită grijă față de 
muncitori. S-a înființat un dispensar 
medical, s-a construit o baie, s-a or- 
ganizat un centru de distribuire a 
antidotului. De asemenea, s-au me
canizat operațiunile grele de lucru.

Schimbări adinei s-au produs în 
ceea ce privește viața culturală care 
se dezvoltă an de an. Avem uh club 
dotat cu bibliotecă. In cadrul căruia 
activează fanfară, cor.

Bazat pe succesele obținute pînă 
acum, conduși de organizația de 
pârtiei, sîntem convinși că și de a- 
ceastă dată vam îndeplini cu cinste 
angajamentul anual care ni l-am 
luat răspunzînd astfel grijii cu care 
înconjoară statul nostru pe cel ce 
mtMceac.

minei Dîlja s-au 
recorduri 1a Iu- 

înzestrată cu
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In Valea noastră, in anii de tristă 
amintire, existau aproape 5000 de 
analfabeți, oameni care nu s-au 
bucurat niciclnd de binefacerile 
culturii, sortiți să trăiască in ne
știință. Dar vremurile s-au schim
bat. Sub. razele dătătoare de via
ță ale tul August 23, fiilor celor 
hărăziți de regimurile trecute să-și 
ducă traiul in mizerie și beznă, li 
s-au deschis porțile spre lumină. .

/ mpunăioare, domlnlnd tnăl-
* ținti, clădirile Institutului 

de mine vorbesc despre marea 
grijă a statului nostru pentru 
pregătirea de cadre tehnice supe
rioare necesare industriei miniere. 
Această cetate a științei, care a 
luat proporții an de an, iși dea- 
vâluie cu generozitate tainele tu
turor celor ce vor sâ le pătrundă. 
Le-a dezvăluit cltorva promoții, 
care azi, in diferite colțuri ale ță
rii, contribuie la progresul indus
triei noastre miniere, continuă să 
li dezvăluie tinerilor care in au
rind vor lua drumurile spre mi
nele patriei. De la un început mo
dest ~ 127 de studenți tn anul 
1948 — institutul a cunoscut o 
dezvoltare imensă. In anul uni
versitar 1963/64 au fost înscriși 
1587 de studenți. Q creștere de 
12,5 ori...

Această creștere a fost posibilă 
datorită bazei materiale create. 
S-a construit un vast complex, a- 
vind două cămine (al treilea, cu 
404 locuri se află in construcție), 
laboratoare, amfiteatre, cantină. 
In următorul an universitar 1100 
de studenți vor fi găzduiți in că
mine. Biblioteca este tnze strata cu 
100 000 de volume, astfel incit stu
denții au posibilitatea să-și apro
fundeze cunoștințele, să se specia
lizeze. Numărul cadrelor didacti
ce este aproape de 130.

Pînă acum 1000 de ingineri au 
părăsit Institutul de mint; numă
rul lor va crșște an de an, insti
tutul adueîndu-și contribuția la

formarea unor intelectuali cu inal- ț 
tă cultură, a unor specialiști cu ‘ 
pregătire multilaterală.

*
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maiurgia lui 1. L. Caragiale, V. 
Alecsandrl, Al. Kirlțescu, T. Mu- 
șaiescu, Al. Voitin, W, Shakespeare, 
Molitre, Marivaux, C. Goldoni, H. 
Ibsen, M. Gorki, l. B. Priestley, 
.1/, Stein, Al. Arbuzov și cu opera 
altor creatori de mari valori spl- 
rituale. In anii existenței sale, 
teatrul a prezentat 130 de piese in 
premieră, a dat 5238 spectacole, 
vizionate 
Aproape

de 1540 000 spectatori. 
100000 pe stagiune!

P iii minerilor nici nu se pu-
1 teau gthdi, în vremurile de 

altă dată, să ia parte la cursuri 
care să le înlesnească cunoaște
rea, aprofundarea artei pe сап o 
îndrăgeau. Astăzi Insă, Școala 
populară de artă din Petroșani 
creată In anul 1963 oferă targi 
posibilități fiilor de mineri să facă 
cunoștință cu arta teatrală, muzi
ca, arta plastică. In anii de exis
tență, școala a dat 3024 de absol
venți, talentați artiști amatori, in
structori.

Ani frumoși, luminoși... Visele 
se materializează în toate dome
niile, ele devin realități. Sînt ant 
tri care, sub conducerea partidu
lui, oamenii trăiesc o altă viață 
O viață nouă, cu preocupări noi 
Toate drumurite stnt deschise spre 
lumină. Pe ele pășesc toți cel 
pentru care altă dată erau Inac
cesibile., Sînt anii luminoși al li
bertății... Й5

ÎN C1TEVA RÎNDURI .
In anii puterii populare, orașul 

Petroșani a cunoscut o dezvoltare 
nebănuită în trecut. Orașul și-a 
schimbat înfățișarea odată cu noile 
construcții, transformîndu-se cu a- 
devărat în centrul administrativ șl 
cultural al Văii Jiului. Populația a 
crescut cu 2,1 ori față de 1948. Co
respunzător cu această creștere s-a 
dezvoltat șl industria de bunuri de 
consum și spațiul locativ. Iată cî- 
teva cifre care oglindesc dezvolta
rea orașului Petroșani:

• In Ultimii ani s-au construit 
două cartiere Livezeni și Carpați 
— care însumează 3 000 de aparta
mente.

• S-au construit numeroase obiec
tive social-culturale printre Care: 
fabrica de pîine, fabrica de gheață, 
depozite de mărfuri, hale pentru 
piafă, 20 de magazine de desfacere, 
un cinematograf; se ailfi în con
strucție impunătoarea casă de cul
tură.

• Industria locală, care în trecut

nici n-a existat, în ultimii ani a 
produs 2700 garnituri de bucătărie, 
1700 canapele pat, 800 camere com
binate, 51 000 plapume etc., fiind în 
continuă dezvoltare.

• Dacă în 1950 s-au produs 3164 
tone de pîine, în 1963 unitățile fa
bricii de pîine din Petroșani au rea
lizat 13 266 tone produse de panifi
cație.

° S-au creat numeroase zone 
verzi, fețele de canalizare; s-au mo
dernizat căile de acces rutiere, ast
fel încît localitatea a luat o înfăți
șare cu totul nouă.

• Deservirea populației s-a îm
bunătățit considerabil prin lărgirea 
rețelei unităților cooperației mește
șugărești, în cadrul cărora funcțio
nează în prezent 62 de secții față

.de 24 cîte erau în 1959. Secțiile 
croitorie, cizmărie, radio, automoto, 
foto etc. au realizat în 1963 pres
tații în valoare de 10 769000 lei, 
față de 3778000 lei cft era valoarea 
prestațiilor în 1959.

Vedere panoramică a noului cartie de Ыоспгі Lh геш.
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Căutătorii
Ascuns în adîncul pămîntului căr

bunele din Valea Jiului îșl dormea 
liniștit somnul său de milioane de 
ani. Uneori subsolul și-a dezvăluit 
fără să vrea comorile ascunse cu 
stita grijă. Acest lucru s-a făcut eu 
totul întîmplător. Gu vreo 125 de ani 
în urmă, pădurarii ce se ocupau cu 
tăiatul lemnului au descoperit pri
mele aflorimente de cărbune. Miro
sind că-i rost de cîștig, o mină de 
capitaliști au început exploatarea 
cărbunelui.

Avizi după cîștiguri mari, capita
liștii exploatau fără milă atît pe 
muncitori cît și bogățiile subsolului. 
Cărbunele era extras din stratele 
groase, a căror exploatare ae făcea 
cu mai mici cheltuieli. Jefuite prin- 
tr-o exploatare irațională, bogățiile 
subsolului Văii Jiului păreau a fi e- 
puizate. De făcut cercetări pentru 
stabilirea exactă a caracteristicilor 
zăcămintelor nici vorbă. Astea erau 
costisitoare și nu stătea în firea ca
pitaliștilor să-șf știrbească profitu
rile prin investiții de cercetare. De-a 
lungul celor aproape 80 de ani de 
stSpînire capitalistă, n-au fost fă
cute decît trei încercări timide de a 
d< joperi noi zăcăminte de cărbune. 
Chiar și aceste încercări s-au făcut 
mai mult cu scopul de a descoperi 
strata ușor de exploatat, de a scoate 
cărbunele de unde era el mai bun. 
Lucrările de sondaj se făceau cu u- 
tifaje rudimentare. Forarea ere exe
cutată manual sau în cel mai feri
cit caz cu tracțiune animală. In ase
menea eondifil nu e de mirare că fo
rarea înainta cu viteza melcului 
După ce au scos stratele bogate în 
cărbune, capitaliștii au început să 
închidă minele una după alta, chi
purile că nu mai erau rentabile. A- 
ceastâ soartă au avut-o minele 
Cimpa I și П, Dîlja și Vulcanul. Că 
prin închiderea minelor au rămas 
pe drumuri, pradă șomajului, foa
metei și mizeriei 16 000 muncitori 
mineri — puțin le păsa capitaliști
lor. Au stors profituri fabuloase și 
asta era important pentru ei.

PR06RAM DE RADIO
27 august

•PROGRAMUL 1. 7.06 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,30 Muzică populară, 10,15 
Emisiune literară la cererea ascultă
torilor, 10,30 Melodii populate din 
Muntenia, 11,00 Piese de estradă de 
Compozitori romîni, 12,15 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I (reluarea e- 
misiunii din 26 august), 13,25 Cîn- 
tece populare interpretate de Maria 
Tănase, 14,10 Muzică ușoară, 14,30 
Prietena noastră cartea, 16,30 Muzi
că ușoară de Sile Dinicu, 17,30 Lec
ția de limba franceză. Ciclul I. 18,30 
Seară pentru tineret, 20,10 Cîntece 
din folclorul nou cerute de ascultă
tori. 21,10 Muzică de dans, 21.45 
Părinți și copii, 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL 11. 9,03 Din o- 
pwetele compozitorilor vlenezi, 9,30 
Vreau să știu, 10,00 Soliști și orches
tre de muzică populară, 11,15 Lecția 
de limba rusă. Ciclul 11 (reluarea e- 
misfunii din 26 august), 12,45 Mu
zică ușoară interpretată de Sorina 
Dan și Valentin Baciu. 14,11 Prelu
crări corale, 14,30 Muzică ușoară, 
15,05 Din cîntecele și dansurile po

poarelor, 15,45 Scriitori la microfon; 
Alexandru Andrițoiu, 18,00 Frag
mente din opera „Triștan șî Isolda’" 
de Wagner, 19,05 Muzică populară 
interpretată de Maria Butaciu și 
Die Udîlă, 19,30 Melodii distractive, 
20,10 Opereta „Secretul lui Marco 
Polo" de Francis Lopez (montaj mu- 
zical-llterar), 21,46 Muzică de dans, 
22,30 Clntăreți de operă din trecut

CINEMATOGRAFE
27 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un ctm care nu există; REPUBLI
CA , Kaloișn; PETRILA: Dintele de 
6ur; LONEA: Dezrădăcinați"; LI- 
VfiZENl: Doctor în filozofie; AN1- 
NOASA: Domnișoara barbă albas
tră; VULCAN : Căpitanul Fracasse; 
LUPENI — CULTURAL: Escondi
da; MUNCITORESC: Cauze drepte; 
URICANI: Electra.

de comori
In anii puterii populare, minele 

închise au început să fia readun la 
viață. Partidul și guvernul au luat 
măsuri de cercetare sistematică a 
subsolului Văii Jiului. Primele lu
crări de cercetare au avut les to a- 
nul 194?.

Căutătorii de comori și-au început 
astfel munca. începutul s-a făcut cu 
cîteva sonde de tip UM.T., C.AM.- 
500 și Strungul. Erau sonde cu tre
pied, fără turlă de adîncire cu o a- 
vansare doar de 40 metri pe lună. 
Industria noastră socialistă s-a dez- - 
voltat și în domeniul utilajelor de 
sondare pentru descoperirea bogă
țiilor subsolului, in prezent, cerce
tarea adîncurilor Văii Jiului se face 
cu 25 de sonde moderne, la nivelul 
tehnicii mondiale. Căutarea rezerve
lor de cărbune, constatarea grosimii 
stratelor, calității cărbunelui se face 
în prezent cu sonde Z.I.F. 650 fabri
cate în R.P.R„ la Tlrgoviște și 
Z.1.F.-1200,

înzestrate cu motoare puternice, 
sondele străpung măruntaiele pâmîn- 
tulUi pînă la 1200 metri adîncime. 
Foreza se învîrte amețitor și Cu fie
care învîrtitură sapa se înfige tot 
mai mult în adine. Probele dau sem
ne că zăcămîntul este aproape. Cînd 
foreze intră în straiul de cărbune, 
măsurătorile și calculele indică cifre 
uriașe. Sînt deci in subsol rezerve 
mari de cărbune, există pîine din 
belșug pentru industria noastră so
cialistă. Apoi, tractoare puternice, 
purtînd utilaje grele, urcă pe alte 
dealuri șî duduitul sondei se aude 
din nou.

Cite sondaje s-au făcut în anii 
noștri, numai în Valea Jiului, e 
greu de ținut socoteala. Sute, ba 
poate chiar mii. E explicabil. Viteza 
de avansare a crescut de la 40 me
tri Ia 130 metri fizici granic pe lună. 
Acest lucru se datorește nu numai 
utilajelor, ci șî calificării Și hărni
ciei sondorilor. Aproape 96 la sută 
din saiartațfî celor două șantiere de 
foraj din Valea Jiului sînt calificați. 
Fie că lucrează pe Dealul Biluguluf, 
Valea de Brazi. Lunca Jiului, Dîlja 
Mare, ori în alte locuri, sondorii în
registrează succese remarcabile. In 
întrecerea socialistă desfășurata în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării, toate brigăzile de sondori 
au îndeplinit și depășit planul de 
foraj. Comunistul Jerca Adrian, son
dor șef la locația 5720 Uricanî a în
registrat o depășire de plan de 85 
la sută. Calitatea recuperărilor în 
util a fost șî ea depSșftă cit 1 la 
sută, iar economiile înregistrate de 
la începutul anului și pînfi în pre
zent se cifrează Ia mai bine de 350 000 
lei.

Succesele obținute în căutarea co
morilor din adtncuri dovedesc că 
sondorii sînt la înălțime.

D. CRIȘAN
A N1CH1FOREL |
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La Vulcan, ta
flnuflca construe-
tarilor care înalță 
noile cartiere ale 
orașului a inter
venit un element 
nou: cofrajele gli
sante. Cu ajutorul 
lor. muncitorii 
șantierului ridică 
blocuri înalte ta- 
tr-un timp scurt.

* *

* .

Meci de antrenament Ia Petroșani
Data deschiderii campionatului ca 

tegoriei В se apropie cu pași re
pezi. In scurte perioadă ce a mai 
rămas pînă la disputarea meciurilor 
din prima etapă, echipele partici
pante sc pregătesc cu asiduitate. Sub 
îndrumarea atentă a antrenorilor, re
prezentativele minerilor din Petrila 
și Lupeni au ajunș cu pregătirile 
Intr-un stadiu avansat. Jocurile de 
verifieare de pînă acum, ca și cel 
din ziua de 24 august cînd cele 
două echipe s-au întîlnit la Petro
șani într-un meri de antrenament, 
au scos la iveală unele laturi po
zitive dar și unele lipsuri în pregă
tirea echipelor.

Fără îndoială că dintre cele două 
echipe care au evoluat luni pe te
renul din Petroșani mai mult fot
bal a dovedit că știe Jiul Petrila. 
Superioară din punct de vedere teh
nic, reprezentativa minerilor din Pe
trila a dominat aproape tot timpul. 
Cu toate acestea vechea lacună — 
lipsa de finalizare — se observă 
încă destul de pregnant. Atacanții, 
chiar și cel cu experiență, ratează 
ocazii deosebit de favorabile. Dacă 
ar fi să calculăm frecvența șutu
rilor la poartă, ea este net favora
bilă apărătorilor. Fundașul Cazan și 
mai ales Crăciun care a jucat la 
haliie au tras șuturi mai multe și mai 
periculoase la poarta apărată de Szik- 
lay decît atacanții. Și totuși, cu 
toată dominarea, scorul a rămas alb 
pînă în minutul 59.

Minerul Lupeni, cu multe elemente 
tinere în formație, a practicat. în 
prima repriză, un joc de cîmp fru
mos, cu pase pe jos dar ineficace. 
In a doua part» a întîlnirii a avui 
doar cîteva acțiuni răslețe. A fost

FOT В A L.
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suficient ca Csutak, să înscrie pri
mul gol ca apărarea, care în frunte 
cu Dan a dus greul, să cedeze și 
ea. In minutul 66 Libardi majorează 
scorul la 2-0, iar un minut mai tîr- 
ziu, la o nouă acțiune de atac, Sima 
înscrie în propria poartă. Al patrulea 
gol este înscris în minutul 74 de 
Ștefănescu.

Fără îndoială că la capitolul fina
lizare va trebui muncit mult cu am
bele atacuri, însă în mod mai ac
centuat la Minerul Lupeni. Este 
știut doar că fără a înscrie goluri 
nu se poate obține victoria. Deci 
muncă multă și perseverentă înainte 
de a fi prea tîrziu. Elemente tinere 
și talentate sînt, dar ele trebuie cres
cute cu grijă și simț de răspundere.

In întîlnirea de luni, echipele au 
folosit următorii jucători: JIUL PE
TRILA : Zamfir, (Gram), Nicoară, 
(Cazan), FRANC, Peleanu, (POPI, 
Cazan, (Penzeș), CRĂCIUN, Csutak, 
Martinovici, Casandra, Ștefănescu, 
Libardi, (Vlad), Achim, (Perones- 
cu). MINERUL LUPENI : Sziklay. 
(Constantinescu), Szenes, Sima, DAN 
II, LUBAN, Ambruș, Cărare, (BA- 
SARAB), COTROAZĂ, Pleian, Ha- 
lasz, Soptăreanu, (CĂRARE).

d. а

PUBLICITATE
0. C. L. Produse industriale Petroșani

SERVICIUL COMERCIAL

Anunță părinfsi
MfeaMfeMMBGOOOOOCC .ЛХЛОГ X "OcaOOOGOOOCOOOOOOO ObQOCDoa

In magazinele de confecții spe- ! 
cializate se găsesc în caniitAfi І 
suficiente, de toate mărimile, ■ 

II UNIFORME ȘCOLARE I 
Vînzarea se face și eu plata în rate.

Procur ați-vă din timp uniformele școia- ■ 
re pentru copiii dumneavoastră 1

O. C. L. Produse industriale 
Petroșani

Anunță deschiderea, începînd 
cu data de 19 august a. c., a 
EXPOZIȚIILOR DE MOBILA

și ARTICOLE CASNICE C|| VÎNZARE
din orașul Lupeni (în sala de spori) des
chisă silnic între orele 10—14 și 17—20 

și în orașu Vulcan (în magaz nu 
de desfacere) deschisă zilnic înira 
orele 8—12,30 și 16,30—19,45.

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

Piticii au îneîntat 
din nou

La Petroșani, obiceiul bun de a se 
organiza, în deschidere la meciurile 
mari, întîlniri de fotbal între echi
pele de pitici se pare că a prins ră
dăcini. Obișnuiți cu meciurile din
tre copii, spectatorii le așteaptă cu 
nerăbdare. Nu mică le-a fost satis
facția și luni, cînd echipele de pitiri 
de la Jiul Petrila și Minerul Lupeni 
au confirmat, și nu pentru prima 
oară, că în Valea Jiului sînt mulți 
copii talentați și cu perspectiva de 
a deveni fotbaliști de primă mînă.

Jocul practicat de cele două echi
pe a îneîntat pur și simplu pe spec
tatori. Acțiuni desfășurate pe un 
front larg, pase dintr-o bucată, 
schimburi de locuri și acțiuni de 
atac soldate cu șuturi puternice la 
poartă au fost procedee tehnice și 
tactice posedate aproape în egală 
măsură de ambele formații. Mai ru
tinată însă, cu pitici mai... „voinici" 
echipa din Lupeni a învins cu sco
rul de 2-1. La 1-1 însă, la un atac 
al echipei din Petroșani, șutul „bom
bă" al unui „uriaș" a „zguduit" 
bara echipei adverse. De fapt din 
întîlnirea de ieri învingător a ieșit 
fotbalul din Valea Jiului, sau mal 
bine zis viitorul lui. Asta, bineîn
țeles, cu o condiție : să se persevereze 
pe calea bună pe care s-a pornit
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Sărbătorirea zilei de 23 August 

în străinătate
ULAN BATOR 25. Coresponden

tul Agerpres, Silviu Podină, trans- 
kmite :

In cinstea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, Gh. Stoian, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. Romî
ne în R. P. Mongolă, a oferit o re
cepție în saloanele restaurantului 
„Ulan Bator".

Au participat S. Luvsan, membru 
al Biroului Politic al C.C. ai Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, N. Jag- 
varal. membru al Biroului Politic 
și secretar al С. C. al 
Dughersuren, membru 
Politic, secretar al C.C.
B. Lhamsuren, membru
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., N. Luvosonravdan. mem
bru supleant al Biroului Politic
C. C. al P.P.R.M., președinte al 
miletului controlului de partid, 
Dughersuren. ministrul afacerilor
terne al R. P. Mongole, miniștri, 
funcționari superiori din ministere, 
etc.

In aceeași seară. Gh. Stoian a o- 
ferit' o gală de filme documentare.

P.P.R.M., T. 
al Biroului 
al P.P.R.M.. 
supleant al

vîntare consacrată succeselor po
porului romîn.

☆
DAMASC 25 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, la Centrul cultural din 
Damasc a avut loc o gală de filme 
în cadrul căreia au fost prezentate 
filmul artistic „Post restant" și două 
filme documentare. Au participat nu
meroase personalități politice, diplo- 
mați, ziariști, oameni de afaceri, hi 
aceeași zi, posturile de radiodifuziu
ne siriene au transmis o emisiune 
de muzică închinată compozitorului 
romîn. Paul Constantinescu.

☆
CONAKRY 25 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a XX-a

versări a eliberării Romîniei, Ivan- 
ciu Popescu, însărcinat cu afaceri 
al R. P. Romîne la Conakry, a ofe
rit o recepție în sala primăriei din 
Conakry. Au participat numeroase 
personalități politice.

Ziarul „Horoya" a publicat un 
articol redacțional referitor Ia însem
nătatea zilei de 23 August, iar pos
tul de radio Conakry a transmis o 
emisiune consacrată aceluiași eveni
ment.

al 
lui 
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MOSCOVA 25 (Agerpres).
La Moscova a apărut Volumul 

48-lea al operelor complete ale 
V. I, Lenin. Volumul cuprinde
de scrisori care n-au fost incluse în 
edițiile precedente. Dintre acestea, 
70 de scrisori sfnt inedite. Noul vo
lum reflectă perioada noiembrie 
1910 — iulie 1914.

NNO muncitori turci 
mi părăsit țara 

în Căutare de lucru

ani-

Funeraliile lui Palmiro Togliatti

al 
Co-
М.
ex-

ISTANBUL 25 (Agerpres).
După cum relatează presa turcă, 

în perioada 19611964 peste 80000 
de muncitori au plecat în străinăta
te. în căutare de lueru.

Majoritatea celor plecați s-au în
dreptat spre Germania occidentală, 
Belgia, Austria și Olanda.

In prezent, peste 200 000 de mun
citori turci așteaptă viza pentru a 
pleca în străinătate. în căutare de 
lucru. Ziarele turcești explică acest 
fenomen prin creșterea șomajului în 
țară.

ROMA 25. Corespondentul Ager
pres, O. Paler, transmite :

Marți după-amiază au avut loc 11 
Roma funeraliile lui Palmiro To
gliatti, secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, militant de sea 
mă al mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Peste 500 000 
de persoane se aflau în fața se 
diului C.C. al P.C.I. din Via delle 
Botteghe Oscure și în Piața Vene
ția din apropiere. La ora 16 (ora 
Romei) sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Palmiro Togliatti a fost scos 
din clădirea C.C. al P.C.I. și așezat 
pe carul funebru.

Palmiro Togliatti a fost condus 
pe ultimul său drum de sute de mii 
de comuniști, oameni ai muncii, ce
tățeni din capitală și din toate re
giunile Italiei. Cortegiul lung de

cîțiva kilometri a parcurs pe rînd 
străzile Dei Fori Imperiale, Cavour, 
Manzoni pînă în Piața San Gio
vanni, unde a avut loc mitingul de 
doliu. Deasupra mulțimii imense ca
re popula piața și străzile învecina
te fluturau mii de drapele roșii și 
drapele naționale în bernă.

La mitingul de doliu, au 
vîntul Luigi Longo, secretar 
adjunct al P.C. Italian,
Ibaruri, președinte al P.C. din Spa
nia și Leonid Brejnev, membru 
Prezidiului si secretar al 
P.C.U.S.

Din Piața San Giovanni 
funebru s-a îndreptat spre 
Verano unde Palmiro Togliatti a fost 
înhumat alături de alți fruntași ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
din Italia.

luat out
general 
Dolores

al
C.C. al

cortegiul 
cimitirul

*

NEW DELHI 25 (Agerpres).
Presa indiană acordă un spațiu 

larg succeselor obținute de poporul 
romîn în cei 20 de ani de la elibera
rea țării. Ziarul „Finnancial Ex
press" publică două pagini ilustrate 
cu fotografii, scoțînd în evidență 
realizările economice ale Romîniei. 
’La rîndul său, „Sunday Standard" 
consacră, de asemenea, o pagină fes
tivă progresului științei și culturii 
roiBînești.

☆

TEHERAN 25 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Vasile Moșoiu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Romîne la Teheran, a oferit o recep
ție. Au participat numeroase perso
nalități ale vieții politice, economi
ce și cultural-artistice din capitala 
Iranului, conducători ai unor insti
tuții centrale, ziariști. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Teheran 
și alți membri ai corpului diplomatic.

R. P.

După conferința
MONROVIA 25 (Agerpres).
La încheierea conferinței celor pa

tru șefi de state — Guineea, Coasta 
de Fildeș, Sierra Leone și Liberia 
— care s-au întîlnit la Monrovia 
pentru a lua în discuție posibilitatea

SITUAJIA DIN CONGO

☆

, EREVAN 25 (Agerpres).
La 24 august a avut loc la Ere

van o adunare consacrată celei de-a 
XX-a aniversări а eliberării Romî
niei de sub jugul fascist. Cunoscu
tul om de artă Mgher Abeghian a 
vorbit despre relațiile de prietenie 
care s-au statornicit între Romînia 
și Armenia sovietică. Academicianul 
Gheorghe Mihoc — conducătorul de
legației ARLUS — a rostit ѳ eu-

☆
Cu prilejul zilei de 23 August, la 

Teheran a ieșit de sub tipar traduce
rea în limba persană a 
„Ion" al 
breanu.

romanului
scriitorului Liviu Re-

LEOPOLDVILLE 25 (Agerpres). 
Agenția France Presse transmite;

Mercenari albi, în majoritate a- 
ceiași care au fost în trecut în Ka
tanga, sosesc cu zecile la Leopold
ville. Sud-rhodesieni, sud-africani. 
englezi, belgieni și francezi — în to
tal peste 100 de persoane — și-au 
stabilit cartierul general la barul 
hotelului Memling, în plin centrul' 
capitalei congoleze. Cei mai mulți 
dintre aceștia au sosit fără contract, 
și chiar fără să aibă siguranța că 
li se vor achita cheltuielile de călă
torie, sperînd doar să fie angajați de 
Chombe.

Pe de altă parte, se află din sur
să de încredere că două avioane, ca
re au adus 50 de piloți și tehnicieni

sud-africani, au aterizat duminică 
pe aerodromul bazei aviației congo
leze de la Kamina. Totodată, guver
nul Chombe intenționează să consti
tuie o brigadă de șoc compusă ex
clusiv din mercenari sud-africani. 
Această veste nu a fost dezmințită 
de sud-africanii care au sosit la 
Leopoldville, ci dimpotrivă, confir
mată cu precizarea că în fruntea a- 
cestei brigăzi va fi numit maiorul 
englez Mike Hoaxe, care a luptat 
în Malaya.

de la Monrovia 
creării unei zone a liberului schimb 
pe continentul african, a fost dat 
publicității un apel comun adresat 
tuturor statelor membre ale Organi
zației unității africane (O.U.A.), jr 
legătură cu situația din Congo.

In apel, cei patru șefi de state își 
exprimă îngrijorarea față de evolu
ția evenimentelor din Congo și apre
ciază că nici o țară africană nu poa
te să rămînă indiferentă în fața fap
tului că zilnic își pierd viața în lup
te sute de africani. Ei deplîng, tot
odată, înrăutățirea relațiilor între 
Leopoldville și Brazaville. Consta- 
tînd că o comisie de mediere, con
ciliere și arbitraj nu a fost 
cătuită, apelul cere tuturor 
lor O.U.A. să consimtă ca 
rialul O.U.A. să numească
sie specială de anchetă pentru sta
bilirea faptelor și inițierea unei ac
țiuni coordonate a statelor africane 
independente în sprijinul păcii.

încă al- 
membri- 
secreta- 
o comi-

Președintele Makarios a sosit la Atena
ATENA 25 (Agerpres).
La invitația primului ministru G. 

Papandreu, marți dimineața a sosit 
la Atena președintele Ciprului, Ma

karios.

In aceeași zi, relatează agenția 

France Presse, președintele Makarios

a avut o întrevedere cu premierul 
grec.

Adresîndu-se ziariștilor după în
trevedere, premierul Papandreu a 
declarat că între el și președintele 
Makarios „s-a stabilit o înțelegere 
deplină în ceea ce privește scopurile 
și mijloacele în problema cipriotă".

ADDIS ABEBA, la marea sală 
a Casei Africii din Addis Abeba 
s-a deschis ta 24 august cea de-a 
2-a conferință a Comisiei africane 

* pentru problemele statisticii agri- 
î cole, înființată in anul 1962, la re- 
I comandarea Organizației Națiunilor 

Unite pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.).

Lucrările sesiunii vor dura pînă 
la 1 septembrie.

♦ *
★

ț

î
i
I•f♦♦

SINGAPORE. Autoritățile fede
rației Malayeze au anunțat insti- '■ 
tuirea unor restricții la tranzitul i 
de mărfuri olandeze prin Singa- ' 
pore. Această măsură a fost 
doptată deoarece Olanda a reluat, < 
recent, relațiile diplomatice și co- i 
merciale cu Indonezia. ,

JOHANNESBURG. Daminfcă;
s-au născut la Capetown doi frați < 
siamezi, cu capete lipite. Starea .

In câteva rânduri

Mari frâmîntări în Vietnamul de sud
SAIGON 25 (Agerpres).
Demonstrațiile studenților și bu- 

diștitor la Saigon și în alte orașe 
principale ale Vietnamului de sud 
au luat o deosebită amploare. Intre 
demonstranți și poliție au avut loc 
luni numeroase ciocniri care s-au 
soldat cu morți și răniți.

Pentru a evita reeditarea tulbură
rilor. care au dus anul trecut la răs
turnarea regimului lui Ngo Dinh 
Diem. actuala junta militară a anun
țat, în zorii zilei de marți, adopta
rea unor măsuri destinate, după pă
rerea autorităților, să reducă din 
amploarea demonstrațiilor. Printre 
acestea se numără promisiunea de 
a revizui așa-numita „Cartă națio
nală", constituția provizorie promul
gată cu 9 zile în urmă și care acor
da împuterniciri dictatoriale noului 
președinte al Vietnamului de sud, 
generalului Nguyen Khanh.

, In ciuda măsurilor anunțate, marți 
dimineață, la Smgon au reînceput 
demonstrațiile Antiguvernamentale. 
Zeci de mii de oameni 
străzile capitalei
scandînd lozincile „Jos 
„Jos Khanh l“. Palatul 
a fost înconjurat de 
care au făcut cunoscut, 
blic, programul de revendicări, cu-

prinzînd: abrogarea „Cartei națio
nale", anularea restricțiilor de cir
culație și a cenzurii, părăsirea de 
către generali a vieții politice și re
încadrarea lor în armată, eliminarea 
tuturor membrilor fostului partid 
diemist, care ocupă încă poziții im
portante în administrație, înlocuirea 
actualului consiliu militar printr-un 
consiliu compus din personalități 
civile.

deocamdată.

★

au umplut 
sud-vietnameze, 

dictatura !“, 
prezidențial 

demonstranți 
în mod pu-

SAIGON 25 (Agerpres).
Sub presiunea puternicelor demon

strații care au loc de mai multe zile 
la Saigon, generalul Nguyen Khanh 
a fost nevoit marți să demisioneze 
din funcția de președinte al Vietna
mului de sud. Postul de radio Sai
gon a transmis marți după-amiază o 
declarație a Consiliului militar re
voluționar sud-vietnamez în care se 
precizează că a fost abrogată „Carta 
națională" (constituția provizorie), 
se va proceda la alegerea unui nou 
președinte, va fi dizolvat Consiliul 
militar revoluționar, iar noul șef de 
stat va convoca o Convenție Națio
nală (Adunare Națională) „care iva 
fi însărcinată să creeze instituții ia- 
ționale". Comunicatul prevede jcă 
actualul guvern vietnamez este 4n-

puternicit să rezolve, 
problemele curente.

Reține atenția precizarea că ac
tualul consiliu militar revoluționar 
se va transforma într-un „organism 
mixt civilo-militar". Potrivit agen
ției France Presse, alegerea noului 
președinte sud-vietnamez ar putea a- 
vea loc miercuri dimineața.

Agenția France Presse menționea
ză că nu va fi dat un anunț oficial 
cu privire la demisia generalului 
Nguyen Khanh, deoarece, în confor
mitate cu hotărîrile Consiliului mi
litar revoluționar, el este însărcinat, 
împreună cu miniștrii săi, să asigu
re rezolvarea problemelor 
pînă la alegerea noului șef

Corespondenții agențiilor 
tale de presă transmit, în
timp știri, potrivit cărora marți du
pă-amiază au continuat demonstra
țiile antiguvernamentale. La Saigon 
de piidă, sute de studenți au ocupat 
pentru mai bine de trei ore birourile 
șf studiourile radiodifuziunii. Stu
denții s-au retras numai în urma in
tervenției unui batalion de parașu- 
tiști. Observatorii politici apreciază 
că situația continuă să fie neclară.

curente 
de stat, 
occidea- 

aceâașî

SANAA. Agenția MEN transmi-
• te că unități ale forțelor armate 
I din Federația Arabiei de Sud au 
J deschis focul în noaptea de durni-
> nică spre luni, împotriva orașului
> yemenit Baida, situat în apropiere
> de frontieră. Focul a continuat 
t timp de patru ore, provocînd dis- 
ț trugerea unor case.
І CIUDAD DE GUATEMALA. La
• Ciudad de Guatemala s-a anunțat
♦ că guvernul Republicii Costa Rica 
І a hotărît să restabilească rela- 
J țiile diplomatice cu Guatemala.
* care au fost întrerupte în 1963, ca
♦ urmare a loviturii de stat militare
* care a înlăturat regimul fostului 

președinte guatemalez, Ydigoras.
BERLINUL OCCIDENTAL. Po

trivit datelor publicate de Direcția 
statistică din Berlinul occidental, 
în comparație cu luna august a fi
nului trecut, prețurile au crescut 
la cartofi cu 43,5 la sută, la mar- 
garină cu 3,8 la sută și la alte pro
duse alimentare.

V71RȘOV/A. La invitația Consi
liului de Stai al R. P. Polone, o 
delegație a Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar, în frunte cu 
Rashidi Kawawa. vicepreședinte al 
Republicii se află în vizită în R. P. 
Polonă.

SANTIAGO DE CHILE. Sindi
catul muncitorilor metalurgi.ști de 
la întreprinderea carboniferă „Lota 

' 'l să spri-
• jine greva celor 9 800 mineri ai a- 
Z cestei întreprinderi.•♦ ■ 

*

*
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* și Schwagner" a hotărît

celor doi gemeni este satisfacă- ♦ 
toare. Medicii intenționează să e- _ 
fectueze o operație de separare a J 
celor doi frați.

LONDRA. Petrolierul britanic 4 
„Esso Norway" de 48 200 tone seî 
află în flăcări la 60 de mile sud- 1 
est de localitatea Sallal situată peî 
coasta sultanatului Mascat. 60 des 
membri ai echipajului au părăsit I 
vasul. Comandantul și patru ofi- • 
țeri au rămas pe bordul navei. î

PRAGA. La Praga а sosit o de- j 
legație comercială și industrială o- 4 
Jandeză care va avea convorbiri 4 
cu privire la colaborarea econo- I 
mică dintre R. S. Cehoslovacia și J 
Olanda. *

ULAN BATOR. In foaierul ci- 4 
nematografului central din Ulan I 
Bator s-a deschis, sub auspiciile î 
Comitetului mongol al păcii și T 
prieteniei și al Asociației de prie- 4 
tenie mongolo-romîne, expoziția 1 
„i

TOKIO. La 
cel de-al X-Iea 
lor japoneze, 
oca. 10 000 de 
toate colțurile țării.

Participantele la congres au 
ganizat, la 24 august, o mare 
monstrație care s-a desfășurat 
lozincile: „Vrem învățămînt pen
tru copiii noștri", „Pace în în
treaga lume", „Interzicerea tutu
ror experiențelor atomice".

î

R. P. Romlnă în plin progres", t
Tokio s-a deschis 
Congres al mame

la 
femei venite

t
care participă î
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