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Din primul schimb după marea sărbătoare, strunga
rul Gaia Mircea de la U.R.U.M.P. lucrează cu multă 
perseverență pentru a obține noi succese In muncă.

La Uricani 
întrecerea continuă Două sectoare față-n față

6rijă față de
Muncitorii mai îh vîrstă 

de la preparația Petrila 
vorbesc adesea cu tinerii 
despre condițiile grele în 
care ei au lucrat înainte 
de eliberarea patriei. Teh- 
nica securității și protecția 
mtg.^ii erau neglijate. Ex
ploatarea nemiloasă a mun
citorilor se împletea cu bo- 
Tile profesionale, cu lipsa 
-de protecție a muncii, cu 
sute și sute de accidente.

In anii puterii populare 
partidul și statul nostru so-

oamenii muncii
cialisț acordă o mare aten
ție protecției muncii. In 
fiecare an se cheltuiesc su
me mari din fondul sta
tului pentru tehnica secu
rității și protecției muncii. 
Numai în cursul acestui 
an, de exemplu, s-au chel
tuit la preparația Petrila 
237 000 lei pentru echipa
ment de lucru, alimentație 
specială, echipament de 
protecție, articole sanitare.

C. BADUȚA
Petrila

Acum, la sfîrșitul celei 
de-a 8-a luni din acest an, 
în abatajele minei Uricani 
pușqăturile sună mai des. 
ciocanele pneumatice muș
că mai adine din cărbune. 
O lozincă afișată în sub
teran sună : „Cocsăriilor - 
cărbune mult, curat și ief
tin". Și, ca semn că în
trecerea continuă cu ace
eași pasiune, minerii de 
aici nu-și precupețesc nici 
timpul și nici eforturile 
pentru a zmulge din mă
runtaiele pământului cît 
mai multe roade în vede
rea îndeplinirii înainte de 
termen a angajamentelor 
de întrecere luate pe între
gul an 1964. Iată cîteva 
exemple :

De trei oii tlt ртгн 
aoiajamentul

Cu cîtva timp in urmă, 
schimburile din brigada co
munistului Pînzaru Alexan 
dru s-au adunat într-o 
consfătuire pentru a-și spori 
angajamentele de întrecere. 
Din cei 12 oameni prezenți, 
10 au făcut propuneri con
crete.’In final s-a hotărît: 
pușcarea frontului de lucru 
— de două ori pe schimb, 
sporirea angajamentului de 
la 500 la 800 -tone.

Utîlizînd bine timpul de 
lucru, oameni au pușcat de 
Șîte trei ori într-un schimb, 
repetînd acest ritm de 3-4 
ori pe săptămînă. Datorită 
acestui fapt, brigada eomu 
nistului Pînzaru Alexandru 
a dat peste plan 2 400 tone 
de cărbune depășind de 
trei ori angajamentul luat 
pe luna august.

Indi Hnitiel
Graficele de întrecere, 

panourile, gazetele de pe
rete de la mina Uricani 

popularizează alte și alte 
nume de mineri eviderițiați. 
De la brigada lui Rudic 
Constantin, care- a* sporit 
productivitatea muncii a- 
proape la dublu și pînă la 
cele ale minerilor din bri
găzile conduse de Uliu 
Gheorghe. Cazan Stelian, 
Orban Blaj, Țeodorescu 
Stancu, Hrițcan Vasile, Ma- 
nolache Vasile pe pieptul 
cărora strălucește distincția 
de fruntaș în întrecere, 
realizările sînt tot mai 
substanțiale. Imbunătățin- 
du-și munca de la o deca
dă la alta, brigăzile minei 
Uricani și-au sporit pro
ductivitatea muncii.

Minerii acestei tinere ex
ploatări sînt hotărîți să 
dezvolte succesele spre a 
îndeplini cu succes anga
jamentele de întrecere lua
te pe întregul an 1964.

De calitate ;i ieftii
De la începutul acestui 

an și pînă acum, brigada 
condusă de Maftei Stan a 
trimis la ziuă peste plan 
un tren de cărbune lung de 
un kilometru și jumătate. 
Dacă s-ar urmări fișele de 
consum >de materiale,-' ■ ele 
ar oglindi și alte realizări. 
Hotărîți să reducă prețul 
de cost al „materiei prime" 
pe care o trimit cocsăriilor 
din Hunedoara, minerii din 
brigada lui Maftei Stan au 
redus consumuf de lemn.

Reducerea prețului de 
cost a devenit o preocupa
re a tuturor brigăzilor de 
mineri de la Uricani. Da
torită acestui fapt, în cele 
8 luni care au trecut din 
acest an s-au realizat eco
nomii în valoare de 
800 000 lei.

A. NICHIFOREL

In activitatea colectivului minei 
Vulcan s-a produs în ultimul timp 
uh salt calitativ. După primele 5 luni 
din acest an graficul de producție 
indica un minus de 4 672 tone de 
cărbune. Pentru remediere s-au apli
cat o seamă de măsuri care și-au 
dovedit din plin eficacitatea. Ca ur
mare în următoarele două luni, prin 
depășirea planului cu peste 7 500 
tone de cărbune, minusul a fost re
cuperat, realizîndu-se un plus de 
producție la zi de peste 3 000 tone.

Fără îndoială, rezervele interne, 
posibilitățile de îmbunătățire a ac
tivității exploatării încă nu s-au e- 
puizat. O rezervă însemnată pentru 
îmbunătățirea activității exploatării 
o constituie generalizarea experienței 
colectivelor fruntașe îndeosebi în 
cadrul sectoarelor rămase în urmă. 
Vom compara două colective, punem 
față în față două sectoare vecine, 
care au avut, pînă nu de mult ră- 
mîneri în urmă, dar prin măsurile 
aplicate unul a pornit înainte, pe ca
lea succeselor^ pe cînd celălalt conti
nuă să bată pasul pe loc.

Iată sinteza activității celor două 
sectoare pe ultima lună:

SECTORUL I: Un plus de 2135 
tone de cărbune.

SECTORUL II : un minus de 1052 
tone cărbune.

Se spune că ambele sectoare au 
condiții asemănătoare; sînt formate 
din colective tinere. Care ar fi ex
plicația realizărilor lor diferite ? Să 
urmărim, în scopul găsirii răspunsu
lui, un dialog între cele două sec
toare care să constituie și un schimb 
de experiență.

SECTORUL I: Aveam si noi un 
minus de peste 4000 tone de cărbu
ne. Inceplnd din luna iunie am apli
cat insă o seamă de măsuri pentru 
redresarea activității noastre, ne spu
nea tinărul inginer Surulescu Dan, 
șeful sectorului. Pe baza învățămin
telor trase din lunile precedente, am 
avut In vedere, mai ales, crearea u- 
nor condiții optime brigăzilor. In 
acest scop au fost reamenajate li
niile ferate pe o distanță de peste 
700 ml, s-au curățat canalele, s-au 
rebandajat peste 100 m l de galerii, 
s-a extins iluminatul fix pe mai mul
te orizonturi. Drept urmare, s-au a- 
sigurat condiții pentru o mai bună 
aprovizionare a brigăzilor.

SECTORUL II: Colectivul nostru 
continuă să întîmpine greutăți, mai 
ales din cauza deficiențelor la trans
port. ne spune inginerul Apostu Vic-

1. DUBEK
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LA DÎLJA, AVANPREMIERĂ
Acum un an, tot pe la începutul 

lui august, urma să intru în sub
teran, la Dîlja. Ca să cîștigăm 
timp, mecanicul șef al minei veni 
cu o propunere :

— Am putea să nu ne mai îm
brăcăm pentru subteran. Galeriile 
sînt curate și nici n-avem mult de 
mers.

Cu cîteva zile în urmă — din 
nou la Dîlja, în subteran. De data 
aceasta insă, ca să poți vedea cît 
de cît din ceea ce va ft una din

tre cele mai mari mine ale Văii 
Jiului, trebuie să te grăbești să 
prinzi „personalul", căci la Dîlja. 
la intrarea în șut ai acum în față 
aceeași imagine care se repetă de 
mulți ani la Lupeni: minerii iau 
loc in „cărucioare" al căror con
voi dispare pe gura galeriei, pur- 
tînd cu el fascinanta constelație a 
lămpilor de mină...

Deocamdată, traseul „persortala- 
lui‘ remorcat de locomotive elec
trice cu irolei este de 2 km/ cu- 
rînd însă el va ajunge la 4 360 
m. Prima stație: blocul I. Aici ga
leria de coastă se ramifică și nu 
departe se aud semnalele puțului 
orb nr. 1. Colivia urcă și coboară 
fără răgaz, căci deservește patru 
orizonturi. Da, patru orizonturi se 
ramifică pe scheletul acestui puț 
la a cărui adincime ortacii lui 
Bartha Coloman lucrau acum un 
an. Bartha Coloman și ortacii lui 
s-au mutai cu întregul lor „arse
nal"' de grefiere, perforatoare grele.

chible la puțul orb nr. 2 pe care 
îl sapă acum și dacă vrei să a- 
jungi acolo, trebuie să mai mergi 
încă o bucată de 
drum cu trenul 
electric.

Brigăzile de 
mineri se răsfiră 
pe mari distanțe 
prin adincurile 
Diljei, dar în ju
rul puțului orb nr.

I sînt 
cele 
dintre 
revine
de onoare: de a 
pregăti darea în 
exploatare a în- 
tîiului sector pro
ductiv al Diljei.
Primele tone de 
cărbune ale aces- 
iei noi exploatări 
sint așteptate la 
ziuă în prima Iu
rtă 
it or.

— Pînă atunci
— spunea tov.

Munteanu, 
minei, nu 
este mult 
dar volumul

cutat este mare. Acum insă bri
găzi bune care știu să dea bătălia 
pentru realizarea acestui obiectiv.

— ortacii 
loan au 
a princi-

concentrate 
mai 
ele. Lor le 
o sarcină

a anului vi-

Pe galeria principală a minei Dîlja, maiștrii 
Mînecan Vasile și Rodeanu Remus. împreună cu 
cîțiva mineri, s-au oprit pentru cîteva clipe spre a 
vedea ce au de făcut în schimbul care urmează.

Bătălia se dă, intr-adevăr, pe 
toate fronturile. La cel mai de jos 
orizont el Diljei — 442 
brigadierului Dușan 

atacat galeria de acces
palei stații de evacuare a apelor, 

fi o stație de pompare moder- 
prima la această exploatare, 

același orizont, brigada lui Pe- 
Gheorghe betonează transver-

Va 
nă. 
La 
reș
sala ce străpunge adincurile, spre 
bogăția cărbunelui.

La orizonturile superioare lucră
rile de pregătiri sînt cu atit mai 
avansate cu cit ne apropiem de 
nivelul galeriei de coastă — ori
zontul 607. La orizontul 482 poate 
fi văzută la lucru brigada lui Mi
hai Dumitru. Acum un an, ortacii 
acestei brigăzi săpau casa mași
nii de extracție la puțul orb nr. 2. 
Astăzi, sub cupola subpăminteană 
de proporțiile unei săli de specta
cole — rod al priceperii și hărni
ciei brigăzii iui Mihai — mașina 
de extracție coboară pe verticală 
chible cu bolțari, ridică din adine 
sterilul excavat 
Bartha Coloman 
menajează acest 
di brigadierului
multan un întreg complex de lu
crări : săparea galeriei transver
sale de la orizontul 482, betonarea 
ei, amenajarea liniei ferate. Ortacii 
erau grăbiți: evacuau uneltele de
oarece sosise artificierul să încar-

de ortacii lui 
care sapă și a- 
puț. Acum, orta- 
Mihai execută si-

ing.
șeful
mai
timp,

de lucrări ce mai
trebuie încă exe-
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I
 Laboratorul de analize fizico- 
chimice de la ICEMIN execută 
o gamă variată de analize nece
sare în domeniul protecției muncii 
și securității miniere.

Noi zone verzi 
la Uricani

La Uricani munca patriotică a ce
tățenilor pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localității a cu
noscut în acest an un avînt deosebit. 
Prin grija comitetului executiv al 
sfatului popular au fost prelucrate 
amănunțit cu toți deputății sarcinile 
ce revin fiecărei circumscripții elec
torale în munca de înfrumusețare. 
Deputății, la rîndul lor, au dezbătut 
pe larg, cu cetățenii aceste sarcini 
și au inițiat acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea zonelor verzi, 
repararea de drumuri, podețe etc.

Prin cele 34 000 ore de muncă pa
triotică efectuate de la începutul a- 
nului s-au obținut economii în va
loare de 82 450 lei. Cei 6 100 de ce
tățeni participant la lucrările de în
frumusețare au extins cu 2 000 m p 
suprafața zonelor verzi și au sădit 
aproximativ 5 000 fire de flori.

Pentru contribuția pe care au a- 
dus-o la înfrumusețarea orașului me
rită să fie evidențiați cetățenii din 
circumscripțiile electorale unde acti
vează deputății Ciora Cornel, Cuzu- 
ban Gheorghe, Brănescu Maria, 
Mischie Maria.

VASILE COCHEGI 
corespondent



STEAGUL ROȘU

TINERI, FAPTE, IDEALURI
In sectoarele minei Petrila îți 

desfășoară activitatea, alături de 
vîrstnici, peste 1 000 de tineri. Ur- 
mind exemplul comuniștilor care 
se află în primele rînduri în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
producție, tinerii de la mină aduc 
o contribuție de seamă la realizarea

Pasiune pentru nou 
și artă

Cum intri in incinta minei Petrila, 
ie întîmpina panoul inovatorilor. Un 
portret de tinăr îți atrage atenția. E 
chipul lăcătușului Antal Ervin d'n 
Sectorul electromecanic. Dragostea 
sa față de meserie, buna pregătire 
profesională l-au situat pe Ervin, în
că din primii ani după terminarea 
uceniciei, in rîndurile celor mai vred
nici meseriași, ale inovatorilor.

Deși tinăr. Antal Ervin a devenit 
unul dintre cei mai activi inovatori. 
In anul trecut șl In primele 8 luni 
din acest an, el a prezentat cabine
tului tehnic 7 propuneri de inovații, 
care și-au găsit aplicarea în proce
sul de producție. „Sanie opritor de 
vagoneți in colivie" „Schema pro- 
ttjâriî cilindrilor de aer comprimat 
la macazul automat contra apei și 
noroiului", „Placă de glisare prin 
fixare cu butoane și pene la împin- 
gătoare de vagoneți in colivii" sint 
numai trei dintre ele. Dătbrilă re
zultatelor bune obținute in introdu- 
cerea noului in producție, Antal Er- 
oin a fost recompensat de mai multe 
ori de conducerea minei și distins 
cu insigna de inovator.

Aceeași dragoste ca pentru mese
rie o depune tinărul Ervin și pentru 
artă. El activează in echipa de tea
tru a clubului din Petrila și este 
nelipsit de la repetiții, unde depune 
interes pentru interpretarea la un 
nivel tot mai înalt a rolului încre
dințat.

Utemistui Antal Ervin e doar unul 
dintre tinerii de frunte cu care co

in timpul liber.

sarcinilor ca ateu tn fața colecti
vului. Fi sînt în permanență pre
ocupați să sporească producția de 
cărbune, să-ți ridice nivelul pro
fesional, să-și îmbogățească cu
noștințele de cultură generala. Să 
ne oprim asupra cîtorva tineri pen
tru a le cunoaște preocupările.

lectioul minei Petrila se mindrefte. 
Privindu-i portretul de pe panoul 
Inovatorilor nu poți să nu-i citeții 
pe față optimismul Și încrederea In 
viață.

Brigadier 
la 25 de ani

Cînd l-am .solicitat pe tinărul 
Toma Horea, activist ai comitetului 
,U.T.M, de la mina Petrila să ne vor
bească despre unul dintre tinerii șefi 
de brigăzi, a stat puțin pe gînduri 
apoi ne-a spus:

—- In sectoarele exploatării avem 
mai mulți tineri brigadieri care fac 
cinste organizației noastre. După ce 
se consultă cu tov. Popovici Mi
hai, secretarul comitetului U.Ț.M. 
din sectorul 1. continuă: Unul din
tre tinerii inimoși, stăpîni pe mese
rie și plini de inițiativă este utemis- 
tul Oană Dumitru. A fost șef de 
schimb în mai multe brigăzi, iar a- 
cum, la al 25-lea an din viață, a de
venit brigadier.

De-o vîrstă cu cei pe care-i con
duce. nici nu-ți vine să crezi că 
Oană Dumitru e șeful de brigadă. 
Numai după ce vezi cum organizea
ză munca, cum dă îndrumări fiecă
rui ortac asupra operației pe care o 

. are de făcut, înțelegi că este un mi
ner de nădejde. De două luni, de 
cînd a preluat conducerea unei bri
găzi rămase în urmă, utemistui Oa
nă Dumitru a reușit să o ridice îa 
nivelul celor evidențiate. Brigada a 
devenit un colectiv închegat, se stră
duiește să obțină zi de zi realizări 
tot mai frumoase în procesul de 
producție. Lucrînd la pregătirea pa
noului A de pe stratul 7. sectorul I. 
brigada a reușit să-și realizeze sar
cinile de plan in luna trecută în 
proporție de 105.3 la sută, iar în pe
rioada trecută din această lună, rea
lizările sînt și mai frumoasa: pla
nul de prodnațle e depășit cu 7 !a 
sută.

De cînd a preluat conducerea bri
găzii. utemistui Oană Dumitru se 
ocupă cu perseverentă de ridicarea 
calificării tinerilor din brigadă. Atît 
Androane Constantin ctt și Zaharia 
Gheorghe sau Farkaș Ștefan au sim

Sarcina de organizație este un mij
loc eficace de educare comunistă a 
utemiștilor, de ridicare a conștiinței 
tor politice. Luptînd pentru traduce
rea în viață a sarcinilor încredințate, 
utemiștii cresc, se maturizează, își 
dezvoltă inițiativa și priceperea, se 
simt răspunzători în fața organizației 
pentru sarcina primită.

Cunoscînd valoarea educativă a 
sarcinii de organizație și învățînd 
de Ia tovarășii din biroul organiza
ției de partid, membrii birou
lui organizației de bază U.T.M. din 
sectorul III al mi
nei Lonea se în
grijesc îndeaproa
pe ca fiecare u- 
temist să aibă o sarcină concretă în 
funcție de pregătirea sa politică și 
profesională. Astfel, din cei 82 de ute
miști din sector, majoritatea au dife
rite sarcini. Unii sînt propagandiști 
ori fac parte din activul sindical, alții 
activează în formațiile artistice de 
amatori ale clubului. Ținînd seama 
de faptul că în mai multe luni colec
tivul sectorului nu și-a realizat planul, 
organizația U.T.M. a repartizat celor 
mai mulți tineri sarcini pe linie de 
producție în scopul remedierii rămî- 
nerii în urmă.

CooMatmd că în sector sînt tineri 
care se descarcă mai greu în pro
ducție neSind destul de bine pregă
tiți profesknaL biroul Organizației 

țit din plin sprijinul brigadierului 
pfin îndrumările date în legătură cu 
îmbunătățirea continuă a procesului 
de producție.

Dorința fierbinte a tînărului Oană 
este ca brigada pe care o conduce 
să lucreze mereu mai bine, să dea 
lucrări de calitate, să se mențină in 
rîndul celor evidențiate.

Dragoste de muncă 
și învățătură

Pe un perete din biroul sectorului 
U al minei Petrila sint înșiruite ste- 
gulețele decernate evidențiaților in 
întrecerea socialistă. Unul dintre ele 
i-a fost acordat brigăzii din care 
face parte tinărul Badea Crist ea. se
cretarul unei organizații U.T.M. pe 
schimburi. Discutam la comitetul 
U.T.M. de la mină cu tov. Căpăținâ 
Maria, tehniciană la sectorul II, 
despre felul cum decurge munca in 
brigadă, despre rezultatele în pro

ducție ale acestei brigăzi.
—I Brigăzi ca cea din care fac 

parte tinerii Badea Cristea, Ohlță 
Alexandru, Sacolescu Mircea și alții, 
spunea tinăra Căpățlnă Maria, să 
tot fie in sector. Ei nu știu ce-i ră- 
mînerea in urmă sau nelndeplinirea 
angajamentelor de întrecere. Pentru 
realizările obținute In producție a 
primit insigna de fruntașă In între
cerea socialistă. Evidențiată in în
trecerea socialistă este și în cele 7 
luni încheiate din anul acesta. In 
această perioadă brigada a dat 1307 
tone cărbune peste plan.

Tinerilor din brigadă le place să 
studieze, să afle tot mai multe lu
cruri noi. Dragostea față de muncă 
și carte este caracteristică și tineri
lor din celelalte sectoare ale exploa
tării. In sectorul III, bunăoară, Sint 
9 tineri care învață la cursurile se
rale și fără frecvență. Utemistui 
Hekel Horst, de meserie electrician, 
este numai unul dintre ei. A termi
nat in acest an clasa a XI-a și se 
pregătește să intre la Institutul de 
mine. Nici tinărul Vâsli loan nu s-a 
mulțumit cu cunoștințele acumulate 
la școala de mineri și s-a înscris la 
școala medie. Multe din cunoștin
țele căpătate In școală îl ajută să 
înțeleagă mai bine anumite proble
me legate de practica mineritului, 
să se orienteze mul bine în procesul 
de producție.

In sectoarele minei Petrila sint 
129 tineri care învață. Ion Vasile, 
Puican Ștefan, Sava Petru, F'lorea 
Pavel, Gliga Dumitru, Ursacha loan, 
sînt doar cîțiva dintre ei.

Z. ȘUȘTAC

jocaru Ioan, David Ștefan șl alți 
tineri cu o bună pregătire profesio
nală să ae ocupe de ridicarea cali
ficării unor tineri din brigăzile In 
care lucrează, respectiv din cele de 
la frontalele condușe de tov. Com- 
podi loan și Farkaș loan. Muncind 
alături de tinerii Șutacu Gheorghe, 
Velea Vasile, Achilov Petru șl de 
alți utemiști, Cojocaru loan șl David 
Ștefan le-au arătat practic cum tre
buie să execute fiecare operație în 
abataj, cum trebuie organizată mun
ca pentru îndeplinirea ritmică ■ sar

Fiecărui utemist
cinilor de pian și a angajamentelor 
de întrecere. Treptat, acești tineri 
au început să lucreze mai bine, să 
dovedească mai mult interes față de 
sarcinile ce le revin. In prezent ei 
obțin rezultate bune în procesul de 
producție, se străduiesc să-și aducă 
din plin aportul la îndeplinirea șt 
depășirea planului sectorului.

In organizația U.T.M. din sector 
sint și cîțiva tehnicieni tineri. Bi
roul organizației de bază a găsit 
și pentru ei cite o sarcină precisă, 
de îndeplinirea căreia sâ răspundă 
în fața organizației. Astfel, utemistui 
Nelefcu Aurel, maistru miner, a pri
mit sarcina să organizeze convorbiri 
la locurile de muncă cu tinerii din 
brigăafte condusa de tov. Sokrran

Dacă vizitezi laboratorul 1,1,S. Vlicoza Lupeni. Tțf atrag privire^ în
de minarea ți priceperea cu care lucrează laborantele Ia aparate. Șl aici, ca 
ți în celelalte secții ale întreprinderii lucrează tinere evidențiate în Intre* 
cerea socialistă. Fotografia noastră înfățișează două dintre acestea t uts- 
mista Liman Polixenia șl tovarășa sa de muncă Alexe Mariana. Analizele 
făcute de ele ih laborator se ridică întotdeauna la nivelul cerințelor.

REALIZĂRI • PREOCUPĂRI
Acțiuni entuziasta

La chemarea organizațiilor U.T.M., 
mii de tineri din Valea Jiului dă
ruiesc Cu entuziasm o parte din 
timpul lor liber acțiunilor patrio
tice.

Prin munca entuziastă a tinerilor 
.din întreprinderile și instituțiile ora
șului nostru s-au colectat în acest 
an și trimis oțelăriilor 6 222 tone 
fier vechi, cu circa 10 vagoane mai 
mult față de planul l.C.M.-ului. La 
loc de frunte în această acțiune de 
strîngere a fierului vechi s-au situat 
tinerii de la I.G.T. Paroșeni, I.P.LP. 
Llvezeni. l.I.S. Viscoza, cei de la 
preparațiiie Petrila șl Lupeni, tine
rii din sectoarele minei Lupeni șl de 
la I.L.L,

O activitate mai rodnică în dome
niul mobilizării tinerilor la strânge
rea fierului vechi trebuie să desfă
șoare organizațiile de tineret 'de la 
minele Petrila, Aninoasa, Vulcan și 
Uricani, precum și comitetul U.T.M. 
și organizațiile de bază din secțiile 
Uzinei de reparat utilaj minier Pe
troșani. In ce privește colectivul de 

lean și Vasiu Aron. Utemistui Nelef
cu a îndrumat tinerii din aceste bri
găzi să lupte pentru obținerea unor 
indicatori de plan superiori celor 
planificați, pentru sporirea neconteni
tă a productivității muncii, realiza
rea de cît mai multe economii.

La una din adunările generale în 
care s-a analizat contribuția tinere
tului în procesul de producție, bi
roul organizației U.T.M. a reparti
zat tinerilor și sarcini legate de îm
bunătățirea calității cărbunelui. Ase
menea sarcini au primit șl utemiștii

o sarcină concretă
loan și David Ioan. Ei au 

calită- 
brigă- 
arătat 
o are

Ceapșă 
organizat convorbiri pe tema 
ții producției cu tinerii din 
zile în care lucrează, le-au 
importanța economică pe care 
alegerea șistului vizibil. Asemenea 
discuții au purtat utemiștii Ceapșă 
loan și David loan și cu mecanicii 
de crațer, cu vagonetarii de la gu
rile de rostogol.

Repartizarea de senini швеек 
fiecărui utemist manca politică des
fășurată de organizație fa rindurile 
tinerilor muncitori pentru antrenarea 
lor la întrecerea enrialistâ pe bază 
de angajamente cumete a dat re
zultatele scontate. In sectoral ІП al 
minei Lonea slot 25 de utemiști evi- 

la U.R.U.M.P.. acesta este rămas In 
urmă cu 190 tone fier vechi față de 
plan, cu toate că în incinta uzinei e- 
xistă circa 70 tone de fier vechi ce 
poate fi expediat spre oțelării.

Răsp’ata succeselor
Comitetul U.T.M. și organizațiile 

de bază de la mina Lupeni desfă
șoară o susținută muncă politică 
pentru mobilizarea masei largi a ti
neretului la întrecerea socialistă. In 
sectoarele exploatării mai bine ds 
1 200 tineri participă la întrecere pe 
bază de angajamente concrete ..Drept 
răsplată a muncii entuziaste desfă
șurate în subteran, 127 tineri de la 
mina Lupeni sînt purtători ai insig
nei de fruntaș în întrecere» socia
listă pe anul 1963. iar alți 300 de ti
neri sînt declarați evidențiat! în în
trecerea socialistă.

Printre aceștia se află utemiștii 
Gotar loan, Zill Friederich, Cocoloș 
Ilie, Doroftei Mihai, Suba Mircea, 
Turcu Arion, Crinu Gheorghe, Bra- 
du Gheorghe, Amariei Aurel și alții.

Nicclae, Bratuianu loan, Negru Au
rel, Anghel Mirică, Budurea Cons
tantin sînt numai cîțiva dintre ei.

Dacă în ceie 7 luni încheiate din 
acest an colectivul sectorului a ră
mas dator patriei cu sute de tone 
cărbune, în luna august, lucrurile au 
început să meargă pe un făgaș bun. 
Minerii de aici au extras peste 700 
tone cărbune peste plan și au îmbu
nătățit cu 1,5 puncte calitatea pro
ducției față de norma internă.

In toate ateste succese, contribuția 
tineretului aparg. evidentă. De exem

plu, brigada lui 
Bouleanu Ioan, for
mată în majoritate 
din tineri a ob

ținut o productivitate de 7,6 tone 
cărbune pe post, dînd astfel 300 
tone cărbune peste plan. Asemenea 
rezultate au dobîndit și brigăzile con
duse de Farkaș Ioan, Solovan loan, 
formate aproape în întregime din 
tineri. In schimbul 1 din ziua de 
25 august, de pildă, din frontalul 
ecttdus de Farkaș loan sb hast tas-
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Una din brigăzile evidențiate in întrecere de la mina Petrila, cea condusă de minerul Sidorov Vasile. 
Minerii acestei brigăzi au extras în perioada care a trecut pînă acum din luna august 900 tone de cărbune 
peste plan.

LA DÎLJA, AVANPREMIERĂ
(Urmare din pap. l-a)

ве șl sS puște găurile guta perfo-
■ rate.

Așa că, încă un „salt" de 85 m 
cu colivia puțului și la orizontul

■ 565 constați că Intr-adevăr, „miroa- 
I se" a cărbune. Din transversala
principală se desfac, asemeni două 
uriașe brațe, direcționale săpate în 
culcușul straiului. Amîndouă aceste 
direcționale sînt opera brigăzii lui 
Demeter Augustin și tot acestei bri
găzi i-a revenit bucuria de a face 
prima cunoștință cu bogăția stratu
lui 111.

Da. stratul 111 nu mai e undeva 
la est sau vest, ascuns în milenaru-i 
somn de roci nepătrunse pînă acum. 
Pe profilul de 12 metri păirați al 
primelor două transversale ce se 
reunified din direcțională — săpate 
tot de brigada lui Demeter ■— apare 
negru, lucios, confirmînd încă odată 
cu sclipiri de diamant abundența 
bogățiilor subpâmlntene ale Văii 
Jiului, masivul de cărbune. Fără să 
orei, te oprești copleșit de bucuria 
pe care ți-o dă imaginea muncii 
împlinite.

, PROGRAM DE RADIO
i 28 august

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii de 
muzică ușoară. 8,00 Sumarul presei 
centrale, 9,00 Melodii populare, 10,03 
Muzică ușoară interpretată la dife
rite instrumente, 11,00 Muzică din o- 
peretele lui Franz Suppe, 12,30 Gin
tă orchestra de estradă a Radiote- 
leviziunii. 13,00 Fragmente din ope-. 
ra „Trubadurul" de Verdi, 14,30 E- 
Olisiune de basme, 16,30 Muzică u- 
șoară, 16,45 Lecția de limba engle
ză, Ciclul II, 17,00 Muzică populară 
cerută de ascultători, 19,00 Muzică 
de dans, 20,40 Tineri cîntăreți de 
muzică populară, 21,15 Momente din 
istoria literaturii romîne (XXXII): 
Barbu Ștefănescu-Delavrancea. Pre
zintă Alexandru Săndulescu, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8.36 Cîntece și jocuri populare, 10,00 
Muzică din opere, 12,00 Muzică 
populară din Oltenia, 12,30 Lecția 
de limba franceză. Ciclul I (relua
rea emisiunii din 27 august). 13,30 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
AL Graur despre: Pleonasme (re
luare), 14,10 Muzică populară din 
țările scandinave, 15,05 Muzică ușoa
ră. 15,30 Actualitatea în țările so-

■ cialiste, 17,15 Anul olimpic — 1964, 
: 18,30 Lecturile dumneavoastră pre- 
> ferate, 18,45 Muzică ușoară inter

pretată de Aida Moga, 19,30 Teatru 
la microfon: „In căutarea extraor- 

, dinarului". Scenariu radiofonic de 
< I. D. Șerban, 21,55 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
28 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un om care nu există; REPUBLI
CA : Lumea comică a lui Harolld 
Loyd, PETRILA: Dintele de aur; 
LONEA: Dezrădăcinați!; ANINOA- 
SA : Domnișoara barbă albastră; 
VULCAN; Căpitanul Fracasse; LU- 
PENI — CULTURAL: Escondida; 
MUNCITORESC: Cauze drepte;
BARBATENI: Rocco și frații săi.

Din aceste puncte vor porni pri
mele abataje ale Dîljei șl cu aceas
ta un nou afluent Ișl va croi drum 
spre marele fluviu al cărbunelui ce 
se revarsă din Valea Jiului spre in
dustria noastră socialistă. Acest a- 
iluent își va face prezența peste cî- 
teva luni, la începutul anului viitor.

Bartha Coloman, Demeter Augus
tin, Mihai Dumitru, Peres Qheorghe,

În sprijinul minerilor
De cttrînd la mina Petrila a avut 

loc o acțiune patriotică întreprinsă 
de un grup de muncitori din cadrul 
depozitului de lemn al minei. Cei 
35 de descărcători de vagoane, care 
din îndemnul comuniștilor s-au pre
zentat după șut la puțul principal 
al minei, au găsit aici un mare 
număr de vagonete murdare. Mun
cind fiecare cîte două ore, ei au 
reușit să curețe 240 de vagonete și

PRIETENI AI CĂRȚII
Cartea este un prieten nedespărțit 

al tinerilor din sectoarele minei Uri- 
canî. La îndemnul organizației 
U.T.M., zeci de tineri și-au format 
biblioteci personale și participă cu 
însuflețire la concursul „Iubiți car
tea". In prezent, în sectoarele ex
ploatării sînt 40 de tineri purtători

Și-au respectat cuvîntul dat
Intr-una din adunările generale 

ale grupei sindicale din secția fi
nisaj textil de la I.I.S. Viscoza Lu- 
peni, tinerele Șimon Ana, Mureșan 
Valeria, Moldovan Paraschiva și 
Cornoiu Maria s-au angajat ca în 
fiecare lună să producă cu 10 kg.

Curs de calificare
In cadrul Grupului de șantiere 

Petroșani de curind a luat ființă 
un curs de calificare pentru cons-
tructori. La cursul de calificare par
ticipă 80 de tineri de pe șantierele 
Petroșani dornici de a pătrunde tai
nele meseriei alese. Pentru predarea 
lecțiilor în cadrul cursului de cali
ficare au fost aleși cei mai pregătiți 
ingineri șl tehnicieni constructori.

MARIA NEGRUT 
corespondență

înscrieri pentru noul an 
școlar

In aceste zile întîlnești la școlile 
medii din Valea Jiului zeci de tineri 
muncitori care solicită înscrierea 
pentru noul an școlar la cursurile 
serale și fără frecvență. O mare par
te dintre aceștia se înscriu în clasa 
a VlII-a.

Condițiile care le sînt asigurate 
creată muneitorilor-elevi posibilități 
largi de însușire a cunoștințelor de 
cultură generală. In ultimii doi ani 
de pe băncile școlilor medii din ora
șul nostru regional au plecat 448 
absolvenți. O bună parte dintre a- 
ceștia urmează acum învățămîntul 
superior. 

minerii acestei tinere mine, muncesc 
cu rîvnă pentru a putea raporta să 
mina lor, vlăstar tinăr al industriei 
noastre carbonifere, va trece în au
rind pragul producției. Munca lor 
dîrză în galeriile ce străbat adîncu- 
rile spre bogăția cărbunelui este a- 
vappremiera bătăliei pentru cărbune 
ce va începe in curind și aici, la 
marginea Petroșaniului, la Dilja.

să le redea în circuitul de transport 
venind astfel în ajutorul minerilor. 
Cu acest prilej s-au evidențiat to
varășii Rad Ioan II, Turlea Grigo- 
re, Dudaș Romulus, Nagy Martin, 
Kirmaier Iosif. Sebeșten Alexandru. 
Radulescu Gheorghe și alții care 
au curățat cele mai multe vagonete.

I. CIUR 
corespondent

ai insignei „Prieten al cărții", iar 
alți 50 de tineri se pregătesc pentru 
a participa la concursul care se va 
ține în curind.

Printre purtătorii insignei amin
tim pe tinerii Dima Stelian. Dan 
Francisc, Voin Lazăr, Răpănoiu Tu
dor și alți utemlști.

mai multe bobine de mătase de bu
nă calitate față de sarcina planifi
cată.

Urmărind cu atenție mersul mași
nilor de bobinat și intervenind ope
rativ la ruperea firelor, ele au reușit 
să-și depășească simțitor angaja
mentul de întrecere. Tinerele bobina
toare Șimon Ana și Cornoiu Maria 
și-au depășit angajamentul luat cu 
cîte 14 kg. bobine fiecare, iar Mol
dovan Rozalia și Mureșan Valeria 
cu 37 și, respectiv, 53 kg. de bobine.

Doua sectoare față-п față
(Urmare din pag. I-a)

tor. tînărul șef de sector. Avem mul
te necazuri mai ales din cauza de
selor defecte la locomotivele Diesel. 
Din acest motiv aprovizionarea bri
găzilor cu goale și cu materiale lasă 
încă mult de dorit.

SECTORUL 1: Am pus un mare 
accent pe omogenizarea' brigăzilor, 
plasarea din plin a fronturilor, eșa
lonarea lucrărilor. Am urmărit cu 
multă atenția întărirea disciplinei în 
producție, a răspunderii personalului 
mediu tehnic și a brigăzilor față de 
realizarea ritmică a sarcinilor de plan 
ft față de folosirea din plin a orelor 
de lucru. In acest scop am ținut scur
te consfătuiri pe schimburi cu brigă
zile, cu personalul de deservire, am 
întreprins controale la locurile de 
muncă. Drept rezultat, disciplina m 
sector s-a întărit, iar brigăzi sub 
plan nu mai avem.

SECTORUL II : O altă cauză că 
nu avem rezultatele dorite e indis
ciplina unor muncitori, lipsa de răs
pundere â unor maiștri mineri și a 
personalului electromecanic față de 
realizările brigăzilor. Controlul lo

ЕжрожЦІа la Pefroțanl

„Realizările regimului denocraMojn’ai Id lejiam
Dooedoiir

La ora cînd apar aceste rîndurî. 
numeroși oameni ai muncii din Pe
troșani, elevi, studenți, excursioniști 
se perindă prin sălile expoziției „Rea
lizările regimului democrat-popular 
în regiunea Hunedoara" deschisă 
zilele trecute în localitate.

Exponatele, picturile, fotografiile, 
graficele prezentate vorbesc despre 
impetuoasa dezvoltare a Industriei, 
agriculturii, culturii și învățămîntului, 
despre creșterea întregii economii a 
regiunii noastre în anii puterii 
populare; vorbesc despre numeroa
sele edificii industriale și social-cul-

In librării a apărut

Nuvela romînă contemporană
După 23 August 1944, literatura 

noastră realistă a urcat culmi ne
bănuite. Determinați de noile con
diții economice șl sociale, scriitorii 
noștri contemporani își orientează 
activitatea spre redarea noilor eve
nimente. folosesc forma scrisului în 
lupta pentru construirea orînduirii 
socialiste, pentru ridicarea literatu
rii și culturii patriei noastre libere 
pe o treaptă superioară.

In preajma marii sărbători a po
porului nostru — 23 August 1964 — 
în librării a apărut o culegere de

Azi, pe stadionul „Jiul"
In vederea reluării campionatului 

categoriei В la fotbal. Jiul Petrila 
își intensifică pregătirile. După ce 
duminica trecută fotbaliștii petroșă- 
neni au repurtat o categorică vic
torie — 4-0 — în fața colegilor lor 
din Lupeni, azi, pe stadionul din lo
calitate ei vor primi vizita formației 
Științe Craiova, proaspăt promovată 
în categoria A.

Pe lit galul romînesc, la Vsmaia

curilor de muncă mai lasă mult de 
dorit, mai ales în schimburile И și 
III. In loc să dovedească mai multă 
perseverență în sprijinirea brigăzilor,' 
unii maiștri ca Eugen Cazimir. Con- 
stantineanu .Marius, Cazan Petre, cau
tă justificări pentru a-și acoperi ne
glijența față de soarta realizării pla
nului. Din lipsa de exigenta a per
sonalului de supraveghere disciplina 
lasă încă de dorit. Din cauza indis
ciplinei și a slabei pregătiri profe
sionale a personalului de deservire, 
mai ales a electricienilor, avem mul
te defecțiuni la transportoare, lată 
de ce și numărul brigăzilor sub pian 
se menține încă ridicat.

SECTORUL 1: Prin întărirea bri
găzilor, sprijinirea lor efectivă, am 
obținut rezultate bune și în crește
rea vitezelor ăe avansare. La majo
ritatea celor 8 abataje cameră se a- 
plică cu succes Inițiativa „două tim
puri pe schimb Si aripă''. Brigada 
minerului Gagiu Ioan a atins C a- 
vansare chiar ae 175 m pe lună. Iată 
cum am ajuns ca pe sector să avem 
O viteză de avansare de 82 m pe 
lună față de 75 m pe lună cit pre
vede planul tehnic. 

turale înălțate în anii de după eli
berare, despre hărnicia oamenilor 
și atașamentul lor fierbinte față de 
partid, despre minunatele condiții da 
muncă și de viață create.

In registrul de impresii, numeroa
sele însemnări dovedesc interesul de 
care se bucură expoziția, bucuria 
oamenilor muncii pentru realizările 
obținute în regiunea Hunedoara tn 
acești ani de viață nouă.

Vizitați și dumneavoastră frumoa
sa expoziție din Petroșani deshlsă 
zilnic între orele 10—12 și 17—-20.

nuvele, schițe și povestiri din opera 
a 42 de prozatori romînl contempo
rani.

Cele trei volume ale culegerii 
„Nuvela romînă contemporană" cu
prind nuvele, schițe și povestiri ale 
unor scriitori cunoscuți ca: ІОВ 
Agîrbiceanu, Eugen Barbu, Geo Bog- 
za, George Călinescu, Lucia Da- 
meirius, Eusebiu Camilar, Ion le- 
trati, Aurel Mihale, Francisc Mua* 
teanu, Fănuș Neagu, Camil Petres
cu, Zaharia Stancu și alții.

Meciul de azi constituie revanșa 
întîlnirii de la Craiova în care stu
denții au pierdut cu 1-3 în fața jiu- 
liștilor.

fntîlnirea stîrnește Interes atît pen
tru a cunoaște stadiul de pregătire 
al echipei Jiul, cît și pentru faptul 
că în formația studențească vor apa
re cîțiva „ jucători noi cu vechi state 
de serviciu în prima categorie de 
fotbal a țării.

SEC!ui<UI li Deși avem aba
taje dotate bine cu utilaje, vitezele 
de avansare nu se ridică încă la ni
velul cerințelor. Față de 24 m 1 — 
viteză planificată — realizăm în a- 
bataje frontale abia 22 m 1,

„ ☆

Dialogul ar putea continua. In con
cluzie ar mai fi de adăugat următoa
rele propuneri pentru sectorul If: 
Conducerea sectorului să-și îmbună
tățească stilul de muncă, să aibă în 
vedere problemele esențiale ale pro
ducției. să se bazeze mai mult șl cu 
mai multă încredere pe oameni, mai 
ales pe maiștri mineri. Să le ceară 
să-și exercite rolul cu competență. 
Pentru îmbunătățirea activității părții 
electromecanice să se organizeze un 
urs de ridicare a calificării pentru 

electromecanici, curs despre necesita
tea căruia se vorbește de mult, dar 
fără să se :a măsuri

Si o ntop-me e pentru conducerea 
exploatării și comitetul sindicatului: 
să organizeze schimburi de experien
ță între colectivele minei, pentru ca 
metodele sectoarelor fruntașe să de
vină un bun al întregului colectiv.
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Luigi Longo a fost ales 
secretar general 

al Partidului Comunist italian
ROMA 26 (Corespondentul Ager

pres transmite:)
Miercuri dimineață la Roma s-au 

întrunit în ședință plenară Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ita
lian și Comisia centrală de control 
a Partidului Comunist Italian.

Mauro Scoccimaro, președintele 
Comisiei centrale de control, a ros
tit o cuvîntare în care a evocat per
sonalitatea lui Palmiro Togliatti.

La propunerea Direcției Partidu
lui Comunist Italian, plenara a ales 
în unanimitate pe Luigi Longo în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Italian.

MOSCOVA 26 (Agerpres),
Agenția TASS a transmis o de

clarație cu privire ia situația din 
Congo, în care se arată că această 
țară „a devenit din nou obiectul unei 
intervenții armate a puterilor impe
rialiste".

Adevăratul scop al amestecului ar
mat în treburile Congo-ului, se arată 
în declarație, este acela de a reprima 
mișcarea de eliberare națională a 
poporului consolez, de a întări pozi
ția șubredă a interpușilor străini, de 
a menține și a întări pozițiile mono-

polurilor imperialiste care jefuiesc 
bogățiile naturale ale acestei țări.

spune în 
este

că
cu hotărîre

îm- 
gu-

Planurile unui vehicul 
pentru solul lunar

NEW YORK 26 (Agerpres).
Societatea „Boeing Co.“ a dat pu

blicității planurile unui vehicul cu 
șase roți, destinat să transporte as
tronauții pe suprafața Lunii. Acest 
vehicul, denumit „Molan", va avea 
o:.'autonomie de 400 km și va fi echi
pai cu roți avînd un diametru de 
1,30 m și 1,80 m, prevăzute cu șenile 
din oțel pentru a permite deplasarea 
pe solul lunar.

Potrivit planurilor, „Molan" ar ur
ma să fie depus pe suprafața Lunii

de o navă cosmică „Apollo" și, dacă 
semnalele radio vor indica că aluni- 
zarea vehicolului s-a efectuat în con- 
dițiuni bune, astronauții vor sosi pe 
bordul unei a doua nave cosmice 
Apollo".

In declarație se 
continuare că „TASS 
puternicit ?ă declare 
vemul Sovietic condamnă 
amestecul armat al S.U.A. și Belgiei
în treburile interne ale Congo-ului. 
Transformarea Congo-ului într-un 
punct de sprijin militar al puteri
lor coloniale din Africa ar consti
tui un serios pericol pentru inde
pendența multor state africane, ar 
crea un nou focar de război în cen
trul Africii". „Aceia care atentează la 
libertatea poporului congolez, spune 
declarația TASS, nu pot'să nu știe 
că continuarea amestecului armat 
în treburile interne ale Congo-ului 
poate duce la extinderea conflictului 
Poporul congolez are prieteni adevă- 
rați în Africa și nu numai în A- 
frica, iar aceștia pot să-i acorde 
sprijinul necesar".

Manifestări peste hotare 
consacrate celei de-a XX-a aniversări 

a eliberării Romîniei
STOCKHOLM 26 (Agerpres).
Petru Mânu, ambasadorul R.P.R. 

la Stockholm, a oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei. Au participat 
Leif Belfrage, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe al Sue
diei, deputați ai Riksdagului suedez, 
oameni de afaceri, știință și cultu
ră, reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, ziariști etc. Au fost, de aseme
nea, prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Stockholm.

Au luat parte numeroși deputațl, 
reprezentanți ai cercurilor de afaceri, 
diplomați, ziariști.

☆

TEL AVIV 26 (Agerpres).
La Casa ziariștilor din Tel Avlv 
avut loc sub auspiciile „Comitetu-

☆

BEIRUT 26 (Agerpres).
Reprezentanța Comercială a R.P. 

Romîne la Beirut a oferit un cocteil 
cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

a

lui public pentru sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării Re- 
mîniei de sub jugul fascist", o adu
nare festivă închinată 
niment. Au participat 
personalități politice.

La inițiativa Ligii 
Izrael—R.P.R., la Tel
loc o adunare consacrată celei de-t 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei.

acestui eve- 
numeroase

de prietenie
Aviv a avui

Republicii 
noua lege 
vor avea

Declarația 
prințului Sufanavong 
PARIS 26 (Agerpres).
Prințul Sufanuvong, președintele 

G.C. al Partidului Neo Lao Haksat, 
care a sosit la Paris pentru a lua 

• parte la întîlnirea conducătorilor ce- 
lar trei părți din Laos, a declarat 
că scopul acestei întîlniri este numi
rea unei delegații laoțiene la con
ferința internațională pentru discu
tarea problemei laoțiene, a cărei con
vocare este, după părerea sa, deose
biți de necesară în prezent. El a spus 
că o asemenea conferință avînd drept 
scop stabilizarea situației din Laos, 
trebuie să fie convocată indiferent de 
rezultatul convorbirilor de la Paris.

întîlnirea conducătorilor celor trei 
părți laoțiene va începe probabil vi
neri.

O nouă lege electorală 
în Algeria

ALGER 26 (Agerpres).
Adunatea Națională a 

Algeria a adoptat marți 
electorală în baza căreia
loc. spre sfîrșitul lunii viitoare, ale
geri generale. Noua lege prevede 
reducerea numărului deputaților A- 
dunării Naționale de la 196 la 138 
și stabilește durata unei legislaturi 
la 4 ani.

Prerogativele actualei Adunări 
Naționale încetează la 20 septembrie.

Președintele Makarios 
s-a reîntors

NICOSIA 26 (Agerpres).
Marți seara s-a reîntors la Nico

sia, venind din Atena, președintele 
Cipruiui Makarios, care la invitația 
primului ministru al Greciei, Papan- 
dreu, a avut convorbiri cu reprezen
tanții guvernului grec asupra proble
mei cipriote.

La sosirea sa pe 
Nicosia, președintele 
cut o declarație în 
Discuțiile pe care
Atena cu reprezentanții

la Nicosia
grec au fost foarte constructive, ele 
cuprinzînd ansamblul problemei ci
priote. Cu această ocazie s-a putut 
constata o identitate completă 
vederi între cele două guverne.

de

☆

>RABAT 26 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei, Virgil 
Podrumaru, însărcinat cu afaceri 
a. i. al R.P.R. la Rabat a oferit în 
seara zilei de luni 24 august o re
cepție în saloanele ambasadei.

aeroportul din 
Makarios a fă- 
care a spus: 
le-am avut la 

guvernului

Succese ale trupelor republicane 
din Yemen

Starea excepțională în cartierele africane 
ale capitalei Rhodesiei de sud

SALISBURY 26 (Agerpres).
Guvernul Rhodesiei de sud a 

cretat miercuri stare excepțională în 
cartierele africane ale capitalei a- 
cestui teritoriu și a interzis cele două 
partide ale populației africane, Con
siliul popular provizoriu și Uniunea 
națională africană „Zimbabwe". A- 
ceste măsuri represive au fost luate 
pentru a stăvili valul mișcării de eli
berare a populației africane.

Starea excepțională urmează să 
rămînă în vigoare timp de trei luni. 
In această perioadă populația se va 
afla sub un strict control polițienesc.

Unități ale poliției și armatei au

de
car-
Pa-

înconjurat miercuri dimineață 
tierele africane din Salisbury, 
trule ale poliției au început de în
dată efectuarea unor razii de mare 
amploare și au operat numeroase a- 
restări.

CONAKRY. Potrivit hotărîrii Bi
roului Politic al Partidului democrat 
din Guineea, între 14 și 17 septembrie 
va avea loc la Conakry cea de-a 
doua sesiune a Consiliului național 
al revoluției — organul suprem al 
partidului democrat.

Mitingul învățătorilor
din capitala panameză

Iui de învățămînt și situației lucră
torilor din acest domeniu. In spri
jinul acestor revendicări zilele
a avut loc și o grevă de 24 de ore 
a învățătorilor din întreaga țară.

GIUDAD DE PANAMA 26 (Ager
pres).

In capitala panameză a 
un miting al învățătorilor 
cerut adoptarea de măsuri 
contribuie la îmbunătățirea

avut 
care 
care
sistemu-

loc
au
să

trecute

PEKIN. După cum informează a- 
genția China Nouă, în seara zilei 
de 24 august, a avut loc semnarea 
unui comunicat comun între R.P. 
Chineză și Republica Arabă Unită, 
privind dezvoltarea cooperării 
nice și științifice între cele 
țări

teh- 
două

A început producția în serie 
a primului avion japonez turbo-propulsor

TOKIO 26 (Agerpres).
Ea Tokio s-a anunțat începerea 

producției în serie a primului avion 
japonez turbo-propulsor cu două mo
toare. Noul avion va avea 60 de lo
curi și va circula pe liniile interne

cu o viteză de 600 kilometri pe oră.
La 9 septembrie, primul avion din 

serie va zbura deasupra țării, purtînd 
la bord flacăra celei de-a 18-a edi
ții a Jocurilor Olimpice ce se vor 
deschide la Tokio la 10 octombrie.

RAVAGIILE URAGANULUI „CLEO“
PORT AU PRINCE 26 (Agerpres). 
Autoritățile haitiene au anurfțat că 

uraganul „Clen“ care a bîntuit Iun 
în regiunea Mării Caraibilor a pro 
vocat pagube uriașe în Haiti. Po 
trivit datelor neoficiale numărul mor- 
ților se ridică la peste 100 iar mii 
de persoane au rămas fără locuințe.

. Orașul Caves este pe jumătate dis- 

. trus iar comunele Cavaillon și Camp 
Perrin au fost distruse în întregime. 
Toate comunicațiile cu regiunile si
nistrate sînt întrerupte, șoselele fiind

acoperite de ape, iar podurile sînt 
rupte, instalațiile electrice și tele
grafice au fost scoase din funcțiune 
în cea mai mare parte. Nu se știe 
nimic despre situația din alte orașe 
situate pe coastă. In întreaga 
inundațiile au provocat pagube 
plantațiilor și au dus la pieirea 
mare număr de vite.

AAarți în Haiti continuau, să
ploi torențiale. Uraganul „Gleo" se 
îndreaptă în prezent spre coastele 
Floridei.

țară 
mari 
unui

cadă

irakian a apro-

CAIRO 26 (Agerpres).
Intr-un comunicat al comandamen

tului militar al Yemenului, transmis 
de postul de radio Cairo, se anunță 
că trupele republicane au obținut im
portante succese în regiunea de 
nord-vest a Yemenului, punînd pe fu
gă rămășițele unităților Imamului. 
In comunicat se arată că în urma 
operațiunilor desfășurate de trupele 
republicane, frontiera de nord a Ye
menului a fost „ermetic închisă".

CAIRO 26 (Agerpres).
La Cairo s-a anunțat că trapele 

britanice au dezlănțuit o canonadă 
de artilerie împotriva localității El 
Beida, situată ia frontiera dintre Re
publica Arabă Yemen și protectora
tele engleze care fac parte din Fe
derația Arabiei de sud. Cîteva clă
diri au fost dărîmate. Numărul victi
melor nu se cunoaște încă. Această 
acțiune face parte din măsurile de 
pedepsire întreprinse de trupele bo
tanice împotriva triburilor răsculate 
din Federația Arabiei de sud.

~ ~ “
ALMA-ATA. In munții Tianșan de 

nord, în apropiere de Alma-Ata, a 
fost montată o instalație care înregis
trează particule cosmice cu o ener
gie de 1 000 miliarde electron-volți. 
Instalația este destinată studierii in
teracțiunii nucleon-nucleon, la energii 
care depășesc de 100 de ori energia 
particulelor obținute la cele mai mari 
acceleratoare

Jilei cu Șahova Kosa de pe penin
sula Apșeron și 
uscat.

se va prelungi pe

„Times of India** 
că majoritatea căî- 
din capitala Indiei 
apă, ca urmare a 

Șoselele și căile ferate

din lume.

Agenția AssociatedCARACAS.
Press anunță că din date neoficiale 
reiese că numărul victimelor înregis
trate în urma ruperii podului de pes
te riul Caroni din statul

DELHI. Ziarul 
scrie cu neliniște 
lor de circulație 
sînt acoperite cu 
inundațiilor, 
care leagă orașul Delhi de statele 
Uttar, Pradesh și Pundiab sînt im
practicabile. Nivelul apelor fluviului 
Jumna continuă să crească, depășind 
cu mult prevederile.

Bolivar

cîteva rin
dintre R.A.U. și

CAIRO. Cabinetul 
bat recomandările 
adoptate de Comi
tetul permanent 
pentru dezvoltarea 
relațiilor economice
Irak. Recomandările au fost adop
tate la Cairo în cadrul ședinței din 
iunie a acestui comitet, în scopul 
promovării unei mai strînse . colabo
rări între cele două țări în toate do
meniile economice.

RIGA. In Letonia, a fost produs un 
microautotractor de mărimea unui 
automobil de copii, care poate să 
transporte o remorcă cu 2 tone de în
cărcătură. Mecanismul este pus în 
funcțiune de un motor cu curent 
continuu, alimentat de acumulatori. 
Mașina este ușor manevrabilă.

MONTEVIDEO. Agenția Prensa 
Latina anunță că, salariații a patru 
instituții bancare de stat din Uru
guay au declarat că vor continua 
greva pînă cînd vor. fi aprobate de
finitiv creșterile de' salarii și, alte 
înlesniri sociale pe care le cer. Gre
va salariaților bancari durează de 
două săptămîni.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

(Venezuela) se ridică la cifra de 50. 
Pînă acum au fost găsite numai 17 
cadavre, restul persoanelor fiind 
date dispărute.

PARIS. In apropiere de Rouen au 
fost descoperite 40 de kilograme de 
monede de argint, datînd din se
colul ai XIX-lea. Tezaurul se compu
ne din 1579 monede de cîte cinci 
franci, aparținînd din perioada pri
mei republici, primului imperiu, din 
timpul domniei lui Ludovic al XVIII- 
lea, precum și din 
de-al doilea imperiu.

perioada celui

BAKU. Pe fundul 
au fost fixați primii 
ai unei mari conducte pentru trans
portul gazelor.

Fiind prima de acest fel în Uniu
nea Sovietică, conducta va avea o 
lungime de 18 km, va uni insula

Mării Caspice 
cinci kilometri

MONTEVIDEO. La Montevideo s-a 
anunțat că ministrul afacerilor ex
terne al Uruguavului, Alejandro Zo- 

rilia de San Mar
tin, va pleca în cu- 
rînd în fruntea u- 
nei delegații oficia- 

Aires, unde va avea 
ministrul de externe

argentinian despre unele probleme 
de frontieră interCSÎnd cele două

uri
le la Buenos 
convorbiri cu

țări.

DAMASC. La 25 august s-a des
chis Tîrgul internațional de la 
mase, la care participă numeroase 
țări arabe și alte țări. La ceremonia 
inaugurării expoziției au luat parte 
președintele Consiliului prezidențial 
al Siriei, Amin Hafez, șeful guvernu
lui sirian, Salah Bitar, și alte perso
nalități.

Da-

GAIRO. Comitetul de pregătire ai 
Conferinței țărilor neangajate care 
urmează să aibă loc în octombrie 
la Cairo, a hotărît să sporească nu
mărul membrilor săi de la 10 la 12. 
Cei doi noi membri ai comitetului 
sini Republica Unită Tanganica și. 
Zanzibar și Camerun. Comitetul a, 
hotărît de asemenea să invite la 
conferință în calitate de observator 
noul stat african Zambia.

Tiparul: І.РЛ. subunitatea Petroșani 40369


