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Se dezvoltă întrecerea socialistă
pentru îndeplinirea angajamentelor anuale

Randamentul pe
Minerii din Valea Jiului au în

cheiat o etapă de mare însemnătate 
în bătălia pentru realizarea planu
lui de producție și a angajamentelor 
de întrecere. Ei au raportat succese 
deosebite în sporirea producției de 
cărbune cu prilejul zilei 
gust. Cele mai frumoase 
fost obținute de minerii 
câni, Lonea, Aninoasa. 
Vulcan. Acum întrecerea

de 23 Au- 
realizări au 
de la Uri- 
Lupeni și 

continuă.

Fiecare colectiv luptă în continuare 
pentru îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan, pentru realizarea cît 
mai devreme a angajamentelor a- 
nuale. Pînă în ziua de 25 august, 
pe combinat, s-au extras peste pla
nul lunar la zi 2 124 tone de cărbu
ne. In același timp randamentul pe 
bazin a crescut la 1,270 tone 
cărbune pe post.

Pe ioc
Minerii de la Uricani. care în 

cinstea zilei de 23 August au obți
nut cele mai frumoase realizări, con
tinuă să fie pe primul loc în între
cere. Ei au extras, în perioada 1—25 
august 1436 tone de cărbune cscsi- 
ficabil peste plan. De aici se remar
că în special colectivul sectorului II. 
De menționat este faptul că lună de

657 tone plus
Mfna Vulcan se află în prezent pe 

unul din primele locuri în întrecerea 
cu celelalte colective din cadrul 
C.G.V.J, Numai îți.- luna aceasta din

î CITITORI
Bibliotecara clubului 

din Vulcan, tovarășa
muncitoresc 

Boda Elena, 
duce o muncă susținută pentru atra
gerea unui număr cît mai mare de 
cititori la bibliotecă. Prin acțiunile 
interesante pe care le organizează 
а 'I, cum sînt: recenzii și prezen
tări de cărți, concursuri ghicitoare 
pe teme literare, seri și simpozioane 
literare, trezește dorința și interesul 
oamenilor pentru citit, pentru nou, 
pentru literatură.

Acest lucru este dovedit de nu
meroșii cititori înscriși nu de mult 
în fișele bibliotecii. Intre noii citi
tori din , Vulcan se numără : Bălțatu 
loan, Ioniță Marin,, Naște Octavian, 
Bîriș Ioan, Morar Rozalia, Neag 
Gheorghe. Cismaș Ana.

Acești cititori, ca și ceilalți din 
Vulcan, vin cu plăcere la biblioteca 
clubului, unde găsesc de fiecare dată 
cărțile de care au nevoie, găsesc 
mulți prieteni în eroii cărților pe ca
re le citesc.
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• Scade numărul muncitorilor în industria cărbunelui din R^€.

Uricani s-au obținut 
mult superioare celor 
majoritatea abatajelor

Brigada de mineri condusă de comunistul Rudic Constantin de la mina Uricani se numără printre cele 
evidențiate în întrecere. In fiecare lună, această brigadă iși depășește sarcinile de plan cu sute de tone cărbune.

lună la mina 
randamente cu 
planificate. In 
cameră acest indice a atins în medie
7—8 tone de cărbune pe post Bri
găzile conduse de Rudic Constan
tin; Burtea Niță, Cazan Stelian, Ște
fan Nicolae, Drăghici Aurel și altele 
continuă să obțină realizări de seamă

într-o singură zi
abatajele acestei exploatări au fost 
extrase peste plan 1153 tone de căr
bune. Din această cantitate 657 tone 

■au .fost date în :zitia;,de • 25 august.
Aceasta dovedește că aici întrecerea 
continuă cu însuflețire, că minerii 
vulcăneni se străduiesc, să îndepli
nească înainte de termen angajamen
tul anual la extracția cărbunelui.

Echipele
Abia sosite din cursă. locomoti

vele sînt alimentate cu combustibil, 
li se face revizia, eventual mici; re
parații, apoi pornesc din . nou la 
drum. - ■

Zilele trecute, pe linia de alimen
tare a depoului C.F.R. Petr.oșăni șe 
adunaseră — parcă la sfat patru 
locomotive : 1501092, 
și 150’002. ai căror
ehiș.ti sînt cunoscuți pentru econo
miile de combustibil obținute Iri ul 
tima lună, de pildă, . la locomotiva

1501048, 15003 
mecanici și fo-

Două zile avans 1
Cu cîtva timp în urmă, la Cen

trala electrică din Vulcan a început 
reparația capitală a cazanului nr. 
12. O formație de reparații compusă 
din echipele tovarășilor Berețchi Pe
tru, Berindea Traian și Băluș loan, 
în frunte cu maistrul Moldovan Tra
ian a schimbat supraîncălzitorul de 
aer, a înlocuit căptușelile metalice 
uzate de la morile de cărbune și 
rotoarele de la ventilatoarele de ga
ze. In afară de aceasta, echipele au 
executat șf repararea armăturii caza
nului iar o echipă de zidari-șamo- 
tori condusă de Secula Toma a efec
tuat lucrările de zidărie.

Pînă în prezent, lucrările de repa
rații capitale la cazanul nr. 12 sînt

In avans cu două zile față de grafic
Tot la Centrala electrică' Vulcan 

se află în. reparație mijlocie turbina 
nr. 1. Aici lucrează o formație ■ com
pusă din Popa Gheorghe.: Trandafir 
Gheorghe, Jilip Petru, Simion' Vla
dimir și Rujoiu Nicolae. Datorită hăr
niciei cu 
arările se
zile față de timpul prevăzut. •

care s-a muncit și aici lu- 
află într-un avans de două

Printre sudorii frunte din secția construcții metalice a U R.U.M.
Petroșani se numără și tov. Kovacs Alexandru, care di numai lucru de 
bună calitate.

lată-l în timpul lucrului.

celor patru locomotive
1501092 s-a obținut o economie de 
42 -tone combustibil convențional, la 
1048 — 38,9 tone, la 1039 - 32,9 
tone, iar la 1002 s-a realizat 31,4 
tone economie. Pe toate aceste patru 
locomotive lucrează brigăzi compu
se numai din mecanici tineri. Aceș
tia. deși nu au mulți ani de ser
viciu, au reușit să se ridice, la nive
lul celor vîrstnici și chiar să-I în
treacă în privința economisirii de 
combustibil.

Buetirindti-se de un larg' sprijin 
din partea organizației de partid și 
sindicat, tinerii mecanici au pornit 
o muncă perseverentă pentru econo
misirea combustibilului. Nu le-a fost 
tocmai ușor să lupte cu experiența 
mecanicilor vîrstnici. Buna întreți
nere a locomotivelor, efectuarea mi
cilor reparații de către brigăzile de 
mecanici; pentru a se exclude intro
ducerea mașinilor în depou pentru 
reparații în afara celor planificate, 
folosirea judicioasă a aburului, re- 
morcarea de trenuri cu tonaj sporit, 
iată doar cîțiva din factorii care au 
asigurat îndeplinirea angajamentului 
luat de către tinerii mecanici. Dato
rită muncii depuse de brigăzi, după

fiecare drum, în carnetele de bord 
ale locomotivelor erau trecute rea
lizări tot mai însemnate. La început 
au fost doar cîteva kilograme apoi 
au început să crească în fiecare zi, 
ajungînd la sfîrșitul lunii la zeci de 
tone combustibil economisit. Meca-

Barbu,nîcii Pavel Preda, Braia 
Butnaru Stelian, Ardeleanu VaSiîe 
și împreună cu ei și ceilalți mecanici 
și fochiștî de pe cele patru locomo
tive au toate motivele să fie mulțu
miți. Angajamefflbil luat a fost dus ■-* ’ 
la îndeplinire. întrecerea a fost oîș- 
tigată

Dar
bătuți, 
pentru 
tregul 
țelor.
— și a reușit - să obțină economii 
de seamă.

De la începutul anului, la Depoul 
C.F.R. Petroșani au fost economi
site 4790 tone combustibil conven
țional, cu care se pot remorca a- 
proape 1100 trenuri de marfă, la to
najul normal, pe distanța Petroșani 
—Simeria si retur.

I. CRIȘAN

de către cei tineri.
nici cei vîrstnici nu s-au lăsat 
Și ei au muncit din răsputeri 
ca economiile realizate pe în- 
depou să fie la nivelul cerin- 
Intregul colectiv s-a străduit

de di'uini'ri
Kibedy AtM ert- din sectprul 11 

al minei Petrila este bine 1 cunos
cut de ortacii săi și de alți mineri 
din Valea Jiului. МйГіе din lucră
rile de pregătiri și deschideri sînt 
executate de brigada sa. In cei 16 
ani de cînd lucrează în adîncurile 
acestei mine el a văzut și a cunos
cut multe, a avut și necazuri și 
bucurii. Capriciile naturii i-au dat 
de multe ori de lucru. Dar de fie
care dată,. împreună cu ortacii săi 
a ieșit învingător. De altfel,. ori de 
cite ori în sector se iveau probleme 
mâi complicate la vreun " loc 
țnmțcă. conducerea sectorului 
oprea la brigada lui Kibedy.
multe ori Kibedy iși aduce aminte 
de o surpare de proporții mări pe 
stratul 5. Armăturile s-au 'rapt ca 
niște bețe de chibrit, făcînd o spăr
tură de cîțiva metri m tavan. Tre
buia lucrat cu multă băgare de 
sețmă pentru . ca, avaria să fie în
lăturată într-un timp cît mai scurt. 
Producția mai multbr . locuri 
muncă depindea de această 
crare.

Kibedy Adalbert, 'împreuna,
ortacii săi, n-a stat mult pe, gîn- 
duri. Brigadierul și-a pus in prac
tică toată iscusința tui de miner

specialist in lucrări de .pregătiri 
și deschideri. ’ Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Cu o zi înainte 'de 
termenul fixat pentru terminarea 
lucrării, el a raportat • conducerii 
sectorului că surparea a fost „prin
să". Șeful sectorului i-a strins mi
na și i-a spus: к

de 
se 

De

încercare pen- 
V -ați dovedit 
priceperea și

de
lu-

cu

— A fost o mare 
tru dumneavoastră, 
și de data aceasta 
iscusința de adevărați mineri.

Șeful de brigadă a schițat doar 
un zimbet și a spus cu modestie:

— Ne facem și noi datoria...
Kibedy Adalbert s-a dovedit 

numai un miner priceput, dar și 
tovarăș adevărat, unul căruia
place să împărtășească din expe
riența sa și altora. Stăicu Vasile, 
Kadar Gheorghe, Moldovan Iosif, 

mineri pricepuți, șefi de brigadă

nu
un

îi

și Acs Mihai, miner, sînt doar 
Cîțiva din cei care au lucrat îm
preună cu Kibedy Adalbert- și, că
rora le-a împărtășit din experien
ța sa, dezvăluindu-le multe ' din 
tainele meseriei de miner. Dar“cîți 
nu vor măi lucra în brigada lui 
Kibedy ? A fi deschizătorul unor 

’drumuri subterane e o sarcină ’de 
mare răspundere. Este o 'adevă
rată mtndrie să fi primul care a- 
țungi să simți mirosul cărbunelui 
ascuns de milenii în măruntaiele 

' pămînttilui, să pătrunzi. prin căi 
necunoscute spre straiele de căr
bune.

La sector s-a făcut un mic cal
cul : în activitatea sa subterană 
Kibedy Adalbert. împreună cu bri
gada sa a săpat galerii și diferite 
lucrări miniere pe o lungime de 
6 000 m. Este o cifră care vorbeș
te de la sine despre hărnicia mine
rilor conduși de Kibedy Adalbert.

Dacă veți trece prin curtea mi
nei Petrila și veți vedea ta panoul 
fruntașilor portretul lui Kibedy A- 
dalbert să știți că merită această 
cinste: Este un miner priceput, a- 
devărat deschizător de < drumuri 
subterane.

FL. ISTRATE



2 STEAGUL ROȘU

I Transformări
In cursul anilor, și la com

plexul feroviar din Petroșani, 
ca și în celelalte unități au a- 
vut Ioc transformări profunde. 
Harnicii ceferiști Oprea Joa
chim, Basarab Simion, Murăreț 
Dumitru, Bogăteanu Nicolae, 
Abrudeanu Alexandru și toți 
ceilalți privesc cu mîndrie în
făptuirile care au avut loc și 
la care și-au adus contribuția.

Complexul C.F.R. Petroșani a 
fost sistematizat, s-a făcut cen
tralizarea electrodinamică, s-a 
construit un grup tehnic în ve
derea descongestionării stației.

Acum pe linia Petroșani—Cra
iova tracțiunea se face cu lo
comotive Diesel 
urmare a acestor 
In 1963, traficul 
sporit cu 24,8 la
1967, iar traficul de călători cu 
7,6 la sută.

An de an viața muncitorilor 
feroviari, ca dealtfel a tuturor 
celor ce muncesc, devine tot 
mai frumoasă, in ultimii ani 

I peste 100 de familii de ceferiști 

> s-au mutat în apartamente noi.

I

electrice. Ga 
îmbunătățiri, 

de mărfuri a 
sută față de

1

Cu angajamentul îndeplinit
Golectivul de muncă al I.C.O. Pe

troșani a obținut succese însemnate 
în munca sa. Astfel, angajamen
tul de a realiza pînă la 23 Au
gust o depășire de 2 000 000 lei la 
producția globală, 55 000 lei econo
mii la prețul de cost și o depășire 
a planului de beneficii cu 80 000 lei 
a fost îndeplinit înainte de termen.

In perioada care s-a scurs de la 
începutul anului, întreprinderea noas
tră a realizat o depășire de plan de 
В 094 000 lei la producția globală.

Conducerea întreprinderii noastre, 
sub îndrumarea organizației de 

partid, a militat pentru asigurarea 
îndeplinirii planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice. A fost 
zată activitatea sectorului 
Га Petroșani și Lupeni au 
ințate stații de dispecer, 
gură în prezent respectarea grafice
lor de circulație a autobuzelor lo
cale și alimentarea lor ritmică cu 
carburanți. Coeficientul de utilizare 
a parcului auto a-a îmbunătățit în 
mod simțitor, s-au redus cu 40 la 
sută timpii de staționare a mașini
lor în reparații și revizii tehnice. 
Toate aceste măsuri au făeut ca 
sectorul de transport să realizeze o 
depășire de plan în valoare de

reorgani- 
transport, 
fost înfi- 
care asi-

Preocupare pentru ritmicitatea 
producției

la
cu

La capătul a șapte luni de munca 
din acest an, colectivul sectorului 
nostru se prezintă cu realizări de 
seamă: lună de lună planul valo
ric a fost depășit, productivitatea 
muncii a crescut, iar prețul de cost 
a fost redus. In cursul trimestrului 
II, de exemplu, planul valoric pe
sector a fost depășit cu 22,23 
sută, productivitatea a crescut
7,2 Ja sută iar economiile realizate 
prin reducerea prețului de cost se
ridică la 282 000 lei. Realizările ob
ținute de brigăzile de mineri din
sectorul nostru dovedesc hotărîrea 
lor de a asigura continuitatea înde
plinirii și depășirii planului și an
gajamentelor. De la începutul aces
tei luni și pînă 
condusă de Ilin 
ză la o galerie 
zontul 500, și-a 
la sută, iar brigăzile
Ileș Ioan, Gheorghiu Petre și Vlaicu 
Nicolae. se mențin evidențiate în în
trecerea socialistă.

Astfel, angajamentele noastre de 
a mări vitezele de avansare în ga
lerii, de a reduce prețul de cost pe 
metru liniar de galerie săpată și be
tonată. de a spori pradnctivitatea 
■macii, se îndeplinesc.

în prezent, brigada 
Cornel, care lucrea- 
de transport la ori- 
depășit planul cu 12 

conduse de

Secretarul organizației 
de partid

unor reparații 
îndeplinirii hoții- 

adunările gene-

biroul organiza- 
în discuția cornu-

Parcurgem un carnet cu însem
nări. Răsfoim fiecare filă. Pe unele 
citim angajamentul luat de mese
riașii sectorului electromecanic ai 
minei Aninoasa în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
pe altele realizări, inovații. In car
netul său de însemnări, iov. Blag 
Teofil, secretarul organizației de 
partid din sector, înscrie zilnic cîte 
un obiectiv: un scurt popas urmat 
de discuții la echipele de muncitori, 
urmărirea realizării 
urgente, controlul 
rîrilor adoptate în 
rale.

In luna trecută, 
ției de bază a pus 
niștilor felul cum se muncește în a- 
telierul electric pentru întreținerea 
instalațiilor, pentru sprijinirea acti
vă a procesului de producție. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît In fața 
electricienilor stătea rezolvarea unor 
sarcini importante. Adunarea a pri
lejuit o analiză profundă a modu
lui de organizare a lucrului în ate
lier, a felului în care conducerea sec
torului se îngrijește de 
în viață a obiectivelor 
M.T.O. A doua zi după 
cretarul organizației de 
nut să discute cu conducerea secto
rului, să se sfătuiască asupra acțiu
nilor operative ce trebuie luate pen-

traducerea 
din planul 
adunare, se* 
partid a țl-

2 049000 iei și o economie de 160 000 
lei la prețul de cost.

Atenfia noastră s-a îndreptat și 
spre îmbunătățirea activității secto
rului de salubritate. Cu sprijinul co
mitetului executiv al sfatului popu
lar Petroșani, localitățile Văii Jiului 
au fost dotate în acest an cu 800 
recipient metalici pentru colectarea 
gunoiului menajer, cu 300 coșuri 
pentru hîrtii și cu 50 de tomberoane

In vederea înfrumusețării localită
ților din Valea Jiului, sectoarele de 
activitate ale întreprinderii noastre 
au participat la amenajarea de noi 
zone verzi. Spațiile verzi vor fi în
zestrate cu 250 de bănci.

Pentru satisfacerea tuturor pres
tațiilor către populație, întreprinde
rea va realiza în cursul trimestre
lor III și IV din fonduri de mică me
canizare și investiții proprii, lucrări 
în valoare de I 000 000 lei. Prin în
deplinirea planului la aceste lucrări, 
va crește gradul de mecanizare a 
întreținerii utilajelor auto.

Colectivul întreprinderii noastre va 
depune și în viitor toate eforturile 
pentru a obține noi succese în vede
rea satisfacerii depline a cerințelor 
crescînde ale populației Văii Jiului.

Ing, ȘTEFAN NIGOLAU 
director al I.C.O. Petroșani

In perioada de timp care s-a scurs 
de la începutul anului, organizația 
noastră de partid a avut de rezolvat 
o serie de probleme. In urmă cu cî- 
teva săptămîni s-a observat că la 
lucrările de betonare calitatea nu co
respunde normelor prevăzute. După 
discuții cu șefii de brigăzi, biroul 
organizației de bază a ajuns la con
cluzia că lucrările de slabă calitate 
se datorau faptului că amestecul be
tonului se execută necorespunzător 
deoarece aprovizionarea cu mate
riale se făcea cu întreruperi. In ve
derea 
biroul 
venit 
punct 
crează la beionări s-a instalat o be
tonieră și s-a făcut un stoc de mate
riale care se reîmprospătează la 
sfirșitul fiecărei săptămîni. Această 
măsură a dus la îmbunătățirea sim
țitoare a calității lucrărilor și la 
meșterea productivității muncii.

Avînd ca obiectiv principal 
zarea angajamentelor, biroul 
nizației de bază își propune pe 
să-și îmbunătățească și mai 
activitatea.

MIHAI CH1RILA 
secretar al organizației de ba2ă ar. В 

mina Uricani

înlăturării acestor neajunsuri 
organizației de bază a inter- 

și s-au luat măsuri. Intr-un 
accesibil brigăzilor care lu-

reali- 
orga- 
viitor 
mult

bâză, de
dragoste 
Teofil și 
tinerilor

tru transpunerea în viață a hotirîri- 
lor stabilite în adunarea generală.

— Trebuie să mergem mai mult în 
mijlocul oamenilor, să le dăm aju
tor și îndrumarea tehnică necesară 
—- spunea secretarul organizației de 
partid. De felul în care muncesc e- 
lectricienii, de prezența lor operati
vă la remedierea defecțiunilor ivite 
la instalațiile electrice depind în 
inare măsură desfășurarea normală 
a procesului de producție, succesele 
nlnerilor în îndeplinirea angaja
mentelor.

in altă zi, tovarășul Blag Teofil 
>-a întîlnit cu organizatorul grupei 
de partid din atelierul electric. A 
discutat pe îndelete șl cu acesta des
pre ceea ce trebuie făcut pentru în
făptuirea hotărîrli adunării gene
rale, A dat sugestii privind ridica
rea calificării profesionale a mese
riașilor, îmbunătățirea activității 
cursului de ridicare a calificării. In 
atelier lucrează mulți tineri, spunea 
comunistul Blag Teofil. Unii sînt 
mal pricepuți, alții trebuie ajutați 
să cunoască mai temeinic tainele 
meseriei, să devină cadre de bâză 
ale minei.

Alătur! de ^comunistul Blag Teofil 
lucrează ucenicul lovah Livid. Aces
ta se bucură din plin de staturile se
cretarului organizației de 
ajutorul lui. Cu aceeași 
s-a ocupat tovarășul Blag 
de creșterea și educarea 
Vrăjitoru Gheorghe, Kelemen Oito, 
Jifcu Marin, Furdui loan și alții, pe 
care i-a pregătit pentru viață, ară- 
tîndu-le că locul lor trebuie să fie 
alături de cei ce merg în frunte, de 
comuniștii sectorului. Acești tineri, 
după o temeinică pregătire politică 
și ideologică au înaintat cereri 
primire în rîndurile organizației 
bază. Luînd în discuție fiecare 
în parte, adunarea generală i-a 
mit în unanimitate în rîndurile i 
didâților de partid.

In carnetul său. secretarul orga
nizației de bază a înscris o* nouă 
cifră: în sector lucrează acum 91 
membri și candidați de partid.

Intr-una din zile, comunistul Blag 
Teofil s-a oprit 
al tovarășului 
rul organizației

— Nu crezi 
cinstea zilei de 23 August tinerii din 
sector să participe la o acțiune de 
reparare a vagonetelor din sectorul 
Piscu î

Propunerea secretarului de partid 
a fost 
cea zi 
muncă 
Intr-o 
organizată o zi de muncă patriotica 
la care au luat parte peste 200 de 
salariați. Cu acest prilej s-au colec
tat zeci de tone fier.

de 
i de 

caz 
pri- 

can-

la locul de muncă 
Nagy losif, secreta- 
U.f.M. din sector, 

că ar fi bine ca în

îmbrățișată de 32 tineri. In a- 
ei au reușit să repare prin 
patriotică 25 de vagonete. 

altă zi a fost, de asemenea.

2418 kilometri prin fără
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pentru scuti 
vizita orașul 
Rruchetithal. 
drumul spre 
Brașov, stu
pe jos, alții 
olrful mun- 
de unde li 
Brașovului.

și-au

t

Piața Victoriei 
Grupul de tineri 
era restrins, a început să crească, 
ajungind la 68 Tinerii erau veseli, 
glumeau, rîdeau. Așteptau să so
sească 
O.N.T. 
facă o 
țară

...După 4 ore de drum cele două 
autocare s-au oprii 
timp la Sibiu, spre a 
și renumitul muzeu 
Și-au continuat apoi 
Brașov La Poiana 
denții au urcat, unii 
cu telefericul, pînă pe 
telui Cristianul Mare, 
s-a oferit panorama

De la Brașoo studenții 
continuat drumul spre Valea Bis
triței. Cînd au zărit cetatea lumi
nii de la Bicaz, din piepturile stu
denților au răsunat exclamații de 
bucurie. Plimbarea cu oaporul pe 
lacul de la Bicdz a constituă un 
divertisment deosebii. Debarcade
rul a fost scena unei mari anima- 
ții. Vaporașele uwărarie cu ex-

clin Petroșani, 
care la început

cele două autocare ale 
Carpați, cu care urmau să 
călătorie de 11 zile prin

Zilele trecute, pe șantierul Vulcan a fost terminată glisarea celui de-al 
doilea bloc cu 8 etaje și 7S apartamente.

IN CLIȘEU: O nouă schelă se ridică spre înălțimi, pentru executa
rea finisajelor exterioare.

Acțiuni de
Orașul Lupeni a devenit un 

vărat șantier de înfrumusețare, 
se amenajează un nou parc, 
scuar cu peluze și ronduri de 
și se extinde spațiul verde între 
mai noi blocuri ale orașului. In a- 
ceste zile, covorul verde al Lupenlu- 
lui a crescut cu încă 800 m p cuprin
zând spațiul dintre blocurile Cl, C2, 
H, D, iar bl fața blocului H a fost

Expoziție de artă grafică
sindicatelor din 

o expoziție con- 
XX-a aniversări

In holul clubului 
Lupeni s-a deschis 
sacrată celei de-a 
a eliberării patriei.

Sînt expuse aproape 60 de lucrări 
de pictură, grafică și mozaic apar- 
tinînd artiștilor plastici amatori ca
re oglindesc marile transformări ce 
au avut loc în viata minerilor Văii 
Jiului. De asemenea, sînt expuse pei
saje șî portrete de fruntași îh 
muncă.

și colectiviști și-au dai parcă anu
me întîlnlre aici. Tocmai clnd stu
denții mineri își luau rămas bun 
de la „marinarii" Bicazului, un alt 
grup de tineri s-a oprit lingă de
barcader. Erau studenți din Iași, 
care avuseseră și ei in itinerariul 
excursiei vizitarea uriașului baraj . 
și a lacului de la Bicaz. Am vizi
tat apoi centrala hidroelectrică 
Stejarul, Cheile Bicazului, cu stih- 
cile sale semețe și abrupte șl La
cul Roșu, toate de un pitoresc greu 
de descris...

...Au sosit la Costinești. Studen
ții Ilcea Marin, Stoica Simion, 
lanaș Cornelia, Anghel Grigore 
din ahul 1, Ciupe Gheorghe și Co- 
lumbeanu Mihai din anul 111 mine 
au făcut cunoștință ou un grup 
de studenți de la Universitatea Ла 
București și de la PeBltbaioa Ла 
Cluj. Erau studenți oftați la o*- 
nă tn tabăra de la Сае/МееЛ- A 
doua zi de la Catheșt а pmaE 
spre Mangalia, apei Spre Efecte

Peste tet l-a jnmd pzmuao-

fide noi, făurite m arm. bEertSțB,

tet ntnde.

înfrumusețare
ade- 
Aici

un
flori
cele

terminată instalarea unei fîntîni ar
teziene.

S-a extins și iluminatul fluores
cent cu încă 400 metri, luminile de 
neon revărsîndu-se acum pe toată 
lungimea străzii Tudor Vladimires- 
cu. Toate aceste înfrumusețări s-au 
făcut în cinstea celei 
niversări a eliberării

de-a XX-a a* 
patriei.

că pen’r''. pri-De remarcat faptul 
ma dată de cînd a luat ființă dercul 
din Lupeni, alături de lucrări de 
pictură și grafică au apărat șt lu* 
crări în mozaic. Autorii lor aînt su
dorul Balaș loan și lăcătușul-meca- 
nic Ianovetz Rudolf.

Tot la Lupeni s-a mai deschis o 
altă expoziție aparținînd fotoameto- 
rilor care are ca temă viata și mun
ca nouă a minerilor din Valea Jiului 
în cel 20 de ani de la eliberare.

VAS1LE DRAGAN 
student LM.P.

Tocmai în ziua clnd trebuia să 
părăsească litoralul se încheiase și 
șederea primei serii la tabăra stu
dențească de la Costineștl. La car
navalul ce a avut loc, cîntul, dan
sul și veselia l-au legat și mat 
mult de ceilalți studenți.

...După ce au vizitat Bucureștiul, 
muzeul Doftana, Tirgoviște și Pi
tești, autocarele au pornit agale 
pe Valea Oltului In sus. Peisaje 
rar IntUnite le-a oferit și această 
vale. Au vizitat localitățile Rlm- 
nlcu Vllcea, Călimănefti, Căciula- 
ta și mlnăstirea Cozia. La Căllmă- 
neștl au intUnit mii de oameni al 
muncii veniți la odihnă și trata
ment.

După 11 zile de drumeție prin 
țară, iată-І ajunși acasă. Locu
rile oămOe prin parcurgerea crier 
i4U Mnatori pe drumurile pa- 
triri le-au flaut in minte ima-
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TIN ARUL FR
Copil fiind, îi plăcea mult să meș

terească cite ceva. Era zburdalnic 
ți Împreună cu prietenii Iul de Joacă 
își făcea planuri mari. Visau eu to
ții să ajungă buni meseriași șî poate 
chiar ingineri. „Să învățați carte 
copil, să aveți o meserie. Meseria 
e brățară de aur" — le spuneau 
părinții.

Și iată-1 pe băiețelul acela zbur
dalnic elev la Școala profesională 
din Petroșani. învăța cu sîrguință, 
iar la orele de atelier se dovedea 
ager și priceput. Perioada de prac- 

, tică a făcut-o la U.R.U.M.P. Aici 
a cunoscut pentru prima dată o 
mare uzină cu multe utilaje și ma- 
șîni-unelte, pe care oamenii le supu
neau voinței lor.

Văzindu-l îndemînatic, meseriașii 
cu care lucra îi încredințau diferite 
lucrări pe care elevul practicant. le 
executa cu plăcere și pricepere.

La terminarea școlii, a fost re
partizat în uzina unde a făcut prac
tica școlară. Inima i s-a umplut de 
bucurie. II atrăgeau atît de mult 
mașinile acelea marj care mușcau 
lacome din metal. Visul lui din co
pilărie devenea realitate. In secția 
reparații mecanice unde urma să 
lucreze ca frezor a fost înconjurat 
cu simpatie. Era printre cei mai 
tineri angajați din secție. Lucrătorii 
mai vechi din secție, comuniștii au 
fost mereu alături de el. i-au îndru- 
mat primii pași în meserie, i-au 
venit în ajutor cu o lămurire, cu un

sfat. Tînărul frezor îi asculta cu 
luare aminte pe fiecare, le mulțumea 
pentru ajutor. Toate acestea au fă
cut ca în scurt timp să devină un 
muncitor de nădejde, apreciat de 
canducerea secției și de ortaci pen

tru conștiinciozitatea sa, pentru ca
litatea lucrărilor sale.

Tot comuniștii au fost aceia caro 
l-au îndemnat să urmeze școala me
die serală. A fost încă o bucurie 
pentru ei cînd a reușit la examenul 
de admitere. S-a străduit să învețe 
cu perseverență, numărîndu-se mereu

PUBLICITATE
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Institutul de mine Petroșani primește pînă la data de 6 septembrie ' 
înscrieri pentru examenul de admitere la următoarele facultăți:

1) Facultatea de mine cu secțiile exploatări miniere, prepararea g
cărbunilor și minereurilor, topografie minieră. g

2) Facultatea de electromecanică minieră. 8
Candidațll vor trebui să îndeplinească condițiile prevăzute în bro- g

șura „Admiterea în învățămîntul superior"., 8
Examenul constă din următuarele probe scrise și oral: 8
— algebră, trigonometrie și calcul diferențial g
— fizică (mecanică, căldură, electricitate șl structura atomului) g
— geometrie plană și în spațiu, scris. 8
Total 5 probe pentru secțiile: exploatări miniere, topografie mlnle- 8 
șl electromecanică minieră.
Pentru secția de prepararea cărbunilor și minereurilor examenul 

constă din 5 probe la disciplinele:
— matematici (algebră, trigonometrie, geometrie 

spațiu) scris și oral.
— fizică (mecanică, căldură și structura atomului) scris
— chimie anorganică, scris.
Candidații reușiți primesc uniforme pentru toată durata 

mod gratuit.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatele 

fllor. Telefon 116 și 210 Petroșani.
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E ZO R
printre fruntașii clasei sale. La 
toamnă va păși in «lata a X-a.

Cea de-a 20-a aniversare a eli
berării patriei noastră a fost sărbă
torită de utemtetul Pavei Gheorghe 
la frageda vîrstă de 20 de ani.

— Sînt mîndru că am aceeași 
vîrstă Cu ’“■libertatea patriei — spu
nea parca, din coloana metalurgist!- 
lor, chipul voios al tînărului frezor. 
Vîrsta mea este vîrsta împlinirilor. 
Și dacă stau să mă gîndesc bine 
nici n-am avut dorinți neîmplinite. 
Nu. Dimpotrivă, am avut budurii, sâ- 
tisfacții. Visurile mele din copilărie 
devin azi realități. Sînt meseriaș, 
frezor și tresar de bucurie ori de cîte 
ori piesele ieșite din mîna mea sînt 
apreciate. Sînt fericit și la școala me
die serală cînd tovarășii profesori sînt 
mulțumiți de răspunsurile mele. Pen
tru viața fericită, pentru condițiile 
optime de muncă și învățătură, port 
recunoștință partidului Iubit, pentru 
că Sub aripa lui ocrotitoare, noi, ge
nerația tinără putem scruta cu încre
dere viitorul.

D. GHEONEA

In unul din a- 
telierele Secției re
parații electrice 
Vulcan lucrează 
bobinatoarea Ker- 
tesz Cîmpana. In 
fiecare lună a- 
ceastă harnică 
muncitoare s-a si
tuat în rîndul e- 
vldănțiaților în în
trecerea socialistă.

O R T
II a u а в I! Rezultat de egalitate în prima etapă

După două luni de acalmie, iubi
torii de rugbi din Petroșani au avut, 
alaltăieri, ocazie să asiste la unul 
din meciurile primei etape a returu
lui campionatului categoriei A. S-au 
întîlnit echipele Știința Petroșani și. 
Progresul București.

Deși miza acestui joc a fost mare, 
deoarece în eventualitatea unei vic
torii echipa gazdă ar fi acumulat un 
număr de puncte care i-ar fi permis 
să urce cîteva locuri în clasament, 
evitînd astfel periculoasa zonă a re
trogradării, el s-a desfășurat în li
mitele unei depline sportivități.

Iată cum s-a desfășurat partida.
După o scurtă perioadă de studiu, 

Progresul București, cîștigînd majo
ritatea mingilor la margine și cele 
de la grămadă încearcă să-și impu
nă jocul la mînă, inițiind o serie de 
atacuri care pun în derută echipa 
studențească. Dominarea echipei Pfo 
greșul, care durează aproape 15 mi
nute, nu aduce însă nici o modifi
care de scor, deși beneficiază de 
două lovituri de pedeapsă, care sînt 
ratate de Craioveanu.

Treptat studenții își revin, reușesc 
să-și organizeze jocul în apărare (și 
trec la contraatac. După 20 de mi
nute de joc echipa care domină este

Știința Petroșani, dominare care se 
menține pînă la sfîrșitul primei re
prize. In această perioadă Studenții 
beneficiază de două lovituri de pe
deapsă de la aproximativ 30 de me
tri care îhsă sînt ratate de către 
Galdea și respectiv Ipsilanti, astfel 
că scorul la pauză este 0—0.

La reluare, asistăm din nou la o 
.scurtă perioadă de dominare a echi
pei bucureștene care ca și în prima 
repriză, surprinde echipa gazdă. In 
această perioadă Progresul are oca
zia de a deschide scorul în urma 
unei lovituri de picior căzută a lui 
Gliîuzelea care trece de puțin pe 
lîngă bară. Din nou studenții își re
vin. echilibrează jocul, trec la atac 
și încep să se instaleze în terenul 
echipei adverse. In această perioa
dă. în urma unui atac colectiv, al 
pachetului de înaintași ăl echipei 
Știința, Manolache reușește să în
scrie o încercare care este însă a- 
nulâtă de arbitru. Cu zece minute 
inaihte de sfîrșitul jocului, la un atac 
al echipei din Petroșani. Ghiuzelea 
oprește nereglementar mingea iar 
arbitrul acordă lovitură de pedeapsă. 
Iliescu transformă și scorul este 3—0 
pentru Știința. In continuare, Știința 
joacă prudent în apărare și din a-

cest minut se părea că rezultatul jo
cului va fi cel de mai sus. Totuși, cu 
3 minute înainte de sfîrșitul jocului, 
la o greșeală a unui înaintaș al e- 
chipei Știința, arbitrul acordă lovi
tură de pedeapsă de la aproximativ 
50 metri de buturile echipei Știința. 
Craioveanu de la Progresul trans
formă și scorul este 3—3 rezultat cu 
care de altfel ia sfîrșit jocul.

Rezultatul de egalitate nedreptă
țește echipa din Petroșani, avînd în 
vedere perioadele mai lungi de do
minare și ocaziile pe care le-a avut.

De la echipa gazdă s-au remarcat 
Manolache. Dijmărescu. Petrache în 
jocul de margine și grămadă, »lti- 
mul făcîndu-și prezenta și în jocul 
de cîmp. Dulce prezent la toate fa
zele și mai ales în apărare și Gal
dea. De la oaspeți au plăcut Vicbl, 
Craioveanu, Ionescu, Dragomirescu șl 
Emil Dumitrescu.

Bun arbitrajul Iui Witing din Bu
curești.

R. 0.

DIN INIȚIATIVA DEPUTATEI
Comisiile de femei din Morișoara- 

Vulcan au întreprins recent o acțiu
ne patriotică de Înfrumusețare a car
tierului. Acțiunea a fost întreprinsă 
din inițiativa deputatei Jura Vale
ria.

La acțiune au participat țin nu
măr de 80 femei în frunte Cu depu
tata Jura Valeria, Rusu Lucreția, 
Popescu Elena, Toma Mărie, Voicu

Fiorica și Mihai Elena. Prestînd fie- 
5 care pite 6 ore de muncă, femeile 

din Morișoara au schimbat fața car
tierului lor, îndepărtînd resturile me
najere din fața caselor și amenajînd 
în locul lor ronduri și peluze cu 
flori.

M. LAZAR 
corespondent

DE TOATE

Consumul du zahăr
Prof. John Yudkin, specialist în 

problemele de nutriție, expune în re
vista medicală engleză „Lancet" o 
nouă teorie despre cauzele arterios- 
clerozei. După părerea lui. nu gră- 
șimile animale (cum era considerat 
pînă acum), ci consumul excesiv de 
zahăr ar fi cauza sclerozării arte
relor și mal ales a arterelor co 
rohare.

Prof. Yudkin a studiat modul de 
alimentare a 70 bărbați între 45— 
60 de ani. 20 din el suferiseră ata
curi coronare în ultimele trei săp- 
tămîni, 25 suferiseră de scleroza 
membrelor inferioare, iar 25 erau 
sănătoși. El a stabilit că cei cu 
maladii coronare consumaseră zil
nic în medie 132 grame de zahăr 
sub diferite forme (dulciuri, îngheța
tă, ceai, cafea etc.) La cei eu 
sclerozarea membrelor inferioare con
sumul zilnic fusese de 141 grame 
de zahăr, iar la grupul de control 
— 77 grame.

Prof. Yudkin consideră că gradul 
de sclerozare este direct proporți'Xiai 
cu cantitatea de zahăr consumat.

și artorioscleroza
ln afară, de aceasta, prof Yudkin 

vede o legătură între consumul exa
gerat de zahăr, sclerozarea arterelor, 
și diabet. Pornind de la faptul că 
diabetul poate’ apare cu 20 de ani 
după ce a fost provocat de o ali
mentație greșită, el compară morta
litatea de pe urma diabetului în 
1955—1956 și consumul de zahăr în 
1934—1938 și stabilește o legătură 
mult mai strînsă între cele două 
mărimi decît între mortalitatea de 
pe urma diabetului și consumului de 
grăsimi animaliere.

Yudkin consideră că probabil con
sumul excesiv de zahăr duce atît 
la diabet, cît și la maladii coronare, 
drumurile spre acestea trecînd prin 
pancreas. El amintește că oamenii 
de știință au stabilit în ultimul timp 
că la un mare număr de bolnavi de 
maladii coronariene există o tole
ranță glicogenică redusă, caracteris
tică la diabet S-a stabilit că la cei 
suferinzi de arterioscleroza membre
lor se constată mai des o toleranță 
glicogenică redusă decît o can
titate sporită de grăsimi în singe.

PROGRAM DE RADIO
29 august

PROGRAMUL 1. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Muzică populară, 9,10 Muzică 
ușoară, 11,00 Arii din opere, 11,30 
Piese de estradă, 12,03 Muzică popu
lară din țările Africii, 13,15 Din 
creația de operetă contemporană, 
14.10 Orchestre de muzică populară, 
15,30 Actualitatea literară în ziarele 
și revistele noastre, 16,10 Noi înre
gistrări de muzică populară, 18,05 
„Noutăți... noutăți..." — emisiune de 
muzică ușoară, 18,30 Almanah știin
țific, 18,55 Concert pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 20,10 Inter
pret de odinioară ai muzicii popu
lare, 20,40 Muzică de dans, 21,30 
Romanțe, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,36 Muzică din 
operete, 9,03 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 10,00 Valsuri, 12,05 
Soliști de muzică ușoară, 12,30 Lec
ția de limba engleză. Ciclul II, 
14.00 Muzică ușoară, 15,05 Din 
cele mai fruntașe melodii populare, 
16,00 Muzică ușoară romîneas- 
că, 18,25 Muzică din opere
ta „Valsurile Vienei" de Strauss- 
Monezy, 19,30 Capodopere ale lite
raturii universale: „Burghezul gen
tilom" de Mediere. Prezentare de 
conf. univ. Elena Viariu, 20.00 Cîn- 
tăreți de operă, 20,35 Interpret! de 
muzică populară, 21,10 Muzică de 
dans, 22,00 Canțonete.

CINEMATOGRAFE
29 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un om care nu există; REPUBLI
CA : Lumea comică a lui Harolld 
Loyd; LONEA: Dezrădăcinații; A- 
N1NOAS.A: Domnișoara barbă al
bastră; CR1V1DIA: Vîntul sudului; 
PAROȘEN] : Ucigașul și fata; LU- 
PENI — CULTURAL: Totul rtari- 
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Sosirea la Praga 
a delegației de partid 

fi guvernamentale sovietice
PRAGA 27 (Agerpres).
ba invitația Comitetului Central 

al P.C. din Cehoslovacia și guver
nului R. S. Cehoslovace, la 27 au
gust a sosit la Praga delegația de 
partid și guvernamentală sovietică, 
eondusă de N. S. HrUșciov, prim-se- 
cretar al С C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
pentru a participa la festivitățile 
consacrate celei de-a XX-a aniver
sări a insurecției naționale din Slo
vacia.

In aceiași zi, a avut loc la Praga 
un miting al prieteniei cehoslovaco- 
sovietice, la care au luat cuvîntul 
Antonin Novotny și N. S. Hrușciov.

Frămîntările din
SAIGON 27 (Agerpres).
Consiliul militar al Vietnamului 

de sud și-a încheiat dezbaterile, ca
re s-au prelungit de miercuri pînă 
joi dimineață, fără a reuși să cadă 
de acord asupra desemnării unui 
nou președinte al țării. Pînă la urmă 
a fost creat un triumvirat compus 
din generalii Nguyen Khanh, Duong 
Van Minh și Tran Thien Khiem. 
Triumviratul, care a luat denumirea 
de Comitet al conducerii naționale, 
urmează să conducă țară pînă la a- 
legerea unui șef al statului de către 
o adunare a cărei componență nu a 
fost precizată. Totodată, actualul 
guvern își va exercita atribuțiunile 
timp de două luni pînă ce se va pu
tea forma un nou guvern.

Prezența generalului Khanh în 
triumvirat indică faptul că puterea 
continuă să rămîna, în principal, în 
mîinile grupării sale. Generalul 
Duong Van Minh, care a fost înlă
turat din funcția de președinte al 
Vietnamului de sud cu aproape două 
săptămîni în urmă de către Khanh, 
reprezintă o altă grupare de militari

Ședința Consiliului de Miniștri 
francez

PARIS 27 (Agerpres).
Miercuri a avut loc la Paris o- 

bișnuita ședință săptămînală a Con
siliului de Miniștri, în cadrul căreia 
ministrul de externe, Maurice Couve 
de Murviile, a făcut o comunicare 
asupra situației din Asia de sud-est, 
subliniind modificarea gravă a situa
ției din Vietnamul de sud.

Agenția France Presse relatează 
că, în legătură cu această problemă, 
ministrul informațiilor Alain Peyre- 

I fitte a declarat: „Evoluția este într-o 
asemenea măsură conformă cu ceea 
ce prevăzuse Franța, încît ar fi ne
potrivit să se insiste asupra ei. Situa
ția întărește ideea apărată întot
deauna de Franța și potrivit căreia 
este necesar să se pornească pe ca
lea ce duce spre o soluție negociată".

Ministrul de externe francez a 
vorbit, de asemenea, despre întruni
rea de la Paris a șefilor celor trei 
grupări laoțiene.

Comentînd deliberările Consiliului 
de Miniștri, Alain Peyrefitte a pre
cizat în legătură cu ultima problemă 
că „Franța intenționează să ducă în 
problema laoțiană o politică strictă

Președintele Makarios 
va vizita R.A.U.

NICOSIA “21 (Agerpres).
Intr-un comunicat oficial dat. pu

blicității la Nicosia se anunță că 
președintele Makarios împreună cu 
ministrul de externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu vor face, începînd 
de la 28 august, o vizită de cîteva 
zile în R.A.U.

După cum relatează agenția France 
Presse, președintele Makarios va dis
cuta la Cairo cu președintele Gamal 
Abdel Nasser „Toate aspectele pro
blemei cipriote".

Scrisoarea lui Chombe 
adresată secretariatului O.U.A.
LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres).
Primul ministru congolez, Moise 

Chombe, a adresat secretarului ge
neral al Organizației Unității Afri
cane, Diallo Telli, o scrisoare în care 
cere convocarea de urgență a șetilor 
de state africane, la Addis Abeba 
pentru a discuta problema congole
ză. Secretarul general a și convocat 
pentru 10 septembrie o conferință a 
miniștrilor de externe ai O.U.A. In 
același timp, agenția MEN anunță 
că o delegație congoleză alcătuită 
din șase persoane, condusă de Mi
nistrul sănătății, Lubaya, a sdeit 
miercuri seara la Cairo. Șeful dele
gației a declarat că intenționează să 
viziteze mai multe capitale africane 
pentru a face cunoscut punctul de

Vietnamul de sud 
care și-a disputat cu îndîrjire pute
rea în cele nouă luni care au trecut 
de la răsturnarea regimului diemist, 
cu gruparea lui Khanh. Al treilea 
membru al Comitetului conducerii 
naționale, generalul Tran Thien 
Khiem, este bine cunoscut pentru le
găturile sale strînse cu Ngb Dinh 
Diem.

Agenția Associated Press relevă 
că formarea triumviratului nu a dat 
satisfacție zecilor de mii de demon
stranți care au cerut în decursul ul
timelor zile abolirea regimului mili
tar. Demonstrațiile au continuat în 
tot cursul zilei de joi. Poliția a des
chis focul împotriva’ demonstranților 
care au încercat să ia cu asalt clă
direa statului major al armatei sud- 
vietnameze, în care își au sediul 
membrii triumviratului.

Pe de altă parte, au fost semna
late grave ciocniri între budiști și 
catolici la Saigon și în alte locali
tăți din Vietnamul de sud. Aceste 
ciocniri sîngeroase au luat o amploa
re deosebită, provocînd numeroase 
victime.

de neamestec. Ea intenționează să 
evite orice amestec în negocierile 
care vor începe. Franța este de pă
rere că orice imixtiune străină nu ar 
putea decît să întîrzie reglementarea 
situației și stabilirea păcii".

In CÎTEVA RiNPURI
NEW YORK. Uraganul Cleo, care 

a provocat 122 de victime in Haiti, 
a atins coastele Floridei in cursul 
nopții de miercuri spre joi. Viteza 
lui este de 160 km pe oră.

SOFIA. A intrai în funcțiune ter
mocentrala electrică „Traicio Kos
tov", lîngă Sofia. Noul obiectiv, ca
re funcționează pe bază de păcură, 
are o putere de 60 000 kW și va pro
duce anual peste 420 milioane kWh 
energie electrică. Producția ei va fi 
de 1,5 ori mai mare decît întreaga 
energie electrică produsa în Bulga
ria în întreg anul 1939.

BUDAPESTA. Intre lunile ianua
rie și iulie a. c. in R. P. Ungară nu
mărul abonaților la radio a crescut 
cu 28000, iar cel al posesorilor de 
televizoare cu 76 000. Cinematogra
fele au fost frecventate de 55,9 mili
oane de spectatori. Au fost editate 
466 de titluri de lucrări beletristice, 
în 8 milioane de exemplare.

PARIS. Luni va începe la Paris o 
reuniune a Comitetului științific pen
tru cercetări în Antarctica (SCAR) 
în vederea coordonării programelor 
de cercetări pe acest continent. La 
această reuniune participă delegați 
de 12 țări, între care Statele Unite, 
U.R.S.S., Marea Britanie, Franța, 
Argentina.

vedere al guvernului său asupra si
tuației din Congo.

Corespondentul agenției UPI la 
Johannesburg relatează că oficiul 
din acest oraș pentru recrutarea de 
mercenari în vederea „ajutorării" gu
vernului central congolez în lupta 
împotriva răsculaților, continuă să 
funcționeze, în ciuda unei campanii 
deosebit de ostile desfășurate de 
presa sud-africană. Se așteaptă ca 
în următoarele ore primul grup de 
recruți să plece spre Leopoldville. 
Uh Slt gtup va pleca la sfîrșitul săp- 
tăttffiiii. Pentru a atrage imigranții 
europeni din R.S.A., oficiul a anun
țat creșterea salariului lunar al mer
cenarilor de la 100 lire sterline la 
125 lire sterline, plus unele alocații 
speciale.

Mînislrul Afacerilor Externe al 
Algeriei, Bouteflika, a declarat că, 
„problema congoleză este o proble
mă africană și calea de soluționare 
a ei trebuie găsită într-un cadru a- 
frican". El a arătat că Algeria de
zaprobă intervenția străină în Congo.

PrinȚul Іао(іап 
Boun Oum 

a sosii la Paris
PARIS 27 (Agerpres).
Prințul Boun Oum. liderul grupă

rii politice de dreapta laoțiene, a so
sit miercuri seara la Paris pentru a 
lua parte la tratativele reprezentan
ților celor trei grupări politice lao
țiene în vederea găsirii unei căi de 
soluționare a crizei din Laos. Deși 
nu a fost anunțată data exactă a 
începerii convorbirilor tripartite, din 
surse apropiate ambasadei laoțiene 
la Paris s-a aflat că ele ar putea în
cepe vineri 28 august.

Intr-o declarație făcută unui repre
zentant al agenției France Presse, 
prințul Sufanuvong, vicepremier în 
guvernul de coaliție națională al Lao- 
suluî și liderul grupării politice de 
stingă, a subliniat că problema cea 
mai urgentă pentru soluționarea cri
zei laoțiene este convocarea unei 
conferințe la Geneva a tuturor sem
natarilor acordurilor cu privire la 
Laos.

VIENA. Potrivit datelor furnizate 
de Institutul austriac pentru cerce
tări economice, prețurile cu amănun
tul la mărfurile de larg consum au 
crescut in Austria cu 5,4 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

RQMA. La Canosa, în apropiere 
de Bari, s-a descoperit un mormînt 
datînd din secolul IV Le.n. conținînd 
fragmente de vase și opt schelete de 
adulți. Pereții mormîntului au forma 
unei camere mortuare. In mormînt 
se aflau ornamente și desene carac
teristice civilizației Apuliei.

FRANKFURT PE MAIN. In pro
cesul celor doi foști SS-iști. Hermann 
Krumey și Otto Hunsche, adjuncți 
ai lui Eichmann, au fost depuse noi 
mărturii de către fostul colonel SS- 
ist Kurt Becher. Acesta a declarat 
că bijuteriile luate de la deținuți ser
veau pentru finanțarea echipamen
tului, noilor divizii SS.

ALGER. La Alger a fost dat publi
cității un decret prezidențial privind 
organizarea alegerilor pentru noua 
Adunare Națională. Deputății alge
rieni au votat legea electorală care 
fixează condițiile de desfășurare a 
alegerilor, care vor avea loc la 20 
septerilbrie.

SA& PAULO. Intr-o fabrică de 
muniții din apropiere de Lorens
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VÂRI
Primul film în relief

GENEVA 27 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că, după 30 de ani de cercetări, un 
inventator elvețian, Georges Dro- 
maz, a prezentat primul film în 
relief presei genoveze. Inventato-

I rul a declarat că prototipul său va 
î trece in stadiul comercializării. El 
j este așteptat în Statele Unite, unde 
f va avea convorbiri cu personalități 
I din industria cinematografică ame-
* ricană în vederea adaptării inven-
J ției sale la cinemascop și cinerama.
* Ziarul elvețian „Tribune de Ge- 
J neve" arată că imaginile apar clar 
ț în adîncime și efectul reliefului ac-
• centuează culorile.

î 0 nouă teorie cu orivire 
I la mișcarea olanetei Pluton 
I LENINGRAD 27 (Agerpres).

După o muncă intensă de 20 de 
ani, savanții sovietici Safik Șaraf 
și Nadejda Budnikova au elaborat 
o nouă teorie cu privire la mîșca- 

ț rea planetei Pluton, cea mai înde- 
♦ părtată de Pămînt.
* Teorii în legătură cu mișcarea 

• marilor planete — de la Mercur 
♦ la Neptun — au fost elaborate în- 
•

Urmările inundațiilor în India
DELHI 27 (Agerpres).
In urma unor puternice ploi și a 

inundațiilor provocate de către aces
tea, în regiunile de nord ale Indiei, 
îndeosebi, în statul Punjab, sute de 
mii de persoane au rămas fără adă
post și recolta de pe mari suprafețe 
a fost distrusă. Numai în statul 
Punjab, potrivit unor cifre prelimi
nare au murit 32 de persoane, iar 
mai multe sute de sate au fost în 
întregime sau parțial acoperite de 
apă. In împrejurimile capitalei au 
fost distruse locuințele a peste 200 000 
de persoane. Cifre asemănătoare au 
fost anunțate și de guvernele state
lor Bengal, Bihar, Assam și Orissa. 
Drumurile ce leagă Delhi cu statele 
învecinate sînt în mare parte acope
rite cu apă. 16 000 de acri cultivați 
cu cereale, fructe și legume, în îm
prejurimile capitalei, au fost acope-

(oraș aflat la mijlocul drumului in
tre Sao Paulo și Rio de Janeiro) a 
explodat un depozit de nitrogliceri
nă. 20 de persoane au murit.

FLORENȚA. Din vila Collegulle 
din Florența s-a furat o frescă de 
35/40 centimetri atribuită lui Chir- 
landaio sau lui Pollaiolo. Fresca a 
fost deslipită de pe perete în timpul 
lucrărilor de restaurare a vilei. Ea 
este evaluată la 50 de milioane lire.

MAGADAN. Muncitoarea Emilia 
Maldiak de la exploatările aurifere 
din Magadan Siberia răsăriteană a 
descoperit o pepită de aur în greu
tate de 2J777 kg.

Pepita poartă urme de șenile de 
buldozer, Ceea ce face să se presu
pună că ea s-a aflat la o mică adin- 
cime de suprafața pămîntului.

NEW YORK. Potrivit anuarului 
demografic al O.N.U., care a ieșit 
de sub tipar săptămîna aceasta, 
populația planetei noastre sporește 
acum cu 63 milioane de oameni, pe 
an. La mijlocul anului 1962, popu
lația planetei era de 3,13 miliarde 
de oameni.

WASHINGTON. NASA a anunțat, 
potrivit Buletinului de Știri al Casei 
Albe, că satetitul artificial „Explo
rer" lansat recent a început să trans
mită date cu privire la ionosferă. Sa
telitul evoluează pe o orbită mai 
joasă decît cea calculată inițial, dar 
specialiștii NASA o consideră ca sa- 
tisjăcnioare.

că la sfîrșitul secolului XIX. Eu- 4 
crarea astronomilor din Leningrad ! 
desăvîrșește acest ciclu. Acum e- î 
xistă posibilitatea determinării pre- ’ 
cise a mișcării lui Pluton în orice j 
interval de timp, înainte și înapoi, ♦ 
și calculării poziției sale într-un 4 
moment dat. • ț

După cum au stabilit cercetăto- » 
rii, spre deosebire de orbitele ce- ț 

lorlalte planete care 
circulare, orbita lui 
mai alungită.

sînt aproape 
Pluton este

30 000

♦

Un mormînt de 
de ani,

MOSCOVA 27 (Agerpres).
Arheologii sovietici au descope

rit în apropierea vechiului oraș 
rus Vladimir, un mormînt extrem^ 
de bine conservat al unui vînător . 
primitiv care a trăit în urmă cu l 

aproximativ 30000 de ani. 4
La o adîncime de 3 m a fast^ 

descoperit mai întîi. un craniu iar^r, 
t 
t1»• 
+

apoi un mormînt intact, neatins. 
El este împodobit cu numeroase J 
ornamente din colți de mamut. 
După părerea cunoscutului antro
polog sovietic Mihail Gherasimoo, 
craniul descoperit este caracteris
tic tipului Cromagnon. .1
riți de apă. Primul ministru, Shastri, 
urmează să plece în regiunile sinis
trate, însoțit de alți membri ai gu
vernului, pentru a lua măsuri în 
sprijinul populației.

Union Johnstn a foit Іиешні 
taol№t la alegerile 

prezidențiale lin 5.0.1°';
NEW YORK 27 (Agerpres).
Ea Convenția partidului democrat, 

ale cărei lucrări se desfășoară la 
Atlantic City, guvernatorii Edmund 
Brown (California) și John Cormally 
(Texas) au propus oficial desemna
rea lui Lyndon Johnson drept can
didat la alegerile prezidențiale. Con
venția a aprobat această propunere 
prin aclamații.

Președintele Johnson, care a sosit 
special la convenție pentru a asista 
la această ședință, l-a propus în mod 
oficial pe senatorul Hubert Humphrey 
drept candidat al Partidului demo
crat în alegerile pentru funcția de 
vicepreședinte al S.U.A. Humphrey, în 
vîrstă de 63 de ani. este membru al 
congresului din 1949.

Astfel, în alegerile de la 3 noiem
brie candidații Partidului democrat 
Johnson și Humphrey vor înfrunta 
candidații Partidului republican 
Goldwater și Miller.

Scade numărul muncitorilor 
în industria cărbunelui 

din R. F. Gt
BONN 27 (Agerpres).
După cum relatează revista vest- 

germană „Der Spiegel", numărul 
muncitorilor ocupați în industria căr
bunelui din R. F. Germană a scăzut 
de la 524 000 în anul 1957. la 360 000 
în prezent. Datorită crizei în desfa
cerea cărbunelui, 57 din cele 173 de 
mine de cărbune au fost închise. 
Din cele 88 de întreprinderi pentru 
producția de cocs și de brichete, 11 
și-au încetat total producția. La 
sfîrșitul lunii iulie, cantitățile de căr-’ / 
bone nevîndut au ațus la SflBBOQB* 
*»e.
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