
Proletari din toate tarile, tmiȚT-vă т

фадиі roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Una din evidențiatele in întrecerea socialistă de 
la S.R.E. Vulcan, bobinatoarea Bercea Maria, lat-o 
lucrind rotorul unui motor de 200 С. P.

Din scrisorile corespondenților

O inovație
Inovatorii de la Centrala 

electrică Vulcan se află 
mereu în căutarea noului. 
Doi dintre inovatorii cen
tralei, maistrul principal 
Blaj Sabin și maistrul Par
dos Dincă au conceput de 
curînd o inovație în siste
mul de reglare și în circui-

„Școala
La Maternitatea din 

Lupeni se desfășoară o ac
tivitate rodnică pentru e- 
ducarea sanitară a tinere
lor mame. Aici se țin con
vorbiri și demonstrații 
practice despre felul cum 
trebuie îngrijit noul năs
cut. Tot aici funcționează

valoroasă
tul de ulei al turbinei nr. 3.

Inovația realizată de cei 
doi tovarăși a dus la ridi
carea puterii disponibile a 
agregatului respectiv de la 
2000 kW la 2300 kW.

V. TAȘCAU 
corespondent

mamei"
un curs „Școala mamei", 
imprimat pe bandă de mag
netofon. Cursul. „Școala 
mamei" se tine zilnic, în 
una din sălile maternității 
și în cadrul lui vor fi pre
date 12 lecții.

M. LAZAR 
gospodină
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ÎNTRECEREA continua
Muncă avîntată în abatajele 

Lonea
Ei au trimis preparației 
Petrii a 788 tone cărbune 
peste plan. Pe tocurile ur
mătoare se situează colec
tivul sectorului IV. care 
și-a depășit planul la zi 
cu 311 tone cărbune, mi
nerii sectorului V cu 307 
tone de cărbune peste plan 
și minerii de la gura de 
mină Cimpa I, care au ex
tras 263 tone cărbune în 
plus.

De la începutul acestui 
an și pînă în prezent, co
lectivul minei Lonea a 
dat patriei 21 015 tone 
cărbune peste plan.

și de calitate
a executat 
nei porțiuni 
care a 
l.H. și 
plăci de 
maiștrii 

i Gîrjoabă 
preună cu electricienii To
dor Emil și Sviștea Adal
bert au montat instalațiile 
electrice ale stației de 
Iransformare. Intr-o săptă- 
mînă și jumătate lucrările 
miniere și de montare au 
fost terminate fiind rezol
vată alimentarea cu ener
gie electrică.

minei
In abatajele minei Lo- 

nea se desfășoară o mun
că entuziastă pentru spori
rea continuă a producției 
de cărbune, pentru conso
lidarea succeselor dobîndi- 
le de vrednicul colectiv al 
exploatării în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei. In sectoa
rele I. HI, IV și V minerii 
se întrec cu pasiune pentru 
îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan.

Minerii sectorului III, de 
pildă, s-au situat în luna 
aceasta pe primul loc în 
întrecerea pe exploatare

de zile 
de prt - 
exploa

In termen scurt
De peste o lună 

au început lucrările 
gătire în vederea
țări stratelor din blocul I'\ 
nord, sectorul II al minei 
Uricani. Fiind o zonă mai 
îndepărtată de sursele de 
energie electrică, aici s-au 
ivit greutăți în funcționa
rea transportoarelor, ven 
filatoarelor și în ilumina
tul locurilor de muncă. Se 
punea problema montării 
urgente a unei stații de 
transformare.

Brigada condusă de mi
nerul Sorescu Constantin

reprofilarea u- 
de galerie pe 

armat-o cu stîlpi 
a bandajat-o cu 

beton armat. Apoi, 
Făgaș Gheorghe 

Stelian, un-

Pe șantierul Petnla a început 
glisarea blocului F 2 

Constructorii din Petrila 
care ridică anul acesta 344 
apartamente au trăit zilele 
trecute un moment impor
tant : începerea glisării blo
cului F 2 avînd 
mente și 9 etaje 
înalt bloc care 
cat prin această

. A'alea Jiului.
La asigurarea 

fășurări a glisării — care 
se desfășoară zi și noapte 
fără întrerupere — un a- 
port prețios aduc dulgherii 
din brigăzile lui Geamănu

40 aparta- 
— cel mai 
va fi ridi- 
metodă în

bunei des-

prieteni nzeunobeuți
Alo, centrul de recoltare 

a singelui ? Aici spitalul. 
Avem nevoie de un flacon 
de sînge din grupa...

Astfel de convorbiri tele
fonice au loc aproape zil
nic între cîte o unitate sa
nitară din Valea Jiului și 
Centrul de recoltare a sin
gelui din Petroșani. De 
cele mai multe ori convor
birea se soldează cu tri
miterea cantității de sînge 
la unitatea respectivă. Se 
intîmplă însă ca vreuna din 
grupele de sînge să lip- . 
sească. In acest caz Cen
trul de recoltare a singe
lui Petroșani ia legătura 
telefonică cu Aviasan-Deva 
și in mai puțin de o jumă
tate de oră un avion para
șutează un pachet deasupra 
spitalului unde-i 
sîngele salvator, 
acum cîteva zile 
tatea din Lupeni
să salveze viața unei tine
re marne cu sîngele din 
flaconul parașutat de un 
avion al aviației sanitare.

De curînd la U.R.U.M.P. 
a avut loc o acțiune de 
înalt umanism. Cin grup 
format din 54 tovarăși, în 
frunte cu comandanta gru-

pei sanitare a Crucii Roșii 
din uzină, utemista Pechiu 
Adriana, s-au înscris pe 
lista donatorilor de singe 
onorifici. Cu citez a zile în 
urmă la Vulcan s-a sem
nalat un act asemănător. 
Rină în prezent peste 750 
tovarăși se numără în ria
dul celor care dăruind o

Vasile și Gheorghe loan, 
fierar-betoniștii lui Ciungu- 
lescu Marin, mecanicii Mol
nar Dănilă și Cioroianu Iu
lian care împreună cu be- 
foniștii depun toate străda
niile pentru asigurarea con
tinuității lucrărilor. De a- 
semenea, maiștrii Tecuță 
Ioan și Beer Andrei își 
conduc cu pricepere schim
burile respective.

Constructorii petrileni sînt 
hotărîți să termine glisa
rea acestui bloc în 2 săp- 
tămîni, pentru a putea e- 

xecuta în acest 
an glisarea 
încă două blo
curi 
toare, F 1
F 3 prevăzut 
în sarcinile de 
plan.

dona
și bobina- 
Stanca de 
Minată de 

umanitar.

• Lucrările Comitetului special O. N.U. pentru Oman.
• Timbre sovietice consacrate an iversării Internaționalei l-a.
• Intîlnire între scriitori romîni și cititori din Leningrad.
• Alte 200 fotografii luate de „Ranger-7" date publicității.
• Incidente rasiale la Philadelphia.
• Situația din Gongo.
• Submarinele atomice americane vor intra în porturile japoneze.

întreținerii căilor rutiere 
— o mai mare atenție

Transportul rutier a cunoscut în 
anii noștri o puternică dezvoltare. 
Zilnic, pe șoselele din Valea Jiului 
circulă mii de mașini — autocamioa
ne, autobuze, turisme, motociclete — 
care asigură un mare volum de 
transporturi ce se ridică anual la 
milioane de tone mărfuri, precum 
și la un mare număr de călători 
transportați.

Realizarea acestui impresionant vo
lum de transporturi este strîns legată 
de starea căilor de circulație rutie
re : șosele, drumuri, străzi. Pe dru
muri bune, mașinile pot circula cu 
viteze sporite — în limitele prevede
rilor legii circulației — se pot încăr
ca la capacitatea maximă, iar uzura 
mașinilor este mult

In perioada a- 
nilor trecuți, în 
bazinul nostru
s-au efectuat în
semnate lucrări
pentru extinderea 
și modernizarea căilor rutiere. Au 
fost asfaltate șoselele între principa
lele localități încît acum de la Lonea 
și pînă la Uricanî se întinde neîntre
ruptă panglica netedă a asfaltului, 
s-au construit și consolidat nume
roase poduri și podețe, s-au executat 
șanțuri de scurgere a apei, diguri 
de protecție și alte asemenea lucrări 
Îii scopul asigurării unei bune des
fășurări a transportului rutier.
Cu toate realizările obținute în acest 
domeniu șe mai manifestă și unele 
lipsuri: drumuri slab întreținute, 
poduri deteriorate,. șanțuri de scurge
re a apei necurățate care produc 
încă greutăți în transportul rutier.

Apropierea toamnei și a iernii, 
cîm intemperiile cauzează numeroa
se piedici în plus acestui transport, 
pun Ia ordinea zilei, încă de pe 
acum, luarea unor măsuri pentru li
chidarea deficiențelor care mai exis
tă în acest domeniu, în vederea asi
gurării bunei desfășurări a circulației 
autovehiculelor în tot timpul

Printre măsurile care sînt 
sare a fi luate se numără 
mul rînd repararea temeinică
țiunilor de șosele care încă nu 
modernizate. Printre acestea sînt 
țiunile Petroșani — Banița, Lonea— 
Cimpa și Uricani — Cîmpu lui Neag, 
artere cu o mare circulație, însă slab 
întreținute. Folosirea timpului încă 
favorabil pentru astuparea gropilor, 
tăierea denivelărilor și curățirea șan
țurilor este o cerință importantă, la 
a cărei realizare secția de drumuri 
trebuie să treacă neîntîrziat. La a-

mai redusă.

ceasta acțiune trebuie să contribuie 
și sfaturile populare locale prin mo
bilizarea locuitorilor la muncă patrio
tică.

Buna întreținere a șanțurilor de-a 
lungul șoselelor modernizate are o 
mare importanță pentru prelungirea 
vieții asfaltului: prin șanțul curățat 
de nămol și ierburi, apa se scurge 
ușor iar patul drumului rămîne us
cat. Este un lucru simplu, dar de 
care nu se ține cont peste tot. In 
fața termocentralei Paroșeni, în îm
prejurimile depozitului „Competrol" 
Petroșani, între Lupeni și Uricani, Is- 
croni și Vulcan șanțurile sînt pline 
cu buruieni, apa se scurge greu, iar 
ca urmare asfaltul șoselei se îmbo
gățește cu tot

LA ORDIMEA ZILEI

mai multe gropi.
Starea podurilor 

nu este nici ea 
peste tot mulțumi
toare. La Dără- 
riești, podul peste 
linia ferată îngus- 

distrusă de luni detă are balustrada 
zile. Intr-o situație asemănătoare este 
și podul pestei Jiu din Lonea aflat chiar 
lîngă sediul sfatului popular. La ls- 
croni, podina podului de peste Jiu 
este făcută de mîntuială, îngreunînd 
circulația, iar la podul de beton din 
Bărbăteni (Lupeni) umplutura de 
pămînt care face legătura dintre pod 
și șosea a început să se degradeze, 
periclitînd siguranța circulației.

Anul acesta, colectivul șantierului 
de drumuri Timișoara a executat re- 
asfaltarea unor porțiuni importante 
de șosele în Valea Jiului. Insă, după 
terminarea lucrărilor. în urma 
rămas grămezi de pămînt și 
care încurcă circulația.

Mai sînt și unele drumuri 
teres local, care așteaptă să
se la punct: la Varnița drumul este 
strimt, prost întreținut; drumul spre 
Slătioara se „mîndrește" cu un pod 
rupt care blochează circulația auto
vehiculelor ; drumul de legătură între 
Cimpa și Răscoala (pînă la pod) 
continuă să fie într-o stare foarte 
proastă ; drumul pe Maleia în tsus 
necesită și el reparații, iar pericolul 
torenților năvalnici care amenință 
șoseaua la intrarea în Lonea n-a fost 
încă lichidat.

Se apropie toamna, iarna, cu ploi, 
lapoviță și ninsori. Este necesar ca 
timpul bun să fie folosit 
pentru efectuarea lucrărilor 
ținere a căilor rutiere.

lor au 
pietriș 

. ' i
de in- 

fie pu-

anului 
nece- 

în
a

pri- 
por- 
sînt 
por-

așteptat 
Chiar și 
materni- 
a reușii

părticică din sîngele lor 
contribuie la salvarea unor 
vieți aflate in pericol.

Prieteni necunoscuți — 
donatorii de singe — dau 
din prisosul lor „apa vie" 
ce redă viața celor aflați în 
pericol. Acești cetățeni se 
bucură de înaltă stimă, de 
prețuire.

Gospodina Mogoș Ana 
din Vulcan poartă o pro
fundă recunoștință celor 
care prin sîngele lor au 
salvat viața soțului ei. Și 
ca ea sini mtilți oameni ai 
muncii. Acest sentiment a 
îndemnat-o. să se alăture 
donatorilor de singe. Acum 
ea se numără printre aceia

care sînt gata oricind să 
contribuie la însănătoșirea 
celor suferinzi, așa cum un 
prieten necunoscut l-a aju
tat pe soțul ei să-și reciș- 
tige sănătatea.

La fel a devenit 
toare onorifică 
toarea Ghenigh 
la U.R.U.M.P. 
un înalt simț
împreună cu Vitan Vil та. 
tovarășa ei de muncă, cu 
membrii echipei de repara
ții mecanice conduse de 
Voinea Simion, cu Gruber 
Gheorghe și Vlăduț loan 
din secția de construcții 
metalice, precum și cu tur
nătorii Grumezea Dumitru 
și Panta Ioan s-a înrolat 
în raidurile celor care pă
trunși de dragoste pentru 
om, dăruiesc din sîngele 
lor picături ce cîntăresc 
mal greu decît aurul.

Sentimentele ce-i. călă
uzesc pe acești cetățeni 
care devin donatori de sin
ge își au izvorul in marea 
dragoste față de om Cînd 
un om se află în pericol, 
zeci de brațe salvatoare i 
se întind, căci el este cel 
mai prețios capital.

MARGARETA MICA

MI HAI

din plin 
de între-

asemănă-
?i

a
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Zilele trecute, pe șantierul Livezeni s-a predat blo cui В ll avînâ 40 apartamente fru
moase și spațioase. Este al cincilea bloc de pe acest șa ntier predat în acest an.

Iată o vedere a noului bloc, care și-a primit deja locatarii.



STEAGUL ROȘU

CRONICĂ TEATRALĂ

„Citadela slârlmatr de
Teatrul de stat din Petroșani și-a 

deschis noua stagiune cu remarca
bila creație dramatică originală „Ci
tadela sfărîmată" de H. Lovinesgu.

Acțiunea primului act se petrece 
In anul 1943. Este înfățișată panica 
ca cuprinde marea burghezie, fesci- 
zată, după înfrîngerlle suferite de ar
matele germane. Autorul dezvăluie 
falimentul ideologiei burgheze, carac
terul său reaeționar. Reprezentanții 
acestei clase sortite pieirli, Grigore 
Dragomirescu, Adela, Costică, Marie- 
Jeanne, Georges Gatteseu, evidenția
ză trăsăturile unei societăți în des
compunere : lipsa de scrupule, mes
chinăria, aviditatea, imbecilitatea as
cunsă sub fraze sforăitoare.

împotriva acestei societăți, împo
triva stupidității ei se revoltă Matei. 
Protestul său însă nu este altceva 

’ țtecît fuga de realitate, încercarea de 
p găsi idealul într-o lume plăsmuită 
a ideilor, inconsistentă. Adept al con
cepțiilor filozofice idealiste, Matei nu 
pwte înțelege că lupta împotriva con
formismului, împotriva mediocrității 
In care se zbate societatea burgheză 
nu șe realizează pe planul ideilor. 
Țoemai de aceea el îndeamnă la au- 
torealizare, susține formula „a trăi 
primejdios", care în ultimă instanță 
nu înseamnă altceva decît a sprijini 

■ fascismul, a otrăvi mințile tinere, ne
formate. Datorită îndemnurilor sale, 
fratele său Petru acționează astfel 

iîncît își pierde vederea, jar Irina 
' își distruge vjata.
! Concepțiile false ale lui Matei sînt 
combătute, înfruntate de Bunica, tip 
de intelectual luminat, care privește 
viața, evenimentele cu luciditate, cu 
spirit de răspundere. II califică pe 
Matei drept pjăsmuitor de miraje, iar 

I familia Dragomirescu — și prin ea 
întreaga societate burgheză drept 
en balon de săpun care la prima 

' atingere se sparge. Călăuzită de idei 
: profund umanitare, Bunica îmbrăți
șează cu căldură cauza clasei mun
citoare, își pune puterea de muncă 
bl slujba omenirii. Bunica își alege 
drept mediu de viață realitatea în
conjurătoare, pe cînd Matei alunecă 

idin ce în ce mai mult spre izolare, 
I luînd lumea ideilor pe care p fău- 
' rește drept o manifestare а eulpi 
său liber.

In următoarele două acte, autorul 
adîncește conflictul, pas cu pas apro
pie deznodămînțul firesc, Matei se 
sinucide, după ce în prealabil dis
trusese alte vieți, aducînd prin a- 
ceasta confirmarea supremă a falsi
tății ideilor sale și, implicit, confir
marea valorii ideilor înaintate, via
bile promovate de Bunica.

Autorul zugrăvește cu măiestrie 
sentimentele, Astfel, în concepția lui 
Matei dragostea apare ca un fapt 
lipsit de căldură, supranatural, aflat 
dincolo de destine, în haos, pe cînd 
la Dan Pleșa iubirea primește atri
butele care o fac atît de omenească- 
Dragostea dintre Petru și Caterina 
vine să sublinieze profunzimea sen
timentelor umane, capacitatea înng- 
filatoare a acelor simțiri ears tind 
»prț țeluri înalte.

SPECTACOLE
• Teatrul maghiar do stat dta 

Satu-Маге se află în turneu în Va
lea Jiului. Miercuri, 2 septembrie, 
actorii sătmăreni vor prezenta în 
sala Teatrului de stat din Petro
șani, la orele 17 și 20, spectacolul 
cu plasa „Gîlcevile din Ghioggia", 
comedie în trei acte de Carlo Gol
doni.

• Tot la 2 septembrie, petrilenii 
vor putea viziona pe scena clubului 
din localitate piesa de teatru „Take, 
lanko și Kadîr de V. I. Popa tn in
terpretarea unui colectiv de actori 
de la Teatrul de stat „Lucia Stursa 
Bulandra" București.

Aceleași spectacole vor fj prezen
tate și în alte localități din Valea 
Jiului.

Regia artistică, găsind soluțiile cele 
mai fericite, a izbutit să realizeze un 
spectacol profund, să evidențieze 
ideile esențiale. S-a manifestat o gri
jă deosebită pentru crearea unor 
personaje autentice, mergtndu-se pî
nă la cele mai miel amănunte în 
privința mișcării și în darea repli
cilor. Această grijă, împletită cu O 
distribuție adecvată, a concurat la 
prezentarea unui spectacol viguros, 
de înaltă ținută.

Deosebit de emoționant și-a inter
pretat partitura Mia Macri (Bunica). 
Ne-a rgdat trăsăturile profund ome
nești ale personajului, energia sa 
creatoare, legătura eu viața, dra
gostea de oameni. Am admirat multi
lateralitatea actriței, care a izbutit 
scene de mare dramatism; a rea
lizat o creație cu un larg ecou în 
inimile spectatorilor.

Gheorghe lordănescu (Grigore 
Dragomirescu), prin jocul său bine 
nuanțat, ne-a oferit un personaj au
tentic din fauna societății burgheze 
Fără să șarjeze, în mod convingător, 
a adus în lumina rampei tipul omu
lui lipsit de veleități, conformist, A 
Impresionat prin naturalețe și o pro
fundă trăire Dana Pantazopol (Emi
lia), care în mod treptat a dezvăluit 
drama femeii într-o societate în care 
seara valorilor umane este răsturna
tă. Мді ales în șeenele cu Petru 
șl Caterina a folosit mijloace de 
expresie edificatoare pentru elucida
rea conformației psihice a persona
jului. loan Tifor (Matei) șt-a reali
zat eu înțelegere rolul, evidențiind 
haosul din gîndirea omului desprins 
de realitate, consecințele unei ast
fel de concepții. Tipul intelectualu
lui protestatar, dar de pe poziții ne- 
realiste, și-a găsit expresia deplină 
în jocul actorului, Poate din cauza 
unor mișcări (de mîini, de cap) des 
repetate, în actul al Ш-lea ni S-a 
părut mai puțin veridic, cu toate că 
și în această parte a piesei a reu
șit s| evidențieze ideile care confir
mă falimentul concepțiilor persona
jului. O evoluție meritorie a avut 
Constantin Dicu (Petru), care a în
fățișat în mod fidel tipul tip arului 
cu un fond bun, dar dus în eroare 
de idei false. Ș-a remarcat datorită 
profunzimii cu care și-a jucat rolul, 
datorită înțelegerii și redării factori
lor care concură la transformarea 
personajului. S-a integrat organic în 
ipostazele cerute de rol. Mai ales 
În ultimele două acte a dovedit mul
tă căldură și sensibilitate. Ana Col- 
da, artistă emerită, în rolul Linei, 
ne-a oferit o creație valoroasă. Ne-a 
înfățișat un personaj care fără să 
pozate, condamnă ideile care eîndva 
l-au atras înspre miraje lipsite de

Numeroși visit atari trec silnic crin sălile expoziției „Sin realizările regimului democrat-popular in regiu
nea Hunedoara", deschisa in clădirea u» lingă arena sportivă „Jiut" Petroșani, & urmăresc cu interes expona
tele, fac cunoștință CU realizările obfinute de oamenii muncii din regiunea Hunedoara in cei ЗѲ de ani de la 
eliberare.

H. Lovinescu
sens, ajungînd la punctul unde 0ПШІ 
începe să înțeleagă adevăratul ,șău 
rost în viață. Convingător a zugră
vit tipul omului hotărît să lupte pen
tru- fericirea sa, dar care după ce 

’ este amăgh, înșelai, ajunge să vadă 
drumul pe care trebuie șă meargă.

Teodora Lazăr (Adela) a adus ,țn 
scenă rapacitatea specifică claselor 
exploatatoare, lipsa de cultură a oa
menilor obișnulți să aibă totul de-a 
gata, fără să muncească. Alexandru 
Zecu (Costică) ne-a înfățișat erois
mul de paradă al burgheziei, în ace
lași timp lipsa de scrupule a celor 
ce, pentru a obține cîștiguri mari, 
sînt capabili să sacrifice milioane 
de vieți. Actorul a evoluat eu de
zinvoltură, din jocul său rezul- 
tînd morala putredă, reacționară a 
claselor auspuse ale vremii, Viorica 
Țifor (Marie-Jeanne), cu suplețe, a 
creat un personaj specific timpului: 
femeia infidelă pentru care banii, a- 
venturile galante constituie sensul 
vieții. loan Angheleșeu (Georges 
Gatteșcu), atît în ipostaza de diplo
mat, cît și în cea de conspirator a 
interpretat adecvat, zugrăvind aro
ganța, apoi lașitatea. Alexandru Со» 
dreanu (Dan Pleșa) a plăcut mai 
aleș începîrid din actul II; a reușit 
să redea calitățile morale ale per

sonajului, onestitatea sa, Mioara Pă- 
euraru (Caterina), în limitele rolu
lui, și-a adus contribuția la erearea 
unor scene emoționante.

Spectacolul cu „Citadela sfărîma- 
tă“, prin calitățile sale, se înscrie 
printre realizările cele mai valoroa
se ale teatrului local.

VICTOR FOLEȘI

Trei culegeri din literatura romînă 
contemporană

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării tării noastre de 
sub jugul fascist, colecția Biblioteca 
pentru toți s-a îmbogățit cu trei 
ample culegeri, înșumînd cele mai 
de seamă creații ale literaturii noas
tre contemporane în domeniul nu
velisticii, poeziei și dramaturgiei-

• Culegerea „Nuvela romînă con
temporană" cuprinde nuvele, schițe 
și povestiri din opera a 42 de pro
zatori romîni contemporani.

• Culegerea „Poezia romînă con
temporană" cuprinde selecții din 
creațiile a 108 poeți, încșpînd CU 
maestrul Tudor Arghezi și pînă le 
cele mai tinere condeie, Culegerea 
pferă peisajul poeziei lirice și epice 
contemporane mereu mai bogat șl 
mai sugestiv de-a lungul anilor, în- 
c rus tind portrete ale oamenilor noi,

Pe icra ne
„Omul din fotografie"

Secvență din filmul „Omul din fotografi»", producție o studiourilor 
Iugoslave care va rula de mllns pe tiranul elnerfuntografuluț J Noibth-
brie din Petroșani.

„lumea comici a
Cuprinzînd secvențe din realiză

rile iui Harold Lloyd dintre anii 
1923—1932, filmul ne prilejuiește o 
călătorie în lumea plină de vwelte 
a acestui mare timid, visător,, der 
în același timp și cutezător.

Om simplu, tipul americanului 
mijlociu din anii 20 ai secolului nos
tru, Harold Lloyd cîștigă simpatia 
tuturor prin inocența, timiditatea, 
spiritul inventiv, amabilitatea, ga
lanteria de care dă dovadă în dife
rite ocazii,

Harold Lloyd ește prototipul cita
dinului mărunt în lupta permapen» 
tă eu viața din marele oraș, inten
țiile lui de a se bucura de bineface
rile orașului U sînt. permanent sub
minate de lumea în care trăiește 
lumea zgîrie-norilpr, a aglomerației, 
a mașinilor, a tramvaielor — lume 
ee-1 pune în anumite circumstanțe 
care-| d«u o alură nostimă,

Dar în toate situațiile, în care de 

cu idealurile și simțămintele lor, 
oameni plămădiți în anii revoluției 
socialiste, ca. și evenimente cruciate 
din istoria luptei poporului nostru 
pentru socialism, progres, pentru 
pace,

• Culegerea „Dramaturgia romînă 
sontemporană" cuprinde două volu
me, 11 dintre cele mai importante 
creații dramatice realizate în anii 
puterii populare, oferind cititorilor, 
prin tematica lor variată, o imagine 
sugestivă a dezvoltării dramaturgiei 
noaalr» contemporane.

Volumele cuprind creații ate scri
itorilor AL Kirițeseu, Victor Efti- 
rniu, Camil Pefraacw. Mirțea Șțefă- 
nwcu, Lucia Demetrius, Mihail Da» 
vidaglu, AureJ Baranga, Horia Lo
vinescu, Д1. Voitln, AL Mirodan, 
Paul Evyrac Siito Andraș.

lui Harold Lloyd"
cete mai multe oti intră flr^-atela 
lui, situații care pot părea uneori 
adevărate coșmaruri, Harold Lloyd 
reușește șă înlăture toate piedicile, 
teșind în cete din urmă învingător. 
Cu zimbetul pe buze în mijlocul fur
tunilor, g| strălucește întotdeauna 
de optimism și entuziasm, împru- 
ttmfînd spectatorilor care-1 admiră 
performanțele, ceva din inepuiza
bila sa bună dispoziție.

Secvențele din filmele prezentate 
in această culegere din opera lui 
Harold Lloyd sînt grupate după e- 
lementele dominante ale lor, specj. 
fice filmelor mute.

Astfel elementele „surpriză", „ac
țiune", „emoții" ce se combină tn 
toate filmele sale, sînt ilustrate prin 
scurte scene de bătăi, ciocniri, călă
torii primejdioase, încercări nereuși
te de sinucidere.

Dar scenele cele mai tari. al că
ror umor șe învecinează сц fjojH 
groazei, sînt acelea filmate fără tru
caje, la înălțimea amețitoare a,- unul 
zgîrie-norl, secvențe ce derkKj» ex- 
traordinarele calități de acrobat eie 
lui Harold Lloyd, care evoluează în 
cele mai primejdioase sltua(iitps șq. 
prafața exterioară a clădirii.

Filmul este o producție a studiou
rilor S.U.A. și rulează pînă la 1 s»p. 
tembrie p? ecranul cinematografului 
„Republica” din Petroșani-

Reușită 
joie de tineret

Comitetul orășenesc Vulcan a luat 
inițiativa ca, în fiecare găptămînj, 
joile de tineret, șă fie organizate, pe 
rînd, de Către comitetele U.T.M. ale 
secloarelof în strînșă colaborare cu 
biblioteca clubului. Inițiativa a fost 
îmbrățișată de către utemlști și a- 
cum, în fiecare joi el merg cu Plă
cere la. club să asculte o repenzlt, 
muzică, ?ă ia parte Ja joeurlle dis
tractive ее șș organizează în cadrul 
joilor de ilneret, să danseze,

Săptămîna aceasta, de pildă, în 
cadrul joii de tineret, tovarășa Boda 
Elena a prezentat recenzia roma
nului „Desculț'^de Zaharla Stancu. 
A urmat apoi un concurs Interesant 
„Cine știe, răspunde" p® teme lite
rare și bineînțeles... dans.

Tinerii au plecat mulțumiți și cu 
siguranță că vor veni șî altă dată 
la joia de tineret.

LA CLUBURI
A intrat în obișnuința multor clu

buri muncitorești din Valea Jiului 
ca, împreună cu comitetele orașe- 
neșu U.T.M., să organirtze în fle
car® sîmbătă seara sau duminică 
seara frumoase seri cte dans sau 
reuniuni tovărășești-

La clubul muncitoresc din Petri- 
la, de pildă, a avut loc aseară o 
reușjtă reuniune tovărășească- Fru
moase reuniuni tovărășești vor avea 
loc în seara zilei de azi la cluburile 
sindicatelor din Lupenl șl Petroșani.
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Ut emis ful Pacot Aron din secția mecanică a U.R.U.M.P. este cunos
cut ca un strungar priceput. Bl execută la timp și de bună calitate lu
crările încredințate, pentru care a feți evidențiat In întrecerea socialiști, 

lată-l in timpul lucrului.

Din eaperfenf organizațiilor de bagi

Consolidarea succeselor în producție 
cauza a întregului colectiv

Rugbi — Ja Petroșani
In etapa a doua a returului cam

pionatului categoriei A la rugbi for
mația Știința Petroșani va primi 
azi vizita echipei Unirea din Bucu
rești. Meciul se va disputa pe sta
dionul Jiul cu înceuere de la ora 10,30.

Fotbal — la Lupeni
Astăzi, în întreaga țară se reia 

campionatul categoriei A la fotbal, 
iar duminica viitoare vor porni la 
întrecere și echipele participanta în 
campionatul categoriei B, In vede
rea reluării campionatului, echipa 
Minerul Lupeni se antrenează cu 
perseverență. Astăzi ea va întîlni 
într-un meci amical, pe stadionul 
din localitate, echipa din Tg, Jiu, 
Pandurii, antrenată de fostul inter
național Țudor Paraschiva. Meciul va 
începe la ora 17,

PUBLICITATE
тппагзіваввзззвзікзввззввззивввжхишхшзихпвязшшишвмвввхзиззвввззвивзви-гшміп*:

0. С. L. Produse industriale Petroșani 
SERVICIUL COMERCIAL

Anunță părinții
In magazinele de confecții spe- ;; 
cializate se găsesc tn cantitftți ii 
suficientej de toate mdrimile, ii 

UNIFORME ȘCOLARE | 
Vânzarea se face eu plata in rate.

Procurați-ѵй din timp uniformele școla- ii 
re pentru copiii dumneavoastră I

DE TOATE

Noul turn al televiziunii londoneze
In partea de nord a cartierului 

Soho din Londra se construiește din 
beton alb și sticlă verde turnul te
leviziunii britanice. Construcția înal
ță de 188 m — va cîntări în total 
13 000 tone și va fi gata în 1965.

Turnul va servi în principal ca 
centru de efectuare automată a con
vorbirilor la distanță și stație releu 
pentru televiziune, mai mult decît 
ca centru pentru transmiterea nemij-

Cursa în producția de aparate miniaturale
Multl experțl șl inventatori în do

meniul radiotehnicîi tind să con
struiască aparate radiotehtiice cu 
dimensiuni cît mai mici. Astfel, o 
firmă din California a lansat recent 
pe piață un aparat de radio de mă
rimea unui ceas de mină. O altă fr-

Colectivul sectorului V »i minei 
Vulean continuă să intensifies în
trecerea Socialistă pentru a consolida 
Euccasale obținute în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei. Ținînd seama de sarcinile im
portante ce stau In acest an în fața 
colectivului nostru, organizația de 
partid din sector desfășoară o te
meinică muncă politică pentru a 
orienta întrecerea socialistă spre în
făptuirea obiectivului esențial — rea 
lizarea integrală a principalilor in
dicatori de plan și a angajamentelor 
•sumate în întrecere pe anul 1964

Minerii, Inginerii și tehnicienii dhi 
sectorul nostru s-au angajat ea pe 
ba» creșterii productivității muncii 
CU 150 kg, cărbune pe post să ex
tragă în acest an 2500 tone căr
bune peste plan, să reducă cu 2 la 
suta conținutul de cenușă din căr
bune față de norma internă șl cu 
0,50 lei prețul de cost pe tona de 
cărbune.

După cum se vede, angajamentele 
eînt mobilizatoare, Pentru ca ele 
>ă fie îndeplinite, organizația de 
bază a Just un șir de măsuri. In ca
drul unei adunări generale la care 
eu fost invitați și tovarăși din acti
vul fără de partid s-au dezbătut 
problemele privind organizarea între
cerii socialiste, crearea condițiilor 

locită a programelor. După termi
narea tuturor lucrărilor și montarea 
instalațiilor vor putea ii efectuate 
concomitent 140 000 convorbiri la 
distanță, în același timp vor exista 
mai bine de 40 de canale la dispozi
ția societăților de televiziune.

La înălțimea de 160 m, turnul va 
avea un bar și un restaurant turnant 
circular la dispoziția publicului- 

treprindere americană a reușit să 
confecționeze un inși cu magneto
fon, ale cărui platane au 60 de ro
tații pe minut.

O întreprindere din New York va 
pune' tn curtnd în vînzare o combi
nă alcătuită dintr-un aparat de ra
dio și un televizor care nu este mai 
mare decît o carte mijlocie.

Dar nici japonezii nu vor să ră- 
mînă în urma americanilor. El au 
construit șl au lansat pe plată un 
televizor care încape într-un portti- 
garet, Drept răspuns la această 
realizare japoneză, americanii au 
construit un televizor care încape 
într-un ceaș de mînă de damă. 

necesare minerilor pentru îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de plan. 
Comitetul do secție și conducerea 
sectorului au fost îndrumate să asi
gure condiții bune d« lucru brigăzi- 
lor, să le orienteze activitatea ca 
fiecare dintre ele să-și stabilească 
obiective precise în desfășurarea în
trecerii socialiste. Majoritatea brigă
zilor din sector cum eînt cele con
duse de tov, Casimir Mihai, Țărîna 
Valerian și altele au fost ajutate să 
aplice inițiativa „două cîmpuri pe 
schimb și aripă" in abatajele came
ra. In acest scop brigăzile din aba
tajele cerneri eu trecut к o mei 
bună organizare a muncii în abetaj. 
Rezultatele mau întfrziat 66-0 arate 
roadele. Brigăzile mai sus amintite 
reușesc acum, în majoritatea cazu
rilor, ей extragă cite două cîmpuri 
pe schimb și aripă. De pildă, brigada 
lui Țărînă Valerian a reușit ce pe 
baza sporirii productivității muncii 
la 6,6 tone cărbune pe post să ex
tragă 700 tone cărbune peste plan, 
depășindu-și astfel cu 300 tone an
gajamentul pe lunile ianuarie-au- 
gușt.

Pe baza experienței acumulate, or
ganizația de partid a îndrumat comi
tetul de secție și conducerea secto
rului să militeze cu stăruință pen
tru a ridica fiecare brigadă la ni
velul celor de frunte. Majoritatea in
ginerilor și tehnicienilor dau, dova
dă de simț de răspundere pentru 
sprijinirea brigăzilor în realizarea 
planului, aduc o contribuție însem
nată la buna desfășurare a întrecerii. 
Iată cîteva exemple : tînărul inginer 
Beizadea Silviu, șeful sectorului, ur
mărind cu interes felul în care își 
desfășoară activitatea minerii din bri
gada lui Costea Ioan a constatat că 
upii dintre muncitori trebuie ajutați 
să-și organizeze mai bine munca și 
să fiș sprijiniți în ridicarea cali
ficării profesionale. Astfel tov. Be
izadea și-a propus să stea mai mult 
în rlndurile minerilor din brigadă, 
șă-i ajute să obțină succese mai 
frumoase în muncă. Stînd de vorbă 
cu șeful brigăzii, cu minerii Chiroș- 
ca Constantin, Nicolăeasa Gheor
ghe, Costea Mihai, Coban Mihai și 
cu alții i-a ajutat să-și însușească

Cartea tehnică, la
Printre cititorii înscriși la biblio

teca centrală â orașului Petroșani, 
un număr însemnat îl formează mun
citorii, Inginerii și tehnicienii care 
lucrează la diferite întreprinderi. Pen
tru buna lor deservire cu lucrări de 
specialitate, colectivul bibliotecii se 
îngrijește atît de completarea fon
dului de cărți tehnice cît și de popu
larizarea acestora. In momentul de 
față în bibliotecă se găsese 3 365 
volume de cărți tehnice de specia
litate avînd 2 546 cititori — din ca
re 740 muncitori care au citit în 

noi cunoștințe tehnic», 9І rțZCiVe 
problemele pe care le ridică munca 
în abatajul lor. Datorită acwtui 
Sprijin, brigada lui Costea loan a 
reușit să obțină cele mai frumoase 
realizări din sector. Ea a extras in 
aceșt an mal bine de 1 300 tone căr
bune peste plan și a realizat un 
randament de 7 tone pe poet.

Un alt exemplu semnificativ în 
ce privește sprijinirea brigăzilor 11 
oferă tovarășii Pașca loan, maistru 
minier principal și Jurca Emil, mais
tru minier. Ei mobilizează activ bri
găzile de care răspund să-și con
solideze succesele dobîndite în pro
ducție, le ajută să învingă greută
țile. Multi muncitori din brigăzile 
conduse de tov. Szabo Balaj, Deak 
Gheorghe sau Tărînă Valarlan au 
simțit sprijinul acordat de Pașca 
Ioan și Jurca Emil, Brigada lui Deak, 
de exemplu, de a cărei activitate 
răspunde Jurca Emil' și-a depășit 
angajamentul de întrecere, cea a lui 
Cazimir Mihai a dat șl ea 112 tone 
cărbune peste plan.

Preocuparea pentru ridicarea la 
plan a tuturor brigăzilor a făcut ca 
sectorul nostru să se situeze ța loc 
de frunte în lupta pentru mai miilt 
Cărbune. De la începutul anului noi 
am dat patriei aproape 4 300 tone 
cărbun? peste plan, depășfndu-n» 
astfel cu 1 773 tone angajamentul 
de întrecere pe cele 8 luni ale anu
lui. *

Organizația de partid din sec
tor socotește că rezultatele obținute 
îp întrecerea desfășurată în cinstea 
zilei de 23 August trebuie să consti
tuie un stimulent în activitatea în
tregului colectiv, pentru obținerea 
încă de pe acum a unor indicatori 
de plan mai superiori, corespunzători 
sarcinilor de plan ce ne revin în 
anul viitor. Sîntem hotărîți să des
fășurăm q tot mai susținută muncă 
organizatorică și politică pentru a 
ridica la un nivel și mai înalt în
trecerea socialistă, pentru a face ca 
sectorul nostru să fiș la înălțimea 
sarcinilor încredințate.

gheorghe mocanii 
secretarul organizației de bază nr. 5 

E. M. Vulcan

îndemîna cititorilor
acest an peste 1600 volume de cărți 
de specialitate. »

Pentru a îmbogăți continuu fon
dul de cărți tehnice, colectivul bi
bliotecii a discutat cu cititorii des
pre cărțile care і-иг interesa. S-a 
trecut la introducerea raltului de 
cărți pe specialități. Aceasta dă ci
titorilor posibilitate să-și aleagă căr
țile dorite într-un timp mai scurt. 
S-au organizat, de asemenea, dife
rite manifestări eu cartea tehnică.

NEGRUȚ MARIA 
corespondent

O. C. L. Produse industriale 
Petroșani

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

și AhTICCLt CASNICE CU VINZARE 
din orașul Lupeni (tn sala de sport) des
chisă zilnic între orele 10—14 șl 17—20 

fl în orașu Vulcan (în magazinul 
de desfacere) deschisă clinic între 
orele 8—12,30 și 16,30—19,45.

Vixitați aceste expoziții unae slnt expuse ultimele modele de 
mobilă și articole tehnice într-un sortiment bogat.

Schimb Ie fata locului in abatajul frontal complet mecanizat din stratul 18, blocul U de la mina Vul
can. Combina K.W.B.-2 — un utilaj modern, de mare randament — este preluată de șeful de schimb Сион 
Dumitru.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Montevideo

Demonsfrafie în sprijinul menținerii 
relajiîior diplomatice cu Cuba

MONTEVIDEO 29 (Agerpres).
Mii de persoane au participat la 

o demonstrație care a avut loc pe 
străzile principale ale orașului Mon
tevideo, ’ cerînd menținerea relațiilor 
diplomatice între Uruguay și Cuba. 
In cadrul unui miting care a avut

loc în fața clădirii Consiliului de 
Miniștri, numeroși vorbitori au cerut 
guvernului Uruguayan să mențină su
veranitatea națională și să nu urme
ze cererile Organizației Statelor 
mericane de a suspenda relațiile 
Cuba.

A-
cu

fetânire îatre scriitori romîni 
și cititori din Leningrad

rea lui Cicerone Teodorescu. Scriito
rul Eugen Barbu a vorbit despre li
teratura romînă contemporană, despre 
noile traduceri apărute în limba ro
mînă din autori sovietici.

La Leningrad oaspeții romîni s-au 
întîlnit cu scriitori sovietici și au 
vizitat locurile istorice ale orașului.

LENINGRAD 29 (Agerpres).
Scriitori romîni, care se află la 

Leningrad cu prilejul zilelor culturii 
romînești s-au întîlnit cu 
viefâcî. Poeții Dan Deși iu 
Dtan au recitat din noile 
și fragmente din 
kovski „In gura

cititori so
si Tiberiu 
lor poezii 
lui Maia-poemul

mare", în traduce-

Alte 200 fotografii luate de „Ranger-7“ 
date publicității

29 (Agerpres).WASHINGTON
Administrația națională pentru ae

ronautică și cercetarea spațiului cos- 
• mic (NASft) a dat publicității vi

neri încă 200 din cele peste 4 000 de 
fotografii ale Lunii luate Ia 31 iulie 
de nava cosmică „Ranger-7“. Un 
purtător de cuvînt al NASA a decla-

rat cu acest prilej că ultimele foto
grafii ale Lunii au un grad de pre
cizie de 
al celor
tre. Pe
tinse pe
vînd o lungime între 25 și 35 centi
metri.

2 000 de ori mai mare decît 
mai bune telescoape teres- 

aceste fotografii pot fi dis- 
suprafața Lunii obiecte a-

Incidente rasiste 
la Philadelphia

NEW YORK 29 (Agerpres).
Intr-un cartier din Philadelphia, 

locuit în majoritate de populația de 
culoare, s-au produs vineri noaptea 
incidente între populație și 
de poliție. Incidentele 
cate de un accident 
între mașini conduse 
mașini ale poliției. In
tetor, mai multe persoane printre ca
re și patru polițiști au fost rănite și

agenți 
au fost provo- 
de circulație 
de negri și 
urma inciden-

internate într-un spital din localita
te. Ulterior au avut loc mari mani
festări antirasiste ale populației de 
culoare, care au cuprins și popu
lația din alte cartiere ale orașului. 
Situația din Philadelphia a devenit 
critică, scrie agenția 
Forțe de poliție 
cartierele locuite 
restabili ordinea, 
circulația a fost

France Presse. 
fost aduse în 
negri pentru a 
aceste cartiere

au
de
In

interzisă.
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IN CI
; PARIS. La monumentul Tour de 
' Beaumont din Toulon a fost des-
• coperită vineri o mașină infernală, 
г care a fost făcută inofensivă. Fă- 
: cîndu-se cercetări s-a constatat că 
; o altă mașină infernală fusese pla- 
’ sată acolo înainte de trecerea pre- 
\ ședintelui de Gaulle și a altor ofi-
1 cialități prin Toulon cu prilejul 
; festivităților care au avut loc la 
1 15 august, marcînd 20 de ani de
■ la eliberarea regiunii de sub ocu- 
! pația fascistă. Paznicul monumen-
; tutui a udat florile îndărătul că-
■ rora se afla mașina infernală și
■ astfel mecanismul ei a fost dere- 

1 glat.
GEORGETOWN. Autoritățile din 

colonia engleză Grenada (din Ma
rea Caraibilor) au interzis 40 de 
publicații declarîndu-le „literatură 
subversivă". Au fost interzise, 
printre altele, Buletinul Consiliu- 

; lui Mondial al Păcii cuprinzînd ar
ticole în legătură cu coexistența

• pașnică și colaborarea internațio
nală, revista „Cuba socialistă" 
alte publicații.

GENEVA. Secretarul general 
' O.N.OI., IU Thant, care a sosii

, neri la Geneva, a declarat că 
' pregătit un nou raport privitor 

situația din Cipru. El a refuzat 
' dezvăluie ziariștilor conținutul
, cestui raport ce va fi prezentat 

Consiliului de Securitate, mulțu- 
" mindu-se să adauge că acesta cpn-
• ține „noi inițiative".
! BEIRUT. 5 000 de muncitori de 
_ la companiile petroliere libaneze, 
" membri a 10 sindicate, au anunțat 
" că la 3 septembrie vor declara 
. grevă în sprijinul cererii lor de a

Și

al 
vi- 
a 
la 
să 
a-

Lucrările Comitetului speeial 0. N. U 
pentru

NEW YORK 29 (Agerpres).
Comitetul special O.N.U. pentru 

examinarea situației din Oman a a 
nunțat că săptămîna viitoare mem
brii săi 
Orientul 
situația 
biei de

Intr-o

fruntea căruia se 
al intereselor co-

prezentat de pre-

vor pleca la Londra și în 
Mijlociu pentru a studia 

din Oman și regiunea Ara- 
sud.
declarație dată publicității

vineri seara, președintele comitetu
lui, Abdul Rahman Pazhwak (Afga
nistan), a anunțat că membrii co
mitetului se vor întîlni la Londra cu 
sultanul protectoratului britanic Mas
cat și Oman, care a comunicat mem
brilor Comitetului O.N.U. că refuză 
să accepte intrarea lor pe teritoriul 
sultanatului. Tot la Londra, mem
brii comitetului vor purta discuții cu 
reprezentanți ai guvernului englez 
asupra situației din acest protecto
rat și vor asculta petiționari din O- 
man, care în repetate rînduri au ce
rut să li se acorde independența. 
Membrii comitetului vor pleca apoi 
la Cairo, Dammam (în Arabia Sau- 
dită) și Kuweit. In cursul acestor 
vizite, ei vor avea întrevederi, în pri
mul rînd, cu Imamul Omanului, a- 
flat în exil la Cairo, cu membrii 
consiliului său revoluționar, și cu

numeroși petiționari, reprezentanți ai 
organizațiilor politice din Oman care 
vor independența și separarea de sul
tanatul Mascat în 
află un apărător 
lonialiștilor.

Potrivit planului
ședințele comitetului, inspecția în a- 
ceastă regiune ar urma să ia sfîrșit 
la mijlocul lunii septembrie după 
care va prezenta Adunării Generale 
a O.N.U. un raport. Din Comitetul 
O.N.U. pentru examinarea situației 
din Oman, mai fac parte reprezen
tanți 
lului

ai Nepalului, Nigeriei, Senega- 
și statului Costa Rica.

Timbre sovietice 
consacrate aniversării 

Internaționalei I-a
MOSCOVA 29 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a 100 i 

ani de la crearea Internaționalei 
Ministerul Telecomunicațiilor 
U.R.S.S. a emis o serie de 
mărci poștale multicolore.

Pe una din mărci apar portretele 
fondatorilor Internaționalei I-a, K. 
Marx și F. Engels, în alb-cafeniu pe 
fond roșu. Pe a doua — primele pa
gini ale edițiilor „Manifestul Parti
dului Comunist" în limbile rusă și 
germană.

Pe toate mărcile apare scris „100 
de ani de la Internaționala T-a“.

de
La 
al 

cinci

Submarinele atomice americane 
vor intra în porturile japoneze

TOKIO .29 (Agerpres).
Vineri, guvernul japonez a aprobai 

oficial intrarea în porturile japoneze 
a submarinelor atomice americane. 
Intr-o notă a Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei se precizează că 
„guvernul japonez a aprobat intra-

în orașele Albertville și Uvi- 
ultimele zile, asupra acestor 
au fost efectuate bombarda- 
neîntrerupte. Numeroși cetă-

SITUAȚIA DIN CONGO
ALBERTVILLE 29 (Agerpres).
Trupele guvernului central conge

lez își concentrează atacul împotri
va detașamentelor de răsculați con
golezi 
ra. In 
orașe 
mente
țeni pașnici și membri ai unor de
tașamente conduse de Gaston Sou- 
mialot, s-au retras în localitatea 
Kigoma, port la Iacul Tanganica, 
pe teritoriul Tanganicăi. Serviciile 
de securitate ale Tanganicăi și mi
nistrul afacerilor externe. Kambona, 
au sosit sîmbătă dimineața la Ki
goma pentru a discuta cu refugiații. 
Cetățenii pașnici veniți din Albert
ville au declarat că au părăsit ora
șul din cauza masivelor bombarda-

TEVA RINDURI
li se mări salariul lunar. Ministrul 
muncii al Libanului, Reda Wahid, 
a început negocierile cu adminis
trațiile companiilor pentru a evita 
declararea grevei.

PARIS. Comitetul științific pen
tru Antarctica, alcătuit din repre
zentanții U.R.S.S., S.U.A. și altor 
zece state, a adoptat o rezoluție 
în care proclamă ca în 1966 să se 
aniverseze zece ani de 
științifică internațională 
niul cercetării acestui 
In 1966 va avea loc la 
conferință științifică 
cercetării Antarcticii.

BAGDAD. Agenția MEN anun
ță că toți kurzii, arestați cu prile
jul luptelor ce s-au desfășurat în 
nordul Irakului au fost eliberați, 
cu excepția celor acuzați de 
delicte. In prezent, a declarat 
nistrul justiției al Irakului, 
loc cercetarea dosarelor altor 
ținuți de origină kurdă.

KHARTUM. La Khartum s-a a- 
nunțat oficial că la Conferința a- 
rabă la nivel înalt, care vă avea 
loc la 5 septembrie la Alexandria, 
va lua parte și o delegație suda- 
neză in frunte cu președintele 
Ibrahim Abbouk, El va fi însoțit 
de ministrul afacerilor externe și 
de alți membri ai guvernului su
danez.

DONEȚ. La mina „Oktiabrskaia" 
(bazinul 
gada lui 
dintr-un 
combine
de cărbune în 24 de ore. O aseme-

colaborare 
în dome
continent.
T okio o 

consacrată

alte 
mi- 
are 
de-

carbonifer Donețk) bri- 
Nikolai Griridî a extras 

abataj cu ajutorul unei 
marca „K-52" 4 300 tone

nea extracție rapidă constituie un 
record al U.R.S.S.

BERLIN. Noul combinat de fibre 
chimice din Wilhelm Pieck-Stadt 
Guben și-a început producția de 
probă cu toate instalațiile primei 
linii de producție în flux. Proce
sul de producție este în cea mai 
mare parte automatizat. Noua li
nie de producție, cu o lungime de 
800 metri, are o capacitate de 200 
tone de mătase dederon anuală.

CAIRO. Frontul național de e- 
liberare din Arabia de sud a pu
blicat la Cairo o declarație în care 
adresează un apel țărilor din în
treaga lume de a acorda sprijin 
victimelor agresiunii trupelor colo
nialiste în teritoriile Federației A- 
rabiei de sud; îndeosebi în regiu
nea muntoasă Radfan și Aden.

ТОКІО. Expoziția economică ja
poneză,. instalată la bordul navei 

„Sagura Maru", și-a încheiat tur
neul printr-o serie de porturi euro
pene. In cursul călătoriei sale, na
va „Sagura Maru" a acostat în 
numeroase porturi din Italia, Por
tugalia, Spania, Franța, Anglia, 
Olanda, Belgia, R. F. Germană, 
Danemarca, Norvegia și Suedia. 
Expoziția a fost vizitată âe peste 
170060 persoane, iar suma con
tractelor încheiate pentru livrarea 
de mărfuri japoneze este apreciată 
la 6800000 dolari.

LONDRA. Balerina sud-africană. 
Selina Molteno, care a sosit săp- 
tămîna aceasta la Londra, a decla
rat că a părăsit Africa de sud, 
întrucît se teme să nu fie arestată 
din nou, în baza legilor represive 
din această țară.
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mente efectuate de avioanele ameri
cane. Același lucru l-au declarat și 
cetățeni din localitatea Uvira.

Spre 
France 
drepte 
venite 
Guvernul Rhodesiei de nord a 
publicității o declarație în care pro
testează împotriva zborurilor neauto
rizate deasupra teritoriului nord-rho- 
desian a unor avioane transportînd 
mercenari pentru Congo. In decla
rație se reamintește că primul mi
nistru Kenneth Kaunda, a anunțat 
anterior că nu permite intrarea în 
spațiul aerian nord-rhodesian a unor 
avioane cu mercenari.

☆
ADDIS ABEBA 29 (Agerpres).
Organizația Unității Africane 

va ține la 5 septembrie sesiunea 
traordinară consacrată examinării 
tuației din Congo (Leopoldville), 
cretarul general al O.U.A., Diallo 
Telli, a anunțat că această hotărîre 
a intervenit după ce două treimi 
din numărul statelor membre, res
pectiv 23 din 34 de țări africane, 
acceptat să ia parte la sesiune.

rea submarinelor atomice americane 
in porturile japoneze în virtutea Tra
tatului de i securitate japono-ame- 
rican". • îfr .

Acest act a provocat proteste în v 
rîndul forțelor democratice și opiniei 
p'ublice japoneze. „Intrarea subma
rinelor atomice americane în Japo
nia deschide calea spre transforma
rea țării noastre într-o bază nuclea
ră", se spune în declarația 
lui Socialist din Japonia, 
travine principiului politicii 
existență pașnică și duce
noastră externă într-o direcție gre
șită".

Vineri, mai multe sute de studenț! 
din Tokio au organizat o demonstra
ție împotriva acestui act al guver
nului japonez. Forțele polițienești au 
intervenit; au avut loc ciocniri.

Partidu- 
ea con- 
d₽ co- 
politica

Leopoldville, anunță agenția 
Presse, continuă să se în- 

mercenari și întăriri militare 
din Republica Sud-Africană. 

dat

își 
ex- 
si- 
Se-

au

Cereri pentru încetarea 
represiunilor 

în Rhodesia de sud
ACCRA 29 (Agerpres).
Federația sindicatelor din întrea

ga Africă, cu sediul permanent la 
Accra, a adresat secretarului gene
ral al O.N.U. U Thant, un apel în 
care îi cere să intervină pentru în
cetarea represiunilor în Rhodesia de 
sud. Un apel asemănător a fost a- 
dresat secretarului general al Orga
nizației 
cutarea 
sud la 
externe 
septembrie.

Unității Africane, cerînd dis- 
situației din Rhodesia de 
ședința miniștrilor afacerilor 
ai țărilor africane din luna

29 (Agerpres): 
energia atomică a 
vineri că la poli- 
Nevada a fost e-

O noua explozie subterană 
nucleară la poligonul 

din Nevada
WASHINGTON
Comisia pentru 

S.U.A. a anunțat 
gonul militar din
fectuată o nouă explozie subterană nu
cleară de intensitate medie. Potrivit 
agenției UPI, aceasta este a 14-a ex
plozie efectuată de S.U.A. în cursul 
acestui an. Amănunte asupra efectuă
rii exploziei n-au fost comunicate 
presei.

PROGRAM DE RADIO
31 august

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul ziarului „Scto к 
teia", 8,06 Muzică corală romîne«». 
că, 9,35 Uverturi la operete, 11,05 
Orchestre de muzică populară, 11.30 
Muzică ușoară, 12,35 Cîntece și»jo
curi populare, 13,00 Muzică din o- 
perete, 14,30 Vreau să știu, 15,00 
Muzică populară din Transilvania, 
16,10 Muzică ușoară interpretată de 
M'ihaela Păsărin și

18,05 
din operele lui Gluck, 19,00 
economică radio, 19,20 Din 
muzical al popoarelor. 20,40 

de operetă: lolanda Mărcu-

Alin Noreanu, 
16,45 Lecția de limba rusă. Ciclul I, 
17,15 Din comoara folclorului nostru, 
17,40 Tinerețea ne e dragă, 
Concert 
Revista 
folclorul 
Recital
lescu, 21,10 Muzică ușoară de com
pozitori din R. P. Bulgaria, 21,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,36 Cîntece și jocuri populare, 9,40 
„Noi victorii cucerim" — emisiune 
de cîntece, 10,00 Muzică din ope
rete. 10,30 Melodii populare din di
ferite regiuni ale țării, 11,15 Emi
siune literară, 12,00 Muzică ușoară,
14.30 Valsuri de concert, 15,30 Pot
puriuri de muzică ușoară, 16,30 So
liști și formații artistice de amatori, 
17,10 Muzică din operetele compo
zitorilor noștri, 49,05 Muzică ușoară 
romînească, 19,40 Muzică din ope
retele lui Kălmân, 20.30 „Pentru fie
care o melodie" — muzică ușoară,
21.30 Oameni de seamă din istoria 
culturii, 22,00 Soliști de muzică u- 
șoară.

CINEMATOGRAFE
31 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE I 
Omul din fotografie; REPUBLICA 1 
Lumea comică a lui Harold Lloyd; 
PETRILA : Salt spre glorie; LIVE- 
ZENI: Aghata lasă-te de crime; A- 
NINOASA: Cu toții acasă; VUL
CAN : Primul reportaj; LUPENI — 
CULTURAL: Totul rămîne oameni
lor; MUNCITORESC : Tutunul seria 
I-II; URICANI Pași spre lună.

Tiparul: I.P.H. subunitatea Petroșani 40 369


