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IN INDUSTRIA LOCALA
hărniciei

4 раф 20 bani

Sprijin concret
organizațiilor de baza

Colectivul minei Lonea a realizat 
în cele 8 luni 
acesta succese 
rirea producției 

de la cele 
trimis industriei noastre, pe ba- 
creșterii productivității muncii

încheiate din 
importante în 
de cărbune, 
trei guri de

anul
spo- 

Mine- 
mină

asupra muncii politice ce 
să se desfășoare în raport

Răspîndite în întreaga 
Vale a. Jiului, unitățile în
treprinderii orășenești de 
industrie locală din Petro
șani au o mare importanță 
economical Indiferent de 
profesie, salariații întreprin
derii șg întrec zi de zi spre 
w da Ktață sarcinilor de 
plan și’. a angajamentelor 
de întrecere. După calcu
lele recente, s-a încheiat 
bilanțul realizărilor pe luna 
august. El oglindește hărni
cia și entuziasmul întregu
lui colectiv. Sarcinile de 
plan la producția globală 
au fost îndeplinite în pro-

porție de 105,65 Ia sută, 
iar la producția marfă s-a 
înregistrat o realizare de 
100,80 la sută. Aceste cifre 
s-au adăugat la succesele 
dobîndite în cele 7 luni 
anului, întregindu-le 
mod substanțial.

Valoric, angajamentul 
cele 8 luni scurse din 
cest an prevedea depășirea 
cu 90 000 lei- a planului 
producției globale, iar a 
producției marfă cu 105 000 
lei. La producția globală 
s-a realizat o depășire dp 
106 000 lei, iar la cea mar
fă de 107 000 lei.

Cariera de piatră și stația 
de concasare pe loc de frunte
Cumulate de Ia începu

tul anului, și pînă în pre
zent, cele mai frumoase 
succese în întrecere au fost 
obținute de muncitorii de 
la cariera de piatră și sta
ția de concasare. In peri
oada 
gust, 
și-au

1 ianuarie — 31 au- 
muncitorii de aici 
depășit cu 15,72 la

Noi succese
In lupa.. augt’".- alături 

de'vBfttnfeitorii de la cariera 
de piatră și stația de con- 
casare au obținut succese 
frumoase și colectivele ate
lierelor de tîmplărie din 
Livezeni și Petroșani pre
cum și colectivul de la ta
pițerie. Tîmplarii de la a- 
telierul din Livezeni au 
produs peste plan 100 m p 
uși-ferestre, iar 
Petroșani.
18 000 lei 
bilă- decît 
La rîndul 
atelierului
executat lucrări

aumai
era 
său, 
de

cei de Ia 
executat cu 
multă mo- 

planificat, 
colectivul 

tapițerie a 
peste plan

sutâ sarcinile de plan la 
producția globală și cu 
15,90 la sută la producția 
marfă. La aceste cifre ei 
au mai adăugat 80 000 lei 
economii peste plan la pre
țul de cost, 111000 lei be
neficii și concasarea a 
4 600 tone de piatră în 
plus de prevederile planu
lui.

în valoare de .72 000 lei. 
Sînt succese semnificative 
ce deschid premiza spre 
altele și mai grăitoare.

Printre autorii acestor 
succese se numără ' brigă
zile de tîmplari evidențiate 
în întrecere conduse de 
Buzatu Gheorghe, Udroiu 
Constantin și Biro Ale
xandru, tîmplarii Marin 
Sabin, Burciu Constantin, 
Pitini Gherasim, Eva Pe
tru, tapițerii Alexandru 
Constantin. Vidican Pavel, 
Novac Teodor și alți mese
riași de nădejde ai între
prinderii.

rii 
au 
za 
cu 27 kg cărbune pe post față de 
plan, 21989 tone cărbune în afara 
sarcinilor de producție. La această 
cantitate de producție se mai adau
gă și cele peste 2 000 tone de căr
bune extrase în primele zile ale lu
nii septembrie. Acest rezultat, rod 
al priceperii și hărniciei minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor, reflectă 
creșterea maturității politice a or
ganizațiilor de partid, care se ocupă 
cu competență de problemele com
plexe ale procesului de producție, 
de perfecționarea metodelor și stilu
lui de muncă.

Comitetul de partid de la mina 
Lonea se ocupă în permanență de 
îndrumarea organizațiilor de partid 
din sectoarele exploatării, în mod 
deosebit în privința organizării și 
desfășurării muncii politice pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice. 
Membrii comitetului ajută îndeaproa
pe birourile organizațiilor de bază 
în planificarea muncii, pregătirea 
adunărilor generale, controlul înde
plinirii hotărîrilor. Cunoașterea în
deaproape a situației din fiecare 
sector al minei ne este de mare 
ajutor la orientarea birourilor or
ganizațiilor de bază în mod dife-

rențiat 
trebuie 
cu cerințele de zi cu zi ale produc
ției.

Numeroase exemple ilustrează fe
lul în care membrii comitetului de 
partid au orientat în mod diferențiat 
activitatea organizațiilor de bază 
de Ia gurile de mină de la Cimpa 
și Jieț. Organizațiile de bază din 
sectoarele I, IV, V și altele au fost 
îndrumate de comitetul de partid 
asupra felului cum să exercite drep
tul de control asupra conducerilor 
tehnico-administrative, cum să folo
sească mijloacele muncii politice de 
masă pentru sprijinirea conducerilor 
administrative ale sectoarelor la 
aplicarea măsurilor tehnico-organiza- 
torice menite să ducă la creșterea 
productivității muncii.

In adunările generale ale orga
nizațiilor de bază s-au dezbătut di
ferite aspecte ale activității econo
mice legate de extinderea inițiati
vei „i 
aripă 
meră. 
bit și 
pelor 
lor de partid. Drept Urmare, 
zultatele n-au întîrziat să se arate.

în întrecere

șî
ca- 

vor- 
gru-

TRAIAN COSTEA 
secretarul comitetului > de partid 

E. M. Eonea

(Continuare în pag. 3-a)

Carnet :

pe ale

e

litoralul 
șef de 
părăsit

Calitatea și promptitudinea executării lucrărilor în
credințate du: făcut ca lăcătușul Barna Gheorghe din 

secția construcții metalice de la U .R.U .M.P. să fie a- 
preciat și prețuit de colectivul unde muncește.

Două spectacoleîn 
din

,două cimpuri pe schimb 
de abataj", în abatajele 
Despre acest lucru s-a 

i în adunările lunare ale 
sindicale, în ședințele grupe- 

re-

Saptămîna aceasta, 
mai multe localități 

*• ' Valea Jiului au avut loc 
diferite spectacole de tea 
tru. Este vorba de come
dia în 3 acte „Gîlcevile 
din Ghioggia" de Garlo 
Goldoni, în interpretarea 
unui colectiv de actori de 
la Teatrul maghiar de

stat din Salu-Mare și de 
piesa „Tache, lanke și Ka- 
dîr" de Victor Ion Popa, 
cu care se află în turneu 
prin Valea noastră Teatrul 
de stat „Lucia Sturza Bu- 
landra" din București.

Cele două spectacole s-au 
bucurat de un deosebit 
succes.

Daca ai fi .vrut .să, scrii cu două decenii în urmă 
despre viața celor се-și cișiigau cu stware și strige o 
bucată de pîine totul se putea aduce la același numi- 

. tor. Toți truditorii fără excepție, nu ojnoșteău decît 
exploatare, mizerie, foametea și bolile. Astăzi însă oa
menii muncii trăiesc o viață nouă și plină de bucurii. 
Alte le sînt și'preocupările. Viața noua a desehis atîtea 
căi spre fericire incit ți-e greu să alegi pe care s-o- ur
mezi. Fericirea se citește în strălucirea ochilor, în zîm- 
beiul discret de pe. fețe, în toată ființa. Să luăm doar 
cîțiva dintre oamenii muncii din Valea Jiului 
căror chipuri se citește bucuria și fericirea.

...Plecat în concediu de odihnă tocmai pe 
însorit al Mării Negre, minerul Ilie Nicolae, 
brigadă în sectorul I al minei Aninoasa și-a 
pentru cîteva. săptămîni ortacii de abataj. Intr-una din 

. frumoasele vile de la Eforie Sud -și-a găsit însă alți 
ortaci. De astădată’ nu de muncă ci de odihnă. Cu tot 
confortul din. cameră, minerul ■ Ilie s-a sculat a doua 
zi cu noaptea în cap.

— Stai și odihnește-te, omule, că doar nu trebuie să 
mergi la serviciu — l-au sfătuit ortacii de cameră.

— La șut nu, dar vreau să văd 
cum 'răsare soarele. Am auzit că-i 
tare frumos.

— Atunci să mergem cu toții pe 
faleză — veni cineva cu propunerea.

Pe faleză, iuhitdrii de plimbări 
matinale se numărau cu ’ sutele.

D. CRIȘAN
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Belșug și varietate, calitate. Toate se îmbină armonios la magazinul cu autoservire din 
Petroșani. Mai e nevoie oare de reclamă ?
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Printre bobina orii cu o bună pregătire profesională de la S-R.E. 
Vulcan se numără și tovarășul Chile Mihai. De fiecare dată lucrările exe
cutate de el sini de bună calitate.

In clișeu: Bobinatorut Ghile Mi hai împreună cu tînăra Buzdugan Ca
duca cositoresc și izolează statorul unui motor electric.

Ort la... depozitul 
de lemn 'i

Ort, precum se’ știe, în
seamnă în limbajul mine
rilor locul de muncă într-o 
mină,- cadrul subpămîntean. 
luminat, cu zgîrcenie de 
licuricii lămpilor și încon
jurat de 
duri ai 
dineuri.

Nu de 
cu 14 zile m urmă, brigă
zii minerului Tomulea Ni
colae din sectorul V al mi
nei I.upeni i s-a repartizat 
un loc de muncă ce i-a 
produs o deosebită satis
facție.:. săparea suitorului 
de aeraj 2 est în stratul 3. 
b'n ort la peste 100 m în 
adîncul pămîntului.. Misiu
nea ortacilor lui .Tomulea 
era să taie, să sfarme stîn- 
cile și să străbată cu ortul 
pînă la suprafață. Pentru 
brigadier a devenit un. a- 
devărat vis ziua cînd: după 
o pușcătură, in tavanul 
ortului se va ivi un gol 
prin care vor răzbate ra
zele soarelui și va pătrunde' 
o adiere aducînd mireasma 
arborilor din împrejurimi.

S-a întîmplat . însă ca. 
visul minerului Tomulea să 
se împlinească mult mai

pereți masivi și 
stîncilor din a-

mult, mai precis

repede decît sperase cu 
atîta ardoare, dar ce e rău, 
intr-un fel ce nu i-a adus 
bucurie, ci dimpotrivă amă
răciune. L-ain văzut pe 
brigadierul Tomulea în ziua 
cînd i se „împlinise" visul. 
A intrat în biroul sectoru
lui îmbrăcat de mină, cu 
cască, salopetă. La lipsit 
doar lampa și nici fața 
n-o avea acoperită cu pra
ful negru cum se'întîmplă 
minerilor cînd se află la 
șut. Avea însă salopeta 
presărată cu firezar. Expli
cația : minerul Tomulea, 
împreună cu ortacii lui din 
schimb. își avea în acea zi 
ortul la... depozitul de lemn 
al minei.

Ce se întîmplase ? De 
cînd lucrează la noul loc 
de muncă brigada Tfucea 
lipsă de cadre de gorun 
cu care armează în desiș 
suitorul. Așa a ajuns bri
gadierul, după mai multe 
sesizări la superiorii săi, 
la hotărirea de a presta 
un șut, în data de 3 sep
tembrie. împreună cu orta
cii săi la depozit pentru 
a-și. tăia cadre. Și a reu-

. șit. Nu s-a supărat nimeni..

A tăiat și a încărcat înfr-nn 
schimb 10 cărucioare de 
cadre. E supărător totuși 
următorul fapt : Pînă acum 
brigada a pierdut din cau
za lipsei de cadre pentru 
armare 4 schimburi care, 
după ttn mic calcul, sînt 
egale cu\13 posturi, respec
tiv 40 tone cărbune pier
dute, sau valoric cu 2 200 
lei. De asemenea, brigada 
a rămas în urmă cu 4 me
tri avar,sare»- Ce au de 
spus supraveghetorii de 
transport Szatmari Fran- 
jcisc. Barbu Nicolae, Că- 
șuneami Dumitru, maiștrii 
de revir Zdrobici Gheor
ghe, Ușurelu Mihalache. 
Crcțu Mihai sau șeful de
pozitului tovarășul Hențu 
Samson sîntem tentați s-o 
aflăm. Mai înfîi am dori 
însă ca ortul ' brigăzii mi
nerului Tomulea Nicolae să 
ajungă la: ziuă, dar nu pe 
la depozitul de lemn ci prin 
străpungerea rocilor prin 
care sapă suitorul. Or, 
pentru aceasta' 
de condiții de 
me și chiar - și 
pentru armare.

D. IVANARU

are nevoie 
lucru opii- 
de cadre
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2 STEAGUL ROȘU

lipind de poiffitlhe, pe ecranul 
cinematografului „7 Noiembrie" Va 
rula filmul „Ocolul pătfilntulul în 80 
de zile". Filmul, colorat, pe ecran

lat, este o producție a studiourilor 
din Ș.U.A., rcslteat după romanul 
cu același nume ui scriitorului Jules 
Verne.

La cinematografele din Petroșani

Rezultatul
Faza finală a celui de-al VH-lea 

concurs al formațiilor artistise de 
ШМИіоГІ, desfășurată în Capitală în 
pseajftta celei de-a ХХ-й aniversări 
a eliberării patriei noastre, a reunit 
le steri mii de artiști amatori, eei 
măi buhi din cei mai butii din țâră.

A fost una dintre cele rttei mari ma
nifestări culturale orgâriiăate Vreo
dată în țara noastră, care a aVut 
darul să evidențieze fioi talente, să 
Moată și mai mult la lumină comoa
ra folclorului nostru popular, să ri
dice mișcarea artisijcă de amatori 
pa o treaptă mai înaltă.

Valea Jiului a fost reprezătitată 
în această întrecere de mart am
ploare de Către fanfară minerilor 
din Lupeni și orchestra simfonică 
din Petroșani, clasate pe primul foc 
la faza regională.

1 Conștienți de marea răspundere 
âă le-a fost încredințată de a re
prezenta Valea Jiului la faza finală, 
de a duce în Capitală mesajul artei 
harnicilor noștri mineri, membrii ce
lor două formații, sub îndrumarea 
pricepută a dirijorilor Herman Roth 
la fanfarl și lullu Horeesek la or* 
ehcatra almfonlcă, s-au străduit afi*șl 
huiușaaaăă eît mal bine repertoriul. 
aS cunoască flecare bucata.

Zilele premergătoare desfășurării 
Iuti finale au fost vile de munci 
asiduă, încordată, de pregătire per*

Atașata de cititori...
Zilnte are seci de vizitatori. Mal 

mari sau mai mici, băieți sau tete, 
.mineri sau constructori -** nu con* 
teaaă. Pentru fiecare, bibliotecară 
mandata aceeași prietenie, aceeași 
amabilitate. Ea te recomandă cărți 
ea h servește cu eărțl șl tot e« îl 
Înregistrează în fișe, Este prietenă 
eu pionierii, eu studenții, eu șeola* 
Hi. eu pensionarii, este prietenă eu 
toți acei ce calcă pragul bibliotecii 

^pentru a împrumuta o carte, pentru 
a răsfoi o revistă pentru a citi un 
alar.

Dar prietenii ei nu atnt numai ci* 
Eforii Caragiale, Eminescu, Ră- 
breanu, Tolstoi, Bsizac, sînt și ei 
prieteni al bibliotecarei. Dar ea mij
locește întîlnirea lor cu diverși ci- 

)tftorl pe csre-î însoțesc acasă, cu 
care stau de vorbă ore și file în șir.

Numeroși vizitatori se perindă prin 
Petroșani. Șî fiecare fine să trimită 
celor dragi, prietenilor, cunoscuților, 
.ilustrate din locurile pe care le*a 
vizitat.

Asemenea ilustrate, reprezenttnd 
realizările șî frumusețile Văii Jiului, 
munții și cabanele care o înconjoa
ră, se găsesc din abundență la literă* 
ria „Ion Creangă" din Petroșani. De 
aceea, ea este rtuilt căutată de ex
cursioniști, de amatori de ilustrate, 
după cum se vede și în clișeu.

strădaniei
severentfi. Pînă seara tîrziu răsunau 
cluburile din Lupedi și Petroșani de 
acordurile ttiuzieîi. Gu toții etâu Îîi- 
suftețiți de aceeăși dorință: obține
rea unui rezultat CÎt mal bun la faza 
finală din Capitală, care să confir
me că și în Valea Jiului mișcarea 
artiatieă de amatori a cunoscut O 
măre dezvoltare.

încrederea, strădaniile depuse au 
foet apreciate și răsplătite. Concu- 
rînd alături de cele mai puternice 
formații cultural-ărtistice din țari, 
mesagerii artei Văii Jiului s-au com
portat bine. Ei au avut satisfacția 
de a concura de la egal lă egal eu 
multe formații fruntașe din țară, de 
a face auzit ecoul muncii subterane 
a Vrednicilor noștri mineri pe sce
nele frumoasei Capitale a patriei.

Merite egale le revin tuturor ce
lor care ne-au reprezentat cu cinste 
la marea întrecere a talentelor dlti 
Capitală, alături de eei doi dirijori 
și de soliștii voeali ai orchestrei 
simfonice Nicolăe Scărlătoiu și Ma
na Belba.

Este meritul lor, este mîndria lor 
și este mtndrla noastră, a celor care 
i*am tneonjurat totdeauna eu dra
goste șl simpatie, care am fost cu 
gtndul șl inima alături de el la fota 
finală.

CL DINU

Bibliotecara nu sta o clipă tacu
lui. Esta mereu In preajma cititori
lor, stă de vorbă eu ei.

**** Dumneavoastră ce virată a- 
veți 7

- Deci 18. Ați citit „Ttaăta 
gardă"7

*- Nu.
— Atunci, v-o recomand. Mai pu

teți lua „Desculț" de Zaharia Stan- 
eu, „RAseosla11 de Rebreanu sau...

— Bu aș dori versuri de Bmines- 
cu și Coșbuc.

*=* Dumneavoastră?,..
— Eu sint miner. Vreau o carte 

despre minerit, dacă aveți.
— Cum as nu avem...
Raia de lectură, mare și luminoa

să, este cufundată mereu într-o li
niște adtaeâ. Alei oamenii citesc, 
studiază. învață, dar știu să păstre
ze atîta liniște, îneît și condeiul e 
nevoit aă «oria mai ușor, fără apă
sare.
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Cinematograful este singură din
tre Ort» căreia i se cunoaște eu e- 
Xactitate absolută data apariției; 
28 decembrie 1865. dată cind intr-o 
cafenea paritiană a avut loc pri
mul spectacol cupriazind proiecții 
de fotografii animate. Fără îndo
iala că acest eveniment а fost pre
cedat de o lungă perioadă de a- 
Cumulărl tehnice. Această epocă a 
invențiilor Se întinde între ahii 
1830, eînd apar 

primele jucării 
optice și 1896, 
cind acestea sînt 
puse ia punct și dezvoltate în ase- 
menea măsură Incit se poate or
ganiza cu ele un spectacol adevă
rat.

Fiind udul din cei mai buni fo
tograf/ șl Inventatori ai vremii 
sale, Lotțls Lumiere a realizai, pe 
baza invențiilor predecesorilor săi, 
cileva duzini de filme cu subiecte 
din cele mai banale: ieșirea lu
crătorilor dlntr-o fabrică, intrarea 
unui tren in gară, dejului! UîiUl 
Copil, o partidă de iutile, 
in mare etc.

Lumiere a organizat 
proiecții publice încă din 
1895. Studiind efectul lor 
prietenilor Și bunosctiților casei, el 
a primit să organizeze la sfirȘltul 
acelui On, la 28 decembrie, un a- 
devărat spectacol. Pentru această 
el a dus tratative cu patronul lo-

o bate

primele 
martie 
asupra

O nouă revistă 
culturală

In preajma celei de-a XX-a ani
versați ■ eliberării patriei de tub 
jugul fascist, ia Bacău a apărut re
vista culturală lunară „Ateneu", 
Noua publicație, editată de Comite» 
tui regional pentru cultură și artă 
Bacău, iși propune să eintetiseae 
diferite «specie ale vieții culturale 
din regiune și din țară, să militeze 
pentru dezvoltarea creației literare 
șl artistice, să contribuie lâ revolu
ția culturală.

Numărul inaugural si revistei 
„Ateneu" înmlnuneheagfi o aintesă 
bogată și interesantă de colaborări 
ale unt* persoane prestigioase din 
regiune, din țară și de peste hotare, 
eu e tematică variată într-ѳ fruntea* 
să ținută grafică,

Cuvinte de urare au adresat pri
mului număr ai revistei poeții Mihai 
Beniuc, președinte al uniunii scri
itorilor din R.P.R.,-Eugen Jebeleanu, 
Demostenc Botee,

Reiuînd tradițiile culturale ale „Ate
neului cultural" al iui Q. Bacovia, 
apariția revistei este o împlinire, 

împletirea distinctă a unor pro
bleme variate într-ип sumar intere
sant stă mărturie .aprecierii entu
ziaste de care se bucură revista 
„Ateneu" îrieă de la apariția ei.

pref. GH. ANTOCE

Cîrtd nu are, totuși, mulți vlsitâ- 
tori, bibliotecara nu prea-i mulțu
mită. Lucru are, fiu-1 vorbă. Mal a* 
rahjeaZă cărțile prin rafturi, ffiaî pu
ne lă punct unele fișe ale cititorilor 
sau pregătește diferite acțiuni cd 
Cartea pe care le prezintă apoi îu 
cadtul manifestărilor organizate con
form unui program de activitate.

Cititorii din Lupeni o stimează și 
o apreciază pe tînără bibliotecară 
Rațiu Aurelia de la clubul sindica
telor din localitate, far bibliotecarii 
știe că literatura. Cărțile, au O mare 
putere de educație în rîndui maselor 
de oameni ai muncii. De aicea se 
străduiește cu pasiune să propage 
noul și frumosul în viața .oamenilor, 
ăfi le știrbească interesul pentru ci* 
tit, să mijlocească prietenia lor eu 
cărțile.

Așa este bibliotecara Rațiu Aure
lia din Lupeni. Atașată de cititori, 
prietenă cu fiecare, propagandistă 
neobosită.

D. GHEONEA

calului „Grand safe"' de pe una 
din arterele principale ale Parisu
lui, Boulevard des Gapueines. Prin 
urmare, patronul acesta ar fi pri
mul om" care a primit să se ocupe 
cu difuzarea filmului. Trebuie să 
recunoaștem că ă făcut-t) fără prea 
mare entuziasm și fără prea mare 
încredere în cinematograf, Lumiere 
i-a propus 20 la sută din rețetă. 
Cafegiul însă s-a ținut tare, refu-

Apariția și specificul artei cinematografiss
zîttd să închirieze toeatui său dacă 
nu se va stabili o eotd fixă pentru 
chifle. Omul nu ѴГОІй Să se în
curce Cu procente pentru bă nu 
credea că publicul Vă onora spec- 
tacolul. Cetea debl una Și bună t 
o recompensă de 30 Йе frânei pe 
seară. A venit șl data premierei, 
28 decembrie, iar patronul в putut 
să se felicite pentru personalita
tea sa. Beneficiile acestei elle au 
măsurat 35 de frânei, așa incit 
dacă s-ar fi mulțumit eu procen
tele oferte, lua chirie numai T 
franci, nu 30 cit Iți înscrisese ІП 
plan.

Dar nu odată s-au înșelat distri
buitorii de film. Apa s-a Ihtlmplat 
încă de la apariția cinematogra
fului. Căci patrohul nostru П-0 
știut să privească, dincolo de lun
gul nasului său. S-a întîmplai a-

Clișeul de tnai sus reprezintă O tgc&enfâ din filmul iugoslav ,Xo* 
sera", tare va rula de mîîne la cine mafogroful „Republica".

InsemnBri pe marginea unui program 
de activitate

Clubul muncitoresc din Petrils 
este oonsiderat, pi pe drept cuvînt, 
ca unul dintre Cluburile tu activitate 
bună. Numeroasele acțiuni care au 
loc aici (seri de odihnă, referate pi 
recenzii asupra unor cărți tehnice, 
politice și beletristice, programe ale 
brigăzilor artistice de agitație) au a- 
celași scop: sprijinirea procesului 
de producție. Dat ia club au loc și 
alte acțiuni cum ar fi : audiții muzi
cale, concerte, programe artistice, 
informări politice, seri de dans etc. 
Ele dau posibilitate oamenilor mun
cii din Petrila să-și ridice nivelul 
Cultural și politic, creează momente 
plăcute de Odihnă și rec rea ГС.

Răsfoind programul, de activitate 
al clubului рё această lună, se des
prinde varietatea acțiunilor. Progra
mul cuprinde seri de odihnă pentru 
evidențiații în producție, înttlniri în
tre ei, expuneri pe teme tehnice, 
simpozioane tehnice, recenzii șl jur
nale de lectură, informări polities, 
spectacole, excursii etc.

Pentru a veni în sprijinul produc
ției, în programul de activitate al 
Clubului au fost prevăzute; seri de 
odihnă pentru evidențiați în între
cerea socialistă, la care să fie pre
zentate referate privind realizările 
Colectivelor sectoarelor, vizionarea 
unor cicluri de filme tehnice, întîl- 
niri între șefii brigăzilor în legătură 
cu felul cuta și-aU realizat angaja
mentele de întrecere.

dicâ un lucru pe bure nici Lumiere 
nu l-a putut prevedea, Primindil-t 
după spectacol pe MellbS, directo
rul unui teatru, pare І-& Cbriit 
imediat să-i vtitdâ un asemenea 
aparat de proiecție, acesta l-a re
fuzat cu cuvintele: „Cinematogra
ful este o curiozitate științifică ca
re nu poate avea caracter corner- 
clal. N-ați avea nimic da clștlgat 
dacă o-oș vinde tui aparat". Mal

а и

ttraiu, Melies, care в înțeles Ime
diat ее se ponte face cu noua u- 
nealtă perfecționată de Lumiere, 
va deveni concurentul principal al 
acestuia șl întemeietorul cinema
tografului de ficțiune. Așadar, Lu 
miere însuși n-a putut prevedea 
fenomenul care avea tă ее petrea
că, Cel elțiva spectatori care na 
participat fralmplăfor la spectaco
lul din salonul cajentlei, au fost 
atlt de emoționați și tntrlgați, incit 
au început să vorbească prieteni
lor șl cunoștințelor lor despre a- 
devărata minune a ecranului. A 
fost cea mei bună publtcltate care 
se putea organtua, В drept eâ sa
lonul cafenelei nu putea cuprinde 
deett eel mult 120 de locuri. Dar 
In același timp ședința de proiec
ție care nu dura debit 20 de mi
nute putea fi continuată fără in-

Nu lipsesc nici audițiile muzicale, - 
concerte âle fanfarei, programe ar» 
tistice prezentate de formațiile Clu
bului, seri de dâns, conCurSlirbghh 
eitoare, jocuri distractive și altele.

După cum se vede, programul de 
activitate al clubului cuprinde ac
țiuni variate, dar toate avînd ace
lași Scop: de a sprijini direct SăU 
indirect producția, de a ridica ni* 
velul politic și cultural-artistic al 
oamenilor muncii.

Cu toate acestea, programul de 
activitate al clubului ttu este com
plet, deoarece nu se odupă de toate 
întreprinderile ș! instituțiile din oraș.

Acțiunile inițiate pentru sprijini
rea directă a produețîei se referă 
numai la mină. Or, conducerea clu
bului a neglijat faptul că în Petrila 
se află și alte întreprinderi cum sfiit 
prepărația, șantierul de construcții 
care numără sute de muncitori și 
care trebuie să fie și ei atrași la 
club, să Se organizeze șî pentru ti 
acțiuni în funcție de specificul muti
cii pe care b prestează.

Este bine ca atunci eînd ae întoc
mesc programele de activitate să Se 
țină cont de toate aspectele vieții 
culturale, de toate întreprinderile și 
instituțiile din oraș. Și aceasta, atît 
în avantajul Clubului cit și al oame
nilor muncii din Petrila, dornici de 
â vedea acțiuni cît mei multe, mai 
variate, legate de preocupările lor.

C. COTOȘPAN

trerupere, publicul ridiclndu-se ast
fel ptnă la de persoa
ne, planul pe zi al unei Săli mij
loci, din zilele noastre. 20 la sută 
din încasări ar fi f&St acum o su
mă din cele mai frumoase pentru 
bietul cafegiu. Din păcate însă 
antreprenorul localului se mulțu
mise să solicite doar 30 de franci 

, pe ei și dorința lui modestă fusese 
înscrisă ca atare în contract.

Cum arătau a- 
ceste filme ? Fă
ră îndoială, erau 
cu iotul rudlmen. 

de vedere tehnic, 
gritate, cețoase,

tare. Din punct 
imaginile erau 
păstrau adesea amprente dlgttalr 
uitate pe glicerina filmului, vede
rile erau incerte, populate de per
sonaje № mișcări sacadate. Dat 
impresia adlncu, fără seamăn pe 
care o produceau ele asupra spec
tatorilor, ne este mărturisită de 
numeroase fapte. îndată ce a în
ceput să înțeleagă perspectivele de 
rentabilitate ale invenției sale, tu- 
miere s-a grăbit să trimită in toa
te colțurile lumii emisari ai artei 
ecranului, car» îndeplineau trei 
funcții In mod simultan: cea de 
operator proleețlonist, dtnd spec
tacole, de distribuitor, cucerind 
piețe de desfacere șl pe cea de o- 
perator de imagine, eulegtnd noi 
subiecte din diferite țări.

T. CARANF1L
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Trenul а sosit la timp
Pentru înoărcarzu și transportul 

cărbunelui dirt bzzintil carbonifer al 
Văii Jiului «irit necesare în fiecăre 
zi sute de vagoane. Sosirea acestor 
vagoane cu întîrziere poate avea ur- 
ffillrt pentru întreaga producție de 
Cărbune dih bâZin. De aceea, mun
citorii ceferiști Slut întotdeauna preo
cupați de aducerea la tltwp a vagoa
nelor goale și Introducerea lor în 
mod ritmic la încărcare.

Zilele trecute, de pildă, pentru a- 
eigurarea pianului «linie de încăr
cări era așteptată sosirea trenului 
2668 11, Din cauza unor închideri 
de linie programate, acest tren a so
sit CU aproapi» două ore îflfârZtere to 
stația Pui. Pe lîngă atest lucru, s 
itiai apărut un inconvenient: In sta 
ti* Pui nu era nici o locomotivă 
dublă; ambele „duble" erau la sta
ția Metlșor unde la fel era o tachi- 
dere de linie pentru descărcarea unor 
ріме grele tn lima curenta eu un 
tren macara. In cazul că se aștepta 
sosirea locomotivelor duble, acest 
tren sosea la Petroșani numai în ju
rul orei SI, deci după terminarea 
zilei de lucru. Singura soluție era 
ea acest tren să fie remorcat cu 0 
•ingură locomotivă de ia Pui la Pe
troșani. Ușor de spus, dar greu de 
rezolvat, datorită faptului cS acest 
tren urma să oprească ÎH fiecare sta
ție din cauza circulației. Deși se 
cunoșteau condițiile de Circulație și 

De-a le transportului în comun
Pasageri „ uituci “

Mai eînt și de ăștia, ce»i drept toi
mai puțini la număr...

Deunăzi, între pasagerii din auto
busul cară venea dă la Lonea la Pe
troșani se afla și ud astfel de „ui
tuc".

Taxatoarea dădea bilete și încasa 
coetul călătoriei, Rînd pe rînd pasa
gerii au trecut prin fața taxatoarei; 
doar unul singur Stătea retras în- 
tr-un colț,

— Toată lumea și-a luat bilet ?
— se auzi glasul taxatoarei. Cine a 
mai rămas fără bilet ? — întrebă iar.

Nici un pasager nu răspunse. Ma
șina își urmă drumul.

Deodată apăru еопШогЫ Bsn 
loan.

— Pregătiți biletele pentru control
— se auzi din nou glasul taxatoarei. 
Pasagerii își căutau biletele, numai 
Culda Nicolas n-avea ce, „Uitase" 
să-și Cumpere bilet de călătorie. In
timidat, Căuta să explice controlo
rului, câ a uitat, dar cine-1 putea 
crede>

Dar pentru că 0 astfel de „uitare" 
nu se trece eu vederea, controlorul 
a întocmit proces verbal de contra
venție șt pasagerul clandestin a foet 
supus la plata unei amenzi.

La fel de „uituc" s-a dovedit a fi 
și Cazacu Lazlr Simion. Urctnd în 
autobuz în Piața Victoriei din Pe
troșani el a călătorit pînă la Petrila 
IBrâ bilet. Abia acolo, la ivirea con
trolorului și-a adus aminte că tre
buie să achite taxa. O asemenea lip
să de memorie l-a costat pe pasage
rul Clandestin cît zece bilete de că
lătoria pe distanța respectivă.

.«și taxatoare incorecte
Așa sînt unele. Ba Uită să resti

tuie restul de bani, ba nu emit bi
lete de călătorie Ia valoarea baflî-

Lumînă... în rate
Se lașă înserarea. Prin magazi

nele și locuințele din orașul Petro
șani se aprind luminile. Odată cu 
sosirea întunericului, pe strada prin
cipală — pînă la podul Maleîa — 
izbucnește salba strălucitoare a neo
nului. De la pod în jos însă, întu
neric beznă I

Aproape la o oră după aprinderea 
luminilor în centru, se dă drumul 
curentului și pe restul rețelei, strada 
fiind iluminată pînâ jos la cartie
rele noi. In acest interval de timp, 
oamenii wbecăiese circuited pe în
tuneric, se ciocnesc pe trotuare, se 
stropesc prin băltoacele după ploi 
-• pomenind de „bine" inventatorii 
acestui sistem de iluminat... în rate, 
a străzii principale.

Gospodarii orașului știu oare des
pre această „invenție" ? 

posibilitățile de a putea remorca S- 
cest tren, s-a stai totuși de vorbă 
cu mecanicul trenului, Traian Nico* 
ia* și ! s-a suplicat motivul pentru 
care i se solicita acest efort în plus.

Acesta, fără să stea prea mult pe 
ginduri â spus:

Deși Va fi foarte greu la re« 
morcare pentru că trebuie să oprim 
în fiecare stație, totuși voi încerca 
Să remorc acest tren cu o Singură 
locomotivă pentru ca încărcarea căr
bunilor să se poată face ia timp.

După ce a plecat impiegatul de 
ftlșcare, mecanicul Traian îi spuse 
fochistului вйи, Chitrai Ioan:

— Ioane, azi Vom avea de lucru 
iu glumă. Pregătește-te de pe acum 

șfl facem față curbelor și rampelor.
In curînd începu urcușul. Locomo

tiva făcea eu greu față efortului su
plimentar. Dar mîna sigură a meca
nicului făcu ca rampele, curbele și 
restricțiile de viteză eă fie învinse. 
Mai mult, timpii de mers au foet și 
ei prescurtați pe unele porțiuni de 
linie și astfel trenul 2668 II sosi în 
Petroșani )â ora 17,10, fără ca vreun 
tren din grafie să fie Întîrziat,

Transportul producției de cărbune 
era asigurat, vagoanele goale sosi
ră la timp datorită priceperii și cu
rajului mecanicului Traiân Nicdlae 
și a fochistului aău.

1. CRlȘAN 
corespondent

lor încasați. Așa a procedat zilele 
trecute taxatoarea Pinscher Anuța 
f&cînd serviciul pe autobuzul de 
Cimpa.

Pasagerul Crăciun Petru din Gim- 
pa — un om pe ale cărui tîmple a 
mna de mult •— era cît pe ce să fie 
luat drept pasager clandestin, din 
vina taxatoarei. Bătrînul venea de 
Ia Cimpa la Petroșani, și cum nu a- 
vea ochelarii la el, nu a văzut ce 

■bilet a primit de la taxatoare.
— Moșule, pînă unde vrei să mergi 

cu biletul acesta ? — l-a întrebat 
controlorul.

—■ Cum pînă unde, doar n-am luat 
bilet de S,EO lei ca să cobor la 
prima 1

— Numai eă biletul este de 1,50 
leL

Taxatoarea tăcea, pentru că se 
știa vinovată. Intr-adevăr eîectuîn- 
du*i-se controlul s-a găsit diferența 
de bani, ca plus de Casă.

Cu sume în plus au mai fost gă
site șl alte taxatoare, printre care 
Drăgan Elena, Băluță luliana, Var
ga Berta, Caraiman Elena, Nedelcu 
Maria, din Petroșani. Ele emit bi
lete de valoare mal mică, „uită" să 
Înapoieze restut sau încasează taxa 
de călătorie și nu eliberează bilete.

Conducerea I.C.O. este chemată 
să vegheze ca'asemenea fapte să nu 
se mai repete.

M. LUPENEANU

Blocuri și flori — aspect din Hațegul zilelor noastre.
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Minerii bri
găzii lui Во* 
teanti Nicolae 
din sectorul de 
investiții al rtii» 
nei Peirila sînt 
apreciați mai 
ales pentru ca
litatea ireproșa
bilă a lucrărilor 
ce le execută. 
Brigada și-ă 
realizat sarci
nile de plan pe 
acest. an în 
proporție de 110 
la sută.

Despre viață
(Urmare din pug. l-a)

Dinspre marea învăluită într-o pîclă 
de ceață adia o briză ușoară. Ieșit 
parcă din adîncul apelor, soarele a 
transformat oglinda de cleștar a 
mării înfr-un imens rug de flăcări 
roșietice. Cu chipurile radiind de fe
ricire, mineful life Nicolae și orta
cii de concediu an privit jocul de 
lumini al apei. Sub poleiala de aur 
a razelor de soare stațiunea oferea 
0 priveliște de basm. Fericire și tot
odată mîndfie că trăiește într-o țară 
în Care omul a construit atîtea fru
museți a simțit minerul și cînd a 
vizitat celelalte stațiuni de pe lito
ral și frumosul oraș portuar Con
stanța. Ca și el au simțit această 
fericire și bucurie toți cei 2854 de 
oameni ai muncii din Valea Jiului 
plecați în acest ân în stațiunile 
balneo-climaterice.

Nu poți să scrii despre fericire 
fără să amintești de zecile de mi
neri, tehnicieni, ingineri și aiți oa
meni ai muncii care șî-au. -petrecut 
concediul de odihnă în excufsii prin 
țară cu toată familia în mașinile lor 
proprii, despre cei ce în fața șevale
tului zugrăvesc îil culori viață nouă 
șî îmbelșugată, despre exploâtații de 
altădată care și-au văzut azi copiii 
ingineri, medici ori profesori.

O informație laconică anunța că 
în cartierul Livezeni din Orașul Pe
troșani a intrat îh finisare cel de-al 
2000-lea apartament. E deci a 2000-a 
bucurie pe aceste locuri. Pe întrea
gă Vale a Jiului bucuriile de acest 
gen sînt cu mult măi multe. De or
dinul a multe mii sînt și bucuriile 
de a împodobi locuințele cu mobilă 
nouă, elegantă șl conlortabilă, de a 
introduce mecanizarea în gospodă
rie. Numai în primul Semestru din 
acest an s-ă vîndut cu 4 700 000 lei 
mai multă mobilă decît în anul 
1960.

Acestea sînt doar cîteva file din 
viața nouă. Bucuria și fericirea ce
lor ftiulți n-are Ihsă hotar. Ea este 
cîntafă de poeți și compozitori, de 
ansamblurile artistice de amatori, 
de însăși oamenii muncii.

Sprijin concret 
organizațiilor de bază

(Urmare din pag. l-a)

In sectoarele exploatării există 
acum 17 brigăzi evidențiate în pro
ducție, care extrag cn regularitate 
cîte două cîmpurl pe schimb și aripă 
și cite două tlșli pe zi. Una dintre 
acestea este și cea condusă de co
munistul Danclu Moîse. Prin Orga
nizarea muncii pe bază de grafic, 
repartizarea de safeint concrete 
muncitorilor și schimbul la fața lo
cului, minerii acestei brigăzi reu 
șese să extragă cite două cimpuri 
pe schimb șl aripă. In perioada tre
cută din anul curent brigada și-a 
depășit Sarcina de plan la produc
tivitate cu peste 2 tone cărbune pe 
post. In Ultimele 4 luhi ea a Obținut 
viteze de avansare între 180-192 ml. 
Rezultate asemănătoare au dobîndit 
șî brigăzile din frontalele conduse 
de tov. Baciu Ioan și Bîrlwț Cle
ment. Extrăgînd cu regularitate 
cite două fîșii pe zi, brigada lui 
BaciU din SCetofUl Ii, a Obttnut Vi
teze de avansare de pînă la 45 mi 
pe lună.

La indicația comitetului de partid, 
birourile organizațiilor de ba«8 și 
grupele sindicale all întreprins mă
suri pentru popularizarea experien
ței fruntașilor în producție. In adu
nările generale ale organizațiilor 
de bază, In adunările grupelor sin* 
dicale s*au prezentat referate de 
către șefii brigăzilor fruntașe asu
pra modului în care reușesc să rea
lizeze indicatori de plan superiori 
celor planificați. Asemenea referate 
au fost ținute în fața muncitorilor 
de la gurile de mină Cimpa și Jlcț. 
Comitetul de partid și-a îndreptat 
atenția și în direcția sprijinirii sec* 
toarelor și brigăzilor rămase îti 
urmă. Organizația de bază din sec* 
torul 111, bunăoară, a fost îndruma* 

tă și ajutată să întreprindă mai 
multe măsuri în vederea lichidării 
rămînerii în urmă. Firește, sprijinul 
acordat nu a întîrziat să-și atate 
roadele, incepînd cu luna august, 
colectivul sectorului III reușește 
Să-și realizeze ritmic sarcinile de 
producție.

Minerii Sectorului I ăU dat pa
triei în luna august 405 tone căr
bune peste plan, cei din sectorul II! 
— 1029 tone, colectivul sectorului 
IV — 472 tone, iar minerii Sec
torului V - 488 tone cărbune. Pe
întreaga lună de Ia mina Lonea au 
luat drumul spre benzile prepara
tei 2100 tone cărbune peste pian.

Sîntem hotărîți să îmbunătățim 
în permanență stilul de muncă, să’ 
folosim și să extinderii experiența 
pozitivă, să sprijinim concret orga
nizațiile de bâză în așa fel tfleit 
fiecare sector să se prezinte cu 
realizări și mai mari în luna aceas
ta precum și în ultimul trinUsiru 
al anului, în îndeplinirea indicatori
lor de plan.

PROGRAM DE RADIO
7 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul ziarului „Scîh- 
teia", 8,06 Gîntece patriotice, 9,30 
Muzică din operete, 10,03 CînteCe 
din folclorul nou și jocuri populare,
10.30 Muzică ușoară, 12,36 Cu cân
tecul și jocul prin regiunile patriei, 
13,10 Duete din operetele compozi
torilor noștri, 14,20 „Dunărea albas
tră', vals de Johann Strauss, 14,30 
Vreau să știu, 18,00 Muzică popu
lară din R.S.F, iugoslavia, 16,10 
Muzică ușoară, 16,45 Lecția de lim
ba rusă. Ciclul I, 17,40 Tinerețe* ne 
e dragă, 18,05 Dunăre, leagăn de 
ape — muzică ușoară romîneaaeă, 
19,OO Revista economică radio, 19,2Q 
Din muzica popoarelor, 30,40 Inter
pret! ai muzicii de operetă, 21,25 
Muzică de dans, PROGRAMUL II. 
8,36 Cu cînteeul șl jocul de-a lun
gul Dunării, 10,00 Pagini orchestrale 
din opere și operete, 10,âo Melodii 
populare, 11,15 Calendar literar pe 
luna septembrie. Prezentare da Țiței 
Cofistantmescu, 12,OO Soliști șl or
chestre de muzică ușoară, 14,30 Mu
zică de estradă, 15,30 Muzică ușoa
ră, 16,30 Muzică populară, 17,10 Se- 
lecțiuni din opereta „Cecilia Valdes" 
de Gonzalo ttoîg, 18.30 Concert de 
muzică populară romîneastă șl iugo
slavă, 19,05 AAuzică ușoară romî- 
neâscă, 19,40 Album de operetă,
20.30 Muzică de dans de compozitori 
romîni și iugoslavi, 21,30 Oameni de 
seamă din istoria culturii: George 
Enescu. Evocare radiofonică de Reda 
Gheeiu, 22,00 Muzică ușoară.

Cinematografe
7 septembrie

PETROȘANI _ 7 NOIEMBRIE: 
Călătorie în aprilie; REPUBLICA: 
Kozafa; LIVEZENI : O călătorie Spre 
centrul pămîntului; ANINOASA: 
Pisica de mare; I.UPENl — CUL- 
Tf ÎPAÎ • r> ----- к
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înapoierea la Uniata 
a Megaliel de partid 

li gueroaneotale sovietice
PRAG A 5 (Agerpres).
La 5 septembrie, delegația de par

tid și guvernamentală a U.R.S.S., 
condusă de N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar ai G.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R S.S., 
a plecat din Praga spre patrie pe 
bordul unui avion „1L-18". La aero
port, delegația a fost condusă de 
Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.G. al Partidului Comunist din 

Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Josef Lenart, 
președintele guvernului R. S. Cehos
lovace și de alți conducători de par
tid și de stat.

Prima balcaniadă 
de muzică ușoară 1 ELIZABETH FLYNN 1

чЛ.

In aceeași zi delegația de partid 
și guvernamentală sovietică a sosit 
la Moscova.

BELGRAD 5 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, în zi

lele de 2 și 3 septembrie, pe stadio
nul „Tașmaidan" din Belgrad s-a 
desfășurat prima balcaniadă de mu
zică ușoară. La această importantă 
manifestație culturală a țărilor bal
canice, organizată din inițiativa zia
rului „Vecerne Novosti", au luat 
parte soliști vocali și formații de 
muzică ușoară din Bulgaria. Gre
cia, Romînia, Turcia și Iugoslavia. 
Țara noastră a 
soliștii vocali 
Marga și Luigi 
ție de muzică 

Sile Vișan.
In prima parte a programului, so

liștii și formațiile de muzică ușoară

fost reprezentată de 
Doina Badea, Gigi 
Ionescu și o forma- 
ușoară condusă de

Descoperirea unui complot ce urmărea 
asasinarea președintelui Johnson

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Asso

ciated Press, Frank Erwin, preșe
dintele Comitetului național al Par
tidului democrat din statul Texas a 
declarat vineri că serviciul secret 
american și agenți ai Biroului Fe
deral de Investigații au deschis c 
anchetă în legătură cu descoperirea 
unui complot urmărind asasinarea 
președintelui Johnson. Acțiunea ur
ma să aibă loc joia trecută cînd 
Johnson a rostit cuvintarea de ac
ceptare a candidaturii la postul de 
președinte, în timpul convenției na
ționale a Partidului democrat de la 
Atlantic City. Erwin a adăugat că 
pdliția a operat mai multe arestări 
în ziua închiderii convenției și a 
procedat la percheziții în oraș.

Un reprezentant al poliției din 
New York, fără să confirme această 
știre, a menționat numai că unul 
din membrii unei bande de traficanți 
de stupefiante, arestat de poliție, s-a 
referit în cursul anchetei la existen
ța unui asemenea complot.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe

a refuzat vineri seara să confirme 
sau să dezmintă știrile cu privire 
la descoperirea recenta a unei ten
tative de asasinare a președintelui 
Johnson. El a recunoscut însă că 
această problemă a fost discutata cu 
agenți ai serviciului secret însărcinați 
cu paza președintelui.

interpretat melodii de compozi- 
din țările respective, iar în par- 

a doua, melodii la libera alegere 
producția de muzică ușoară din.

au 
tori 
tea 
din
lumea întreagă.

Ținînd seama de primirea excep
țională de care s-a bucurat din par
tea publicului spectator, există con
diții reale ca balcaniada de muzică 
ușoară să devină o manifestare cul
turală tradițională a prieteniei po
poarelor balcanice și un nou stimu
lent pentru 
colaborării 
balcanice.

extinderea continuă a 
culturale dintre țările

Minerii englezi Johns și Pears 
au încetat greva în subteran

LONDRA 5 (Agerpres).
După 11 zile , și jumătate de grevă 

subteran, 
Pears au 
suprafață.
salariilor

minerii englezi Johns 
ieșit la 5 septembrie 
Eiși

MOSCOVA 5 (Agerpres).
La Moscova a încetat din viață la 

5 septembrie, în urma unei scurte 
dar grele boli, Elizabeth Flynn, pre
ședinta Partidului Comunist din 
S.U.A., militantă eminentă a mișcă
rii comuniste și muncitorești ameri 
cane și internaționale.

Comuniștii și oamenii muncii din 
țara noastă au aflat cu profundă 
durere vestea încetării din viață a 
președintei Partidului Comunist din 
S.U.A., Elizabeth Gurley Flynn, emi
nentă militantă a clasei muncitoare 
americane, a mișcării comuniste in
ternaționale.

In buletinul medical cu privire 
la boala și la cauza încetățji din 
viață a Elizabethei Flynn, dat pu
blicității la Moscova, se spune că 
ea a suferit de boala hipertonică, 
ateroscleroză și de 
ale metabolismului 
și hidrosalin.

GastroenterocolHa 
ivit în ultima săptămînă, a agravat 
starea bolnavei și 
o tromboembolie a 
re, ceea ce a dus 
fatal.

tulburări grave 
lipidic, glueidio

acută, care s-a

s-a complicat cu 
arterei pulmona- 

la deznodămîatul

Starea sănătății președintelui Segni
ROMA 5 (Agerpres).
In buletinul medical cu privire 

la starea sănătății președintelui 
Antonio Segni, transmis de agen 
ția A.N.S.A. se arată că în ultimi-

le două zile, starea sănătății pre
ședintelui republicii s-a îmbunătățit 
simțitor. Temperatura continuă să 
fie normală, iar alimentație se face 
pe cale bucală.

CONGO

Plasarea pe orbită 
a satelitului american 

„Ogo"
SAP KENNEDY 5 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

aeronautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că la 
Gap Kennedy a fost lansat satelitul 
„Ogo" pe bordul căruia se află un 
„observator geofizic orbital". Sateli
tul care cîntărește 483 kilograme are 
forma unei insecte uriașe ale cărei 
aripi sînt înzestrate cu mii de celule 
solare destinate să alimenteze apa
ratura electronică. Acest laborator 
spațial care va gravita în jurul Pă- 
mîntului în 63 de ore va efectua nu
meroase experiențe privitoare la spa
țiul galactic, interplanetar și plane
tar, ceea ce va permite sporirea cu
noștințelor asupra razelor cosmice 
provenite din Snare și galaxii, studii 
asupra limitelor cîmpului magnetic 
terestru și asupra perturbațiilor aces
tuia. precum și viteza, mărimea și 
răspîndirea micrometeoriților în spa
țiul cosmic.

La cîteva
N.A.S.A. a anunțat 
„Ogo" a fost plasat pe orbită.

|

ore după lansare, că satelitul
Catastrofă aeriană
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres).
Un avion „Viscount" al întreprin

derii de transporturi aeriene brazi
liene „Companhia Transporte Pau- 
lista" s-a prăbușit la aproximativ 
100 miie nord de Rio de Janeiro, in
tr-o .regiune muntoasă izolată. Lo- 
vindu-se de un pisc, avionul a ex
plodat.

Se crede că cele 39 de persoane 
aflate pe bordul avionului, au pierit. 
Spre locul catastrofei au fost trimi
se echipe de cercetare.

revendică majora- 
itnbunătățirea con- 
Deși administrația 
doi mineri au
spus că nu-și vor

în 
și 
Ia
rea
dițiilor de trai, 
a declarat 
concediați. ei au 
înceta lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor.

că cei fost

ÎN CÎTEVA R ÎN DURI
DELHI.

țiale care
— In urma ploilor toren- 
au căzut în India, cartie

rele de est, nord și vest ale orașu
lui Delhi au fost acoperite de apă. 
La 4 septembrie, trei persoane au 
murit datorită inundațiilor. Pentru 
a lupta împotriva stihiei au fost 
mobilizate unități militare cu un e- 
fectiv de 5 000 de oameni. Meteo
rologii indieni consideră că acestea 
sînt cele mai puternice inundații din 
ultimii 50 ani.

OTTAWA. — Vineri a început Ia 
Montreal procesul intentat celor 12 
membri ai „Frontului de eliberare" 
din Quebec (o organizație clandesti
nă separatistă) care au fost arestați 
ca urmare a atacării unui arsenal 
din Montreal. Cinci dintre aceștia 
sînt acuzați de omor și intenție de 
furt. Ei au ucis doi oameni din per
sonalul arsenalului, cînd au încer
cat să pătrundă pentru a sustrage 
o cantitate de arme și muniții. Cei
lalți inculpați sînt acuzați de com
plicitate.

NEW YORK. — Doi albi, Joseph 
Sims și Cecil Myers, membri ai or
ganizației rasiste Ku-Klux-Klan, ca
re au fost acuzați de asasinarea pro
fesorului negru Lemuel Penn din Was
hington, au fost achitați la Danie
lsville (Georgia) de un juriu alcătuit 
în întregime din albi. Victima, 
colonel in rezervă, a fosi împuș
cat de cei doi pe o șosea 
Georgia unde se înapoia după 
efectuase un stagiu în armată.

WASHINGTON. — Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că la poligonul din Nevada a fost 
efectuată la 4 septembrie o explozie 
nucleară subterană de mică intensi
tate. Aceasta a fost 
explozie efectuată în 
în acest an.

KABUL. — La 4
Kabul a avut loc o întrevedere în
tre șahul Afganistanului, Mohammed 
Zahir, și membrii delegației guverna
mentale sovietice, condusă de A. 
Kosîghin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. In 
cursul convorbirii au fost abordate 
probleme aie colaborării sovieto-af- 
gane.

. ANKARA. — La Ankara s-a anun
țat că președintele Republicii Tur
cia, Cental Gursel, va face o vizită 
oficială la Teheran începînd de la 
15 octombrie.

COPENHAGA. — Ministerul apă
rării al Danemarcei a anunțat că a

lost aprobată hotărîrea privind con
stituirea unui contingent de volun
tari care va fi pus la dispoziția for
țelor de poliție ale O.N.U.

MOSCOVA. — După cum anunță 
agenția TASS, Marc Jacquet. mi
nistru al lucrărilor publice și al tran
sporturilor al Franței, a făcut o vi
zită de o săptămînă 
vietică.

Ministrul francez 
există posibilitatea 
mașini franceze

BONN. — In
comunale care 
septembrie în 
controversa electorală a depășit ca
drul regional limitat. Prezentarea 
candidaturii lui Otto Marrenbach, 
fostul șef al serviciilor centrale ale 
așa-numitului front al muncii hitle- 
riste, a provocat numeroase protes
te. Prezența acestuia pe lista candi- 
daților în localitatea Denklingen, în 
apropiere de Koln, a fost dezavuată 
chiar și de unii deputați ai partidu
lui guvernamental U.G.D.

în Uniunea So-

a declarat că 
exportului unor 

în U.R.S.S.

legătură cu alegerile 
vor avea loc la 27 

Renania-Westfalia,

din
ce

cea de-a 15-a 
Statele Unite

septembrie, la

Detașamente de răsculați înaintează 
în direcția orașului Coquillatville

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres).
La Leopoldville au sosit în seara 

zilei de 5 septembrie știri îngrijo
rătoare. Orașul Coquillatville, situat 
la circa 800 km nord-est de Leopold
ville, „este amenințat de înaintarea 
unor detașamente de răsculați". Am
basadele americană și britanică din 
Leopoldville au procedat imediat la 
luarea de măsuri pentru evacuarea 
cetățenilor lor din Coquillatville. Trei 
avioane americane, puse recent la 
dispoziția guvernului congolez, scrie 
agenția France Presse, au fost tri
mise pentru evacuarea cetățenilor 
americani. Mai mulți cetățeni de ori-

cerut și ei să fie

agenției Associated 
sîmbătă, prin Eli-

gine belgiană au 
evacuați.

Corespondentul 
Press anunță că
sabethville a trecut un grup de 20 
de mercenari care se reîntorceau ia 
baza din Johannesburg, unde fuse
seră recrutați. Ei au refuzat să-și 
dea numele, dar au declarat că pă
răsesc Congo-ttl deoarece condițiile 
de viață ale mercenarilor de la baza 
militară din Kamina „sînt mizera
bile". Nu există apă- și alimente su
ficiente. In plus, a declarat unul, 
din mercenari, nici nu am fost încă 
plătiți.

Cuvlntarea primului ministru grec Papandreu 
despre criza cipriotă

ATENA 5 (Agerpres)
Cu prilejul inaugurării Tîrgului 

internațional de la Salonic, primul 
ministru al guvernului grec, Papan- 
dreu, a rostit o cuvîntare în care 
s-a ocupat de criza cipriotă. El a 
cerut alianței atlantice să intervi
nă pentru a pune capăt amenințări
lor cu războiul. „Dacă amenințarea 
cu un atac armat neprovocat ar fi 
pusă în aplicare, a spus Papandreu, 
eu voi cere N.A.T.O. să acorde aju
torul său pentru apărarea Greciei". 
In continuare, primul ministru grec 
a denunțat guvernul turc în fața

Consiliului de Securitate și în fața 
Națiunilor Unite. „Turcia trebuie să 
știe că dedîndu-se la amenințări și 
proiectînd un război, ea se va afla 
într-o izolare morală complețjj și 
va fi condamnată pe plan interna
țional", a declarat Papandreu,

El a afirmat că guvernul grec nu 
va recurge la nici un fel de provo
cări și că același lucru îl urmărește 
și arhiepiscopul Makarios. ,E1 a fă
cut cunoscut că Grecia va continua 
să coopereze în întregime cu forța 
Națiunilor Unite care se află în 
insulă, arătînd că este necesară pre
lungirea mandatului său în insulă.

CHILE Rezultatele alegerilor prezidențiale
SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager

pres).
Vineri au avut loc alegeri prezi

dențiale in Chile. Potrivii datelor 
comunicate de către ministrul de in
terne al Chile, rezultatele numără
torii voturilor se prezintă astfel: 

Eduardo Trei — 1504 899, Salvador 
Allende — 975 210. Julio Duran — 
124 764, buletine anulate — 15 330, 
iar buletine în alb 7 403. Exprima
te in procente Eduardo Frei a ob
ținut 56 la sută din voturi. Salary 
dor Allende 39 la sută, iar Julio Du
ran — 4.7 la sută. Potrivit relată
rilor agenției PrenSa Latina, în ur
ma acestor rezultate Eduardo Frei 
a fost ales cel de-al treizecelea pre
ședinte al Republicii Chile. Aceeași 
agenție relatează că rezultatele co
municate parvin din 25 de provincii 
ale țării, rămlnind in afara 'omn- 
meatului clteva localități care nu 
pot schimba prea mult cifrele anun
țate.

Referindu-se la desfășurarea ale
gerilor, comentatorii agențiilor occi
dentale de presă subliniază faptul 
că lupta principală s-a dat intre 
Frei și Allende, ambii reprezentant 
partide și cercuri politice care s-au

opus politicii actuale a guvernului 
chilian condus de președintele Jorge 
Alessandri. Alegerile au confirmat 
in acest fel înfrîngerea fracțiunilor 
politice care au sprijinit guvernul.

Noul președinte al Republicii Chi
le, Eduardo Frei, care va exercita 
această funcție intre anii 1965-1970, 
este caracterizat de agenția Associa
ted Press drept un politician de cen- 
tru-stinga. „Alegerea sa, adaugă a- 
genția, marchează faptul că pentru 
prima oară o țară din America de 
sud, s-a îndreptat spre un „demo
crat de stingă" cu un program foar
te asemănător socialiștilor din Euro
pa occidentală".

Programul electoral al lui Eduar
do Frei prevede pe plan economic 
realizarea unei largi reforme agrare 
și modernizarea agriculturii, 
nific.area dezvoltării economice, 
zuirea politicii fiscale, 
cooperative de consum 
In ce privește creditele 
străinătate, programul
cestea trebuie să fie folosite intr-un 

mod judicios iar creditele din străi
nătate acordate unor întreprinderi 
particulare, vor trebui să constituie

pla- 
revi- 

crearea de 
și desfacere 
obținute din 

arată că a-
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obiectul unui control sever din par
tea statului. Spre deosebire de can
didatul Frontului de acțiune popu
lară. Allende, noul președinte se pro
nunță împotriva naționalizării mari
lor mine de cupru aparținută unor 
societăți nord-americane. El cere to
tuși revizuirea contractelor cu socie
tățile străine în domeniul exploată
rii, investițiilor Șt vînzărilor în străi
nătate, precum și crearea de noi 
uzine pentru rafinarea cuprului ast
fel incit întreaga producție să fie 
prelucrată în țarii.

Pe plan politic internațional pro
gramul lui Eduardo Frei subliniază 
că Chile va colabora cu marile gru
pări de. state pentru soluționarea 

principalelor probleme pentru salv
gardarea păcii, 
sprijini toate 
la dezarmare 
nucleare. Noul 
în mai multe 
de a menține
comerciale cu toate țările lumii, fă
ră excepție, și s-a pronunțat pentru 
revizuirea acordurilor politice care 
angajează independența țărilor lati- 
no-americane.

Totodată, Chile va 
inițiativele cu privire 
și interzicerea armei 
președinte a anunțat 
rlnduri hotărîrea sa 
relații diplomatice șl
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