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eaguiroșu
al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Fapte ac munca pc grafica! întrecerii
йиііі hăriiEiei
Pe baza rezultatelor obținute 

în prima decadă din luna septem
brie, in depășirea sarcinilor de 
plan pe primele locuri ale între
cerii se situează următoarele ex
ploatări :
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Fața
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Față 
de an- 

i jament

Uricani 104% 99%
Lupeni 102,2% 99%

: Dintre sectoare. primele locuri
sink ocupate de:
Sect. II Lupeni 114% 111%;
Sect. IV В Lupeni 113% 110%
Sect. I Aninoasa 108 % 108%.
Sect. IV Lonea 107% 104%»
Sect. 11 Uricani" 107% 103%
Sect. 1 i 1 Petrila 103% 101%
Sect. II Lonea 103% 100%
Sect. II Aninoasa 102 %0 100%
Sect. Ill Lupeni 101% 98%,
Sect. I Uricani 100% 96%,

Minerii din bri
gada condusă de 
minerul Cucoș 
Gheorghe de la 
mina Petrila se 
situează lună de 
lună în rîndul e- 
vidențiaților în în
trecere. Brigada 
are o depășire de 
pian, de la înce? 
putui anului de 
600 tone cărbune.

oooooooo

de muncă și de viată
î
i 
î

r O . « 1 t t _ Ziua de muncăIn miezul problemelor 1псеРе de оыса

♦ T
I♦ 
î 
i
«4

De cum se ivesc zorile și plnă 
tlrziu in noapte, la comitetul de 
partid al minei Lonea e un dute- 
vino necontenit. Vin aici secretari 
ai organizațiilor de bază spre a 
primi îndrumări de felul cum tre
buie să coordoneze munca de partid 
in cadrul sectoarelor, propagan
diști ai cercurilor de învățămint 
politic, membri și candidați de 
partid cu anumite probleme de 
producție și de viață. La comitetul 
de partid al minei vin adeseori și 
oameni ai muncii fără de partid 
spre' a-și spune deschis păsurile și 
necazurile, cu convingerea fermă 
că se va face totul pentru rezolva
rea problemelor ce-i frămîntă. Re
dăm mai jos doar ctteva spicuiri 
din activitatea multilaterală ce se 
desfășoară aici.

Arhitectură modernă în orașul Lupeni. ■ f ’ 1 < 1 ■

Activitate spornică în abatajele 
minei Uricani

Minerii uneia din cele mai tinere 
exploatări miniere din bazinul Văii 
Jiului continuă să obțină noi suc
cese în sporirea producției de căr
bune cocsificabil. Ca urmare a ex
tinderii inițiativei extragerii a două 
cîmpurî de cărbune pe schimb și 
aripă în aproape toate abatajele ca
meră, minerii din Uricani au reu
șit Să sporească randamentul pe

Randamente de 
cărbune

Brigăzile de mineri conduse de 
Drob Gheorghe, Sfitlic loan, Pîr- 
vu Ștefan și Păcurar Traian obțin 
randamente de 5-7 tone pe post și 
pe această bază înscriu zilnic pe 
graficul întrecerii socialiste de la 
sectorul HI al minei Vulcan zeci de 
tone de cărbune peste plan. Pe ba
za depășirii randamentului pe sector 
cu aproape 160 kg cărbune pe post

cu luarea situației 
producției: Deși

lipsurile și greutățile sini cunos
cute de la fața locului, se mai ivesc 
Insă clleodată în cursul nopții u- 
nele neajunsuri ce frinează buna 
desfășurare a producției. In ase
menea cazuri se iau măsuri ur
gente de remediere a lipsurilor. 
Așa a fost de exemplu, și în dimi
neața zilei de 27 august cînd can
titatea de cărbune trimisă prepa- 
rației din Petrila era mult sub 
sarcina planificata, in schimb si
lozurile erau pline cu cărbune.

— Care este cauza ? — s-a in
teresat de indată tovarășul Costea, 
secretarul comitetului de partid.

— Niște caramboale au produs 
perturbații in transport — a dat 
lămuriri dispecerul.

Membri din comitet s-au depla
sat degrabă la locurile cu pricina
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exploatare la 1,502 tone cărbune pe 
post. Pe această bază ei au extras 
și livrat centrelor siderurgice din 
țară de la începutul anului și pînă 
în ziua de 10 septembrie 23 388 to
ne de cărbune peste sarcinile de 
plan. Numai în prima decadă din 
această lună plusul de cărbune ex
tras de minerii de aici este de 670 
tone de cărbune.

aproape 7 tone 
pe post
minerii de aici au extras de la în
ceputul anului 14 500 tone de căr
bune peste sarcina de plan. Acest 
rezultat situează minerii sectorului 
III al minei din Vulcan pe primul 
loc în întrecerea socialistă pe ex
ploatare. De remarcat că consumul 
de lemn de mină a fost redus în 
medie în acest an eu 2 mc pe mia de 
tone de cărbune extrasă.

spre a constata pe „viu" măsurile * 
luale de conducerea tehnico-admi- J 
nistrativă pentru înlăturarea defi- • 
ciențelor. La puțin timp după aceea * 
transportul cărbunelui spre prepa- J 
rație a intrat pe făgașul lui obiș- J 
tiuit. j

Odată lămurită problema pro- I 
ducției s-a trecut la discutarea cu * 
secretarii organizațiilor de bază j 
despre modul cum se desfășoară J 
munca de primire în partid. Tova- * 
rășii Tănase Emil, secretar al or- » 
gardzației de bază din . sectorul. 1, J 
Popovici Nicolae de la III, Gubaș J 
luliu și alții au arătat la discuții * 
lucruri bune despre munca de pri- î 
mire în partid; s-a muncit bine și î 
cu simț de răspundere în organi- ț 
zațiile de bază de care răspund, j 
Notă discordantă face doar biroul • 
organizației de bază din sectorul •
V, secretar tov. Drăgan Nicolae. In j

D. CRIȘAN {
(Continuare în pag. 3-a) j

Comunistul Burghel Mihai se numără printre cei mai buni meseriași
din secția bobinaj greu de la S.R.E. Vulcan. Evidențiat lună de lună, ei
este mereu exemplu in muncă.

Pentru redresarea sectorului V Lupeni

Acceotul hotărîtor pe creștem 
productivității muacii

După 8 luni de muncă rodnică, 
graficul de întrecere al minei Lu- 
peni consemnează succese impor
tante : aproape 12 000 tone de căr
bune depășire, productivitate de 
1,209 tone/post față de 1,204 tone/post 

planificat, economii de 650 000 lei, 
iar la calitate analizele de laborator 
indică in ultimul timp scăderea cu 
aproape 1 la sută a conținutului de 
cenușă față de norma admise la 
cărbunele brut. îmbucurător este de 
asemenea faptul că mai multe sec
toare, între care II și IV A, care da
torită unor greutăți au, avut rămî- 
neri in urmă, în prezent au ajuns la 
depășiri de plan substanțiale.

Luna trecută numai două sectoa
re nu și-au îndeplinit sarcinile de 
plan. Sectorul V a înregistrat cea 
mai mare rămînere în urmă. Minu
sul din luna august se ridică la

însemnare : Jn primele ОГѲ 
ale examenului de admitere

încă de dimineață, grupuri, gru
puri de tineri — băieți și fete — se 
îndreptau cu pași repezi spre clădi
rea impunătoare ce străjuiește înăl
țimile orașului. Erau bucuroși., Pe 
fețele lor însă se citea emoție. Și 
era. și normal. Primul hop l-au tre
cut — examenul scris. Mai rămî- 
nea oralul. Chiar și cei mai bine 
pregătiți erau stăpîniți de emoție. 
Dar parcă numai ei.

I-am întîlnit în primele ore ale 
dimineții, înainte de începerea exa
menelor, pe tovarășii Popa Aron, 
rectorul I.M.P., Constantinescu Ilie, 
prorector, Lețu Nicolae, decanul Fa
cultății de exploatări, pe profeso
rii Dobrescu Eugen, Milcoveanu, Ata- 
nasiu, pe ceilalți examinatori. ' La 

4083 tone cărbune, iar de la începu
tul anului sectorul are o rămînere 
în urmă de peste 6 700 tone cărbune.

Ce explicație dă conducerea sec
torului V referitor la rămînerea în 
urmă ?

— Sectorul nostru nu dispune de 
linia activă de front prevăzută. Nu 
de mult s-au schimbat caracteristicile 
stratului 15 și am fost nevoiți să o- 
prim abatajul frontal din acest strat. 
Avem, de asemenea, cu 3 abataje 
cameră mai puține. Multe abataje 
au mers cu profile mici, am dat de 
intercalații de steril, de lucrări vechi. 
Am avut greutăți și în realizarea 
planului de pregătiri. încă din luna 
aprilie sectorul a avut planificat lu
crări de pregătiri la orizontul 700.

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

prima vedere păreau calmi. Mai tîr- 
ziu, în sălile de examene, m-am 
convins că nu era așa. Trăiau ace
leași emoții, alături de candidați! 
pe care-i examinau. Să alegi pe cei 
mai buni din cei mai buni nu-i 
lucru de glumit.

...Cînd s-a prezentat în fața co
misiei, candidatul Goldstein Benia
min, de la facultatea de electrome
canică era emoționat. Nu s-a liniș
tit decît după ce a văzut biletul. 
Nu era ușor. Cele trei probleme de 
pe bilet cereau multe cunoștințe de 
matematică, stăpînire de sine, calm, 
concentrare. Le-a stăpînit pe toate. 
Răspunsurile lui au curs... ca pe 
apă. La sfîrșit, profesorul examina
tor i-a trecut pe foaie prima,' notă, 
primul 10. Un succes care-1 obligă 
la perseverență, la muncă cu cârtea.

Nici candidata Corciu Elena, de 
la secția preparare nu a avut mai 
puține emoții cînff a tras biletul la 
fizică. Nota 10 pe care a obținut-o 
a fost pe meri!. La sfîrșit mi-a 
spus ; „Am crezut că la i.M.P. e 
mai ușor de intrat. Dar nu-i așa. Tre
buie să cunoști materie nu glumă". 
Aceași părere o au și colegii ei de 
la aceeași secție Baicu F. Maria, 
Bajura Elena, Becsuk lagușa sau 
Cutina Mihai care au dat răspun
suri foarte bune și bune.

Dar lista celor care s-au eviden
țiat la examenul oral, nu e înche
iată. Colesnic Dumitru. Bîrdea loan 
și Florescu C. Richard de la sec
ția exploatări miniere, Manolescu 

Emilia, Mates Veronica de la pre
parare, Gostea T. loan și Coicules- 
cu Gheorghe de la electromecanică 
sînt numai cîțiva din cei care au 
răspuns în primele ore ale dimi
neții, căpătînd calificative bune..

G. COTOȘPAN
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DIN LUMEA ȘTIINȚEI
TwMte pe fundul oMamriul
In 1026 legătura prin cablu trans

atlantic dintre Europa ți America a 
font întreruptă. S-a dovedit că In re
giunea Newfoundland cablul fuaaie 
avariat de un torent submarin.

Cum se produc aceste torente ? 
Ga. urmare'a cutremurelor submari
na, maaele de argilă saturate cu 
apă ae prăbușesc pe pantele munți
lor submarini ți circulă prin văl 
submarine cu o viteză pînă la 40 
tai pe oră, cărtnd cu ele mîlul. De 
aaemenea, ele sapă pe versantele 
munților rîpe, ața cum fac torentele 
năvalnice pe uscat.

nicfl. precum ?i în afecțiunile atote* 
mului eardio-vascular. Tratamentul 
dureați Intre 10—16 sila.

Biciclete pliant!
întreprinderea Eska Cheb 

hoelovacia produce biciclete 
ctntărind 16,6 kg. Ansamblul 
pune din 4 elemente: 
față, ghidonul, roata din spate 
șaua. Totul încape într-o valiză de 
dimensiunile S0 слі/75 cm- Asambla
rea durează între trei și cinci mi
nute.

din Ce- 
pllante, 

se com- 
partea din 

Și

STEAGUL ROȘU

OAMENI DIN EPOCA DE PIATRA

Tenia cardiac din semințe 
de iută

Ія Uzbekistan s-a realizat sinteza 
unul valoros preparat medical din 
aamlnțe do Iută, cu o acțiune ase
mănătoare celei a strofantinei și ca
te a fost denumit olitorizld. El este 
folosit cu succes in cazurile de in
suficiență cardiacă acută sau cro-

Frigiderul „МШ-140“
Lk uzina „Anton Ivanov" din So

fia a fost construit prototipul unui 
nou frigider pentru uz casnic — 
„MRAZ-140", cu o capacitate de 140 
litri, El funcționează cu compresor, 
Iar în loc de amoniac folosește freon, 
ceea ce permite să ae obțină tempe
raturi mai scăzute șl să se consume 
mai puțină energie electrică 
la alte tipuri de frigidere.

decît

In insula Mornington, în largul 
coastei provinciei Queensland, în 
Australia, trăiesc ultimii descendenți 
ai oamenilor din epoca de piatră. 
Este vorba de un trib de aborigeni 
care s-a stabilit aici în 1950 și care 
este cel mai primitiv din cîte se 
cunoaște. Membrii tribului au emi
grat din vechiul lor loc de baștină, 
o insulă stîncoasă și aridă, denu
mită Bentinck. Ei vorbesc o limbă 
de neînțeles, adoră un zeu miste
rios din piatră, foarte asemănător 
Cu idolii enormi din insula Pește
lui. Pînă acum cîțiva ani, nici unul 
dintre membrii tribului nu știau să 
folosească arme sau instrumente, 
iar agricultura și păstoritul erau 
cu totul ignorate. Alimentația consta 
din pește și diferite ierburi. Pentru 
a preîntîmpina foametea, nouă copii 
din zece erau uciși la naștere și 
aruncați în mare.

Istoria știută a celui mai primi 
tiv trib din lume nu este prea com
plicată. Pe la începutul secolului, 
nave de coastă australiene au vă
zut ridieîndu-se coloane de fum de 
pe insula Bentinck, o stînca cu di
mensiunile de 15/12 km acoperită 
de nisip și pietre, cu o climă ecua
torială, apă puțină și este lipsită 
complet de vînat. Marinarii de pe 
navele australiene au crezut că este 
vorba de vreun naufragiat care 
are nevoie de ajutor. Dar nu era 
vorba de naufragiați ci de aborige
ni, într-o stare de sălbăticie de neîn
chipuit. Navele n-au reușit să se 
apropie de ei. Aceste ființe primitive 

șî hotărîte

să nu lase pe străinii cu pielea al
bă să pună piciorul pe stînca lor. 
Abia în 1945, după multe încercări 
nereușite, aborigenii au acceptat să-i 
lase pe oamenii din afară să se 
apropie de ei. Băștinașii se aflau 
într-o stare de mizerie cumplită, 
adulții erau roși de malarie, iar co
pii rahitici. Cu toții erau vreo 300 
de inși. A fost nevoia de cinci ani 
de discuții pentru a-i convinge să 
părăsească stînca Bentinck și să se 
transfere în insula Mornington, la 
o distanță de 50 km, Aici, cu aju
torul autorităților, s-a întemeiat o 
mică colonie, s-a construit o școală. 
Insula Mornington este frumoasă și 
fertilă. Treptat, aborigenii au în
vățat să cultive pămîntul și să păs
treze hrana. Mamele . au fost. învă
țate să nu-și mai ucidă copiii și 
să recurgă la doctor, și nu la zeul 
de piatră, atunci cînd aceștia se 
îmbolnăveau.

După cîțiva ani s-a constatat, 
în ciuda nașterilor, 
genilor scădea In 
După cercetări cu 
vase s-a ajuns la 
aborigenii părăseau

că 
numărul nbori- 

loc să crească, 
ajutorul unor 
concluzia că 

insula Morning-

păreau

Cu

înspăimîntate

avionul 
stradă

Carmichael, un

pe...

agricultor

Masivul Retezatului e neîntrecut în frumuseți de o rară sălbăticie. 
Dintre acestea face parte și lacul glacial Bucura ce se vede in clișeu. 
In el se oglindesc piscurile semețe și turiștii ce poposesc pe malurile lui 
pefăru a-i admira frumusețile. (Foto Dr. Dlaconescu)

mat după mersul soarelui, Vila se 
învîrtește pe un pivot enorm, mo
torul flînd acționat de o celulă fo- 
toelectrică.

Allan
australian, a fost condamnat la o 
amendă de 50 lire și retragerea per
misului pentru că a condus în stare 
de ebrietate. Faptul nu ar avea ni
mic extraordinar dacă, vehicolul fo
losit de Carmichael nu ar fi fost un... 
avion cu care a străbătut străzile o- 
rașului Ivanhoe.

La tribunal fermierul a dat urmă
toarea explicație: „Zburam la mică 
altitudine deasupra unui cîmp și 
m-am izbit de un taur. Atunci am 
vrut să ajung cît mai repede la co
misariat ca să anunț accidentul".

mai trainică

ȘTIAȚI CA...
• Introducînd nylon în pastă de 

hîrtie s-a reușit recent să se fabri
ce o hîrtie de zece ori
decît hîrtia obișnuită. Ea poate fi 
îndoită de multe ori fără să se ru
pă și rezistă la substanțele corosive 
șl la umiditate. Una din primele sa
le întrebuințări ar putea fi fabrica
rea bancnotelor.

decît prin vreo 100 de 
vii. In prezent se studia- 
măsuri prin care să se 
dispariția lor completă.

• O misiune științifică a 
U.N.E.S.C.O. întocmește un catalog 
al speciilor de animale pe cale de 
dispariție. Două dintre ele, rinoce
rul din India și antilopa din Ara
bia numită oryx, nu mai șînt re
prezentate 
exemplare 
ză unele 
împiedice

• Cel mai mare aisberg a fost ob
servat în februarie 1963 în partea 
de nord a mării Ross (65 grade la
titudine sudică și 150 grade longi
tudine vestică). Dimensiunile acestui 
uriaș plutitor sînt: 145 km lungime, 
40 km lățime și 30 metri înălțime.

• Noile proteze dentare nu vor 
mai fi plasate pe gingii: ele vor 
fi puse pe o grilă metalică care va 
îmbrăca osul maxilarului. Procedeul 
aste deja experimentat de cîțiva ani.

• Multe insecte >își adaptează cu
loarea după mediul în care trăiesc. 
Un medic englez a descoperit că 
moliile devin de culoare mai închi
să cînd se stabilesc în orașele in
dustriale. Ele sînt astfel mai puțin 
vizibile pe un fond cenușiu.

• La Parma, în Italia, a fost con
struită o vilă care se răsucește auto-

♦ ♦♦♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦

Prin orașele patriei

Orașul Tg. Jiu, așezat pe malu
rile Jiului, păstrează citeoa monu
mente de artă rare. Astfel, în parc 
se află amenajată aleea lui C. 
Brlncuși care are la intrare „Poar
ta sărutului” un arc solid cioplit 
în piatră, cu gravuri simbolice. La 
celălalt

noscuta 
vede in 
scaune, 
piatră. Sînt monumente 
valoare pe care Brlncuși le-a dă
ruit meleagurilor lui natale. Ală
turi de acestea stă 
sfîrșit" un colos de 
sfredelește zarea, ca 
luptei dusă de om 
rea înălfimilor.

Pe drept cuvlnt vizitatorii și re
porterii care au scris despre acest 
oraș l-au numit orașul castanilor. 
Intr-adevăr, aici castanii te îrttim- 
pină pe majoritatea străzilor ofe- 
rindu-fi umbra lor răcoroasă in 
zilele de caniculă. In centrul ora
șului se află statuia primei femei 
ofi(er din (ara noastră, Ecaterina 
Teodoroiu, iar intr-o margine a o- 
rașului, în cartierul Vădeai — mu
zeul eroinei.

In fața liceului „Tudor Vladimi- 
rescu" se înalfă statuia omului

capăt al aleii se află cu- 
„Masă a tăcerii" (ce se 
clișeu) cu douăsprezece 
de asemenea cioplite în 

de certă

„Со/оалс fără 
piatră care 

un simbol al 
pentru cuceri-

и J I и
de dreptate, slugerul Tu- 

Vladimiri, Pină mai ieri

la 
de baștină, Bentinck. hi 
acesta, з-а observat din 
că de pe stînca Bentinck 
coloane de fum. Ca și cu 
în urmă, s~a crezut întîî 

iar

ton în grupuri și se întorceau 
fostul loc 
mai anul 
întîmplare 
se ridicau 
50 de ani 
să este vorba de naufragiați, 
după ce au debarcat, la fața locu
lui marinarii de pe vasul respectiv 
au descoperit 60 de aborigeni în 
aceeași stare de plîns ca mai înain
te, ultimii supraviețuitori din cei. 
aproximativ 200 care fugiseră de pe 
insula Mornington fără știrea nimă
nui. Ei se întorseseră convinși că
vor putea supraviețui, datorită ce
lor învățate de la albi. Pentru a-i 
readuce în colonie au fost puși în 
fața copiilor lor care crescuseră să
nătoși și voinici.

Astăzi tribul cel mai primitiv din 
lume a renunțat la Bentinck pentru 
totdeauna și nu mai dorește de loc 
să părăsească insula Mornington. 
Dar cînd cineva moare aborigenii 
construiesc o platformă pe care fi
xează mortul și îl transportă la 
Bentinck cu o barcă și de acolo îl 
aruncă în mare.

Coincidențe surprinzătoare
Presa americană atrage atenția 

asupra unei serii de coincidențe cu
rioase în ce privește împrejurările 
asasinării lui Lincoln și ale lui John 
Kennedy, lată 
coincidențe, așa cum 
revista „Newsweek".

— Atît președintele 
președintele Kennedy

o parte dih aceste 
sînt redate de

Lincoln 
au fost 

nătorl ai drepturilor civile 
lației de culoare.

— Lincoln a fost ales 
Kennedy în 1960.

— Ambii președinți 
sinați într--> vineri și 
soțiilor respective.

— Amîndoî au fost 
cap, pe ia spate.

— Succesorii lor s-au numit 
mîndoi Johnson, erau democrați 
sud și membri ai Senatului.

— Andrew Johnson s-a născut 
1808, Lyndon Johnson în 1908.

— John Wilkes Booth, asasinul 
lui Lincoln, și Lee Harwey Oswald, 
asasinul presupus al lui Kennedy, 
erau amîndoî locuitori din sud, nu
trind concepții reacționare.

ale

în I860,

au
în

fost asa-
prezența

împușca ți în

a- 
din

în

— Atît Booth cît și Oswald au 
fcst asasinați înainte de a fi aduși 
în fața judecății.

— Secretarul lui Lincoln, care se 
numea Kennedy, l-a sfătuit pe acesta 
să nu se ducă la spectacolul de tea
tru unde a fost asasinat.

— Secretarul lui Kennedy, care se 
numea Lincoln, l-a sfătuit pe acesta 
să nu întreprindă vizita ia Dallas.

— John Wilkes Booth l-a împușcat 
pe Lincoln în loja unui teatru, refu- 
giindu-se apoi într-un depozit de 
mărfuri.

— Oswald l-a împușcat pe Ken
nedy dintr-un depozit de ns^furi, 

î cinema-refugiindu-se apoi într-un 
tograf.

— Numele de 
președinți conțin

— Numele lui 
Lyndon Johnson 
13 litere.

— Numele lui
și Lee Harvey Oswald conțin fieca
re cîte 15 litere.

familie ale 
cîte șapte litere. 
Andrew JBhnson și 
conțin în total cîte

ambilor

John Wilkes Booth

însetat 
dor din 
Tg. Jiu era un orășel provincial, 
un orășel unde parafrazînd pe Sa- 
doveanu „nu se întîmpla nimic”.

Astăzi, Insă, in acest oraș se in- 
tîmplă lucruri mari. De cîțiva ani 
a intrat în func
țiune Combinatul 
pentru industria
lizarea lemnului 
unde capătă sens 
esenfa pădurilor 
din munții noș
tri, transfor- 
mtndu-seîn mo
bilă și alte lu
cruri de valoare 
care lulnd dru
murile {ăril po
posesc In locu
ințele muncito
rilor spre ridi
carea bunăstării 
tor. Orașul a 
îmbrăcat și el 
haina nouă. A 
fost construită 
aici o fabrică de 
pline modernă, 
un 
tal, 
graf e și cartiere

întregi. Acum e tti construcție fa
brica de ciment care va intra în 
curind în funcțiune, auind ca ma
terie primă calcarul din masivul 
Straja. Rezervele de petrol și căr
bune descoperite in împrejurimile 
orașului îl transformă pe zi ce 
trece intr-un oraș cu un solid ca
racter industrial.

Poate de aceea sălciile pllngă- 
ioare iși îndoaie ramurile pătrun- 
zînd în apele Jiului, să le oprească

pufin, să le spună cîte ar avea de 
văzut aici. Dar Jiul, sobru, înțele
ge totul dintr-o privire și porneș
te mai departe pariind pe unde 
simfonia muncii entuziaste și a 
transformărilor cotidiene din pri
mul oraș al Olteniei intllnit in 
drum de bătrînul rlu scăpat din 
încleștarea stincilor.

ION BUREȚEA 
student

♦ ■«A

♦
♦
♦
♦
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:♦
♦
♦
♦
♦
♦

nou spl- 
сімтаіо-
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CfcELicitări

Tgparășul Ver- 
зЪЛГІапІо de la 
controlul tehnic 
at ’ Uzinei de re
parat utilaj mi
nier Petroșani po
sedă o bună pre
gătire profesiona
lă și muncește cu 
conștiinciozitate și 
pricepere. El știe 
că respectarea cu 
strictețe a tole
ranțelor este strins 
legată de calitatea 
lucrărilor.

Iată-l in clișeu, 
ia locul său de 
muncă, controllnd 
cu atenție dimen
siunile bandajelor 
pentru roțile loco
motivelor de mină

plac 
ina- 
fac 
nu

faină. Eu 
electrician, 
cite odată

lu- 
Aî 
și 
la 

că

Stăteam pe dormeză și citeam 
o revistă. Nevasta trebăluia 

pe la bucătărie, iar băiatul bu
chisea la matematică. Deodată. îi 
auzii vocea :

— Tăticule, — îmi spuse el — 
eu dau examen Ia electrotehnică.

— Те-ai gtndit bine ?
— îmi place electrica, îmi 

motoarele și gata. Tocesc la 
tematică și îizică pînă mă 
tobă de carte. Nu există să 
reușesc...

Am lăsat lectura, m-am apro
piat și i-am spus :

— E o meserie 
crez ca instalator 
multe bucurii dar
necazuri. Se ivesc defecțiuni 
instalații; le cauți pînă 
amețești și nu le dai 
Dar cind le-ai găsit și 
te simți satisfăcut. Să-ți

'o întîmplare de la noi de la mi
nă pe 
Ui

•л Era 
acasă 
aă fac după-amiază. Am hotărît 
Bă ieșim pe deal. Am luat pătu
ra și ceva de ale gurii, dar pe 
cînd să plecăm numai ce aud o 
ciocănitură în ușă. Un tînăr care 
abh își ținea răsuflarea dădu buz
na în casă.

— ioșca-baci să vi Ia mină că-i 
mare bai. 
Așa mi-a 
Biro...

Maică-ta 
nas, dar n-a spus o vorbă. M-am 
îmbrăcat repede și am plecat. La

simți
de capăt, 
remediat, 
povestesc

care n-am s-o uit nicioda-

într-o duminică. Stăteam 
și îmi făceam planul ce

Să iei și niște ortaci, 
spus tovarășul inginer

a cam strîmbat din

mai 
me- 
este

re-

dr. 
din

Noi donatori 
de singe

In vindecarea multor boli și 
ales a accidentelor de orice fel, 
dicamentul cel mai folositor
sîngele. Acest medicament viu este 
nelipsit din sala de naștere, din sala 
de operație. De aceea, cadrele medi
cale duc o susținută muncă de 
cruțare a no! donatori de sînge.

In Zilele de 9—11 septembrie, 
Cătănici Radu, directorul S.M.S.
Aninoasa a ținut ședințe de recrutare 
a noi donatori la sectoarele I.L.L., 
1.С.О., cu deputății comunei, gospo
dinele, cadrele didactice și cu lucră
torii comerciali din localitate.

Ca urmare a acestei acțiuni, la 
sectorul I.L.L. din comuna Aninoa
sa s-au înscris 15 noi donatori vo
luntari de sînge printre care tov. 
Desk Francisc, Bledea Ioan, Herlea 
Ioan, Șandor Vasilîca, Șipos Atila, 
Mateoc Cornelia — de la I.CO. tov. 
Fluîeraș Gheorghe, Cornea Firan, 
Olaru Petru — din rîndurile gospo
dinelor Berețki ileana, Feier Ioana 
și altele.

Prin donarea sîngelui, ei sprijină 
Vindecarea celor suferinzi, vin în a- 
jutorul strădaniilor personalului me
dical în activitatea lui nobilă.

ȘIMO IOSIF 
vicepreședinte 

al Sfatului popular Aninoasa

Accentul hotărîtor pe creșterea 
productivității muncii

(Urmare din pag. l-a)

Aceste lucrări nu au fost atacate, 
deoarece aectorul VII investiții ■ în- 
tîrziat deschiderea și amenajarea ga
leriei de transport de pe acest ori
zont. De asemenea, în luna septem
brie urma să terminăm galeria di
recțională din stratul. 18 de pe ori
zontul 700. lucrare a cărei începere 
va întîrzia pînă în luna noiembrie 
din cauza tieexecufării unei trans
versale.

Greutățile enumerate mai sus au 
stingherit în mare măsură munca 
în sectorul V. Desigur, conducerea 
sectorului nu a stat cu ipîinlle în 
sîn în fața acestor greutăți ci a pre
conizat o serie de măsuri pentru re
dresarea activității sectorului, lată 
doar cîteva: introducerea în abata
jele cameră a transportoarelor cu 
raclete, intensificarea lucrărilor de 
pregătiri în stratele 13 și 18, redes
chiderea galeriei de transport din 
culcușul stratului 13 pentru îmbună
tățirea aprovizionării abatajelor din- 
straiul 15 est, crearea unui stoc de

sprijinul conducerii expioa-

recuperarea rămînerii în ur- 
ridicarea activității sectorului

mare 
două 

cu- 
gîn- 

I pu- 
dus 
tre- 
am

mină, cind am ajuns, 
fierbere: două puțuri 
sectoare rămăseseră 
rent. Fără să mai stau pe 
duri am trimis cite un om ia 
țurile cu pricina. Eu m-am 
la cele două sectoare. N-a 
buit să caut prea mult că 
găsit defectul; pușcase un cablu 
de înaltă tensiune. Pentru înlo
cuirea lui trebuia însă mult timp. 
M-am frămîntat, m-am gindit ce 
să fac ?
Ortacii au venit și ei cu diferite 
propuneri dar nici una nu părea 
a rezolva ceva. Mi-a apărut deo
dată în minte toată schema insta
lației electrice de Ia cele două 
sectoare. Fără să spun nimic, am 
plecat pe galerie aproape fugind. 
M-am întors după vreun sfert de 
oră. Am luat băieții și le-am 
spus :

— Nu înlocuim cablul. Facem 
legătura de la alt întrerupător. 
Trebuie însă

Intr-o oră
avut curent....

A doua zi, numele noastre au 
apărut pe panoul de onoare. Mi 
s-a umplut inima de bucurie. Mult 
timp mi-au stăruit în ureche cu
vintele tovarășului director.

La urmă i-am spus copilului:
— Meseria pe care ți-o alegi 

trebuie s-o iubești, s-o trăiești. 
Să-I pătrunzi tainele cele mai 
adînci, să lucrezi cu pasiune. Nu
mai astfel vei deveni un om ade
vărat, un om care știe pentru ce 
trăiește. Așa că trebuie să te gîn- 
dești bine...

In aceste zile băiatul îșl sus
ține examenele de admitere la In
stitutul de mine din Petroșani. 
Sînt curios să vedem 
că...

Cele 
tițe de 
trician
unor elevi ai școlii profesionale 
care-șl făceau practica Ia atelie
rele minei.

materiale pentru aceste abataje; în
treținerea linie! pe orizontul 750 din 
stratul 15 și altele. Sînt măsuri în 
realizarea cărora sectorul are nevoie 
de tot
tării.

Dar, 
mă și
la nivelul celorlalte colective recla
mă mai înainte de toate mobilizarea 
factorilor hotărîtdri pentru creșterea 
producției în sector. In primul rînd 
să se pună accentul pe creșterea 
productivității muncii. Și iată de ce 
este necesar acest lucru.

Față de randamentul de 1,477 tone 
pe post, în sector se realizează o 
productivitate doar de 1,039 tone pe 
poet. Cauza : în abataje, acolo unde 
se hotărăște soarta productivității 
muncii pe sector, randamentul este 
de numai 3,2 tone/post fată de 3,5 
tone/post prevăzute. Această rămî- 
nere în urmă cu productivitatea se 
explică prin vitezele de avansare 
mici, realizate în abataje, prin nea- 
sigurarea condițiilor optime de mun
că brigăzilor miniere, prin nefolosi- 
rea timpului de lucru. Inițiativele de 
a realiza viteze de 
schimb și aripă în 
au fost abandonate, 
s-au atins realizări
carea acestor initiative. De exemplu 
brigăzile conduse de Poboreni Ale
xandru și Tomulea Nicolae au atins 
viteze de avansare de 1381 respectiv. 
98 m 1 totuși în ultimul timp și la 
brigăzile respective a scăzut preocu
parea pentru reeditarea acestor rea-

doua cîmpuri pe 
abataje cameră 

deși în sector 
bune prin apli-

lizări. In concluzie se cere pus 
mai mult accent pe sporirea produc
tivității muncii — cale sigură spre 
creșterea producției.

In al doilea rînd trebuie accele
rate lucrările de pregătire. In cele 8 
luni ce s-au scurs de la începutul a- 
nului, planul de pregătiri a fost rea
lizat doar într-o singură lună. In 
celelalte luni abia în proporție de 
80—90 la sută. Una din cauzele a- 
cestei stări de lucruri este neasigu- 
rarea condițiilor necesare brigăzilor 
de pregătiri pentru a putea realiza 
avansări sporite. Bunăoară, brigada 
condusă de Starț Ladisiau a atins 
într-o lună o viteză de 100 m 1. Dar 
nici această brigadă, nici altele 
n-au mai fost ajutate să repete ast
fel de realizări. Realizările brigăzilor 
de pregătiri, ca de altfel și a celor 
din abataje, sînt determinate în ma
re măsură de calitatea îndrumării 
tehnice, de operativitatea aprovizio
nării cu cele necesare lucrului. Or, 
și în această privință sînt încă nea
junsuri. Brigada de pregătiri a mi
nerului Tomulea Nicolae a pierdut 
în această lună 4 schimburi din cau
za lipsei de cadre pentru armarea 
suitorului pe care îl execută.

Rămîne deci ca. în loc de justifi
cări, conducerea sectorului să-și în
cordeze eforturile pentru găsirea u- 
nor soluții optime pentru sporirea 
randamentului, a vitezelor de avan
sare, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale brigăzilor. Iată condi
țiile hotărîtoare pentru redresarea 
activității sectorului V Lupeni.

ce-o să fa-

de mai sus au
către Navrady

instalator la mina Lupeni

fost poves- 
Iosif, elec-

cîteva modificări! 
ambele sectoare au

I a puțul „Ștefan" lucrurile 
•-''stătea mai rău: Scurt cir

cuite, defecte la întrerupătoare. 
Le-am luat pe toate la rînd. Din 
zece în zece minute eram între
bați de către dispecer dacă mai 
avem mult de lucru: Puțul trebu
ia să intre în controlul de sigu
ranță. Același lucru s-a intimplat 
și la puțul auxiliar. Am reușit să 
înlăturăm defectul. Instalația e- 
iectiici funcționa perfect. Am ieșit 
la ziuă... tocmai luni dimineața, 
la ora 7. La lămpărie am fost 
anunțați să ne prezentăm la 
conducerea minei. Tovarășul di
rector ne-a întîmpinat zîmbind și 
ne-a spus s

— Vă felicit pentru modul cum 
ați lucrat și vâ mulțumesc în nu
mele conducerii exploatării I

jo.șca-baci, cum îi spun muiți 
"tineri lui Navradi losif, este 

unul din cei mai pricepuți electri
cieni ai minei. Lucrează aici de 
mai bine de 16 ani. Cunoaște în
treaga rețea de instalație a mi
nei, toate mașinile și motoarele 
electrice. Cînd se întîmplă vreo 
defecțiune sau se cere o interven
ție urgentă, conducerea minei a- 
pelează Ia Navrady. El este au
torul și a multor inovații, ..Apa
rat de măsurat scurtcircuitele și 
izolația la cablurile de înaltă ten
siune", este ultima inovație propusă 
care se aplică în producție cu 
succes. Pe bună dreptate ortacii 
de la mină îi spun „electricianul 
nr. 1“. Navrady losif muncește cu 
dragoste și pasiune. își cunoaște 
meseria din ale cărei taine a îm
părtășit cu multă dragoste zecilor 
de tineri cu care a lucrat și lu
crează. Oamenii ІІ apreciază și-l 
stimează pe bună dreptate.

F. NICU

în miezul problemelor de muncă
șt de

(Urmare din pag. l-a)

cadrul discuțiilor, tovarășul Cosiea 
Troian nu s-a mulțumit numai să 
scoată la iveală slaba muncă desfă- 
rată ci și cauzele care au generai-o : 
munca sectară desfășurată de bi
roul organizației de bază, exigen
ța insuficientă la întocmirea dosa
relor și slaba preocupare față de 
educarea tovarășilor din activul 
fără de partid etc. Odată Cunos
cute rădăcinile lipsurilor s-au ela
borai măsuri de remediere a lor.

Tovarășii Bei и Alexandru, Sfec
lea Milente, Dobrogeana Gheorghe 
au venit la comitetul de partid să 
sesizeze că se tărăgănează rezol
varea cererii lor pentru locuință. 
Constatind justețea celor sesizate, 
tovarășii din comitet i-au sprijinit.

La comitetul de partid se ține 
seamă și de felul în care sini asi-

viață
garate condițiile de irwățămint 
pentru cei се-și completează stu
diile, se acordă tot sprijinul celor 
ce trebuie să-și refacă sănătatea 
și încă multe alte probleme. Nu 
se prea acordă insă indulgență 
pentru acei ce vin aici cu inter
venții spre a li se motiva absen

țele de la șut. Acestora din urmă 
li se arată greutățile pe care le 
aduc procesului de producție pre
cum și pagubele materiale provo
cate familiei de pe urma absențe
lor nemotivaie.

Mereu in miezul problemelor de 
muncă și de viață, comitetul' de 
partid de la mina Lonea contri
buie din plin la mobilizarea în
tregului colectiv at exploatării la 
Îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor anuale de plan și a an
gajamentelor, la întărirea încrede
rii oamenilor muncii In partid.

j . - ж

Brigada de dulgheri a lui Kiss "Alexandru este cunoscută pe molie 
șantiere din Valea Jiului unde a contribuit la ridicarea noilor blocuri.

IN CLIȘEU: Membrii brigăzii studiază planurile unei noi lucrări,
la blocurile aflate in construcție pe șantierul Livezeni..
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13 septembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,00 Prelucrări 
corale, 11,03 Arii și duete vesele din 
operete, 12,00 Concert de muzică u- 
șoară, 13,10 De toate pentru toțt, 
14,00 Din melodiile populare îndră
gite de ascultători, 16,00 Interpreți 
de muzică ușoară, 17,15 Transmisiu
ne sportivă, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă, 18,45 „Hai la horă, măi flă
căi" — muzică populară. 19,10 As
pecte de la Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale a R.P.R., 19,30
„Am îndrăgit o melodie" — emisiu
ne de muzică ușoară romînească, 
20,05 Muzică din opereta „Viața pa
riziană" de Offenbach (primă audi
ție), 20,30 Al Ill-lea Festival inter
național „George Enescu" — 1964. 
Transmisiune din Studioul de con
certe, a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. PROGRA
MUL II. 8,00 Clubul voioșiei, 9,00 
Muzică din opere cerută de ascultă
tori, 10,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 10.33 Melodii distrac
tive, 11,00 Al IlI-lea Festival inter
național „George Enescu" — 1964. 
Transmisiune din Studioul de con
certe, a concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", 13,10 Concert pentru oame-

nii muncii aflați la odihnă, 13,45 
Muzică ușoară interpretată de Con
stantin Drăghici, 14,15 La micro
fon : Satira și umorul, 15,00 Scene 
'din opere, 16,30 Melodii populare, 
17,35 Muzică corală, 
ușoară 
pentru 
Teatru 
cident
radiofonic de Dan Gr. Mihăescu și 
Lucian Belcea, 20,24 Selectiuni din 
operete, 20,55 Muzică ușoară inter
pretată. de Ella Fitzgerald, 21,10 Vă 
invităm la dans. 22,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor.

romînească, 
iubitorii de 
la microfon, 
la kilometrul

18,30 Muzică 
19,05 Program 

romanțe, 19,30 
Premiera : „Ac- 
25". Scenariu

La? - ; ■__ •__lJ

13 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE I 

Nu pleca; REPUBLICA: Tînărul de 
pe vasul „Columb"; LONEA — MI
NERUL : Cei patru călugări; 7 NO
IEMBRIE ; Noi doi bărbați; LIVE
ZENI : Ultimul tren din Gun Hill; 
ANINOASA: Miracolul lupilor; PA- 
ROȘENI: Generalul; LUPENI — 
CULTURAL: Cavalerul Pardaillan.



STHA€UE ROW

Primirea tovarășului 
Mihai Dalea de către 
președintele Austriei
VIENA 11 (Corespondentul Ager- 

pres, St. Deju, transmite:
Vineri dimineața președintele Aus

triei dr. Adolf Scharf, a primit pe 
Mihai Pilea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii din R. P. 
Romînă, care, în fruntea unei dele
gații, se află într-o vizită în Aus
tria, la invitația ministrului agri
culturii și silviculturii al Austriei 
ing. dr. Karl Schieinzer.

ba întrevedere a asistat ambasa
dorul R. P. Romîne la Viena, Mir
cea Gcheană.

Sosirea la Sofia a unei delegații 
de partid și guvernamentale 

a R. D. Germane
SOFIA' 11 (Agerpres).
La 11 septembrie a sosit la Sofia, 

la invitația C.C. al P.C. Bulgar și 
a Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Germane, con
dusă de Walter Ulbricht. prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, și de M. Sefrin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Din de
legație fac parte G. Grunberg, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Lieselotte Herforth, mem
bru al Consiliului de Stat, și alte 
persoane oficiale.

In . după-amiaza aceleiași zile, au 
început tratativele dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale Re
publicii Democrate Germane și ale 
Republicii Populare Bulgaria.

Vizita lui Tito 
în II. P. Ungară

BUDAPESTA 11 (Agerpres).
In ziua de 11 septembrie a sosit 

la Budapesta, într-o vizită oficială. 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar generai al Uniu
nii Comuniștilor Iugoslavi, cu soția. 
El este însoțit de Veliko Vlahovici, 
membru al Comitetului Executiv al 
G.G. al U.C.I., Kocea Popovici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne, Nicola Dj'uverovici, secretar 
federal pentru comerțul exterior și 
de alte persoane oficiale.

In după-amiaza aceleiași zile, .тіа 
Budapesta au început tratativele între 
delegațiile de partid și guvernamen
tale ale R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Ungare.

In cinstea oaspeților iugoslavi, Ja
nos Kadar a oferit un prînz, la ca
re au rostit toasturi Janos Kadar 
și Iosip Broz Tito.

VARȘOVIA. — La Congresul de 
astronautics care se desfășoară la 
Varșovia s-au discutat zilele trecute 
diferite probleme științifice, tehnice 
și juridice, legate de zborul omului 
în lună și de problema 
pentru telecomunicații. Au 
zentate numeroase referate 
și a avut loc o ședință a 
internaționale de 
crările congresului

sateliților 
fost pre- 
științifice 

Academiei
astronautică. Lu- 
continuă.

NEW YORK. —
sută din decesele înregistrate în anul 
1962 în S.U.A., s-au datorat bolilor 
cardiovasculare și cancerului, se a- 
nunță într-un raport al Comitetului 
național pentru educație sanitară din 
S.U.A. Arterioscleroza și hipertensiu
nile au constituit principala cauză 
a deceselor. Ele au pricinuit moar
tea a 888 990 de persoane. Cance
rul a provocat moartea a 277 110 
persoane.

Aproximativ 71 la

SEUL. — La Seul a fost anunțată 
crearea Federației pentru apărarea 
libertăților presei. La această orga
nizație, înființată în scopul . luptei 
pentru abrogarea restricțiilor impuse 
unor ziare și publicații stid-coreene

In legătură cu criza cipriotă
NICOSIA li (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al forței 

O.N.U. în Cipru a declarat vineri di
mineața că, în ciuda avertismentelor 
reprezentanților O.N.U. din Cipru, 
turcii ciprioți au continuat construi
rea unei șosele care va lega direct 
satul Temblos de castelul Saint Hi- 
larion. Purtătorul de cuvînt a , ară
tat că forțele O.N.U., aflate în aceas
tă regiune, au ocupat patru poziții 
în regiunea Kyrenia, ca măsură de 
prevedere. El a adăugat că guvernul 
Makarios consideră construirea aces
tei șosele ca o operațiune militară.

☆
ANKARA 11 (Agerpres).
In încheierea dezbaterilor asupra 

problemei cipriote din Senatul turc 
a luat cuvîntul primul ministru Is- 
met Inonu, care a declarat că gu
vernul turc se va strădui să rezol
ve criza cipriotă pe cale pașnică, în- 
vinuind în același timp Grecia de 
situația actuală din Cipru.

Afirmînd că Grecia și-a proclamai 
identitatea de vederi cu guvernul 
din Cipru Inonu a relevat că „Aceas
ta constituie un act de solidaritate 
din partea Greciei față de autorită
țile cipriote grecești". El a subli

niat că posibilitatea soluționării prin 
tratative a problemei cipriote de
pinde înainte de toate de restabili-

rea calmului in insulă. Ocupîndu-se 
de „blocada economică" aplicată ci- 
prioților turci, primul ministru turc 
a declarat că guvernul turc nu poate 
rămîne indiferent în fața unei astfel 
de situații și de aceea s-a adresat 
Națiunilor Unite. El a făcut cunos
cut că guvernul turc se află în con
tact cu Cipru și că intenționează să 
trimită alimente în unele localități ci
priote și a declarat că dacă se va 
manifesta opoziție față de această 
inițiativă, Turcia va considera acest 
lucru drept un act de agresiune și 
că își rezervă dreptul de a interveni.

In încheierea cuvîntării sale, Ino- 
nu a spus : „Este necesar să se gă
sească o rezolvare a acestui diferend 
periculos pentru cele două țări. Noi 
vom căuta, dacă este posibil, să re
glementăm diferendumul prin mijloa
ce pașnice".

☆

(Agerpres).
Apărării a! Canadei 
șeful statului major 

din Cipru, J.

OTTAWA 11
La Ministerul 

s-a anunțat că 
al trupelor canadiene 
Tedlie, a fost numit comandantul bri
găzii canadiene de infanterie stațio
nate în Germania occidentală. Tedlie 
va lua în primire noua funcție în 
luna decembrie, înlocuind pe R. Dare, 
pus la dispoziția colegiului imperial 
al apărării din Londra.

Situafia din Congo

re- 
la 
în 

re-

LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres).
Postul de radio Stanleyville a tran

smis un. comunicat al guvernului 
voluționar congolez cu sediul 
Stanleyville, condus de Gbenye, 
care se arată că „a luat act de
zoluțiile adoptate de Organizația Uni 
tății Africane cu privire la Congo 
și este gata să înlesnească sarcina 
acesteia'’. Guvernul revoluționar, 
precizează comunicatul, nu va accepta 
însă o încetare a focului, decît atunci 
cînd ultimul mercenar va părăsi Con- 
goul, iar Kasavubu și Chombe vor 
fi înlăturați de pe scena politică".

In comunicat este exprimată apoi 
hotărîrea răsculaților de a continua 
lupta pînă la izgonirea definitivă 
a mercenarilor străini din Congo.

Corespondenții agențiilor de presă 
anunță că detașamentele de răscu- 
lați aflate sub comanda lui Soumia- 
lot, continuă înaintarea spre Coquil- 
latville, capitala provinciei centrale 
a Congo-ului, ultimul centru im

portant din această regiune rămas 
în mîna trupelor guvernamentale. Joi, 
răsculații au ocupat un nou oraș — 
Boende — situat la 300 km de 
Coquillatville. Trupele guvernamenta
le, în ajutorul cărora' au fost tri
miși mercenari, s-au fortificat în lo-

calitatea Ingende, aflată pe drumul 
dintre Boende și Coquillathville.

In cazul în care localitatea Coquil- 
latviile va fi ocupată, subliniază a- 
genția France Presse, „răsculații vor 
controla cea mai mare parte a re 
giunii de nord și de centru a Con-. 
goului". Corespondentul agenției 
U.P.l. relatează că moralul trupelor 
guvernamentale din Coquillatville es
te scăzut. Orașul este supraaglomerat. 
Guvernul de la Leopoldville a trimis un 
grup de mercenari pentru a „pre

veni ocuparea acestui centru stra
tegic important de către răsculați".

☆
LEOPOLDVILLE II (Agerpres).
Importantul centru minier din Ka

tanga Jadotville, a fost joi teatrul 
unor tulburări sîngeroase, transmite 
agenția France Presse, Nemulțumiți 
de solde, foștii jandarmi katanghezi 
reintegrați în armata congoleză au 
organizat o demonstrație în fața pri
măriei. Ei au avut ciocniri cu unități 
ale armatei, înregistrîndu-se morți și 
răniți.

au
bine 
judiciare, culturale, academice.

aderat numeroase personalități 
cunoscute din cercurile politice.

ULAN BATOR. — Agenția Mon- 
țame anunță că în ultimii trei ani 
șeptelul de bovine din R. P. Mon
golă a crescut cu 1760 000 .capete 
iar suprafața însămînțată cu 71,4 
procente. In aceeași perioadă creș
terea medie a producției 
dustriale a fost de 15 Ia

globale in- 
sută.

CAIRO, 
de bumbac 
tă în anul

exporturilor— Valoarea
din R.A.U. este aprecia- 
acesta la suma de apro

ximativ 120 000 000 lire egiptene, mar.
cînd o creștere apreciabilă față 
anul trecut. Totodată, exportul 
fructe citrice, flori și legume, 
atinge în cursul acestui an suma 
10 500 000 lire egiptene.

de 
de 
va 
de

datALGER. — La Alger a fost 
publicității un decret privind națio
nalizarea Companiei algeriene pen
tru transportul comercial maritim, 
aflată pînă în prezent’ în' proprieta
tea unui milionar francez. Compa
nia a fost afiliată Oficiului național 
algerian de transport.
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Vești din țările socialiste
Un laminor original

KIEV II (Agerpres).
La institutul pentru studiul ma

terialelor al Academiei de științe 
a R.S.S. Ucrainiene a fost elabo
rată tehnologia producerii din 
pulberi de metal a tablei laminate 

ț și cablurilor. Aici a fost construit 
un laminor original, primul de 

acest fel în industria metalurgică 
a pulberilor.

Noul agregat se remarcă priti- 
tr-o mare compactitate avînd 
înălțimea de un metru și jumătate 
și suprafața de 25 mp. Puterea 
motorului său electric este de nu
mai 55 kW. Pulberile răcite de fier, 
cupru, oțel inoxidabil, wolfram, ca 
și diferitele lor amestecuri, sînt 
transformate în acest laminor în
tr-o panglică lată presată, umedă 
și încă fragilă, care trecind prin 
cuptor capătă rezistență și elastici
tate.

Noul laminor permite''laminarea 
cablurilor de orice dimensiuni.
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Succese serioase în arta 
muzicală bulgară

SOFIA 11 (Agerpres).
In ultimii 20 de ani, arta muzi

cală bulgară a obținut succese 
serioase, în special în domeniul 
muzicii simfonice și de cameră. 
Stnt cunoscute compozițiile pe te
me revoluționare : Uvertura „9 
septembrie" și „Simfonia de mai" 
de Pancio Vladigherov, „Uvertura 

de
♦
" tinerească"

i
«
V
♦

și „Simfonia 1" 
Veselia Stoianov și altele.

In anii puterii populare au apă
rut noi centre mari muzicale, ca 

Ruse, Varna, Plovdiv. Au luat fi
ință noi colective muzicale profe-
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aalizat un aparat de televiziune ț 

de tipul „Nefryt". Prevăzut cu un 
ecran de 53 cm, aparatul are un 

sistem automat de punere la punct 
cu ajutorul unei celule fotoelec- 
trlce, care stabilește singură grai- t 
dul de intărire a imaginii în rx * 
port cu lumina din încăperea res- • 
pectivă. De asemenea, aparatul.^S-.* 
te echipat cu o antenă interioară.

sionale, printre care se numără 
10 orchestre simfonice de stat, o 
serie de coruri și ansambluri. In- 
cepînd din anul 1948 și pînă în 
prezent, în orașele și satele bul
gare au avut loc peste 100 00P 
concerte.

Aparat de televiziune 
cu un ecran
VARȘOVIA II 
Constructorii de 

vjviziune din R.

de 53 cm
(Agerpres). 
aparate de te- 

р. Polonă au

ț
* 
*

nou

*
♦
4
*
4 
t 
« 
i
i
i

Un nou rezervor subteran 
de gaze naturale

BERLIN 11 (Agerpres).
A fost dat în folosință un

rezervor subteran de gaze natura
le la Ketzin, în apropiere de Ber- . 
lin. Acest rezervor a fost construit 4 
în timpul record de 13 luni. Ga- | 
iota •riîn Ax> ?z» Z""1nmhinnhil Aa

І
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І vor *

zele vin de la Combinatul de pre
lucrare a cărbunelui brun „Srchwar- 
tze Pumpe", din raionul Cottbus. 
in lunile de vară, cînd consumul 
de ‘gaze este scăzut, în acest re
zervor subteran gazele se 
păstra sub presiune, pentru a fui 
utilizate in lunile d^ iarnă, 
vederea -aprovizionării 
Berlin.
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Ravagiile uraganului „Dora46
NEW YORK II (Agerpres).
Uraganul „Dora", care s-a abătut 

asupra Floridei antrenînd mase de 
aer și atingînd o viteză de circa 120 
kilometri pe oră, a lăsat în urma sa 
un aspect dezolant, relatează agen
țiile occidentale de presă. Orașul 
Saint Augustine, situat pe coasta de 
vest a Floridei care a avut cel mai 
mult de suferit de pe urma acestui 
uragan a devenit vineri dimineață 
o vastă regiune inundată cu nume
roase case distruse sau rămase fără 
acoperișuri, cu stîlpi de telegraf,

Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 11 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a continuat 

în ședința din 10 septembrie exa
minarea plîngerii guvernului Malaye
ziei împotriva Indoneziei. La dezba
teri au luat cuvîntul reprezentanții 
statelor Filipine, S.U.A., Indonezia 
și Uniunea Sovietică.

Reprezentantul Filipinelor, Borja, 
a repetat propunerea președintelui 
Macapagal privind crearea unei co
misii afro-asiatice de conciliere, for
mată din cinci persoane care să gă
sească calea reglementării conflictu
lui dintre cele două țări.

Reprezentantul Indoneziei, Sudjar- 
wo, care ă luat apoi cuvîntul, a amin
tit că președintele Indoneziei, Su
karno, a acceptat această propunere 
filipineză. Totodată, el a arătat că 
conflictul existent nu se desfășoară 
între două popoare și nici între două 
țări ci între forțele colonialismului 
și cele ale mișcării de eliberare na
țională, și că orice rezoluție a Consi
liului de Securitate care nu va ține 
seama de această realitate va fi inu
tilă.

In intervenția sa, Adiat Stevenson, 
delegatul S.U.A., a sprijinit poziția 
Malayeziei.

Ultimul vorbitor in această ședin
ță a fost reprezentantul sovietii P. 
D. Morozov care și-a exprimat re
gretul in legătură cu faptul că o
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an-

serie de propuneri practice ale 
vernului Indoneziei, menite să ducă 
la reglementarea pașnică a litigiului 
pe calea tratativelor, nu au găsit 
ecoul dorit din partea Malayeziei 
și Angliei. Referindu-se la dezbate
rile consiliului, P. D. Morozov a 
spus că ar fi fost just ca acestea 
să înceapă prin examinarea acțiuni
lor ostile ale Malayeziei împotriva 
Indoneziei, acțiuni prezentate con
vingător de către reprezentantul In
doneziei.

Intrucît la 11 septembrie, Consiliul 
de Securitate se întrunește pentru 
a examina situația din Cipru, data 
următoarei ședințe în problema con
flictului dintre Malayezia și Indone
zia nu a fost stabilită.

Eforturile delegațiilor de a găsi 
o soluție in litigiul dintre Malayezia 
și Indonezia au continuat și în afara 
ședințelor Consiliului de Securitate. 
Astfel a avut loc o întrevedere în
tre delegații Coastei de Fildeș, Ma
rocului și Franței, care au anunțat 
că elaborează o rezoluție menită să 
constituie o formulă acceptabilă atît 
pentru Indonezia cit. și pentru Ma
layezia. Totodată, cei trei delegați 
au anunțat că rezoluția nu va fi pre
zentată Consiliului de Securitate, de
cît după ce va întruni aprobarea 
prealabilă a Malayeziei și Indoneziei.

gu-

tene de televizor și mașini răsturna
te care întrerup circulația pe *ț"o- 
cipalele străzi ale orașului. Gurefr&l 
electric a fost, de asemenea, între
rupt, iar alimentația cu apă pota
bilă a orașului a devenit o [fcoble- 
mă. Aproximativ 1 100 de persoane 
sinistrate au fost instalate în mod 
provizoriu în localurile școlilor și în 
vechiul castel al orașului.

Orașul Jacksonville, situat la 50 
kilometri nord de Saint Augustine 

prezintă același aspect. Nu se cunoaș
te pînă în prezent numărul, victime
lor, precum și pagubele materiale 
pricinuite de către uragan. In ace
lași timp, se comunică că uraganul 
„Dora" s-a îndreptat 
din sud-estul Statelor 
coastele Georgiei.

Președintele Lyndon 
clarat zone sinistrate
Augustine și Jacksonville, ca 
giunile din statul Georgia. Autorită
țile americane iau măsuri pentru aju
torarea sinistraților.

spre regiunile 
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Președintele Republicii 
India înfr-o vizită oficială 

la Moscova
MOSCOVA 11 (Agerpres).
La 11 septembrie a sosit la Mos

cova. într-o vizită de stat, preșe
dintele Republicii India, dr. Sarve
palli Radhakrishnan.

La aeroportul Vnukovo din Mos
cova. oaspetele a fost întîmpinat de 
N.‘ S. Ilrușciov. Anastas Mikoian și 
alte persoane oficiale.

Anastas Mikoian și dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan au rostit cuvîntări.

In aceeași zi, președintele Republi
cii India Sarvapalli a avut o con
vorbire cu N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de miniștri 
U.R.S.S., apoi a făcut o vizită
Kremlin lui Anastas Mikoian, preșe- ' 
dintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.

al 
la
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