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• Dezbaterile din Consiliul de 
Securitate.

• Prezențe romînești la tîrgul 
internațional de mostre de la 
Bari.

• La Singapore situația se men
ține încordată.

Se extinde cartierul
zilelor noastre 
înflorire conți- 

aici

Vulcanul 
cunoaște o 
nuă: în ultimii ani, 
s-au construit 38 blocuri
cuprinzînd 1 378 aparta . 

, mente, apoi 162 aparta
mente în case mici, 3 că
mine cu 850 locuri, o școa
lă, cu 16 săli de clasă și. 
alte asemenea obiective 

Anul acesta, Vulcanul se 
con 

strucții: 5 blocuri însu- 
mînd 328 apartamente și 
o altă școală nouă cu 16 
săli de clasă. Merită evi
dențiat faptul că din blo
curile 
trei 
cu 8 
mente 
folosirea cofrajului glisant

» îmbogățește cu noi

ridicate anul acesta, 
nt construcții înalte 
riîaje și 72 aparta- 
fiecare, ridicate prin

— primele construcții de 
acest gen înălțate în Va
lea Jiului.

Noul cartier din -Uulcan, 
care se ridieă pe fostul 
teren de fotbal, se va ex
tinde. Astfel, aici urmea
ză să se construiască în 
total 13 blocuri înalțe cu 
8 etaje și 72 apartamen
te fiecare, 9 blocuri eu 9 
etaje și 40 apartamente și 
încă 5 blocuri cu 4 etaje 
și 56 apartamente noi, pre
văzute cu încălzire centra
lă prin termbficare. La a- 
cestea se adaugă spații 
comerciale și alte construc
ții social-culturale.

Vechiul Vulcan se îno- 
iește pe zi ce trece, de
venind un oraș cu aspect 
modern.
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Colectivui sub secției răsucit aduce o contribuție însemnată la îmbunătățirea calității fi
relor de mătase produse la jViscoza Lupeni. In clișeul de față, trei dintre muncitoarele sub- 
secției discutînd despre indicii de calitate ai firelor.
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Un aspect al noului' Vulcan : blocul S cu 64 
tamente, ridicat în ultimii ani.

CE R U L * SUCC E SEL OR^

In toate unitățile de cale 
ferată din complexul Petro
șani întrecerea socialistă con
tinuă să se desfășoare cu in
tensitate.
puse de 
grafic apar noi și . noi reali-

Datorită muncii de 
întregul colectiv, pe

CO-

punerea trenurilor cu tonaje 
sporite. De remarcat este fap
tul că pe lingă mecanicii mai 
vîrstnici. cu experiență, la a- 
ceastă acțiune participa toi 
mai mulți mecanici tineri. Da
torită interesului comun, în 
ultimul timp a crescut con
siderabil numărul trenurilor re
morcate cu tonaj sporit, dar 
în același timp a crescut 
ton s iul remorcat în plus 
fiecare tren.

De la începutul anului 
pînă în prezent au fost
morcate un număr de 2 306 
trenuri cu tonaj sporit. Tona
jul remorcat în plus se ridi
că la 374 81,4 tone. Aceasta 
înseamnă o economie de 170 
locomotive pe distanța Pe
troșani—Simeria și retur. S-au 
evidențiat mecanicii Neamțu 
Saul, Hașcă Ioan, Ardeleana 
Văsile, Zoran și Crăciunescu 
Petre.

la

O: telegramă zboară de 
la .gara Merișor către cea 
de la Crivadia: „Intre
orele 13-15 linia este blo
cată. Opriți circulația tre
nurilor pe traseul respectiv 

. căci se lucrează la 
țineri.

Imediat din gara 
șor pornește către 
din

între-

Meri- 
unul 

tunelurile C.F.R. o 
drezină de lucru. Pe ea, 
o* stație automată de pom
pe, o stație de mortar și 
beton, generator electric 
și. alte utilaje și o seamă 
de materiale. Ajuns la 
punctul de lucru, maistrul 
principal Jurca Alexandru, 
împreună cu brigadierul 
Matichescu loan iau mă 
suri pentru organizarea lu
crului. Timpul este scurt, 
oprirea circulației trenuri
lor nu poate fi de lungă

durată, 
executat 
Imediat, 
Andriță 
ca Grigore, Berna Adam, 
Pughe Alexandru pregă
tesc locul pentru executa
rea consolidărilor, mecani
cii Drulă Mihai și Gulea- 
mă Dumitru pun în func
țiune utilajele, ‘ întind fur
tunurile prin care va fi 
împins betonul lichid, iar 
zidarii Popescu Nicolae și 
Iriza Richard prepară ma
terialul necesar.

Timpul scurt, de 2, ore, 
este folosit cu pricepere de 
tuneliștii lotului C.F.R. Si- 
meria. Ei reușesc să exe
cute consolidarea tunelului 
respectiv în termenul pre
văzut. După ei. circulația 
trenurilor se poate desfă
șura normal I

tot lucrul 
în mare 
minerii

Gheorghe, Ciovei-

trebuie 
viteză, 

tuneliști

Gata de drum 
înainte de termen

La atelierul de zonă,
lectivul de muncitori acordă 
o atenție deosebită reducerii 
timpului de imobilizare a va 
goanelor intrate în reparație. 
Vagoanele de marfă sînt re
parate intr-un timp mai scurt 
și sînt redate circulației înain
te de timpul planificat. In ul
timul 
ții a 
sută, 
nelor

timp planul de 
fost depășit cu 
iar imobilizarea 
redusă cu 9.16

repara- 
7,34 la 
vagoa- 

la sută.

Crește numărul trenurilor 
remorcate cu tonaj sporit

La depoul C:F.R. Petroșani 
acțiunea de a remorca tre
nuri cu tonaj spo
rit a căpătat un 

caracter de masă.

Aproape că nu e- 

xistă zi în care să 

nu se ceară de

către mecanicii a- 

cestui depou com-

Zilele-^acestea sosesc la I.R.T.A Petroșani 20 de autobuze noi. cu care 
se va asigura transportul muncitorilor mineri de la domiciliu la exploatările 
carbonifere.

IN CLIȘEU: Un prim grup de autobuze, în cursă de rodaj.

și
re-

pentru ca toți indicatorii de ca
litate să fie îmbunătățiți.

Acordînd toată atenția aces
tui punct din angajament, rea
lizările sînt și ele pe măsura 
muncii depuse. Se acordă o 
atenție deosebită atît reduce
rii : staționării vagoanelor la 
încărcare-descărcare și în tran
zit cu manevră cît și îmbu
nătățirii sarcini statice, a îm
bunătățirii marșrutizării tran
sporturilor de la locul de în
cărcare cît și tonajul pe tren 
de marfă. Numai în luna au
gust și în primele 5 zile din 
luna septembrie sarcina stati
că a fost îmbunătățită cu 3,6 
la sută, iar staționarea va
goanelor a fost redusă 
la sută făcîndu-se 
timp o economie 
31 000 ore/vagon.
operatorii Iacobescu loan și 
Balinca Constantin o contri
buție de seamă 
lizări a adus-o 
ției Petroșani.

ZKJA 
POMPIERILOR

Se împlinesc 11 ani de la adop
tarea hotărîrii ca în fiecare an zi
ua de 13 septembrie să fie dedi
cată sărbătoririi pompierilor din Re
publica Populară Romînă.

Partidul și guvernul nostru, a- 
eordînd o atenție deosebită apărării 
avutului obștesc, noilor construcții 
ale socialismului, orașelor și- sate
lor în continuă înflorire, asigură 
unităților și formațiilor P.C.l. toate 
condițiile pentru ca acestea să-și 
poată îndeplinii în condiții optime 
misiunea încredințată.

La grija și dragostea cu care 
sînt înconjurați, pompierii din Valea 
Jiului răspund cu fapte concrete, 
străduindu-se să-și ridice neconte
nit pregătirea de luptă și politică, 
să-și perfecționeze măiestria profe
sională pentru îmbunătățirea mun
cii de prevenire și lichidare a in
cendiilor.

Un roi important în descoperirea 
cauzelor de incendii, în desfășura
rea muncii de propagandă și agita
ție P.C.l., în educarea cetățenilor 
pentru cunoașterea și respectarea 
regulilor de prevenire a incendiilor 
îl au comisiile tehnice P.C.l. care 
sînt organizate la toate șantierele 
și obiectivele din Valea Jiului. Ma
joritatea comisiilor au fost antre
nate în întrecere, în cadrul căreia 
au obținut rezultate frumoase. Ѳ 
activitate rodnică desfășoară forma
țiile P.C.l. organizate pe obiective 
și localități. Ele au rezolvat cu 
competență situațiile care s-au ivit: 
au intervenit prompt și cu eficaci
tate la stingerea incendiilor, la inun
dații. S-au evidențiat în aces sens 
formațiile P.G.I. de la minele Ani
noasa - clasată pe primul loc în 
cadrul întrecerilor pe regiune, Eu
pen i și Uricani. clasate pe locul II 
și, respectiv, UI pe regiune. Re
zultate burie au obținut și F.V.P.G.I. 
din Cîmpu lui Neag. Iscroni și 
Banița. In activitatea de P.C.l. s-tiu 
evidențiat tov. Galan Gheorghe, șe
ful serviciului P.P. C.C.V.J., An
ton Vasile. șeful formației P.C.l. de 
Ia E M Aninoasa. Ciora Cornel, 
șeful P.C.l. de la E.M. Uricani, 
Chirițoiu loan, șeful PCI. de 
E.M. Petrila, Mărgulescu loan, 
ful P.C.l. Lonea, Manolescu 
mion. șeful F.V.P.C.I Cîmpu
Neag, pompierii Nicuță Constantin, 
Meșter Constantin, Varga loan, Raț 
Avram. Diaconescu Aurel, Țivlea 
loan și alții. Marea lor majoritate 
sînt purtători ai semnului ony»fic 
„Fruntaș în P.C.l.“

Pompierii din formațiile P.C.l. din 
obiectivele și localitățile Văii Jiu
lui sînt hc-tărîți să lupte cu aceeași 
ardoare si în viitor pentru înde
plinirea misiunii lor de cinste

la
șe
su
lui

în 
de 
Pe

cu 4,3 
același 

peste 
lingă

Indicatorii de calitate 
au fost îmbunătățiți
In cadrul Regulatorului de 

Circulație și Mișcare din Pe
troșani se muncește de zor

la aceste rea; 
colectivul sta-

1. CR1ȘAN
Cpt. UNGUR GHEORGHE

Inspector șef S.P.I,

Din acfivifafea comitetului sindicatului minei Aninoasa

Promovarea experienței înaintate» 
preocupare princi

Gomiteiul sindicatului minei. Ani
noasa, sub conducerea comitetului 
de partid desfășoară o susținută 
muncă politică și organizatorică de 
mobilizare a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor la sporirea neconte
nită a producției de cărbune.. In cele 
8 luni încheiate din anul acesta, mi
nerii din Aninoasa au extras 16 335 
tone cărbune peste plan, depășin- 
du-și cu mult angajamentul de în
trecere pe perioada respectivă. Acest 
succes de seamă se datorește și fap 
tulul că comitetul sindicatului și co
mitetele de secții au organizat 
temeinic întrecerea socialistă, au 
drumat colectivele sectoarelor,
găzilor de mineri să-și stabilească 
obiective mobilizatoare in întrecere 
în funcție de specificul fiecărui loc 
de muncă. Comitetul sindicatului și 
comitetele de secții, în colaborare cu 
conducerea tehnico-administrativă a 
exploatării, cu conducerile sectoare
lor studiază cele mai eficace forme 
di răspîndtre a tot ceea ce este язи
lin muncă, participă efadii la orga- _ ■ 
nizarea practică ă acestei activități, 
iau măsuri de intounătățire neînce
tată a mijloacelor prin care se face 
răspîndirea experienței înaintate.

mai 
în- 

bri-

, , In. sectoarele exploatării sîni multe 
brigăzi care au acumulat o experien
ță prețioasă în muncă. De pildă, o 
seamă de brigăzi reușesc să-și înde
plinească ritmic sarcinile de plan, 
să realizeze o productivitate ridicată 
și să obțină viteze sporite de avan
sare. AAilitînd pentru răspîndirea ex
perienței înaintate, comitetul sindi
catului stabilește măsuri care urmă
resc valorificarea și generalizarea a 
ceea ce este bun la fiecare brigadă. 
Nu odată s-a întîmplat ca adunările 
lunare ale grupelor sindicale să se 
transforme în adevărate schimburi 
de experiență, unde mineri fruntași 
expun pe larg metodele folosite în 
lupta pentru obținerea unor indica
tori de plan superiori celor planifi
cați. Așa s-au petrecut lucrurile în 
adunările lunare ale grupelor sindi
cale din sectoarele I și IV, unde s-a 
popularizat pe larg experiența bri
găzilor conduse de David loan. Moi- 
sin Кие și ilteie. Aia acGtfat 
Mri сие brigăzile respective фІкЗ 

n „două fîșii pe zi“ în aba
table facotate. Cei care au parbci 
pat la adatâriJe lunare ale grapelor 
sati&ato <fin aceste sectoare an as
cultat cu interes felul în care mine-

rii conduși de David și Moisto reu
șesc să-și organizeze munca în sub
teran, să-și ridice măiestria profe
sională și să elimine timpii nepro
ductivi. Asigurînd o organizare su
perioară a muncii pe bază de grafic, 
efectuînd schimburi la fața locului
de muncă, minern acestor brigăzi
reușesc să extragă cîte două fîșii pe

. K J- pțng
baza 
bri- 
căr- 
pînă

zi, să obțină o productivitate de 
la 8 tone cărbune pe post. Pe 
creșterii randamentelor fiecare 
gadă extrage cantități sporite de 
bune și își depășesc lunar cu 
la 10 la sută sarcinile de producție.

In adunările lunare ale grupelor 
sindicale, în consfătuirile de produc
ție, s-au popularizat și metodele bu
ne folosite de către brigăzile condu
se de Cristea Aurel, Roman Petru 
din sectorul 1, Biro Ștefan și lanc 
Victor din sectorul IV care, de ase
menea. au obținut rezultate bet

Чяві brigăzile mai sus «nun
tite se numără printre primii de la 
mina Aninoasa care au îmbrățișat 
inițiativa „două cîmpuri pe schimb

Z. ȘUȘTAfl

(Гnr^in—L âr pqg
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în aceste

ța- 
al 

ar-
CO-

„Clubul".

Cei care s-au deplasat 
' zile în Capitală pentru a vizita „Ex- 
. poziția realizărilor economiei națio
nale" au constatat cu satisfacție că 
Bucureștiul — gazda acestui eve
niment deosebit a rezervat șl 
alte surprize celor dornici să afle 
marile progrese înregistrate de po- 

, porul nostru — în cei 20 de ani 
,de viață liberă — atît în domeniul 
economiei cit și pe tărîm spiritual.

Să ne oprim la una din aceste 
surprize... La prima expoziție pe 
ră a fotografilor amatori, rod 
concursului organizat de Uniunea 
tipiilor fotografi din R.P.R. în 
laborers cu revista

Pentru a înțelege mai bine entu
ziasmul cu care .au primit iubitorii 
artei peliculei de celuloid și hîrtieî 
fotosensibile, organizarea acestui 
concurs, trebuie să apelăm la aju
torul cifrelor. Ele sînt mai mult de. 
cît edificatoare: In total 15000 lu
crări de la peste 6000 amatori în
cadrați în 350 cercuri de pe întreg 
cuprinsul țării, din care la faza pe 
țară — în urma selecționării — sînt 
prezentate 250 fotografii alb-negru 
și color.

Participînd pentru prima oară la 
un concurs de o asemenea amploare, 
membrii cercului de foto din cadrul 
clubului din Lupeni au dovedit că 
pefceverența în căutarea celor mai 
expresive forme de redare a temei, 
găsirea celor mai interesante un
ghiuri în surprinderea unor momen
te, precum și folosirea cu mult simț 
artistic a efectelor de umbră și lu
mină, de data aceasta au adus roade 
chiar neașteptate. încă de la pri
ma fază a concursului — faza orășe
nească — amatorii au prezentat ju
riului un număr însemnat de lu
crări avînd o tematică variată și 
o ținută artistică demnă de relevat. 
Faptul că toate lucrările prezentate 
la aoeastă fază au luat parte și la 
faza regională confirmă calitatea lu
crărilor. Le finala concursului, re
giunea noastră a luat parte cu 16 
lucrări din care 5 poartă semnă
tura autorilor 
losif (premiul 
fii alb-negru), 
csik Francisc, 
orghe și Kovacs Tiberiu. Lucrările 
lor aduc un omagiu muncii pline 
de abnegație desfășurate de harnicii 
mineri din. Lupeni în bătălia pen
tru mai mult cărbune și oglindesc

lupeneni: Tellmann 
1 pe țară la fotogra- 
dr. Bocșa Iosif, Her- 
dr. Simionescu Ghe-

♦

I La biblioteca
* zii ti I nnoni

*
♦

A 

’•
T

І

1V»

1

din Lupeni j 
28000 de cărți citite |

Cu fiecare zi ce trece numărul t 
j cititorilor și al cărților imprumu- T 
♦ taie de la bibliotecă cresc în con- j 
« tinuu. De la începutul anului și î 
î plnă In prezent numărul cititorilor * 
J la biblioteca din Lupeni a eres- î 
J cut la peste 5700, iar al cărților J 

citite se ridică la aproape 28 000 j 
volume. Printre cei mai buni citi- ! 
tori ai bibliotecii se numără pen- J 
sionarul Bota Antal care a citit t 
in cele 8 tuni care au trecut din a- • 

cest an 52 cărți, vagonetarul « 
Gyenge Francisc de la sectorul IV î 
A care împreună cu fiul său au ci- J 
tit din bibliotecă in acest an 57 
cărți și Lbrincz Emeric, muncitor 
la preparație, 85 cărți.

î♦ 
î 
î
Vte
♦• 

. completează fișe pentru noii citi-1 
l /ori. Primele fișe completate în ♦ 
ț această lună sînt cele ale mineru-1 
X lui Dragoș Mihai de la sectorul II, î 
X Burtea Dumitru, electrician la ter- î 
Imocentrala Paroșeni, Fekete Fran- î 

else și Stoichin Gheorghe, lăcătuși J 
Ila sectorul I В și respectiv IX A J 

de la E. M. Lupeni și alții. •

a. mica : 
corespondent J

: Noi Cititori
X Zilnic, bibliotecara Raț f - -- -- ■ 
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cu mult simț artistic transformările 
ce au avut loc tn munca ți viața lor, 
în anii din urmă.

Rezultatei» da ptal acum trebuie

Croideft fotoartistlcâ

să Iacă pe membrii cercului să 
privească cu mai multă încredere 
competițiile viitoare de acest fel. 
Să abordeze o tematică șl mai va
riată șl să pună accent deosebit 
pe crearea unor lucrări de gen pur 
compositional In care să se împle- * 
teasel in mod ctt mal armonios ar-«

Ce aB citim ?

de

Pop Simion despre romanul său 
„Triunghiul"

Am lucrat asupra romanului 
„Triunghiul" aproximativ trei ani, 
el fiind fructul unor acumulări de 
experiență dobîndite ca autor 
schițe, povestiri, nuvele.

Dar „Triunghiul" nu-i o consecin
ță și nici ecoul cel mai evoluat al 
preocupărilor din perimetrul genului 
scurt. Fără a afirma că s-a născut 
pe un teren gol, romanul acesta con
stituie pentru mine un debut și ca 
specie, și ca modalitate lâ care ader, 
și ca viziune artistică. Am încheiat 
un roman concentrat, cu desfășurare 
nervoasă, vehiculînd timpii compri
mați, cu mișcări psihologice rapide, 
violente chiar, în vreme ce conflictul 
dramatic construit pe antiteze mo
rale, este expresia afirmării pasio- , 
nale a eticii socialiste, ă conștiințe; 
de țip nou, împotriva individualis
mului și egoismului, amprente ale 
trecutului în care acțiunea cărții, de
și strict actuală, face retrospective 
destule.

Ce fel de personaje apar în noua 
mea carte ? Este 0 întrebare dificilă, 
severă, deoarece solicită un răspuns 
nuanțat, răbdător, cu amplitudini, 
ceea ce nu este de fapt prima șî 
cea mai Importantă îndeletnicire a 
unui autor; sarcina lui este de a 
scrie continuu, dacă se poate în 
chip conștient, fericit și nicidecum 
de a-și explica opera (ceea ce e 
menirea criticului). Dar pentru că 
mă găsesc în plăcuta postură a 
acestui dialog cu cel mai intim și 
mai exigent prieten ăl meu „citi
torul", pot spune, anticipativ, des-

pre aria de acțiuni a „Triunghiu
lui" următoarele: este un roman cu 
mineri, dar nu exclusiv despre 
neri și nici ceea ce s-ar puica 
mi, printr-o posibilă judecată 
flexă „roman de producție". In 
rul destinului uman al minerului
Chirilă, personajul principal, se popu
larizează (așa cum se întîmplă în 
contextul vieții) episoade, momente, 
atitudini, drama cu reveniri impre
vizibile, cu ridicări și căderi, dic
tate de dialectica marilor prefaceri 
socialiste prin care trece țara noas
tră. Acțiunea romanului (de fapt ac
țiuni paralele) se fixează pe fun
dalul unul activ mediu minier din 
nordul cel mai de nord al țării (ba
zinul de metale neferoase al Mara-. 
mureșului), cu interferențe și inter
stiții de alte medii: țărănesc (Clej- 
Leotina în perioada colectivizării to
tale), acela al activistului de partid 
(Derida), tineret 
toate con vergin d 
Ză al cărții, a 
ideologico-estetică

' munca este în socialism cel 
just criteriu etic.

Cu ce zestre morală și de conști
ință intră, azi, fiecare din noi, în 
această fundamentală și grea con
fruntare ? Este întrebarea la care 
tind să răspund prin tipuri, situații, 
șl caractere în mișcare. Și desigur, 
dacă se poate, printr-un limbaj a- 
decvat, suplu, proaspăt și foarte con- 
temporan. pe care nu-I vreau apă
rat de cît de propriile sale virtuți.

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani

- U.R.S.S. 
mai multe 

oameni și 
orășel înso-

„NU PLECA"!
Intre 13 șl 16 septembrie pe ecra

nul cinematografului „7 Noiembrie" 
va rula filmul „Nu pleca !“, o produc
ție a studioului din falia

Filmul, realizat după 
nuvele, vorbește despre 
fapte din Glubokoe, un 
rit din Crimeea, Atmosferă de pro
vincie dar nu de plictiseală. In pito
rescul orășel durat în urmă cu o sută 
de ani sosesc turiști răzleți care gă
sesc aici pe lîngă darurile mării, li
niștea gonită din stațiunile aglome
rate de pe litoral.

Viața orășelului se concentrează 
de fapt pe o singură stradă centrală. 
Aici e farmacia, maternitatea, clu
bul. aici cîntă în fiecare după-amia- 
ză fanfara pompierilor. Aici vin să 
se răcorească la un pahar de bere 
pescarii întorși din larg, muncitorii 
care și-au terminat ziua de muncă 
în munții ce împresoară orașul. In 
atest oraș sosește și proaspătul ab
solvent al Facultății de medicină 
Serghei, ca să-șl ocupe postul de 
mamoș.

Dacă farmacistul orășelului nu se 
poate pltnge că se omoară cu trea
ba, pentru că din fericire locatarii 
din Glubokoe nu prea au nevoie de 

ta cu tehnică execuției. Acest lucru 
va trebui făcut — natural —- . în 
cadrul ședințelor de lucru ale cer
cului, unde problemele de compozi
ție, stil, cît șl valabilitatea temati
cii eă fie dezbătute de persoane 
competente, cu o înaltă practică 
profesional-artlstică.

Popularitatea de care se bucură 
acest gen de artă în anii de după 
eliberare, în mijlocul maselor, pre- 
cum și larga participare a fotogra
filor 
tare artistică atestă 
ielnlc că fotografia 
celor mulți.

amatori la această confrun
ta mod netado- 

aeste o artS

T. KARPATIAN
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(Suta-Amalia) etc. 
Spire arcul de ba- 
cărei demonstrație 
e definibilă așa: 

mai

medicamente, dacă milițianul orășe
lului nu a avut în acest an un prilej 
de a consemna în proces-verbal vreun 
delict, apoi mamoșul nostru are 
treabă nu glumă. Se nasc mulți co
pii la Glubokoe! Și cîtă bătaie de 
cap are Serghei cu soții, tații nerăb
dători, care vor să-și vadă noii năs- 
cuți, care vin cu mîncare, flori fi

IN CLIȘEUî O secvență din filmul „Nu plecai".

culturali s-au

lruemnărt de reporter

de repetiție, au

Vacanța scurtă pe oare au avut-c 
în acest an artiștii amatori s-a ter
minat. Zilele trecute ei au pornit din 
nou la drum, pe calea desfășurării 
unei activități cultural-artistice rod
nice.

E adevărat că unii se mai află in 
concediu, dar cei med mulți au reve
nit șl, cu forțe proaspete, reconfor
tați, iși împletesc pasiunile cu mun
ca productivă. Sălile de repetiții ale 
cluburilor muncitorești și ale cămine
lor culturale răsună iar de clntec și 
de joc. Instructorii 
preocupat da pro
movarea in for
mații a unor ti
neri talentați ca
re, încă din pri
mele zile ide con
tactului lor cu sala
îndrăgit arta, cultură, frumosul. A- 
cești tineri s-au încadrat repede prin
tre „veterani? și însuflețiți de a- 
ceeașl dorință — de a pregăti pro- 
grtune cit mai reușite, mal gustate 
de spectatori — ctntă realitatea zile
lor noastre, cîntă munca oamenilor, 
cîntă noul și frumosul din viața lor.

l-am urmărit într-una din după- 
amiezile trecute, la repetiții, pe ti
nerii artiști amatori din lupeni. Pa
roșeni și Vulcan și mi-am întărit con
vingerea că au pornit cu dreptul In 
noul 
tică.

Cu 
vom 
despre care vom trata, pentru a cla
rifica un lucru. Au pornit cu drep
tul formațiile care... au pornit, pen
tru că unele n-au pornit încă și ar 
fi timpul. Vacanța s-a terminat. Ac
tivitatea trebuie începută cU intensi
tate de către toate formațiile, iar nu
mărul acestora trebuie mereu fiiărit. orchestră de muzică populară și u- 
Se cuvine să punem totodată o în
trebare celor de la Paroșeni: ctnd 
vom vedea pe scena clubului lor șl 
o brigadă artistică de agitație? Pen
tru că uzina a avut cu doi ani în ur
mă o asemenea brigadă și încă una 
bună. Ar putea să aibă și acum și- 
tot bună. Așteptăm răspunsul lor 
prin fapte. Și acum să revenim la 
subiect.

...Membrii formației de muzică u- 
șoară din Lupeni tocmai începuse 
repetițiile. Repertoriul a fost îmbu
nătățit și completat cu bucăți noi, 
pe care atît instrumentiștii, ctt și so
liștii vocali se străduiesc să le in
terpreteze cit mai bine. „In noul an 
de activitate culturală — spuneau 
mai mulți tineri din Lupeni — vrem

an de activitate cultural-artis- 

permisiitnea dumneavoastră, ns 
abate puțin de la repetițiile

mii de fleacuri, ținînd morțiș ca ele 
să fie predate soțiilor lor. In această

Tîndrul de pe
La bordul vasului pescăresc sovie

tic „Columb" apar doi militari care, 
după spusele lor, se salvaseră din 
naufragiul unui helicopter. Odată 

sa mergeri, „mai tare ', sa a/ungem 
una din furmati в de muzică ușoară 
fruntașe din Valea Jiului. Avem 
ce ne trebuie". „Chiar și voință" 
completă dintr-un colț un ins pus 
glume. Acordeonul confirmă și 
din burduf Cele auzite, iar bateria și 
contrabasul i se asociară prin acor
duri puternice. Același lucru li do
rim și noi. Doar Lupeniul are o ve
che tradiție culturală.

Dar nu-s de aceeași 
brii formați» de 
Paroșeni. Șl ei 

părere mem- 
ușaară de la 
fie mai buni

Au de-

muzică 
vor să 

ca alții, 
monstrai-o la re
centa repetiție so
liștii vocali Maria 
Șerfezeu, Ileana 
Merișoreanu, Au

rora Pop, Adela Hegeduș și Dorel Bur
den, cit și cei 7 instrumentiști conduși 
cu pricepere de către Arcadie Cor- 
fiaiis. Pentru oiitorul program ce-l 
vor prezenta în curlnd alături de 
alte formații artistice din Valea Jiu
lui, paroșenenli se pregătesc cu Лгіо- 
zitaie. Am aflat aceasta de*? tova
rășul Gheorghe Nlcoară, directorul 
clubului energeticienllor, am citit pe 
fețele tinerilor hotărîrea și dorința 
de a fi la înălțime, am auzit același 
lucru de pe strunele chitarelor elec
trice.

Și vulcănenii au luat bine startul. 
Au fost cooptați in formații mulți ti
neri noi, de care se ocupă cu dra
goste și pricepere tovarășii 
Vacile și Bildea Nicolae. Din 
piepturi răsunau la unison 
tinerești de muzică ușoară, 
din folclorul nou al țării șl al regiu
nii noastre, acompaniate de cei cinci 
instrumentiști sub îndrumarea tova
rășului Si mac Francisc. „Am avut o

4

Sufletu 
teci de 
melodii 
einteee

)
4

șoară foarte bună In urmă cu doi ani 
— spunea и fi inst meniist din for
mație. Dar In ultimul timp a cam 
decăzut. Ne vom strădui să îmbună
tățim activitatea noastră, să ridicăm 
din nou orchestra de muzică ușoară 
la nivelul posibilităților pe ce-e le 
avem". ’, r

Așa dar, vacanța artiștilor ama
tori s-a terminat. Au început* o nouă 
perioadă de activitate culturală in 
care cu toții sînt însuflețiți de obți
nerea unor rezultate mai bune ca 
plnă acum, contribuind in felul a- 
cesta la îmbunătățirea mișcării cul- 
tural-artistice de amatori din Valea 
Jiului.

D. GHEONEA

situație se leagă povestea Mașei, a 
lui Damidov, a Liliei, a lui Serghei, 
povestea vieții unor oameni simpli 
din însoritul oraș scăldat de valurile 
înspumate ate mării

vasul „Columb"
luați pe punte, ei pun imediat stăpî- 
nire pe Vas, pe care-1 îndreaptă în 
viteză în direcția apelor neutre, un
de-! așteaptă un transoceanic.

In același «timp, pe calea undelor, 
o radiogramă zboară apte toate pos
turile de grăniceri de pe malul mă
rii : „In direcția apelor neutre in 
pătratul 08—328 s-a semnalat un sub
marin dușman. In el se află un duș. 
man primejdios, care trebuie prins 
cu orice preț".

Din cabina vasului „Columb" o 
altă radiogramă pornește spre pos
turile de grăniceri. Ea este trimisă 
de Marko, un adolescent, care, îm
preună cu prietena sa Lidia, trecînd 
prlntr-o serie de întîmplări 
dioase au încăput pe mîna 
nllor.

Filmul sovietic pe ecran 
nărui de pe vasul Golumb"
Imagini de o profundă intensitate 
dramatică peripețiile celor doi ad<’>~ 
lescenți porniți pe drumul urmăririi 
unui dușman periculos. Ei dau do- 
vadă în această acțiune de multă 
dîrzenie, curaj și eroism. Datorită 
lor, banda de spioni este prinsă.

prime j- 
dușma-

lat „Tî. 
redă în



Promovarea experienței înaintate, 
preocupare principali

în atențiaPregătirile de iarnă 
colectivului preparației Lupeni

(Urmare din pag. J-a)

ca-și aripă de abataj*1 în abatajele 
meră.

La recomandarea comitetului sin
dicatului, comitetele de secții și bi
rourile grupelor sindicale au trecut 
la o largă popularizare a metodelor 
bune folosite de aceste brigăzi, la 
îndrumarea și a altor brigăzi din a- 
batajele cameră să îmbrățișeze aceas. 
tă inițiativă. Dacă în urmă cu 1—2 
ani, în unele sectoare ale minei A- 
ninoasa nu erau brigăzi care să a- 
plice această inițiativă, acum în fie
care sector sînt brigăzi care extrag 
cu regularitate cite două cîmpuri pe 
schimb și aripă de abataj. Rezulta
te frumoase în această privință au 
obținut brigăzile conduse de Oprean 
Ioan, Bdythe Adalbert. David Iosif, 
Nicoară Traian.

Inițiativa „două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj" în abatajele ca
meră poate să fie aplicată de către 
majoritatea celor 34 brigăzi din a- 
batajele cameră ale minei. Pentru a- 
ceșt lucru comitetul sindicatului îm- 
p ună cu conducerea minei trebuie 
sa asigure condiți mai bune de lu
cru minerilor, să asigure o aprovi
zionare ritmică a fronturilor de lu
cru cu materiale și vagonete goale.

La mina Aninoasa sînt brigăzi 
vrednice, care au dovedit că pot face 
lucruri minunate în producție. Dar 
din cauză că ele nu sînt aprovizio
nate la timp și nu sînt plasate cu e- 
fectiv complet întîmpină dificultăți 
în muncă, nu-și realizează planul. 
De exemplu, în luna iulie brigada 
lui Bulgaru Gheorghe, una dintre 
cele mai bune brigăzi din sectorul 
III a rămas sub plan din cauză că 
nu a fost plasată cu numărul de 
muncitori necesari. Același lucru 
s-a întîmplat și cu brigada lui Ca
stan Traian din același sector, care 
nu și-a realizat planul datorită fap
tului că a avut cu 70 de posturi mai 
puține. Asemenea greutăți în reali
zarea planului din cauza nepiasăril 
complete a brigăzilor cu efectivul 
necesar au întîmpinat și alte brigăzi 
de la mina Aninoasa.

Ținînd seama de faptul că în în
trecerea socialistă se pot obține re
zultate bune numai atunci cînd bri
găzile sînt sprijinite efectiv cu tot 
ceea ce au nevoie, conducerea ex- 

■ ploatării și comitetul sindicatului 
Huie să se îngrijească ca fiecărei 

brigăzi să i se asigure condiții op
time de lucru și 
sarea cu efectiv 
menea, comitetul 
să desfășoare o

în primul rînd pla- 
complet. De ase- 
sindieatului trebuie 
muncă politică de

De la un capăt Ia altul al patriei

Delta Dunării

lată Delta Dunării in anul 1964, 
la 20 de ani după eliberarea pa
triei. Dacă apele Danubiului au 
rămas parcă aceleași, tot atli de 
aprige, grele șl tulburi, decorul 
deltei cu întreaga lui viață trăieș
te ceasuri de mari transformări. 
Se poate spune că i s-a întregit 
existenfa.

Prima cunoștință cu noul peisaj 
o faci la Tulcea unde s-au con
struit o mare și modernă fabrică 
de conserve de pește, altele de 
conserve de legume și dulciuri, de 
unelte pescărești și de solomit 
(care produce plăci de stufit pen
tru întreaga rețea de șantiere ale 
țării).

Mai departe, spre vărsarea Du
nării, la Mila 29, iți apar în față 
construcțiile impunătoare ale ate
lierelor de reparații ale Trustului 
de amenajări și valorificare a stu
fului — FAVS, mari depozite de 
stuf balotat. Aici, în această zonă 
a deltei, utilaje moderne recoltea
ză stuful, drăgi taie și adlncesc 
canalul navigabil; trec numeroase 
ceamuri încărcate cu stuf, indrep- 
tlndu-se spre complexul chimie in
dustrial de la Brăila.

Deodată. în inima deltei răsare 
un orășel modern în Care distingi 
foarte repede clădiri zvelte. Este 
noua așezare citadină de la Ma- 
liuc, făurită in ultimii ani. domi
nată de edificiile Stațiunilor expe
rimentale stuficole, cu școli, та- 

masă mai susținută și în vederea 
antrenării unui număr mai mare de 
brigăzi ca în cadrul întrecerii socia
liste să aplice inițiativa „nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru șist". 
La mina Aninoasa se constată că 
sînt puține la număr brigăzile care 
au angajamente în ce privește cali
tatea producției. Din această cauză 
nici rezultatele pe mină la indicato
rul calitate nu sînt cele așteptate. 
Mina are mal bine de 6000 tone căr
bune rebutate pentru depășirea pro
centului de cenușă admis.

In centrul atenției comitetului sin
dicatului trebuie să stea, cu priori
tate, răapîndirea pe scară largă a 
experienței acelor brigăzi care luptă 
cu însuflețire pentru alegerea șistu- 
tului vizibil din cărbune și care în 
fiecare lună își iau angajamente mo
bilizatoare în ce privește calitatea 
producției.

Fler vechi pentru oțelârii
Mobilizat! de organizațiile U.Ț.M.. 

tot mai mulți tineri de la mina Pe
trila participă cu entuziasm la acțiu
nea patriotică de colectare a fieru
lui vechi. In perioada care a trecut 
din anul acesta, tinerii de aici au 
strins șl trimis ofelăritlor patriei 180 
tone de fier vechi. Alte 32 tone fier 
vechi urmează să fie încărcat în va
goane și expediat în aceste zile spre 
oțelăriiie din tară.

In acțiunea de colectare 
vechi, cele mai frumoase 
au fost dobîndite de către 
organizațiile de bază nr.

a fierului 
rezultate 

tinerii din 
1, 4, 7 și

[vliHtlall mtn Ікгв de № calitate
La preparația Lupeni se lucrează 

din plin la un nou obiectiv — de- 
cantorul care va filtra apa rezulta
tă de la spălarea cărbunelui. Lu
crările de construcție a noului de
canter, ce urmează a fi terminate 
pînă la sfîrșitul acestui an, sînt 
într-un stadiu avansat. Pentru con
știinciozitatea și hărnicia cu care 
muncesc la realizarea acestui obîec-

CU PLANUL DEPĂȘIT
Magazinul O.LJ7. nr. 4 din orașul 

Petroșani ae bucură de apreciere din 
partea oamenilor muncii. Deservirea 
promptă, aprovizionarea la timp cu 
legume și fructe satisfac pe deplin 
exigentele cumpărătorilor. Afluența de 

ținut al necontenitelor 
prefaceri
gazine moderne, blocurile de lo
cuințe, cinematograf, stadion. Ma- 
liucul este in primul riad cunoscut 
ca avanpost al științei și tehnicii 
stuficole din Romiriia. In frumoa
sele și spațioasele laboratoare ale 
stațiunii experimentale lucrează 
zeci de specialiști: chimiști, bio
logi, ingineri. Cei din această ce
tate a stufului, care pînă odinioară 
era o așezare pescărească oareca
re, au contribuit din plin la des
fășurarea bătăliei care a pus ca
păt irosirii comorii de suie de mii 
de tone de stuf. Azi, stuful capătă 
valori nebănuite odinioară. Potri
vit calculelor economiștilor, din 
recoltarea întregului stuf din deltă 
se poi fabrica intre altele anual, 
pentru fiecare locuitor al țării, 35 
kg pirutetiiri și J5 kg hîrtie.

Valorificarea in folosul oameni
lor a bogățiilor naturale din aces
te locuri; înzestrarea brigăzilor 
piscicole cu oase și unelte noi, 
vastele lucrări hidrotehnice cate 
se execută au adus profunde 
schimbări nu numai in înfățișarea 
deltei, dar și în viața oamenilor 
ei. Alături de pescari au apărut 
acum oameni care lucrează pe 
tractoare, mînuiesc buldozere, scre- 
pere, drăgi, lucrează in rețeaua 
medica-sanitarâ. In Invățămini, sau 
fac parte din echipajele cargouri
lor rominești. Toți aceștia între
gesc portretul noului om al Del
tei Dunării, căruia îi este asigurat

încă din luna martie la prepa
rația Lupeni s-au format comisii 
pe sectoare compuse din șefii de 
sectoare, maiștri, șefi de echipe ca
re au făcut „critica “ pregătirilor 
pentru iarna ce a trecut, au notat 
toate defecțiunile, greutățile și lip
surile întîmpinate. Pe baza con
statărilor s-a întocmit planul de mă
suri pentru pregătirile de iama 
1964-1965 care totalizează un nu
măr de 91 de puncte.

Pînă acum, toate motoarele aero- 
termelor și întrerupătoarelor au fost 
demontate și introduse în atelier 
pentru revizie, iar o parte în
semnată și montate la loc. De ase
menea, au fost completate geamu
rile la clădirea spălătoriei, s-a 
curățit jompul de apă clară și ca
nalul pînă la intrarea sub spălătorie 
pentru a se asigura alimentarea cu 
apă a preparației, s-a revizuit de- 
cantorul nr. 3. s-a montat o con-

10. Tinerii din sectorul I, de pildă, 
au trimis anul acesta oțelarllor 65 
tone de fier vechi. Cele mai multe 
ore de muncă patriotică la strînge- 
rea fierului vechi le-au efectuat ute- 
miștii Toma Horea, Dumbrăveanu 
Mihai. Nicoară Mlhai și alții. Dintre 
celelalte sectoare, în fruntea acțiuni
lor de colectare a fierului vechi s-au 
situat tinerii Stănică loan. Drăcea 
Nicolae, Velcea Dumitru, Ignat Ni
cole și alții. Pînă la șfîrșitul anului, 
tinerii de la mina Petrila s-au an
gajat să mai colecteze și sa trimită 
ofelăriilor a|te 120 tone de fier veehi.

tiv merită să fie evidențiați insta
latorii Popa Gheotghe, Talabă San
du, montoni din . echipa condusă de 
Lazăr Gheorghe, betoniștii Robu 
Constantin. Jupan Constantin, care 
execută numai lucrări de bună ca
litate.

cumpărători au făcut ca pe luna au
gust planul de desfacere al maga
zinului să fie depășit cu 50 500 lei.

toiul pentru a trăi o viață în ade
văratul înțeles al ei. lată citeoa 
fapte care ilustrează semnificativ 
această nouă față a deltei: pentru 
ocrotirea sănătății locuitorilor din 
această parte a țării, statul a 
cheltuit sume importante, ecoul 
rezultatelor obținute făcind ocolul 
lumii. Malaria a fost eradicată, ti
fosul exantematic, diftetia. polio
mielita țin și ele de domeniul tre
cutului. In momentul de față sînt 
aici in deltă aproape 80 de unități 
medico-sanitare — intre care un 
spital complet renovat la Salina 
și 3 spitale la Tulcea. S-au con
struit. de asemenea, pretutindeni 
școli, cămine culturale, magazine.

Chemate la o viață nouă, loca
litățile de la gurile Dunării trăiesc 
и intensă activitate culturală. La 
bibliotecile din deltă sînt înscriși 
circa 9 200 de cititori, in sălile noi 
ale caselor de cultură poți vedea 
ialentați artiști amatori, ooruti. e- 
chipe de teatru, de păpuși, brigăzi 
artistice de agitație și formații 
coregrafice.

Aceasta este Delta Dunării de 
azi, unde fermecătoarele frumuseți 
naturale, care se împletesc cu cele 
ale unei vieți noi. îndreptățesc ca
lificativul de „minunat" dat aces
tui colț al continentului nostru.

GH. AG1U 
redactor la Agerpres 

ductă provizorie pentru alimentarea 
cu motorină a flotației etc.

O lucrare foarte importantă a 
fost executată la bazinul de apă, 
unde a fost introdusă o conductă 
de scurgere a aburului în bazin în 
sQOpul reducerii zaiului care, ajuns 
în conducta de alimentare cu apă, 
îngreuna pînă acum alimentarea cu 
apă a spălătoriei și se depunea la 
ciurul de alimentare. Totodată, au 
fost izolate conductele de apă ale 
locomotivelor in proporție de 75 la 
sută, s-au confecționat și montat 
șubere metalice noi pe conductele 
de aducțiune a apei, s-au creat sto
curi de materiale pe timpul 
ca: balast, ciment, nisip și 
spat.

Cele mai bune rezultate 
ceastă activitate le-a obținut sec
torul Preparare care a realizat deja 
33 la sută din lucrările programa
te ca și sectorul gospodărie 
o realizare 
echipe, cele 
Ioan de la 
ddșî Ioan, 
de conduct?, Popescu Ernest de la 
depoul de locomotive, Furnade Va- 
slle, lăcătuși la flotație ca și echi
pa gospodarului care au dat lucră
ri de calitate și la timpul cerut.

FLOREA T1GOIANU 
corespondent

iernii
feld-

in' a-

cu 
asemănătoare. Dintre 
conduse de Petrușan 
centrala termică, Er- 

lăcătuși cu instalațiile

FULOP IOSIF GEZA 
corespondent

C. IOAN 
corespondent

Cabana Bufa — un plăcut loc de excursii și recreare pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului.

14 septembrie
PROGRAMUL I. 7,06 Melodii dis

tractive, 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 8,06 Cîntece de muncă, 9,00 
Muzică de estradă, 9,30 Selecțiuni 
din operete, 10,25 Muzică ușoară, 
11,05 Pagini din opere, 11,35 Melodii 
populare, 12,03 Muzică din operete. 
14,10 „Sub al patriei cer senin" — 
emisiune de cîntece, 14,30 Vreau să 
știu : „Flora în R.P.R." (radiodocu- 
mentar), 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare, 16,10 Muzică ușoară de Jean 
Ionescu și Sergiu Malagamba, 16,45 
Lecția de limba rusă. Ciclul 1, 17.00 
Muzică corală romînească. 17,40 Ti
nerețea ne e dragă, 18,30 Arii și 
duete din opere, 19,00 Revista eco
nomică radio, 19,20 Muzică popu
lară din țările Americii Latine, 20 40 
Recital Ion Dacian, artist al poporu
lui, 21,10 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,36 Muzică populară, 9.40 
Piese de 
terară la
Mari ansambluri
12,30 Din folclorul
giunilor patriei — melodii din Mun
tenia, 13,37 Prelucrări corale, 14.30

11,15 Emisiune li- 
ascultătorilor. 11,30 
corale de cîntece.

muzical al re

estradă, 
cererea

Au sporit 
rîndurile utemiștitor
La începutul acestui an, organiza

țiile de bază U.T.M. de la mina Pe
trila, la indicația comitetului U.T.M., 
au întreprins un studiu pentru a cu
noaște numărul tinerilor de vîrstă 
utemistă din sectoarele minei. Cei 
mai pregătiți membri ai organiza
țiilor U.T.M. au primit sarcina să se 
ocupe de 1—2 tineri neutemiști, să 
remarce pe cei mai înaintați dintre 
aceștia și să-i ajute să se pregăteas
că pentru a intra în U.T.M. Membrii 
birourilor organizațiilor U.T.M. au 
făcut unele expuneri în fața tinerilor 
neutemiști despre cinstea de a fi 
membru al Uniunii Tineretului Mun
citor, despre rolul organizațiilor 
U.T.A1. în educarea comunistă a ti
nerei generații.

întreaga muncă desfășurată pentru 

întărirea rîndurilor organizațiilor 

U.T.M. a avut drept urmare că de 

la începutul anului și pînă în prezent, 

în organizațiile de bază de la mina 

Petrila au fost primiți 64 de tineri. 

Cele mai frumoase rezultate în mun

ca de primire în U.T.M. le-au obți

nut organizațiile de bază din sectoa
rele I și X.

Muzică ușoară romînească, 16,30 
Prelucrări de folclor de compozitori 
din țări socialiste, 18,30 Soliști și 
formații artistice da amatori parti
cipante la cel de-al Vll-lea concurs, 
19,05 Muzică ușoară interpretată de 
Roxana Matei șl Nicolae Nițescu, 
19,40 Arii din opere, 20,30 Melodii 
lirice, 21,10 Selecțiuni din operete, 
21,30 Oameni de seamă din istoria 
culturii: Charles Darwin.

14 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Nu pleca; REPUBLICA: Tînărul de 
pe vasul „Columb”; LONEA — MI
NERUL : Omul din fotografie; LI- 
VEZENI: Ultimul tren din Gun Hill; 
ANINOASA : Miracolul lupilor; LU
PENI — CULTURAL: Cavalerul 
Pardaillan.



STEAGUL ROȘ0

Alger continuă lucrările 
organizației de tineret a 
Frontul de eliberare 

din Algeria, la care

confe- 
parti- 
națio- 

participă

A|v°r: Melilla 
iwiiziliei ilt tineret 
al partiflnlBi f. l. И.

ALGER 12 (Agerpres).
La 

rinței 
dului 
sală
peste 700 de tineri și tinere.

Pe ordinea de zi a conferinței fi
gurează pregătirea congresului na
țional al organizației de tineret al 
F.L.N., măsurile necesare pentru uni
ficarea mișcării de tineret din țară 
și .alte probleme.

Vorbitorii la conferință, membri ai 
secretariatului organizației, au scos 
în evidență sarcinile importante care 
stau în fața tineretului algerian, 
printre care sprijinirea reformei ă- 
grare, întărirea sectorului de stat în 
agricultură, în industrie și comerț, 
accelerarea procesului industrializării 
țârii.' Totodată, ei au menționat ne
cesitatea lichidării rămășițelor colo
nialismului, șomajului, analfabetismu
lui, lipsei acute de locuințe.

co-

Declarația 
liderului partidului 
Zimbabwe, Moyo

LONDRA 12 (Agerpres).
Intr-o declarație referitoare la

municatul final al tratativelor dintre 
premierul englez, Douglas Home, și 
primul ministru al Rhodesiei de sud, 
Ian Smith, liderul partidului Uniu
nea.. poporului african, Zimbabwe, 
Moyo, a subliniat că înainte de a e- 
xamina problema privind acordarea 
independenței Rhodesiei de sud, gu
vernul englez trebuie să traducă în 
viață principiul „un om, un vot". In 
continuare, Moyo a cerut guverhului 
englez să procedeze la anularea ime
diată a actualei constituții a Rhode- 
șiei de sud, la eliberarea celor 1 500 
de deținuți politici, anularea interzi
cerii organizațiilor și partidelor po
litice africane și convocarea unei 
conferințe constituționale cu partici
parea reprezentanților poporului afri- 
евд.

Franței 
neobiș- 
La Pa-

Val de călduri 
în Franța

PARIS 12 (Agerpres).
Asupra zonei centrale a 

s-a abătut un val de căldură 
nuit pentru luna septembrie,
ris termometrul a înregistrat 30 de 
grade, ceea ce înseamnă cu 3 grade 
mai mult decît în Alger, Roma și 
Madrid. Cea mai înaltă temperatură 
a fost înregistrată vineri în orașul 
Pau, unde termometrul a indicat 33 
de grade și la Bordeaux — 31 de 
grade.

Prezențe rominești la tlrgul 
mostre de la Bariinternational de

BARI 12. Corespondentul Agerpres 
O. Paler transmite:

La Bari a fost inaugurată cea de-a 
28-a ediție a Tîrgului internațional 
de Mostre. La tîrg participă 35 de 
țări din Europa, Asia, Africa și A- 
merica.

Peste 8 000 de firme dintre care 
5 223 italiene, expun produse din di
ferite ramuri ale industriei și agri
culturii.

La inaugurare a participat șeful

guvernului italian, Aldo Moro, care 
a rostit un discurs inaugural.

In „Galeria națiunilor" din cadrul 
tîrgului de la Bari, unde sînt găz
duite birourile comerciale a 30 de 
țări, se află și un birou de informa
ții comerciale al R. P. Romîne.

La invitația conducerii tîrgului, la 
Bari a sosit și o delegație economică 
romînă condusă de Nicolae Nicolae, 
director general în Ministerul Comer
țului exterior al țării noastre.

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

NEW YORK 12 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a reluat 

vineri seara dezbaterea plîngerii Gre
ciei împotriva Turciei și a Turciei 
împotriva Greciei. In cursul ședinței 
au luat cuvîntul reprezentanții ma
jorității țărilor membre ale Consiliu
lui. Ei și-au exprimat îngrijorarea 
față de situația creată în legătură cu 
conflictul din Cipru. In cuvîntarea 
sa, delegatul sovietic Platon Moro
zov, a subliniat că problema în dez
batere are nu numai aspecte umani
tare, ci și politice. Esența problemei, 
a spus el, este de a obține încetarea 
intervenției anumitor puteri în tre
burile Ciprului. Reprezentanții S.U.A., 
Angliei și Franței s-au referit îndeo
sebi la conflictul dintre Grecia și 
Turcia, relevînd gravitatea măsurilor

luate împotriva unor cetățeni greci 
în Turcia.

Ministrul de externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu, care la cererea sa 
a primit permisiunea de a participa 
la ședința Consiliului de Securitate, 
s-a ridicat împotriva intenției auto
rităților turcești de a întreprinde o 
acțiune de aprovizionare în regiunea 
Kokkina, locuită de ciprioți turci, fă
ră permisiunea autorităților cipriote. 
El a declarat că guvernul cipriot va 
considera aceasta drept „un nou act 
de agresiune" împotriva șa. .

După ce au mai vorbit delegații 
Norvegiei, Marocului, Cehoslovaciei, 
Braziliei și Boliviei. ședința consiliu
lui a fost întreruptă.

Reluarea dezbaterilor va avea loc 
la o dată care va fi anunțată ulte
rior.

Makarios respinge hotărîrea guvernului turc 
de a ir imite alimente :

NICOSIA 12 (Agerpres).
Comentînd hotărîrea guvernului 

turc de a trimite alimente spre re
giunea Kokkina, situată în nord-es- 
tul Ciprului, președintele Makarios a 
făcut cunoscut că guvernul cipriot 
nu va permite ca vreo navă turcă 
să se apropie de coasta Ciprului fă
ră autorizație prealabilă. Makarios a 
propus ca o delegație a O.N.U. și a 
Crucii Roșii să fie împuternicită să 
viziteze regiunea Kokkina, pentru a 
constata că de fapt în această re
giune nu lipsesc alimentele.

Observatorii din Nicosia apreciază 
că hotărîrea guvernului turc de a 
trimite alimente în Cipru riscă să 
provoace o nouă criză tocmai în mo
mentul în care în insulă se constată o 
anumită

spre regiunea Kokkina
permanent al Finlandei la O.N.U., 
Ralph Enckell, a adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, o 
scrisoare prin care îi face cunoscut 
că în conformitate cu apelul său, 
Finlanda a hotărît să contribuie cu 
o nouă sumă de 25 000 de dolari la 
fondul de întreținere a Forței O.N.U. 
din Cipru.

î PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. CHINEZ/^ vaste lucrări de cercetare pentru a 

se stabili 
cantitative

proporțiile calitative și 
ale minereului aurifer.

ф

î
i

destindere.
☆

YORK 12 (Agerpres). 
septembrie, reprezentantul

La Singapore situația 
se menține încordată

12 (Agerpres).
Singapore, relatează

SINGAPORE 
Situația din 

corespondentul agenției Reuter, con
tinuă să fie încordată, în ciuda tu
turor măsurilor luate de către auto
rități. Sîmbătă, cînd se credea că va 

:fi o zi liniștită, scrie corespondentul, 
la chemarea Partidului Socialist 
„Barisan", cunoscut pentru opoziția 
sa față de Federația Malaveză, nu
meroși cetățeni, cărora li s-au alătu
rat membri ai sindicatelor și ai unor 
organizații studențești au ieșit în

de-stradă pentru a lua parte la noi 
monstrații. Circulația vehiculelor a 
fost suspendată^ magazinele închise, 
iar pe străzi au fost instituite puncte 
de pază și patrule. Au fost operate 
noi arestări. Intr-un comunicat gu
vernamental, transmis de postul de 
radio, se arată că autoritățile au pri
mit ordinul să ia „măsurile cores
punzătoare" pentru a preveni mitin
gurile și demonstrațiile programate 
de Partidul Socialist „Barisan".

Acțiunile răsculaților 
din Federația Arabiei de sud

GA1RO 12 (Agerpres).
Reprezentanța la Cairo a

lui de 
de sud 
ce din 
atacat

Frontu- 
Arabiei 

patrioti- 
sud au 

din Medya - 
principatul Dathina. Conducătorul 
principatului, Husein Mansur, precum 
și un număr de ofițeri englezi au fost 
răniți.

După cum relatează ziarele „Al 
Gumhuria" și „Al Ahbar". Mansur s-a

eliberare națională a 
a anunțat că forțele 
Federația Arabiei de 
Parlamentul 

Dathina.

ocupat in mod special de „ancheta
rea" patrioților închiși în lagărele de 
concentrare și a declarat că va pune 
imediat capăt acțiunilor triburilor 
răsculate.

Forțele patriotice au întreprins, de 
asemenea, operațiuni împotriva uni
tăților engleze din Modva și Asmar. 
In urma luptelor s-au înregistrat 
rnorți și răniți. Acțiuni ale răscttia- 
ților se desfășoară și în regiunile 
Radfan și Daleh.

f
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J au fost extinse, iar din multe cen- 
f tre unde a început recoltarea, so- 
j sesc știri despre rezultatele bune 
• obținute.

bumbacului. Pro- 
de-a lungul jluviu- 
Hubei, Țziansu, Ci- 
și Anhoi — pre-

PEKIN 12 (Agerpres).
In valea fluviului Iantzi a înce

put recoltarea 
vinciile situate 
lui — Siciuan, 
jețzian, Țziansi
cum și regiunea din jurul Șanhai- 
ului, produc peste 40 la sută din 
producția de bumbac a Chinei. A- 
nul acesta, suprafețele însămințate 
cu bumbac în valea fluviului Iantzi

R. P. BULGARA

t SQFLA 12 (Agerpres).
• In anul 1963, in R. P, Bulgaria 
t au fost realizate 500 000 tone de
♦ ofel șl 350 000 tone de laminate. 
J Combinatul Kremikovți, a cărui
• construcție a început - în anul 1960, 
I și Uzinele „Lenin" reprezintă baza 
I industriei siderurgice bulgare.

I
♦ UNIUNEA SOVIETICA

• MOSCOVA 12 (Agerpres).
• In prezent, anunță TASS, 
J Uniunea Sovietică funcționează
• de uzine pentru produse de sili-
• calcit. Sînt in curs de construcție 
■ încă
«

în
28

11 asemenea întreprinderi.
Din silicalcit, un nou produs e-f 
ficace și foarte ieftin, s-au construit 
circa două milioane metri cubi de 
materiale pentru construcția de lo
cuințe.

La uzinele pentru produse din 
silicalcit procesele de . producție 

J sînt complet automatizate.

«

*

ALMA-ATA 12 (Agerpres).
î Un grup de geologi din Kazah-
♦

j zonă auriferă în sudul Munților 
J Mugojdarsk din regiunea Aktiu- 
J binsk. Această descoperire a trezit 
ț un deosebit interes inițiindu-se 
l-................................................................

stan au descoperit recent o nouă

R. P. UNGARA

BUDAPESTA 12 (Agerpres).
In localitatea Hidas s-a construit 

intr-un timp record de 10 luni și 
jumătate cea de-a șaptea fabrică 
de cocs din R. P. Ungară. Noua 
fabrică are o capacitate anuală 
producție de 150 000 tone.

R. D. GERMANA

de *

I♦
BERLIN 12 (Agerpres). I
La Berlin, in piața Alexander-1 

platz, a fost deschisă noua Casă a J 
învățătorilor și 'profesorilor. Pe j 
lingă numeroase cluburi și săli d* b 
festivități, clădirea, înaltă de 
de metri, cuprinde o sală de led. 
ră, o sală de cinematograf și o 
bliotecă cu 334 000 volume.

R. P. ALBANIA

£•**
■ ; <4

Ы- î 
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♦TIRANA 12 (Agerpres).

La 15 septembrie, începe noul 
școlar în Republica Populară Alba- І 
nia. Anul acesta, peste 430000 de 1 
elevi și studenți vor urma cursurile < 
la zi, serale și cursurile prin cores- J 
pondență, față de 400 000 anul tre- ] 
cui. j

Școlile medii de învățămînt ge- 'I 
neral și profesional vor fi frecven
tate în noul an de învățămînt de 
57- 000 de elevi, iar institutele de 
învățămînt superior, de peste 12000 
studenți.

R. P. POLONĂ

an

■
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V ARȘQVIA 12 (Agerpres).
Colectivul centralei electrice 

Turow (R. P. Polonă), a obținut o ♦ 
nouă realizare — centrala electri- î 
că funcționează deja cu capacita- * 
tea totală de 1000 Mg\b. Acest 
succes a fost obținut datorită redu- ■ • 
cerii ciclului de montare și dării în 1 
funcțiune preliminară a unor agre
gate. . ,»

^4

Comunicatul adoptat de cea de-a doua 
Conferință arabă la nivel înalt

ALEXANDRIA 12 (Agerpres).
Vineri seara a avut loc în palatul 

Montaza din Alexandria ședința pu
blică de închidere a celei de-a doua 
conferințe arabe la nivel înalt. In 
cadrul ședinței au fost semnate re
zoluțiile adoptate de către partici- 
panți. Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Hassuna, a dat citire comuni
catului final al conferinței.

KUWEIT. Comitetul O.N.U. pen
tru cercetarea situației din Arabia 
de sud, care a sosit miercuri în 
Oman, a dat publicității o declara
ție în care se arată că toți cetă-

au
cerut acordarea imediată a inde
pendenței țării.

CARACAS. Potrivit datelor a-
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• tenii care au fost consultați
*
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comunicat se spune că șefiî stă- 
arabe „au constatat realizarea 
noi progrese pe calea consoli- 
solidarității și acțiunii comune 

examinat ■ mijloacele

In 
tel or 
unor 
dării
arabe". Ei au 
pentru întărirea colaborării interara- 
be în 
social, acordînd o atenție deosebită 
colaborării economice. Comunicatul 
se ocupă în măsură mai mare de pro

domeniul politic, economic și

BAGDAD. Guvernatorul militar 
general al Irakului a deferit Curții 
marțiale 91 de persoane acuzate 
de a fi încercat să organizeze în 
luna iulie un complot împotriva'' 
guvernului. 15 acuzați sînt judecați 
în contumacie. Cei deferiți justi
ției, printre care se află și un ma
re nutnăr de ofițeri, sînt învinttiți

In câteva rînduri
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Venezuela s-au 
de infracțiuni, 
majorității ce- 
aceste infra/ 

și 19 ani.

nunțate de Direcția poliției judi
ciare, în 1963, în 
înregistrat 34 992

Vîrsta medie a 
lor arestați pentru 
țiuni este între >4

BRASILIA. Printr-un decret al 
președintelui Humberto Castello 
Branco, din rîndurile armatei bra
ziliene au fost destituiți nouă ofi
țeri și opt subofițeri. Alți 20 de c- 
fițeri și opt subofițeri au fost tre- 
cuți în rezervă. Noua măsură ur
mează anchetei întreprinse de au
toritățile braziliene, in baza .actu
lui instituțional de la 9 aprilie

de a fi încercat să instige tulbu
rări religioase ca un prim pas 
spre răsturnarea actualului regim.

WASHINGTON. Potrivit unui 
raport al Administrației aviației 
civile, accidentul de avion din iu
nie, care a cauzat rănirea serioasă 
a senatorului Edward Kennedv 
fratele defunctului președinte 
S.U.A.. s-a produs în urma 
greșeli de pilotaj.

După cum se știe, avionul
bordul căruia se afla Edward Ken
nedy, s-a prăbușit în apropiere de 
Southampton, statul Massachî^sets.
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în Arabia de sud, 
conducătorilor a- 

mișcarea de elibe- 
din aceste terito- 

ia conferință, se

afro-așiatice.
au

blema palestiniană, relevînd că par- 
ticipanții la conferință au aprobat 
constituirea „entității palestiniene" și 
au adoptat rezoluțiile necesare pen
tru îndeplinirea planurilor .arabe în 
domeniul militar și tehnic, inclusiv țt 
începerea imediată a lucrărilor la 
proiectele de exploatare a apelor 
Iordanului și a afluenților săi.

Comunicatul condamnă dominația 
colonială britanică 
anunțînd hotărîrea 
rabi de a sprijini 
rare a popoarelor 
rii. Participanții
spune în comunicat, și-au afirmat so
lidaritatea cu țările 
Subliniind că toate popoarele 
dreptul la libertate și independență,
ei și-au exprimat sprijinul pentru 

. lupta popoarelor din Angola, Mo- 
zambîc, R.S.A.»și Congo. In comuni
cat se deplora folosirea forței în re
glementarea diferendelor internațio
nale, și se cere lichidarea bazelor 
străine din Cipru și Aden, marile pu
teri fiind chemate, să respecte voința 
popoarelor.

Conducătorii statelor arabe au ho- 
tărît să se întrunească în fiecare an. 
în luna septembrie. Comitetul pentru 
supravegherea îndeplinirii hotărîrilor 
conferinței arabe la nivel înalt urmea
ză să se întrunească la fiecare patru 
luni, la nivelul primilor miniștri sau 
al vicepremierilor și lunar la un nivel 
ministerial. El va avea largi afribu- 
ții în punerea în practică 
fiilor adoptate.

Următoarea conferință 
nivel înalt va avea loc la 
septembrie 1965.

a rezolu-

arabă la
Rabat, în \
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