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In cinstea Zilei minerului
ta LuiM-i: intîlnire a tinerilor cu vechi militanți 
ai mișcării muncitorești

Ieri după-amiază, în sala 
palatului cultural din orașul 
Lupeni a avut loc o întiinire a 
tineretului din Valea Jiului 
cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești. La festivitate au 
participat tovarășii Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Petroșani al 
P.C.R., Cotoț Iosif și Cristea 
Aron, mineri pensionari, vechi 
luptători în mișcarea munci
torească a minerilor din Va
lea Jiului înainte de 23 Au
gust 1944, Dan Vaier, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid din Lupeni, Maxim Mi
hai, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Petroșani al U.T.C.

In cuvîntul său tovarășul 
Lazăr David a adresat felici
tări din partea Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani 
harnicului tineret muncilor 
din Valea Jiului, pentru apor
tul adus în producție la reali
zarea sarcinilor de plan, a 
vorbit despre glorioasa luptă 
revoluționară a minerilor din 
Lupeni în anul 1929, despre 
uriașele transformări ca
re au avut Ioc de la 
eliberarea patriei în viața 
minerilor și a tuturor oame
nilor muncii din patria noas
tră socialistă sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comu

nist Român, despre avînlul 
lără precedent al mineritului 
de azi în Valea Jiului.

Un grup de pionieri lumi
nează buchete de flori mili- 
tanților mișcării muncitorești.

Cu emoționante cuvinte to
varășii Cotoț Iosif și Cristea 
Aron au relevat amănunte din 
activitatea lor în anii terorii 
burghezo-moșierești.

In încheiere, tovarășul Ma
xim Mihai, a înmînat unui nu
măr de 12 tineri Diploma de 
onoare pentru merite deose
bite în producție și în mun
ca de organizație acordată de 
Comitetul regional U.T.C. ’ 
Hunedoara.

Mina Lupeni. 
Un nou schimb 
intră în șut.

Sectoare fruntașe 
în întrecere

UNDE MERGEM MÎINE ?
Petroșani

+ De la ora 9, în cadrul „Cupei 
6 August" au loc următoarele ma
nifestații sportive : teren C.C.V.J., 

_1 volei între echipele C.C.V.J. —
* I.C.I.L.; Utilajul — I.P.I.P. Livezeni 

și Utilajul — I. F. Livezeni; arena 
U.R.U.M.P., popice între echipele; 
Utilajul — I.P.I.P. Livezeni și Uti
lajul — I. F. Petroșani; teren Jiul, 
handbal: S.S.E. Petroșani — Elevul 
Petroșani.

♦ După-amiază, de Ia ora 15, Ia 
halele pieții se organizează un pro
gram cultural-artistic festiv Ia care-

Construcții noi și cutezanță pro- 
fesidp3'“ ->hil Dîlja.

și dau concursul: fanfara U.R.UJH.P.; 
orchestra de muzică populară a clu
bului muncitoresc din Lonea;, or
chestra T.A.P.L. Petroșani; formația 
de dansuri a cooperativei meșteșu
gărești „Jiul" Petroșani; orchestra 
de muzică ușoară a clubului I.C.T. 
Paroșeni; soliști vocali și instru
mentiști.

Lupeni
♦ Dimineața, au Ioc întreceri la 

bazinul de înot și de șah Ia club.
ф După-amiază, are loc un bogat 

program cultural-artistic în aer li
ber, în fața. Palatului cultural, sus
ținut de formațiile artistice ale 
clubului.

ф La ora 17, pe stadion se dis
pută întîlnirea internațională de fot
bal dintre Minerul — Etar Tîrno- 
vo (R. P. Bulgaria). In deschidere, 
la orele 13 și 14,30 au loc două me
ciuri de pitici și juniori.

Ritmicitatea
Colectivul ele mineri și teh

nicieni al exploatării Lupeni, a 
înregistrat anul acesta însemna
te succese în munca de extrac
ție a cărbunelui, atingerea 
unui indice ridicat de produc
tivitate a muncii. Pentru a cu

noaște „cheia" acestor succese. 
ne-ат adresat tovarășului Opriș 
Dumitru, inginer șei al exploa
tării, care ne-a relatat urmă
toarele aspecte din activitatea 
colectivului:

„Minerilor din Lupeni le revin a- 
nul acesta sarcini însemnate în 
sporirea extracției de cărbune coc- 
sificabil —■ atît de necesar siderur
giei. Pentru a face față cerințelor, 
îndrumată de comitetul de partid, 
conducerea tehnico-administrativă a 
exploatării a alcătuit încă de la în
ceputul anului un bogat plan de 
măsuri tehnico-economice care să 
ducă la creșterea continuă a pro
ductivității muncii și, pe această 
bază, a producției de cărbune. In 
acest plan, punctul central îl,,,,con
stituie asigurarea ritmicității pro
ducției prin asigurarea în perma
nență a liniilor de front

Ziua minerului este cinstită de 
brigăzile și colectivele sectoarelor 
miniere cu însemnate succese în 
muncă. In fruntea întrecerii, pentru 
mai mult cărbune, productivitate 
sporită și celelalte se situează co
lectivul de mineri și tehnicieni al 
sectorului III Lupeni. In primele 5 
zile din luna august minerii de aici 
au dat 487 tone de cărbune pes

te plan. Urmează apoi în ordi
nea clasificării în întrecere colec
tivul sectorului I Aninoasa cu 427 
tone, III Lonea cu 385 tone, IV В Lu
peni cu 314 tone, IV Aninoasa cu 
250 tone, II Uricani cu 211 tone, 
II Vulcan cu 198 tone și I В Lupeni 
cu 172 tone de cărbune extrase 
peste planul lunar la zi.

60 de brigăzi 
în întrecere

Cele mai bogate „recolte*

• Recordmani la 2Ѳ0 m,, 
în cărbune

ф Ce înseamnă două cîmpuri 

ф Sectorul II renunți 
la tradiție

Ț a Petrila 60 de brigăzi 
de mineri sînt angaja

te în întrecere pentru a scoa
te la zi cărbunele. Este o com
petiție de mari proporții care 
nu poate li apreciată decît în- 
tr-un singur fel: urmărind 
drumul cărbunelui de la „re
coltarea" lui din inima mun
telui pînă la puțul central, a- 
colo unde miile de vagonete 
împovărate se contopesc în- 
tr^un tumultuos torent de e- 
nergie primară.

O ectorul III, principala 
sursă de producție a minei, 

Un Ioc bogat în „recolte" de 
cărbune. Intr-un abataj came
ră minerul Laszlo Ștefan a 
pornit o inițiativă îndrăznea
ță : să scoată în fiecare șut 
cîte două cîmpuri de' cărbune 
și aripă de abataj, adică să ă- 
tingă o înaltă productivitate 
a muncii. Era o treabă dificilă 
luată în spate pe cont propriu 
de un comunist, secretar de 
partid..

Laszlo a făcut zi de zi de
monstrația unei metode simple 
de lucru, dar eficiente. Nu o 
demonstrație de laborator, ci 
una practică, cu sute de asis
tenți în focul întrecerii pen
tru locul de frunte în rîndul 
brigăzilor din Valea Jiului.

(Continuare in pag. 3-a)

In fața panoului de întrece
re 1 Mineri din sectorul I Ani
noasa privesc pe graficul între
cerii socialiste rezultatele obți
nute de brigăzi.

chezășia succeselor
cameră și frontale. Bineînțeles, a- 
ceasta a pus probleme însemnate 
in fața pregătirilor atît în steril cît 
și în cărbune, care trebuia să fie 
cu un pas înaintea minerilor din 
abataje. Totodată, am căutat să a- 
plicăm metode cît mai înaintate în 
extracția cărbunelui prin exploata
rea lui cu precădere în abataje cu 
front lung pînă la 100 m și folo
sirea largă a diferitelor utilaje de 
tăiere a cărbunelui. Astfel, a fost 
introdusă havarea pe două noi fron

metalice cu grinzi în console și 
stîlpi hidraulici la abatajele din 
frontalele stratului III, vom realiza 
o sporire simțitoare a productivi
tății muncii și a vitezei de avan
sare, ceea ce va asigura o ritmici
tate sporită și posibilitatea obține
rii de noi succese însemnate de 
către colectivul nostru.

Congresul partidului a pus în 
fața minerilor sarcini însemnate 
pentru anii viitorului cincinal. Rea
lizările din viitor se pregătesc însă

INTERVIUL NOSTRU

în abataje . viitoare,

tale din stratul 15, iar după termi
narea actualelor pregătiri în stra
tul 18, blocul VI, tăierea cărbune 
lui in frontal va fi făcută cu plu
gul de cărbune. In prezent, intensi
ficăm pregătirile pentru deschide
rea de noi frontale și în stratele 
8—9 blocul IV, stratul V blocul II 
și stratul 4 blocul IV, iar în lunile 

prin introducerea armării

de pe acum. De aceea, atenția 
noastră se îndreaptă pentru orga
nizarea producției în așa fel ca să 
se evite asalturile din decadele III 
ale lunii. Ca urmare, finind cont 
că se deschid noi blocuri de căr
bune, am luat deja măsura pentru 
ca două sectoare — I A și IV A 
— să fie împărțite fiecare în cîte 
două noi sectoare — respectiv I

și I A apoi IV și IV A. Datorită 
acestui fapt, conducerile sectoare
lor pot cuprinde mai bine locurile 
de muncă, pot exercita un control 
tehnic mai operativ și ajuta prac
tic la rezolvarea problemelor ce se 
ivesc în procesul muncii, îndeosebi 
dînd atenție mai mare pregătirii 
noilor fronturi de rezervă șl asi
gurării ritmicității extracției de 
cărbune.

Cele peste 10 000 tone de cărbu
ne cocsificabil date peste plan în 
7 luni, realizarea unui randament 
mediu de 1,262 tone pe exploatare, 
calitatea cărbunelui îmbunătățită cu 
0,1 puncte vorbesc destul de eloc
vent despre foloasele asigurării rit
micității producției, despre străda
nia depusă de colectivul minei 
Lupeni în această direcție.

In cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August — sărbătoarea 
eliberării — colectivul exploatării 
noastre va înregistra noi succese 
în întrecerea socialistă, în realiza
rea ritmică și depășirea sarcinilor 
de plan — bază do plecare trainică 
pentru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor noului cincinal stabilite 
de Directivele Congresului parti
dului".
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VITRINA DE CURIOZITĂȚI
Conducerea unității din Lonea « l.L.L. g tygfii e ȘOlp- 

fie originală pentțu rezolvarea cererilor oamenilor нціпеіі — 
promisiunea „venim ia întii". Este vorba de ziua de Iptîi a 
lunii. Oamenii care solicită șă li se repare ceva la lo
cuințe' pleacă satisfăcut i că au obținui o promisiune. Iți zic. 
In sinea lor, că totuși, au obținui ceva și, de bine de rău, 
mai pot aștepta. Dar, așteptările lor stnt zadarnice. Tree 
uneori cite 5—тб zile de „întîi" ale lunilor, iar de reparații 
nici vorbă, pe pilfât eCtetile moi multor muncitori de la 
p. fii. Lonea, este iecu iese în sțtfui jțpț prf strada silvei 
de a li se repara acoperișurile, pardosșgla squ pereții lpeu- 
ințelpr șag „tpie reșojvațe" ia LL.L- йявв fftfd <ІЯ №9 
iebruarie a. c. De atunci și pină In prezent li s-au servit 
ți șe promisiuni de „venim la întîi" muncitorilor de pe 
tirada Stivei. Insă tot de atftea ori, ccmduoerșa unității din 
Lonea a l.L.L. nu și-a respectat promisiunea. Cit timp va fl 
aplicata această „soluție originală" țiu știe nimeni. Se știș 
inșă sigur că, în cazul de față, este vorba de o formă de 
^irogțdile cra#J, care l/ekuie curmată iptediat. Așta e solu
ția așteptată de oameni I

Spre satisfacția cetățenilor фо cartierele Braia, Viscoza 
și Bfirbfiteni din Lupani, după îndelungi așteptări, în cadrul 
noului complex de deservire dip jurul cinematografului 
„Cultural" s-a deschis o secție de cizmărie. Mai mult chiar, 
conducerea cooperativei meșteșugărești din localitate a des
chis un ghișeu prin intermediul căruia se primește și șe 
distribuie Încălțămintea de reparat sau reparată. Acum, ce
tățenii din noile cartiere ale Lupeniului, nu mai pint h₽- 
voiți să Șe deplaseze pentru reparatul încălțămintei la vechea 
secție de cizmărie, adică în cealaltă extremitate a orașului' 
Dar au IPărut alte necazuri. Se pare că „specialitatea" noii 
seefii este o cizmărie cu... amînări. Adeseori clipntii spșesc 
ia ghișeu, pentru a-și ridica încălțămintea reparată Ц ter
menul indicat pe bon. Dar, rareori se țntîmplă să fie res
pectat termenul reparațiilor. De cele mai piuite ori trec două, 
trei termene pînă cînd încălțămintea e gata reparată. Și 
acest lucru produce nemulțumiri justificate în rfndul clien- 
țllor. Pînă updș poate merge oare această iipăă de respect 
pentru firma proprie a cizmăriei ? Iată 0 Întrebare pe care 
și-o pun în prezent numeroși cllenți, după cg eu așteptat 
timp îndelungat șă li șe repare încălțămintea.

dini <țojt prin (Valea
Satirele inundase Valea Jiului 

pină unde privirea, avidă de dis
tanțe. se izbea de duritatea mun
telui. Funcție de perspectivă, fie
care curbă alunga orizontul. Seni
nul înălțimilor îmi oferea ceva din 
senzația inponderabilitătli. Igno- 
rind autobuzul și vecinul de ban- 
că pluteam într-un zbor capricios, 
al cărui drum urma imboldul unei 
afectivități. imediate. imprevizi- 
bilă-mi traiectorie apropia zăpe
zile de august ale Parîngului de 
răsuflarea încinsă a asfaltului 
care șerpuia în 
fața noastră. Din 
înălțimile zim
țate ale munte
lui coboram a- 
mețitor, spre 
a-mi înmuia a- 
ripile în susu
rul Jiului. Tentația înălțimii md 
mina spre pisc. Acolo, proptit în 
boltă, îmi umpleam ochii cu pa
norama ce SC deslășura, undeva 
șub mine, Și poate că niciodată, 
ca acolo sus, n-am simtit atlt de 
pregnant Viața, viata care cloco
tește aici, /os, printre mineți și 
blocuri.

Prea plin, am revenit la locul 
meu de ia fereastra autobuzului. 
Acum panorama își dezvăluia 
componentele.

Fabrica de Produse lgetate din 
Livezenh mică bijuterie « împre
jurimilor, sugerînd cochetăria să
nătoasă a Tinereții, constituie un 

Divergențe în bucătăria Mieii Europe. 
(„Die Tat", Elveția)

perfect exponat al arhitecturii con
temporane, arhitectura sticlei și a 
betonului; fațada-i curată ride In 
lumina unul soare generos.

...Și drumul continuă. Preparațla 
Coroești ș-a integrat atît de per
fect peisajului, incit o crezi acolo 
din totdeauna- Sșii hotărît fii greși 
că, fără ea, gr rămîne un gol 
Imens. Lingă preparație, pledînd în 
favoarea legăturii indisolubile în
tre muncă fi știință, școala medio 
din Vulcan construcție moder
nă cu 16 săli de plagă — Sb mai 

însemnări de drumeție

dichisește puțin In vederea toam
nei, spre a-și primi elevii.

o trimhd de fpwț. urcată în văz- 
dujh, ne reșervd alță priveliște; 
spațiul, începlnd de ștțs, sg umple 
de profilul masiv el termocentra
lei Pgroșeni. Complicata broderie 
metalică, șuaithulă de canavaua 
stîlpîlor de beton, constituind o a- 
devărată firmă vie, face de prisos 
orice explicație; lumma Văii vine 
de цісі. Investit cu o putere de 
creți ie gpțoape miraculoasă, omul 
își făurește prin forțe proprii lu
mina. Cele patru turnuri de răcite 
adunate Ia un loc. Iți par o reuniu
ne a ciclopilor. Am fost informat 

că termocentrala Țaroșeni ard 0 
putere instalată de 300. mega- 
watijoră; faceți echivalentul tn 
metri aubi de spațiu luminat fi 
veți fi pe deplin edificați asupra 
jmenșei importante ce se acordă 
acestei uzine a luminii.

Urcjnd mpi șes. pe constă, pri
virea întîlnefte primele indicii ale 
viitoarei mine Paroșeni. Puțul de 
extracție, care se sapă acum, gale
riile de coastă, guri întunecoase 
îh jurul cărora reiese oameni, ie 
fac să te gîndești la viitor. Omul 

a înfrînt țM?- 
tența muntelui și 
mîine-i va ' oa
le la lumină bo
gățiile-i interi
oare.

Lupenii ne re
zervă o glță ascen

siune spre înlățimi: blocul turn, 
început la o serie mai ffutrp, este 
aproape gafa. Lingă eț blocul В 
зов care va addndfți 200 d«* foitWW 
de muncitori. In central orașului 
șe găsește, pentru g satisface setea 
de cultură a omului de alei, cine
matograful „Cultural" — construc
ție modernă-

Am fost prin Valea Jiului și 
oeea ce m-a impresionat cel măi 
profund U i°Șt fimbigza perfectă 
intre sălbăticia muntelui ți civili- 
zațța adusă dl pmul vremurilor 
noastre noi.

M. STOIAN 
student

ȘTI ATI
...Rafflesia Arnold este numele 

uneia dintre cele mai mari flori cu
noscute în botanică ? Este o plantă 
parazită care trăiește pe tulpinile ar
borilor tropicali din insula Sumatra. 
Floarea are culoarea roșu aprins și 
are un miros puternic. Greutatea ei 
este de 6 kg, iar diametrul — de 
Circa un mytru.

...florile se pot conserva un an de 
Zile prin congelare? Prin congelare 
și ținere sub vid s-au putut păstra 
timp de un an trandafiri, care după 
decongelare au reînflorit în trei zile.

...în urma unei mUnci susținute 
de cîțivș pni de zile, lucratorii unei 
ferme zootehnice din Brazilia au 
reușit st obțină p nouă rasă de cai 
b<Mjpi a căror înălțime nu debă»«ste 
56 cm ? Cei 6 cai miniaturi au fost 
vînduți diferitelor grădini zoologice 
din continentul american.

...una dintre balenele ocenariului 
din California refuză s| mai mănîn- 
ce ? Medicul acestei instituții a con-

Locurile pitorești dtp munții Retezat atrag la fiecare sfîrșlt ЙЬ 
șăpțămînă гесі și șuta de oameni ai muțțctl din Valea Jiului, ama
tori de drumeția ș| priveliști montane de neuitat.

IN FOTQGR|A₽Ifi; Cel едй a pornit-o șpre Gura Zlata, face 
un mic popas igaihte dă a porni mai departe pe firul văii.

DE T O A * E
■ ... . . ■■■тем ■.iun. ------- :------------------------------

Operafli pentru 
redobîndirea mnmarlel

In ultimul timp, peurolpgii polo
nezi au efectuat citeva operații 
pentru redobîndirea memoriei slă
bite sau pierdute în urma trauma
tismelor sau tumgrilor creierului, 
înainte de efectuarea acestor ope
rații, s-au tăcut ani de-a rlpdul cer
cetări la Cențrtți dl neurpti^iologie 
ai Institutului de biologie experi
mentală al Academiei polone de 
științe.

’ La operația pentru redobîndirea 
memoriei se folosește așa-numitul 
aparataj stereotactic, care permite 
să se pătrundă în creier la o adîn- 
cime pînă acum inaccesibilă chi
rurgilor.

Locomotiva nr. 1
Prima locemoțivă eonsțTuită in Ro

mânia a fost opera metalurgiștilor 
reșițeni. Ea a fost terminată іц anul 
1873. Ieșind de pe porțile uzinei, ma
șina a tăcut primul său drum nu 
pe calea ferată, ci pe șosea, trasă 
de... bpi. Intimplarea se daterește 
nu unei dpfectiyni mecanice, pi tap, 
tului că pe acea vreme Reșița nu 

avea o legătură fproyiprS, Stația cea 
mai apfppiată de uzine a singurului 
drum de fier bănățean, construită in 
1860 se afiș la Qravița. Locomotiva 
reșițesnl, cu știția de domiciliu ia 
Timișoara, a participat ceva mai 
tlrîiu 11 O mare expoziție vieneză, 
unde s-a bucurat de multă atenție. 
Demn de a fi remarcat ești și fțțptul 
că upa dintre primele locomotive 
din lume, construită în Austria în 

statal că balena suferă de... avita
minoză. Tratarea balenei constituia 
o sarcină deosebit de dificilă, de
oarece „ea nu voia" șă înghită cap
sulele cu vitamine. Administrația 
ocenariului a hotărît atunci să in
troducă cu forța pe gura animalului 
medicamentele necesare.

...păsările trăiesc în munți pînă la 
o înălțime de cel mult 4 500 m ? 
La înălțimea de 6000 m au fost des- 
coperiți cîțiva fluturi. Se pare că 
vietățile care trăiesc la cea mai 
mare înălțime șîhf păianjenii. Ei re
ziști chiar la 7 500 m, hrănindu-se 
cu ceea ce le aduc» vîntul.

...delfinul, deșt are 96 de dinți, 
înghite hrana fără s-o mestece ?

...d» ее porumbelul simbolizează 
pgcea? Potrivit unii legende an- 
țișe grecești, zepl jăafeoiului ri-ă pu- 
tțjt o dată participa la luptă, deoa
rece în gașca sa de război își făcuse 
cuibul o porumbiță, p» atunci po
rumbelul a fost cpnșidaraț cș pasă
re a păciL 

anul 1852, purta numele „Timișea- 
ra". Lpcgipntiva nr. 1, fabricată la

Reșița, șj-a încheiat ultimul ei drum 
în parcul de mașini al Muzifaiui 
tehnic din București.

Matodl pentru asigurarea 
fidelitfiții conjugala

Pe una din insulele Hebridg exis
tă obiceiul ea înainte de a se Căaă- 
țgri, viitorii gineri să petreacă o 
noapte sțînd intr-un picior lingă „zi
dul îndrăgoștiților". Acesta este si
tuat la o înălțimi de 250 m pe țăr
mul stîncas a) Atlanticului. G singiî^- 
ră mișcare greșită și viitorul soț 
cade în prăpastie. Nu este de mizare 
că pe această insulă divorțurile șînt 
extrem de rare ; foarte puțini se în
cumetă să facă a doua oară o ase
menea experiență.

REPLICI 
CELEBRE

Y ♦ Urț spărgător șe introduce în- 
Ab-UB apartament și începe aă-1 te- 
’rorizeze pe locatar:

— Spune-mi imediat unde ții ba
nii, altfel e vai de tine I

— Și dacă îți spgn, n-n să-mi faci 
nimic ?

— N-o să-ți fac nimic,
— Adevărat ?

Adevărat!
— Bine, spun. Banii se află la 

c,B,e.
ф Spuneți-mi nu Obiect care nu 

a exlștat сц zece ani în urmă.
— Eu I — răspunde Frita, un Ы- 

iețpi dp 1 «pi.

ф Mama: Șă nu-1 mai inviți la 
Mi pe Dietrich I

Erich : De ce, mămico I
Mama '• Este un băietei rin.
Erich: Bine, mămice, am să 

mă duc eu la ei.

♦ Solia:
— prietenul ăsta ai tău e prost

Crescut. Am ștat cu el de vorbi • ju
mătate de oră și în timpul ășla a 
căscat de vreo 15 ori.

Soțul î
Draga mea, probabil ei vroia 

și el si spună ceva.

lip geamhaș își lauțță mafia 
către gn amator;
' — Am pentry dumneavoastră un 
cal gțozav. Are 5 ani, aleargă 20 
de kilometri în galop, iără sa-|| În
cetinească viteza nici o clipi.

Nu e pentru mine.
De ce mă rog ?

— Păi, drumul meu de acasă 
pînă Ia piață eșțe de 15 km, înseam
nă că, dacă îți cumpăr calul ăsta, 
mai am de făcut 5 km pe jds.
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BILANȚ 60 de brigdzi tn întrecere
in ряде
DE SĂRBĂTOARE 
■>i»Wi»4*»nn чее«і im«w 41 

1^““*"“““Intrecînd reali
zările din lunile 
precedente, țnine- 
rii de la Teliuc 

au extras In iulie, peste prevederi 
3 051 tone minereu de fier. In ace
lași timp, ei au mărit conținutul de 
fier' din minereul extras, trimițînd 
astfel furnalelor de ța ț-iunedoara și 
Călan, în plus, o cantitate de mi
nereu din eara se pot produce cir
ca i OO tone fontă.

Bilanțul pelgjr șapte luni cure 
s-au fncheiat arată că din abatajele 
minelor de fler de la Teliuc s-a ex
tras cu 39 900 tope minereu țpai 
mult decît era planificat, ta îuirș- 
prindprea minieră Țebea din raionul 
Brad, ș»a pxțrgs ІД Rlus de ța Spaș» 
putui anului 2100 tone cărbune e- 
nergetic.

PITEȘTI
Din bazinul car

bonifer „Schitu 
Golești" a sosit 
vestea, că de Ia 

începutul anului șl pînă acum, mi
nerii de aici au extras o cantitate 
de lignit cu circa 100 000 tone mai 
mare decît producția realizată în 

fțară în întregul an 1938. Incepînd 
din 1959, în acest bazin carbonifer 
s-a extins armarea metalică, meto
dă deosebit de eficientă, astfel că 
în prezent 30 la sută din volumul 
cărbunelui extras se scoate prin 
procedeul amintit.

' Șl noua între-
TIMIȘMRA prindere minieră 

„Moldova Nouă" 
vestește impor

tante succese de Ziuă minerului, 
sărbătorită aici pentru prima dață. 
Principala realizare este un conți
nut cuprifer mai mare decît preve
derile. In același timp, prin spori- 
rea productivității muncii cu peste 
10 la sută, planul producției din 
prima lună de activitate a fost . de- 
jpășit în seatorui extracției cu зоо 
tone, iar la preparație cu 10 000 
tone.

*4 Veșțl sosite din
BAIA MARE exploatările mi- 

* niere ale regiunii
Maramureș anun

ță că luna trecuță peste 70 la sută 
din brigăzile minei Herja și-au de
pășit planul. La Cavnic, minerii se 
mîndresc îndeosebi prin faptul că 
au îmbunătățit calitatea minereului, 
ajutîndu-i astfel pe preparatori să 
depășească cu circa 5 la sută planul 
de concentrare în metal al minereu
lui. Și la Baia Sprie luna iulie s-a 
dovedit rodnică.

Munca minerilor băimăreni a fost 
ușurată de la un an la altul prin 
mecanizarea continuă a exploatări
lor. Numai anul acesta s-a cheltuit 
îp acest scop 20 milioane lei.

(Agerpres)

■ Puternice artere de alimentare eu gțțe naturale a termocentralei 
Paroșeni.

(Urmare din Pațț- J-a)

f n Petrila ІЛ sectorul tâl ț(
*-* dincolo de granițele minei 

g spui ii In heogie lurjd mjn^rul 
tonelor de cărbune extrase din' a- 
bataje, a melrilgr (lîștigati № plus 
la înaintarea In adîneurl 6, * și 
apoi 8 și chiar 10 tone de cărbune 
în fiecare zi, pentru fiecare mi
ner,- 100, 140 și apoi aproape 200 
m viteză de înaintare prin stratu
rile de cărbune — șlnt rezultate 
care au tentat și alte brigăzi.

Bste important ecoul inițiativei 
comunistului iQșzlp Ștefan fn toa
te abatajele Văii Jiului. Cea mai 
deosebită semnificație o are însă 
pentru mine Petrila. Alei s-a con
stituit un adevărat nucleu da bri
găzi al randamentelor Înalte, fn 
sectorul III s-a ajuns fn aeește 
Zile d» după Congres ca 55 la sută 
dlfi totalul brigăzilor sd extragă 
gfte doud cîatMrl de găfbung pe 
schimb și aripq de abataj cameră. 
Ce înseamnă de fapt aeesfg fâuă 
cîmpuri ț Răspunsul ește simplu. 
Inițiativa ІцІ I.asțio a copdut la 
realizarea peste plan țp gceșt an 
a 2 500 tarte de cărbune. produc
tivitatea pe sectar a crescut «țg 00 
kg de cărbune față de plan, lat pe 
exploatare cu 370 kg fald de pri
mul an al șesenalului. Există deja 
o seamă de brigăzi cg cele țon- 
duse de comuniștii Purdg Constan
tin, Cișlaru fon și Bartak losif

DwmlnlcA I» tone*

Bogat program
La Lonaa, minerii ți familiile lor 

sărbătoresc Ziua minerului la iartă 
verde, în lunca Jiului. Tpt aici îți 
vor petrece ziua lor și minerii dip 
Petrila. Ca atare. în acest loc se 

și wW deu* 0
artiști amatori, ai clubului muncito
resc din idealitate și ței ai cigiglui 
muncitoresc din Petrila și bineînțe
les sportivii din cele dguă locali
tăți, pentru a da sărbătorii Străin 
cirea cuvăniță, cadrul festiv. Din 
j ogramul comun reliefăm cîteva 
manifestări cultural-sportive menite 
să aducă o notă sărbătorească în 
mijlocul minerilor ce-țj petrec ziua 
lor

In ziua de 7 august brigada ar
tistică de agitație, corul șl orches
tra ge muzică populară din Lenea 
vor furniza un spectacol de călită- 
te, pe măsura exigentei publicului. 
Brigada artistică de agitate, avîndu-i 
ca instructor pe Craibic losif va 
prezenta programul „Cit ești de tî- 
nără, mini" pe un text de Hlopețchi 
Vasile. Amuzant, atractiv și instruc
tiv, fn același timp, programul bri
găzii artistice de agitație va furni
za un byn spectacol. Tot cu aceas
tă ocazie corul, dirijat de prof. Po
pa Gheorghe, prezintă un program 
djn pare spicuim: „Partid, lumina 
vieții noastre", „Țară scumpă, să 
trăiești", „Cîntecul nopții", „Noroc 
bun", etc. Pentru amatorii de fol
clor, orchestra de muzică populară, 
s-a pregătit intens- Sub bagheta 

ecue |Rerg coițjțfijt cu vljeze dt P‘ 
йнмге Se ?$—Ж а s» іиій 
дііа Jnsepmnd о înaltă product 1- 
vitale a muncii și mai ales o bază 
soiiW iMid egtr^reg tpitiătir 
vei la tgale brigăzile, pentru înde
plinirea eu cinste в sgroWldf 1'9- 
sate de 'Congresul partidului in
dustriei carbonilere a țări),

7”b constatare interesantă am
făcut șl noi. In șectorul 111 

majoritatea Covlrșitoare д' brigăzi
lor sini cu sarcinile de plan depă
șite- far sectorul 11 care mulți 
vrepte era rămas In urmă a renun
țat la această tradiție. Brigăzile de 
aici, printre earg cele conduse de 
Sidorov Vasile. Munteanu petru și 
alții pășesc In cadența vioaie a ce
lor mai buni mineri petrileni. in
ginerii și tehnicienii de la mind 
șlnt mereu prezenți fn abataje, a- 
colo unde se h<?(drdșfe de fapt 
soarta producției de cărbune.

Я A ină veche eu întinse șl bo-i V1 "* gate cîmpuri de cărbune fn
adîneurl, Petrila stă și astdzi la 
rînd cu cele mai bune colective 
minlerești ale Văii Jiului. O ini
țiativă valoroasă s-a născut In g» 
batajele ei, iar minerii au îmbră
țișai-o la toate minele din Vale. 
Ca un ecou, la chemarea unui mi
ner comunist sutele de brigăz£_ de 
mineri trimit la ziuă în șuvoi din
ce In ce mai bogat comoara din 
inima munților.

■— ———

AL. VASIU

eultural-șportiv 
prof. Popă Gheorghe orchestra va 
executa o serie de melodii printre 
care: o țnvîrțitȘ ți ug brțu din 
Banat. In continuare, în program, se 
mai înscriu : „Bade, spicule de jrîu", 

МцпИарУ ШИ- ШИ N 9” 
joc, sold vioară Brînză Enache, 
„Mîndruiiță dorul țău" în interpre
tarea solistei vocale Costina Flo
rian, o învîrtită ți o ardeleană, in
terpretată la două clarinete de Ka
raites Gheorghe și Vasca Ioan, „Eu 
doinesc, codrul răsună" — solist vo
cal Măteșan loan etc.

Ziua de 8 august va începe cu o 
înțjlnire cu сорЩ ou tema „Ge e ța
ța?" și v^ continua cu cîteva ma
nifestări sportive ; joc de popice în
tre sectorul VII Jieț și I.L.L. și un 
joc de fotbal care Opună sectorului I, 
sectorul II. Pentru copiji între 5-7 
ani, concurs de triciclete. Seara, 
clubul muncitoresc Lonea va pre
zenta un program cu toate formați
ile, iar în încheiere o seară dan
santă.

8, MARIN

PROGRAM DE RADIO
8 aygasf

PROGRAMUL I. 0,00 Concert de 
dimineață; 6.53 Recomandări din 
program,- ?,0O Radiojurnal; 7,16 
Cîntă Gloria Lasso; 8,00 Sumarul 
presei- 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii ; „Viieiidții"; 9,30 
Răspunsuri muzicale scrisorilor 
dvs. Jm program melodii tmpu- 
lare; 19,60 Pagipi djp muzica de 
halet 10,30 Mari interpret! de o- 
peră; 11.00 Cîntă sextetul „Vieto- 
ria"; 11,15 Emisiunea „Cinema" 
11,30 Valsuri interpretate de fan
fară; 11,45 Recital Nicolae Tăranu; 
1Ș(OO Buletin de sliri; 12,QS Melo
dii populare; 12,30 Recomandări 
din program,- 12 ’5 Mic dicționar 
de mgzică ușoară --- litera F; 13.30 
De țbțte pentru toți; 14.25 Ion 
Voicu ihiernretind poemul opus 25 
de ЙтШ Chaușspn; 15,0Q Anj din 
opere; 15,16 Program de muzică 
populară cerjdă de aspulțălpri; 
15.45 Vitrina cu noutăți de muzi
că ușoară; 16,00 Concertul nr. 1 
în Do major pentru pian si or
chestră de Beethoven; 16,38 Cih- 
țece inspirate din Viața minerilor; 
J6.55 Mic dicționar de muzică u- 
Sdară - - litera E — grpor*™ In ce
rerea =sseultătoril0r (II); 18.00
Conner' nentrg oamenii mun
cii aflati la odihnă; 18.30 Pie
se pețjtru pian,- 18.45 Muzică u 
șpară ițjțefpretatjȘ de Gică Petțes- 
vh; 19.00 Mâlinou dânșanț; 19,30 
Cehîonețe,- 2B.BQ Radiojurnal; 20,20 
Teatru la mlcrofpn: „Lțdy Win
dermere și evantaiul ei", comedie

МВЮІСІТДТВ

Q C.L. Produsa industriala 
PETROȘANI

ANUNȚA»
toata т^яажішііе d« confecții din Vatea Лц|ц| 
ata Q.C.L. Produsa industriale Petrefani 

au sosit ’ uniforme fcotare pentru biiefi fi tel* 
Tn sortimente

NOI, 
FRUMOASE,

PRACTICE, 
REZISTENTE.

Pirinfi, rețineți: яежотіі de ioamnA te 
apropie, eumpirafi copiilor dv. elevi din Hmp 
uniforme fcolape, peplru a «vM« «flfemarai** I 

■ ........ I —I — w‘S»'iiri, ' '!» .i/iiwir*-*—ЙА»

........ ..

I. C. R. T. I. PETROȘANI
ANUNȚA

in toate magazinele O.G.L. prgdusț industriale din Valea Jiu
lui ț-au redus temporar prețurile intepjnd <?U dț’.ți £« 2$ ідЩ p|M
la 31 august a.c. la următoarele artițglă; 

Preț vechi Preț no» 
Metmf .Țesături de mătase (metrul)

Art. Răduc. tapriiMl 28
Art. lulia imprimat se 23,40

Art, Rusalca imprimat 19.40 1150
Art. Voal Primăvara impîiWăt 34.5C

Art. Corina imprimat 22,96 14,90

Art. Oltenia Imprimat' ai.70 14,10

și altele precum și Ia:

• Confecții de vară pentru femei, bărbați si copii cu 30%

« Tricotaje da ppmDăș, jir* clntețlțe și ріаі«|* ш'іііЙІаІ' «M

• Lenjerie bărbătească țl adolețeenti cu *1%
• Poșete, sacoșe și genți voiai eu :-5%

• Alte aftigele țn(f<j 30^46%
Vizitați magazinele bine arirovizlonate și folpșițj-y| 

jele oferite.
c|e avantș

Vinderea șe face șl cu plgța, in rțte.

de Oscar Wilde; 21,25 Soliștii Gigi 
Marga, Luigi Ionescu, Paul Ankâ, 
Anita Zuhovici. Gianni Morandi, 
Aznavour și prchestrele: Radiote- 
levjtiuniî române, Joe Loss, Paul 
Ghentzer, Karl Krautgartner vă 
invită la dans; 22,00 Radiojurnal 
Buletin metegralpgic Spart; 32,30 
De la charleston la twist; 03,23 
Djh creația enesciană vă prezen
tăm Suita I opus 9 în Do maior 
pentru orchestră — interpretează 
orchestra șiptfdnieă a Radiotelevi 
ziunii. dirijor Emanuel Elanescu;
’’ 52 Buletin de știri

PROGRAMUL II 6.00 Valsuri 
- ocale «i orchestrale; 6,30 Potpu
riuri interpretate do fanfară; 700 
Melodii populare; 7.25 Recoman
dări din urogram; 7,30 Radiojurnal; 
7.45 Melodii nretniate Ія festivalu» 
rile de mujică ușoară de la Ma
maia,- 8,00 Clubul voioșiei: 8,30 
Piese simfonice de mare populari
tate; 9,30 Anunțuri, muzică: 9,45 
Emisiune muzidală pepțru ₽ei mici; 
10.00 Cu cîntecul ți jocul nrin lu
mea intreaaă; 10,30 Buletin de 
știri; 10,35 Ilustrate muzicale; 
11,00 Glelul „Grațe ale muzicii șl 
tradițiile lpr"; SalzbuFcr; 13.00 Me
dallion ; Victor Ion Pena; 12,16 La 
microfon muzica ușoară: 12.45 Se- 
lesțiuni din opereta „Culegătorii 
d» stele" de Florin Gpmlșel; 13,00 
Concert de prlnz Inspirații es. 
tivale in muzică; 14,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic,- 14,10 
țecemandări dl» prestai»; la.lS 
Le microfon orchestra ăe muzici 

—HL

ppnulară a Radiotelevizlunil — |n 
program poi înregistrării Ц.39 
Cine știe clștlgă; 15,15 Cîntă N1- 
coi»₽ Nitescu — muzică ușoară; ,
15.29 Dansuri instrumentale de 
Prgkgfiev; 15,44 Arii din operei 
16,00 Emisiune de jocuri populare,- , 
16,36 Muzică ușoară; 17,00 Mu» 
zică interpretată de fanfară: 17,15 
Cărți care vă așteaptă; 17,30 Piese 
instrumentale: 18,00 Varietăți tnu- 
zicale, 19,60 Byletia dț știri; 19,05 
Invitatul emisiunii; tenorul Ion 
Piso; 19,30 Călătorie muzicală prip 
regiunea Oltenia; 20,00 Mari in
terpret; : Claudio Arrau; 20.15 
Nâul ciclu de țmisiuni j „Parisul Si 
cțnleoele sale1', 21.00 Radiojurnal; 
21.20 Program de romanțe: 21,45 
Pagini umoristiee; 22,00 In așță- 
seară 30 de minute eu orchestrele : 
Electrecerd. Kurt Edelhagen. Jean > 
Michel Riff șl Boris Sakelaroy,-
22.30 Veci care au cucerit lumea : 
I.ette Lehmann șl Tita Rufta; 29.00 
Buletin de știri; 23,05 Mav’.că de 
dans de-a lunoul meridianelor- 
Ѳ.Й Buletin de știri.

nnematacrrafe
s august

PETROȘANI «• 7 NOIEMBRIE 
Pensiune» Boulanka; REPUBLICA: 
bțiuă etaje de fericire,- LONEA' 
Harm; ISCRONI; Ineuweturi 
blestemată, ANINOABA; SmW- 
tfatul din Altena; VULCAN; Co
misarul Maigret se înfurie: PAR®- 
ȘfiNÎ: Elena din Ttoia.- ВАЯВА» 
T8NII Lț strada; URICANI; Rșă» 
din casa roșie.
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PREZENTE romanești
SOFIA 6 (Agerpres).
In seara zilei de 5 august pe 

na Teatrului de Operă și Balet 
Varna au apărut în spectacolul 
opera „Aida" artiștii români
naida Pally, artistă a poporului 
Ia' Teatrul de Operă și Balet 
R. P. Române, și tenorul Titus Mo- 
rafu, de la Opera din Timișoara. 
Agenția B.T.A. anunță că cei doi 
artiști s-au bucurat de un mare 
succes.

Situația din Cipra la discuția 
Consiliului dc Securitate

NEW YORK 6 (Agerpres).
Joi seara, în Consiliul de Secu

ritate au continuat dezbaterile în 
legătură cu situația din Cipru.

Delegatul Marii Britanii, Roger 
Jackling, a exprimat părerea că 
hotărîrile privind prelungirea man
datului președintelui Makarios, al 
Camerei Reprezentanților, precum

Puternice atacuri date
« • -»
4 Г

de forțele patriotice
SAIGON 6 (Agerpres).
Vineri s-a anunțat că forțele pa

triotice sud-vietnameze asediază de 
trei zile pozițiile deținute de tru
pele guvernamentale la 
localitate situată la 30 km 
Agenția France Presse 
că aici se desfășoară „o 
tălie ca la Dien Bien Phu‘ 
lie în care în timpul războiului de 
eliberare a poporului vietnamez 
împotriva trupelor colonialiste fran
ceze, acestea au suferit o grea în- 
frîngere). Un purtător de 
militar american a declarat 
zițiile de la Duc Co sînt 
încercuite. Cîteva sute de 
tiști sud-vietnamezi, care 
lansați într-o încercare de a 
ge încercuirea, sînt supuși 
puternice atacuri. Aeroportul

Duc Со, 
de Pleiku. 
apreciază 
nouă bă-

1" (bătă-

cuvint 
că po- 

complet 
parașu-

au fost
spar- 
unor 

de la

LA CASA ALBA

reuniune a Consiliului 
Securității, consacrată 
Vietnam. Reuniunea, 
de secretarul de pre-

WASHINGTON 6 (Agerpres).
La Casa Albă a avut loc joi sea

ra o nouă 
Național al 
situației din 
caracterizată
să al Casei Albe, Bill Moyers, ca o 
„sesiune de lucru" a audiat un ul
tim raport al generalului Maxwell 
Taylor, fost ambasador al S.U.A. Ia 
Saigon. Deși nu s-a făcut cunoscut 
conținutul raportului, agențiile de 
presă rețin în informațiile lor afir
mațiile specialiștilor militari ame
ricani că unele aspecte militare ale 
problemei vietnameze sînt „foarte 
serioase” și „grave”. Se pare că 
Taylor aduce în raport unele as
pecte noi legate de evoluția ulti
melor evenimente din Vietnam. 
Potrivit agenției Associated Press,

Mari comenzi de materiale 
le rlilo hote le Peetatoi

NEW YORK 6 (Agerpres).
In urma recentelor hotărîri ale 

guvernului S.U.A. de a mări capa
citatea forțelor armate din Vietna
mul de sud, Pentagonul a făcut în 
ultima vreme mari comenzi 
niilor care lucrează pentru 
tria de război. De 
nistrația maritimă 
mandat companiei 
chine and Foundry 
be în sumă de 17
O comandă similară a fost făcută 
companiei „Intercontinental Manu
facturing Company". Comenzile de 
armament și _ echipament militar 
plasate corporației „Beli Aerospace" 
se ridică la 50 milioane de dolari. 
Alte companii americane au primit 
comenzi asemănătoare însumînd 
milioane de dolari.

compa- 
indus- 
admi- 
a co-

curînd 
militară 
„American Ma- 
Company" bom- 
milioane dolari.

mai 
el 
de

poate fi folosit de 
aflindu-se sub bă- 
mortiere al forțe-

Duc Co nu 
citeva zile, 
taia focului 
lor patriotice. Aprovizionarea uni
tăților încercuite se face numai în 
timpul nopții, prin parașutare.

La Saigon, un purtător de cuvînt 
american a anunțat că joi, ca ur
mare a unor „accidente diverse", 
patru avioane americane și sud- 
vietnameze au fost pierdute sau 
grav avariate.

Pe de altă parte, după cum anun
ță agenția France Presse, 
rile trupelor sud-vietnameze 
iulie s-au cifrat la 1335

pierde- 
în luna 

morți,
1 765 răniți și 750 dispăruți. Patrio- 
ții sud-Vietnamezi au capturat, 
asemenea, în această perioadă 
mare cantitate de armament.

de
о

i-а cerut lui Taylor să 
Consiliul Național al 

raportul prezentat

re- 
Se- 
lut

Johnsoh 
pete in 
curității 
miercuri.

Se menționează, de asemenea, 
prezența la reuniune, pe lingă prin
cipalii . consilieri militari și diplo
matici ai președintelui Johnson, a 
lui Averell Harriman, întors recent 
dintr-o călătorie în mai multe țări 
din Europa și care i-a prezentat lui 
Johnson un raport pe marginea a- 
cestei vizite.

LIMA. Un comunicat dat publi
cității de guvernul Peruvian anun
ță că în apropiere de Pucuta (de
partamentul Junin), in centrul Re
publicii Peru, a avut loc o puterni
că ciocnire armată intre forțele 
guvernamentale și unități de parti
zani. La lupte au participat unități 
de aviație, numărul victimelor, 
potrivit comunicatului oficial, ridi
ci ndu-se la 12 morți și numeroși 
răniți. Autoritățile au trimis impor
tante întăriri militare în această 
regiune.

K-UWEIT. Agențiile de presă a- 
nunță că la Dofar (provincie din 
protectoratul Oman, situat în sudul 
Peninsulei Arabe) continuă să aibă 
loc lupte înverșunate între pa- 
trioții omanezi și trupele colonia
liste engleze. In ultima vreme, în 
ciuda măsurilor represive ale au
torităților, Frontul de eliberare din 
Dofar a lansat numeroase atacuri 
impotriva trupelor engleze.

TOKIO. Puternicul taifun „Jean". 
care a bintuit o zonă de 200 de ki
lometri deasupra Mâni Japoniei, a 
atins în ultimele 24 de ore și re
giunea Yamaguchi — Hiroșima. 
Plnă acum au murit 19 persoane, 
iar 35 au fost rănite. In localitatea

ți schimbarea sistemului electoral 
agravează Situația din Cipru și 
contravin acordurilor dintre Cipru 
și puterile garante (Anglia, Turcia 
și Grecia). Bl a insistat asupra va
labilității acestor acorduri, cu toa
te că, după cum se știe, la ședința 
precedentă a Consiliului de Secu
ritate, ministrul de externe cipriot, 
Spyros Kypriănou, a declarat că 
ele nu au putere legală, fiind în
cheiate în condiții de inegalitate. 
Reprezentantul sovietic, Platon 
Horozov, a spus că problema ci
priotă trebuie soluționată pe baza 
independenței politice, suveranității 
și integrității teritoriale a țării, pe 
baza respectării drepturilor ciprio- 
ților greci și turci. El a subliniat 
necesitatea retragerii trupelor stră
ine și a lichidării bazelor străine 
din insulă.

Reprezentantul Turciei, pe de o 
parte, șl reprezentanții Ciprului și 
Greciei, pe de altă parte, au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor In problema discutată, polemica 
dintre ei căpătînd uneori forme as
cuțite. Ministrul de externe cipriot 
a subliniat că singura modalitate 
de a înfăptui pacea în Cipru este 
de a-i lăsa pe ciprioți să-și hotă
rască singuri

Următoarea 
de Securitate 
august.

viitorul lor.
ședință a Consiliului
va avea loc luni 9

AGENȚIA FRANCE PRESSE

* Consultările pentru formarea 
noului guvern

ATENA 6 (Agerpres).
Primul ministru demisionat, Ata- 

nasiadis Novas, a fost primit în 
cursul după-amiezii de vineri de 
regele Constantin în vederea dis
cutării posibilităților de soluționa
re a crizei politice din Grecia, 
acest prilej regele l-a pus în 
rent 
care 
șefii 
miți
niunea de centru.

făcută ziariști., 
că regele ur- 
sîmbătă o se- 
ale partidului

Cu 
cu
pe 
cu

pe Novas cu întrevederile 
le-a avut pînă în prezent 
partidelor politice, și cu anu- 
reprezentanți ai partidului U-

Intr-o declarație 
lor. Novas a arătat 
mează să primească 
rie de personalități
Uniunea națională radicală (E.R.E.). 
„Cred, a declarat Novas, că stadiul 
consultărilor va fi astfel terminat 
și că după aceasta, poate în cursul 
zilei de mîine (sîmbătă — N. R.) 
regele va desemna o personalitate 
pentru a forma noul guvern".

In curînd deschiderea campaniei 
pentru alegeri în R. F. 6.

BONN 6 (Agerpres).
La Sfîrșitul acestei săptămîni se 

deschide în Germania occidentală 
campania pentru alegerile generale 
de la 19 septembrie la care 
38 500 000 alegători sînt chemați să 
aleagă un nou Bundestag. Dumini
că, partidul guvernamental U.C.D. 
a convocat o mare întrunire în ora
șul industrial Dortmund, la care va 
lua cuvîntul cancelarul Ludwig Er
hard. O săptămînă mai tîrziu, în a- 
celași oraș, Parțidul social demo
crat din opoziție va ține, de ase
menea, un miting.

In ianuarie a. c., cele patru par
tide reprezentate în Bundestag —

Konrad 
creștin-socială 

de Franz Iosef Strauss, 
social-democrat condus de 
Berlinului occidental, Willy 
și Partidul liber-democrat

desfășoare „o campanie e- 
obiectivă și leală" și să 

cheltuielile electorale la 
milioane mărci pentru fie- 

Marțea trecută la

Despre ultimele evenimente 
din America Latină

după cura se știe, cu începere de la 
■4 august, a dispus prelungirea cu 
încă 30 de zile a suspendării ga
ranțiilor constituționalei.

Uniunea creștin-democrată sub con
ducerea fostului cancelar 
Adenauer, Uniunea 
condusă 
Partidul 
primarul 
Brandt,
al vicecancelarului Erich Mende au 
realizat un acord electoral unic SZr 
analele politice ale Germaniei. 
Prin acest acord, partidele s-au an
gajat să 
lectorală 
limiteze 
circa 15
care partid.
Bonn a fost înființată o comisie de 
mediere. Acordul prevede că parti
dele își vor limita campania de a- 
fișe electorale la ultimele 30 de 
zile înainte de alegeri și propagan
da electorală în presă la ultimele 
8 zile.
gistrat 
U.G.D.
acordul prin publicitatea 
cotidienele din landul 
Wuerttemberg.

Comisia de mediere a înre- 
de pe acum o 
a fost acuzat că

plîngere. 
violează 

făcută în 
Baden-

b

in
Bolivia, Venezuela 
fost atacate unele
întreprinderilor nord-amert-

ultimul 
și Ecua- 
instala-

PARIS 6 (Agerpres).
Referindu-se la lupta. .. dusă de 

patrioții din Unele țări din Ameri
ca Latină împotriva guvernelor ne
populare și ă aservirii economiei 
țărilor lor societăților străine, a- 
genția France Presse face un bilanț 
al ultimelor evenimente.

Astfel, se arată că, 
timp în 
dor au 
ții ale
cane. In cursul ultimelor săptămîni, 
între trupele regulate și patrioți au 
avut loc numeroase ciocniri. Nu
mai în Venezuela, în urma opera
țiunilor recente ale patrioților în
treprinderile petroliere străine au 
suferit pagube în valoare de 5 mi
lioane franci. Potrivit agenției, în 
Peru se dezvoltă cea mai puternică 
mișcare de partizani formată din 
țărani înarinați. Guvernul peruvian

Kiu Siu, 1500 de case sini inun
date.

OTTAWA. De două săptămîni 
de cînd lucrătorii poștali din Mont
real se află în grevă, peste 17 mi
lioane de scrisori și colete poștale 
nedistribuite s-au stocat la oficiile 
din oraș. Intre timp, negocierile 
pentru reglementarea conflictului 
de muncă nu au dat rezultate. Gre-

O vizită neașteptată la Seul
SEUL 6 (Agerpres).
După cum anunță agenția sud- 

coreeană de presă comandantul for
țelor militare aeriene ale S.U.A. din 
Oceanul Pacific, generalul Harris, a 
sosit într-o vizită neașteptată la 
Seul. Oficial, se spune că scopul 
vizitei lui Harris la Seul este „ins
pectarea bazelor militare america
ne din Coreea de sud". Observa
torii politici subliniază, însă, că 
vizita lui este strîns legată de re
centa consfătuire a generalilor a- 
mericani de la Honolulu consacra
tă escaladării războiului în Viet
nam și de planurile de trimitere în

t

trupelor sud-

al Coreel 
Reuter, a

de 
fă- 
că 
să 
de

Vietnamul de sud a 
coreene.

Ministrul de război 
sud, anunță agenția
cut o declarație în care a arătat 
Statele Unite au căzut de acord 
doteze cinci divizii sud-coreene 
infanterie în schimbul dislocării 
unei divizii de 15 000 de soldați și 
ofițeri sud-coreeni în Vietnamul de 
sud. Pînă în prezent. Coreea de 
sud a dislocat în Vietnamul de sud 
un efectiv de 2 500 de soldați și o- 
fițeri care participă, deja la lup
tele împotriva patrioților sud-viet- 
namezi.

în vîrstă de 60 de ani, Tzuiukatzu 
Nanry. El este a 12-a victimă a 
bombardamentului de la Nagasaki, 
care a încetat din viață la acest 
spital în cursul anului curent. La 
9 august 1945, Nanry se afla la 4 
km de epicentrul exploziei atomice 
de la Nagasaki.

gistrat în momentul erupției un 
cutremur de pămînt de gradul 7 
care a durat zece minute. Vîntul 
a împrăștiat cenușa provenită în 
urma erupției pe o rază de mai 
multi kilometri.

SANTIAGO DE CHILE. Camera 
depulaților a parlamentului chilian

PE SCURT • PE SCURT

ROMA. Autoritățile italiene care 
anchetează cazul celor zece condu
cători ai Mafiei, aflați acum sub 
stare de arest, au emis o cerere 
de extrădare a patru persoane im
plicate în aceeași afacere care 
află In Statele Unite. După cum 
știe, cei 10 criminali au fost 
restați luni de poliția italiană 
colaborare cu Interpolul.

se 
se 
a- 
în

viștii s-au 
majorările 
guvern.

declarat nesatisfăcuți 
de salarii propuse

Agențiile de presă

de 
de

RABAT.
nunță că miercuri s-a înregistrat lă 
Rabat o temperatură de 43 de gra
de la umbră, iar în localitatea 
Yusufi temperatura a ajuns ta um
bră la 48 de grade.

a

TOKIO. La spitalul victimelor 
bombardamentului atomic de la 
Nagasaki a încetat joi din viață,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, atr. Republicii nr. 56. Tel. interurban S22, automat 269.

a adoptat un proiect de lege gu
vernamental prevăzind naționaliza
rea „Companiei de electricitate 
din Chile", filială a companiei a- 
mericane „South America Foreign 
Power". Proiectul de lege urmea
ză să fie transmis Senatului.

TOKIO. Vulcanul Sakutura din 
apropierea localității Kagoshima a 
început să erupă. Din craterul 
vulcanului s-a ridicat o coloană de 
fum negru pînă la o înălțime de 
2 000 metri. Seismografele au înre-

HELSINKI. In localitatea Au- 
lanko (Finlanda) s-a deschis cel 
de-al doilea simpozion internațio
nal pentru cercetarea
scoarței pămîntului, la care 
cipă cunoscuți oameni 
din diferite țări

de 
ale lumii.

mișcării 
parti- 

știintă

cum anunță 
vest-germane

41

orga-BONN. După 
nul sindicatelor 
ziarul „Welt der Arbeit" — in de
cursul ultimului an costul vieții în 
R.F.G. a crescut cu 4 Ia sută. Nu
mai prețul la cereale a crescut în 
această perioadă cu 10 Ia sută.
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