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IN CINSTEA EHEI DE 23 AMtST
In acest an la Paroșeni

S-au furnizat peste plan 
3 milioane kW ore energie electrică

Hotărît să întîmpine 
cea de-a 17-a aniversare 
a eliberării patriei noastre 
cu rezultate sporite în 

. procesul de producție, 
colectivul termocentralei 
Paroșeni s-a străduit să-și 
îmbunătățească continuu 
activitatea în întrecere, 
prin aplicarea metodelor 
înaintate de muncă. Acest 
lucru, a permis ca în pc 
rio^da 1 ianuarie — 1 
august . a.c. planul de, 
producție la energia elec
trică să fie depășit cu 
peste 3.000.000 kilowați/ 
ore. Rezultate bune au 
fost obținute și la redu
cerea prețului de cost. 
Уаіоагеа economiilor în
registrate de la începutul

J

Nesajul adresat de ййге 
Comitetul Centrai

al Partidului Muncitoresc Romîn 
ziarului „Sclnteia"

Către
Ziarul „Sdnteia**

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la apariția primului nu
măr al „Scinteii", Comitetul 
Centrai al Partidului Muncito 
resc Romîn salută și felicită cu 
căldură colectivul redacțional, pe 
colaboratorii și corespondenții 
voluntari, muncitorii tipografi și 
difuzorii ziarului, pe toți lucră 
torii din presa țării noastre.

In anii grei ai ilegalității. 
„Scînteia“, „Lupta de clasă" și 
celelalte publicații comuniste — 
armă de răspîndire în mase a 
cuvîntului partidului, de propa
gare a ideilor marxist-leniniste 
— au chemat și organizat clasa 
muncitoare, țărănimea muncitoa
re și pe ceilalți oameni ai mun
cii la lupta împotriva exploatării 
și asupririi celor ce muncesc, 
împotriva politicii de fascizare a 
țării și a războiului antisovie- 
tic, pentru răsturnarea regimu 
Iui burghezo-moșieresc și inde
pendența națională a țării. Du
pă eliberarea patriei și instau
rarea 
sa a 
dului 
lupta pentru consolidarea pute
rii populare, pentru mobilizarea 
energiilor 
lui popor 
construire

Partidul 
de zi presa, 
spiritul principialității, al sluji
rii devotate a intereselor poporu
lui, al respectului față de adevăr. 
Urmînd cu consecvență linia 
partidului, îndrumările și indi
cațiile conducerii de partid, pre
sa comunista din țara noastră 
și-a cîștigat stima și încrederea 
milioanelor de cititori, prețuirea 
și dragostea lor.

Mărețul program al desăvîrși- 
rii construcției socialiste, trasat 
de Congresul al lll-lea al parti
dului, ridică în fața „Scinteii" 
și a întregii prese de partid sar
cina de ai-și spori neîncetat ro
lul de organizator, agitator și 
propagandist colectiv în lupta 
pentru traducerea în viață a po
liticii partidului. In centrul în
tregii ei activități trebuie să 
stea problemele întăririi și dez
voltării bazei *ehnico-materiale a

societății și a relațiilor de piu 
ducție socialiste, ale creșterii 
continue a producției industriale 
și agricole, ale ridicării nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. 
Mobilizînd masele largi ale po
porului la înfăptuirea sarcinilor 
însuflețitoare ale planului de 
șase ani, presa comunistă tre
buie să fie o tribună a experien
ței înaintate a organizațiilor de 
partid, a oamenilor muncii în 
lupta pentru creșterea producției 
și productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, pentru îm
bunătățirea continuă a calității 
nroduselor. pentru larga extin
dere a întrecerii socialiste. Sus- 
ținînd cu pasiune ceea ce este 
nou și valoros, presa are în ace
lași timp datoria să combată cu 
hotărîre și intransigență tot ceea 
ce împiedică 
toți dușmanii cauzei socialismu
lui.

Instrument
re a conștiinței socialiste, de e- 
ducație partinică, presa este che
mată să lărgească și să îmbună
tățească necontenit propaganda 
marxism-leninismului, să lupte 
pentru puritatea învățăturii mar- 
xist-lenimiste, să combată cu fer
mitate influențele ideologiei și 
moralei burgheze, să educe pe 
cititorii ei în spiritul patriotis
mului socialist și internaționalis
mului proletar.

Presa din țara noastră are mi
siunea de a milita și pe viitor 
pentru prietenia de nezdruncinat 
cu poporul sovietic și cu popoa
rele celorlalte țări socialiste, pen
tru continua întărire a unității și 
coeziunii lagărului socialist, -• a 
mișcării .comuniste internaționa
le, pentru apărarea și consoli
darea păcii, demascînd cu tărie 
acțiunile agresive ale cercurilor 
imperialiste îndreptate împotriva 
coexistenței pașnice.

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn vă urea
ză, dragi tovarăși, succese noi și 
tot mai importante în munca 
voastră de răspundere pusă în 
slujba înfloririi patriei și ferici
rii poporului, în slujba cauzei 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMTN

O------

anului 1961 și pînă la 1 
august se ridică la suma 
de 1.491.000 lei. Aceste 
succese au fost obținute 
pe seama creșterii produc
tivității muncii ai 2,85 
la sută, a reducerii con
sumului de combustibil 
convențional cu 4.548 to
ne și a reducerii consu
mului propriu tehnologic 
cu 7,93 la sută în loc de 
7,63 la sută.

Realizările dobîndite 
scot și mai puternic în e- 
vidență dragostea și hăr
nicia cu care energeticie- 
nii transpun în viață sar
cinile trasate de partid 
și guvern pentru înflorirea 
patriei și a bunăstării ce
lor ce muncesc.

Succese ale colectivului 
preparației Lupeni

luna iulie a.c. colec- 
de muncitori, tehni- 
și ingineri de la

In
tivul
cieni 
preparația Lupeni a teu 
șit să obțină rezultate 
frumoase in întrecerea

- socialistă, realizind indici 
Astfel, recuperarecotd;

rea în cărbune cocsifica- 
bil a fost îmbunătățită 
cu 1,7 puncte, cea globa
lă cp. 2,5 puncte și s-a li
vrat cocsarilor hunedoreni 
cea''mai mare cantitate 
de cărbune cocsificabil de 
pînă acum. Valoarea pro
ducției de cărbune dată 
în plus prin îmbunătăți
rea recuperărilor 
se ridică la 
2.800.000 lei.

Tot în această 
fost realizat un 
ment de 92,4 la sută, cel 
mai mare din acest an, 
lucru, ce confirmă pe de
plin că întregul colectiv 
este hotărit ca săț-și în
deplinească cu succes toa
te angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 Au
gust. Toate aceste pro
bleme de producție au 
fost analizate și de colec-

arătate 
peste

lună a 
randa-

mersul înainte, pe

puternic de forma-

1
l

*

regimului democratic, pre- 
adus sub conducerea parti- 
o contribuție de seamă ia

creatoare ale întregu- 
muncitor în opera 
a socialismului.
îndrumă și educă 

pe lucrătorii ei

de

zi 
în

tivul secției laborator 
cadrul recentei consfătuiri 
de producție.

In discuțiile lor, tov. 
Miclea Traian, Miclea 
Maria, Blendea Vasile și 
Szabo Didina au arătat 
că activitatea laboratoru
lui tehnologic poate fi 
îmbunătățită și mai mult 
printr-o legătură mai 
strînsă cu sectoarele și se
sizarea la timp a devie
rilor constatate în proce
sul tehnologic.

PETRU DRAGAN 
cores pondent

Tovarășul Ovidiu Șandru conduce o brigadă 
U.T.M. în cadrul atelierului de tîmplărie al în
treprinderii de industrie locală „6 August". Bri
gada sa, în care munca este bine organizată, ob
ține în întrece rea în cinstea zilei de 23 August 
o depășire de plan de 40—50 la sută zilnic. 
IN CLIȘEU : Tîmplarul Ovidiu Șandru mon
tează tocul unei ferestre.

Acfhini de folos obștesc
Dîlja este o mică a 

șezare minerească situa
tă întte Aninoasa și Pe
troșani In cinstea zilei 
de 23 August, dîljenii 
în frunte cu deputatul lor 
Kalath Adalbert, au 
efectuat prin muncă pa
triotică mai multe acțiuni 
de folos obștesc. Repara 
rea drumului de acces

------- ----

Aninoasa — Dîlja, ame
najarea unei săli cores
punzătoare pentxu cine
matograf, герЖігі de 
podețe — într-un cuvînt 
— acțiunile de 
sețare a satului 
tituit obiecti
vul principal 
al dîljenilor.

La munci
le patriotice

înfrumu- 
au cons-
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— Cu vreo 15 ani în urmă 

oierii din fostul sat de aici nu 
ar fi gîndit măcar că acum va 
fi pe locurile astea o mină așa 
cum îi a noastră, ne spunea deu
năzi inginerul 
minei Uricani 
chipam pentru 
teran.

Intr-adevăr
mai corect spus, te intîmpină la 
fiecare pas. Silueta sveltă cu ca
pul ascuns undeva în tunelul de 
deasupra noastră, a puțului orb 
nr. 2 ne-a întîmpinat cu obișnui
tul zgomot de uși metalice, de 
Văgonete tamponate și de clo
pote ritmice, semnale pentru 
transport. Jos, la orizont, în 
drum spre locurile de muncă 
treceam prin galerii unde nu ve
deam nici urmă de stîlpi de 
lemn. Locul lor, ni se spune, a 
fost luat de multă vreme de stîl- 

■ pii metalici mai rezistenți.
Șeful minei ține să ne facă 

«Sunoscută „cea mai bună dintre 
3 Cele mai bune brigăzi de pregă

tire de la mina noastră". In cu- 
;rînd avem astfel prilejul să-l 
cunoaștem pe Sorescu Constan- 

‘ fin, un tînăr solid, blond și... nu

Peșitz Iosif, șeful 
în timp ce ne e- 
intrarea în sub-

noui, modernul

puea darnic la vorbă, pe ortacul 
sau Cacinsky Anton, pe Purcea 
loan, Zamfir Nicolae, tineri ri
nul și unul. Galeria pe care ei o 
săpau înainta aproape văzînd 
cu ochii. Nu degeaba brigada 
lor se bucură de o faimă bine
meritată. Mai tîrziu, la ziuă, a- 
veam să aflăm că în cinstea Zi
lei minerului 
tin și ortacii 
angajamentul 
peste 700 m. 
nu-i de loc un 
fapt și salariile minerilor aces
tei brigăzi nu scad în nici o lună 
sub 3500 lei, ceea ce înseamnă 
că-s tot salarii de fruntași în 
muncă.

...In abatajul brigăzii lui Po
loboc Constantin nu am putut 
pătrunde deîndată la sosire. Se 
executau lucrările de pușcare în 
cărbune. Prilejul era cum nu se 
poate mai nimerit pentru a cu
noaște cite ceva dfespre această 
brigadă de tineret care a adus 
o însemnată contribuție la cele 
peste 15.000 tone de cărbune da-

в. GRIGORESCU

Sorescu Constan- 
lui și-au depășit 

de întrecere cu 
c. steril, ceea ce 
lucru obișnuit. De

(Continuare în pagina 3-a)

s-au evidențiat 
deosebit Gali 

Szilveszter loan

efectuate 
în mod 
Ludovic, 
și Hunyadi Alexandru.

A. BAN
corespondent f
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— Stai să ne înțelegem. Nu 
ți-am spus să intrăm în mină, ci 
să stăm de vorba cu minerii de 
la Banița.

— Cum ț Vr« să stăm de vor
bă cu ei fără să intrăm in mi
nă ? Astfel de lucru nu-mi stă 
în obicei. Mai -.bine renunțăm. 
Mergem altădată. . j l

— Ba nu! Mergem' acum și, 
ca să-ți fie pe plac dăm. pe la 
locurile • de muncă însă fără, 
umblăm pe suitoare.

— Ce vorbești! Doar n-jo

8
8
8
8
8
8
8
8 _______
8 un singur orizont.
8 — Să-ți explic. La Banița

sa

fi

1 munca se desfășoară cu spor
deosebit. Văzusem că pe panoul 
fruntașilor cele mai bune rezul
tate erau trecute ca fiind realizate, 
de brigada пт. 1 condusă de Scu
taru Constantin. „Această briga
dă este cea mai bună", mi-a 
spus și șeful sectorului.

...La locul de muncă, pe una 
din treptele de exploatare, 
gada lui Scut ат и muncea de 
Șeful brigăzii, un om de statură 
mijlocie, brunet, lucrează la ca
riera Banița din 1954. Pe vre
mea aceea aici nu erau brigăzi- 
Fiecare muncea individual. Cu 4 
ani mai târziu, în 1958 a luat 
ființă prima brigadă a cărei con
ducere i-a fost încredințată lui. 
Treburile la început mergeau 
greu. Mulți din brigadă vroiau 
să treacă din nou la lucrul indi
vidual. Dar, după puțin timp, 
și-au dat seama că e mai bine 
să muncești în colectiv, într-o bri
gadă. Lucrul mergea mai cu spor. 
De cînd a luat fijnță, brigada lui 
Scutaru nu a rămas sub plan în 
nici o lună. Oamenii s-au obișnuit 
cu el, îl ascultă și se străduiesc 
să muncească cît mai bine.

Pe primul semestru al acestui 
an, brigada lui Scutaru s-a situat 
pe primul loc privind îndeplini
rea planului de producție. In lu~

bri-
Zor.

în

na iulie brigada a obținut, de 
asemenea, rez/dtate bune.

Oamenii lui Scutaru și-au de
pășit mereu planul în medie cu 
5 la sută. Productivitatea obținu
tă depășește pe cea planificată 
cu peste 3 la sută. In același timp 
brigada se preocupă îndeaproape 
de problema calității. Granulația 
este respectată cu strictețe.

Datorită succeselor sale
muncă în anul acesta, Scutaru 
Constantin a fost distins cu Me
dalia Muncii. Odată cu el au mai 
fost distinși cu Medalia Muncii 
șeful sectorului și Partek loan.

— „In cinstea zilei de 23 Au 
gust ne vom strădui să îndepli
nim și să depășim planul cu toa
te condițiile neprielnice pe care 
le avem acum, ne spune Scutaru.' 
Vrem ca brigada noastră să fie 
mereu fruntașă.

Acest lucru pînă acum s-a do
vedit. Brigada sa este într-adevăr 
brigada cea mai bună. Prelipcea- 
nu Ștefan, Grădinaru Mihai și 
Cioroș loan sînt exemplu în mun
că. Nici ceilalți nu pot fi vor
biți de rău. întreaga brigadă nr. 
1 merită laude. ~ 
Zi zeci de tone 
lurgic de bună

8 „ ____ _
8 exploatează calcar, adică minerii
8 muncesc la suprafață.
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— Ei, dacă-i așa să mergem.
Odată cu cei doi pe care i-am 

auzit discutând cele de mai sus 
am ajuns la Banița, dornic să 
aflu cîte ceva din munca harni
cilor mineri de aici, să stau de 
vorbă cu ei.

La biroul sectorului de la Bă
nită l-am găsit pe șeful carierei, 
tehnicianul Străuț Florin. L-am 
explicat cu ce treburi am venit 
și l-am rugat să mă ajute. Și a 
făcut-o cu plăcere. Am aflat ast
fel mai multe lucruri despre 
munca minerilor de aici.

Un lucru însă s-a desprins mai

Ea dă în fiecare 
de calcar meta~ 
calitate.
ȘT. EKART



STEAQUL ROȘU

nmicii mini tut
«

Vitezele Ос atașare pot spori Foreza, p-v-\- ~1
I

Fe teme actuale
........... -

munca ie care le folosesc permit 
însă creșterea mai substanțială 
a vitezelor de avansare în toate 
genurile de lucrări miniere. La 
sesiunea tehnică a maiștrilor 
mineri, care s-a ținut în luna a- 
prilie la Petroșani, tov. ing. 
Szuder Wiliam a concretizat sar
cinile care stau în fața mineri
lor și tehnicienilor în această di
recție: „Creșterea productivității 

la 1,300- 
tone pe 

sarcină 
anii vii-

In anul acesta se extrage la 
minele Văii Jiului cu circa 
1.450.000 tone de cărbune mai 

mult decît în 1955. Creșterea 
continuă a nivelului extracției de 
cărbune este determinată de fo
losirea unei tot mai! bogate în
zestrări tehnice, de, crgșterea 
productivității munci^pe^seama 
aplicării unor metode .u bune 
de lucru, de sporirea continuă a 
avansărilor în lu
crările miniere.

Datorită măsu
rilor tehnlco-or. 
ganizatorice lua
te în cursul a-

cestui an, la exploatările minie
re vitezele de avansare au cres
cut simțitor. In luna iulie de 
pildă, Ja săparea galeriilor me
dia avansării obținută pe bazin 
este de 40,6 m./lună, cu 6,3 
m./lună mai mult decît în 1960. 
La abatajele frontale, datorită 
înzestrării cu mașini de havat, 
cu transportoare puternice, folo
sirii tot mai largi a susținerii 
metalice, sm» realizat o viteză 
medie de avansare de circa 26,5 
m./lună ceea ce înseamnă că în 
linii mari metoda „ziua și fîșia" 
se înfăptuiește efectiv. Viteze de 
avansare mai mari decît cele pla
nificate s-au obținut în abata- 
Ele cameră (care dau circa 60 

sută din producția totală de 
cărbune a Văii Jiului) unde me
dia este de 63,5 m./lună.

La unele exploatări au fost 
obținute viteze de avansare mari 
care denotă că există o preocu
pare intensă pentru creșterea a- 
cestui indice important în spo
rirea extracției de cărbune. Mi
nerii petrlleni au realizat în iu
lie în abatajele cameră în me
die peste 94 m. pe lună, iar la 
Vulcan peste 82 m./lună. La 
frontalele de la Vulcan și Lu
peni avansarea obținută a fost 
în medie de 25,4—25,9 m./lună. 
Creșterea vitezei de înaintare în 
abataje a dus la sporirea ran
damentelor. Sînt bine cunoscute 
realizările minerilor petrileni din 
abatajele cameră care au obținut 
4,500—7,000 tone cărbune pe 
post, ale frontaliștilor de la Lu- 
peni care au dat de fiecare post 
prestat între 3,900—5,000 tone 
de cărbune etc.

Mijloacele tehnice de care dis
pun acum minerii, metodele de

rn uncii
1,400 
post, 
pentru 
tari, implică de 
de acum trece- 

de muncă apte să

UfflEI PE SEORT
Vă prezentăm mai jos cîteva 

din realizările tehnice obținute la 
exploatările Văii Jiului în ulti
mul timp :

rea la metode Г .2
ducă la obținerea unor avansări 
mei mari. In frontalele de la 
Lupeni trebuie să se treacă la 
extragerea a cel puțin 3 fîșii pe 
două zile, iar în restul fronta
lelor la două fîșii pe zi; în aba
tajele cameră cu plasarea a 2 
oameni pe aripă trebuie să se 
asigure un ritm de avansare de 
cel puțin 2 m. pe schimb; în ga
lerii este necesar să se sape cel 
puțin 4—6 m. pe zi".

Cohdiții pentru îndeplinirea a- 
cestor obiective există create de 
pe acum. La mina Petrila se ex
perimentează cu succes transpor
torul blindat pentru abataje ca
meră care lichidează circa 80 la 
sută din încărcarea manuală și 
poate permite, în condițiile unei 
aprovizionări adecvate, obținerea 
unei viteze de 5—6 m. pe zi în- 
tr-o aripă a abatajului. La aba
tajele frontale, folosirea tot mai 
largă a havării de pe crațer, a 
susținerii metalice cu ruculire 
hidraulică, poate duce de aseme
nea la creșterea vitezei de avan
sare. Exemplul minerilor de la 
sectorul IV В Lupeni este cît se 
poate de concludent. Largi posi
bilități de creștere a vitezelor de 
avansare sînt de pe acum create 
Ia multe din lucrările de înain
tare. Mecanizarea încărcării ste
rilului, aplicarea unor ciclogra- 
me de lucru mai bine întocmite, 
generalizarea experienței și 
metodelor de muncă folosite 
brigăzile fruntașe pot duce 
realizarea unor viteze medii 
avansare de cel puțin 60—70 
pe lună față de 40—41 m./lună 
dt se obține în prezent.

Sporirea vitezei de avansare 
în lucrările miniere cere din 
partea tehnicienilor și inginerilor 
eforturi crescînde pentru studie
rea celor mai bune procedee fo
losite în alte părți, adaptarea 
lor la condițiile Văii Jiului și în 
special generalizarea și aplica
rea consecventă a experienței 
celor mai bune brigăzi de la ex
ploatările noastre.

ing. GH. DUMITRESCU

pentru suitori
După forezele binecunoscute în 

Valea Jiului — SBM-3u — cons
tructorii sovietici au realizat un 
nou tip perfecționat, tipul P.V.V.-
l. Mașina aceasta permite săparea 
suitorilor la profil circular, în 
arc fi patratic. Dispozitivul de 
săpare al forezei P.V.V.-l se poa
te schimba în funcție de profilul 
de săpare ales. Foreza sapă numai 
descendent, după ce gaura iniția
lă circulară a fost efectuată cu 
o foreză SBM-3u sau LBS. Ma
șina avansează datorită greutății 
proprii, manevrarea făcindu-se cu 
ajutorul unui troliu din galeria 
de cap. Foreza P.V.V.-l este ac
ționată cu motor electric de 20 
kW sau cu unul pneumatic. Or
ganul activ al mașinii se compu
ne din două coroane — cu cite 
3 tăișuri fiecare și patru. freze la
terale — demontabile. Mașina 
execută inițial un profil circular 
cu diametrul de 1,3 m.. iar fre
zele laterale îl modifică la profi
lul patratic de secțiune 1,5X1,5
m. Vitezele de înaintare obținute 
cu foreza P.V.V.-l sînt de 14—15

și 
patratic, în 

de

Din experiența colectivelor 
fruntașe

La baza 
succeselor — mecanizarea complexă

circular

cărbune
intercalații

mforă pentru profilul 
de 6 mforă cu profil 
roce moi sau strate cu 
duritate medie, fără
sferosideritice frecvente. In urma 
experimentărilor, mașina a dove
dit că duce la obținerea unor 
înalți indici tehnico-economi .

Sectorul IV В de la mina Lu
peni, este sectorul frontalelor 
mari. Brigăzile minerilor Sirop 
Constantin, Panțiru Dumitru, Me- 
szaros Gavrilă și Gramâ loan ex
ploatează panourile din stratul 15, 
iar brigada lui Lucacs Andrei un 
panou pe stratul 18.

Luni de zile, colectivul secto
rului IV В și-a realizat și depășit 
sarcinile de plan. (Numai în a- 
prilie cînd a primit o mărire de 
plan și în iulie, la trecerea peste 
niște colectoare vechi, a rămas sub 
plan). Acest lucru a necesitat din 
partea minerilor și tehnicienilor 
sectorului eforturi deosebite, pen
tru că sectorul este depărtat față 
de galeriile principale și din a- 
ceastă cauză aprovizionarea brigă
zilor se face cu oarecare greuta
te.

In centrul atenției conducerii 
sectorului a stat crearea unor con
diții de muncă bune în abatajele 
frontale. Astfel, abatajele conduse 
de brigadierii Panțiru Dumitru, Me- 
zsaros Gavrilă și Grama Ioan sînt 
armate în fier, cu stîlpi metalici 
GHH cu grinzi în consolă. Aceas
ta ușurează lucrările de armare, 
asigură o susținere mai bună a 
acoperișului și duce la economii

№. ажр 4. w 1

IO!

apreciabile de 
In același timp, 
bunelui în abatajele frontale au 
fost introduse 3 mașini de havat 
K.M.P. 3, de fabricație sovietică, 
și o haveză poloneză SWS cu două 
bare, care lucrează de pe crațerul 
blindat PZP 45, iar evacuarea 
cărbunelui tăiat șe face cu două 
transportoare blindate, 23 crațe- 
re ȘKR și două cratere TP-1 — 
avînd o lungime utilă de trans
port de peste 1000 m.

Datorită utilizării acestei meca
nizări intense în abatajele frontale, 
brigăzile au obținut succese de 
seamă în extracția cărbunelui. De 
pildă, pe prima decadă a lunii au
gust, brigada lui 
care lucrează în 
panoul zero din 
depășit sarcinile 
la sută, brigada 
mitru din frontalul panoului 1 a 
realizat o depășire de 11,3 la su
tă, brigada lui Meszaros Gavrilă 
din frontalul panoului 2 a depășit 
planul cu 1,2 la sută etc.

Mecanicii acestui sector — ală
turi de preocuparea zilnică pentru 
buna funcționare a utilajelor din 
abatajele frontale — își aduc a* 
portul la lupta minerilor prin mă
rirea vitezei craterelor și deci im
plicit, mărirea capacității utilaje
lor. Astfel, printro raționalizare 
simplă în aparență (schimbarea 
stelei de acționare cu una avînd 
un diametru mai mare) s-a mărit 
viteza transportoarelor de la 0,40 
m./secundă la 0,67 m. secundă 
ceea ce a făcut ca practic să creas
că considerabil debitul transpor
toarelor respective. 4

Pentru mărirea în continuate â 
capacității de producție a secto
rului IV В Lupeni, în prezent aici 
se face dotarea cu stîlpi hidrau
lici a abatajului frontal de pe stra
tul 18, unde lucrează brigada mi
nerului Lucacs Andrei. Tot aici 
vor fi introduse o haveză și o 
combină Donbas, care va intra în 
funcțiune într-un panou nou. An
gajamentul 
ca pînă la 
prima fîșie 
nouă.

Preocupindu-se in continuare de 
introducerea și folosirea din plin 
a tehnicii moderne, și pe această 
bază să sporească productivitatea 
muncii, minerii și tehnicienii sec
torului IV В Lupeni vor obține 
noi succese în munca lor rodnică.

material lemnos, 
pentru tăierea căr-

Sirop Constantin 
frontalul de la 
stratul 15 și-a 

de plan cu 6,6 
lui Panțiru Du*

minerilor de aici este 
23 August să extragă 
din abataj cu dotarea

Cu sprijinul tehflic multilateral al Uniunii Sovietice

MIHAI ȘT,

<
<
7
<
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< 
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I • După experimentarea susține- > 
rii cu encore in galerii la nanele ș 
Lupeni fi Uricani (aid s-a fo- ) 
losit concomitent cu armarea cu 5 
ancore fi bandajareă cu plasă j 
metalică} luna trecută acest sis- < 
tem modern de armare s-a ex- ? 
perimentat și la mina Aninoasa. 5 
Cu ancore metalice s-a susținut j 
circa 15 m. galerie care pînă în ( 
prezent se comportă mulțumitor. 5

• Pentru prima dată în Valea <
'. Jiului, la mina Petrila la orizon- t 
' tul XIV s~a trecut le betonarea >
vetrei unei galerii armată în pre- І 
alabil cu fier pocal. Avînd asi- l 

' gurat sprijinul tehnic necesar-, { 
> membrii brigăzii lui Mihai Du- , 
enitru. care execută betonarea ga- s 
leriei, au efectuat pînă acum lu- 
crări de bună calitate. $

• Tot la mina Lupeni sectorul Ș
IV B, în frontalele de pe stratul < 
15, cu ajutorul unor haveze ? 
KMP-3 minerii și-au depășit pla- > 
nul în această lună cu peste 450 s 
tone de cărbune. <

• Susținerea metalică în galerii ?
capătă la mina Aninoasa o tot 5 
mai largă utilizare. In primele 11 ș 
Zile de muncă din august la mină l 
f-au susținut cu armături metalice > 
cu 16 m. galerie mai mult decît \ 
s-a prevăzut. l

Acum în preajma sărbătoririi celei de a 17-a aniversări a elibe
rării patriei noastre, împreună cu toți oamenii muncii din țara noas
tră, minerii Văii Jiului își îndreaptă gîndul spre Uniunea Sovietică, 
marea noastră prietenă. Minerii au simțit din plin ajutorul frățesc al 
oamenilor sovietici care, în vremuri de grea cumpănă i-a ajutat la 
refacerea nunelor, apoi an de an le-au trimis utilaje de mare pro
ductivitate, documentații, contribuind astfel la continua creștere a ni
velului extracției de cărbune.

Sprijinul tehnic sovietic în Va
lea Jiului s-a manifestat multilate
ral. Este deajuns 
mina Vulcan, cea 
din utilajele care 
deschiderea minei 
în producție au 
niență sovietică, de la mașinile de 
extracție pînă la locomotive de 
mină și unelte de muncă. Prin do
tarea masivă a minelor, în ahii 
trecuți, cu locomotive de mină s-a 
obținut treptat mecanizarea trans
portului pe galerii, indice care a 
sporit de la 84,1 la sută în 1956 
la peste 99,4 la sută în prima ju
mătate a anului curent. An de an 
se aduc în Valea Jiului utilaje și 
echipament mecanic, electric, din 
Uniunea Sovietică în valoare de 
zeci $i sute de milioane de lei.

Odată cu utilajele de mină, Ta

să notăm că la 
mai mare parte 
au servit la re- 
și la darea ei 
fost de prove-

ra Sovietelor ne transmite și o 
bogată documentație; numeroase 
cadre de tineri specialiști din Va
lea Jiului și-au însușit, știința și 
tehnica minieră în institutele de 
mine din Uniunea Sovietică, de
venind cadre de nădejde ale mi
neritului nostru. In bună măsură 
pe baza documentației sovietice 
tineri ingineri proiectanți cum 
sînt cei din colectivele de la 
C.G.V.J. și U.P.D. au realizat 
noi utilaje pentru mineri. Ca ur
mare a unor vizite de documen
tare în bazinele carbonifere din 
U.R.S.S. ,se aplică în bazinul nos
tru o seamă de procedee avansate 
de muncă.

Minerii Văii Jiului 
cum se cuvine utilajele sovietice; 
le folosesc din plin și 
ajutorul lor rezultate cot

prețuiesc

obțin cu 
mai ЬіШС

in muncă. încărcarea mecanică în 
galerii — indice necunoscut în ba
zin pe vremea capitaliștilor — a 
crescut an de an datorită înzes
trării cu mijloace tehnice. Cu a- 
iutorul unei mașini de încărcat tip 
EPM-1 minerii care au săpat ga 
leria principală de transport la 
orizontul 412 Jieț—Cimpa au în
cărcat peste plan în iulie mai bine 
de 180 m.c. obținînd o viteză de 
avansare sporită față de plan. Tot 
cu o asemenea mașină, brigada lui 
Vass Martin de la mina Vulcan, 
a realizat în iulie o viteză de 
avansare record de peste 150 
m/lună în galeria transversală la 
orizontul 535.

Utilajul trimis în Valea Jiului 
din Țara Sovietelor este prezent 
peste tot în procesul de produc
ție, face munca minerului mai u- 
șoară, mai spornică. La lucrările 
de abataj este prezent mai ales în 
marile frontale, 
vietică de tipul 
iulie frontaliștii 
panoul I blocul 
vat peste plan mai bine de 2000 
tone de cărbune. Tot la mina Lu-

Cu o haveză so- 
KMP-3 în luna 
de pe stratul 15 
VI Lupeni au ha-

peni, în frontalul său de pe stratul 
18 sectorul IV B, brigada lui Lu
cacs Andrei a utilizat mult timp 
susținerea metalică hidraulică GS, 
сц ajutorul aăreia a obținut o pro
ductivitate înaltă. In cîteva aba
taje cameră la Petrila, Loitea, A- , 
ninoasa, Uricani minerii au folo-' 
sit și folosesc mașini de încărcat 
cărbune tipul GNL-30M. La 
Vulcan, Petrila, Aninoasa, foreza 
sovietică de săpat suitori SBM-3u 
și-a dovedit din plin calitățile, 
permițînd forarea unor suitoare 
de aeraj în timp foarte scurt.

Muncind pe bază de cidogra- 
mă, adaptată pentru condițiile Văii 
Jiului după graficele ciclice ale 
minerilor sovietici, sînt tot mai 
multe brigăzile de mineri care ob
țin viteze mari de avansare. Prin
tre acestea la loc de frunte se 
situează cele conduse de Demeter 
Augustin, Bartha Dionisie, Sores- 
cu Constantin, Vass Martin, Toth 
Geza, Somogyi Iuliu.

La succesele pe care minerii le 
vor raporta partidului cu ocazia 
zilei de 23 August, tehnica și do
cumentarea sovietică arc un rol 
de seamă. Colectivele de muncă 
ale exploatărilor noastre cunosc și 
prețuiesc acest lucru.
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Din xactivittitea sfaturilor populare

Rezolvarea propunerilor cetățenilor, 
în atenția sfatului popular

Legătura sfaturilor populare cu 
masele, îirxderea de cate se bu 
cură ele in rîndul oamenilor mun
cii sînt oglindite de 
mai mulți cetățeni 
sfaturilor populare 
ți sesizări privind 
gospodăririi orașelor 
activității unităților

faptul că tot 
se adresează 
cu propuneri 
îmbunătățirea 
și satelor, a 
de deservire 

a populației. Grija pe care o ma
nifestă sfaturile populare față de 
aceste propuneri, operativitatea cu 
care se preocupă de rezolvarea lor, 
are o mare însemnătate pentru în
tărirea legăturii sfaturilor popu
lare cu oamenii muncii.

Cetățenii orașului Vulcan au fă
cut în cursul acestui an, îndeosebi 
cu ocazia adunărilor populare din 
perioada campaniei electorale, nu
meroase propuneri privind ridica 
rea nivelului urbanistic al orașului. 
Numărul propunerilor făcute de 
alegători este de 125.

Comitetul executiv al sfatului 
popular al orașului Vulcan a acor
dat o deosebită atenție rezolvării 

.propunerilor făcute de oamenii 
muncii. Propunerile au fost repar
tizate unităților economice și ins
tituțiilor în competența cărora a 
căzut rezolvarea lor. Pentru repar
tizarea și urmărirea rezolvării pro
punerilor a fost creat și un colec
tiv pe lingă Comitetul executiv 
din care fac parte activiști ai sfa
tului popular, conducători de în
treprinderi și instituții. Rezolva
rea propunerilor de către unitățile 
cărora le-au fost repartizate este 
urmărită îndeaproape. Comitetul 
executiv a analizat periodic sec
toarele I.L.L., I.C.O. din locali
tate de felul cum se ocupă de re
zolvarea propunerilor, iar într-o 
recentă sesiune a sfatului popular 
rezolvarea propunerilor alegători
lor a figurat, de asemenea, drept 
subiect de pe ordinea de zi.

Cu acest prilej au fost scoase 
în evidență însemnate realizări 
privind înfăptuirea propunerilor 
cetățenilor. Pînă în prezent au 
fost rezolvate peste 80 de propu
neri ale alegătorilor. Iată doat 
cîteva dintre acestea. Numeroși 

, /cetățeni din cartierele noi din cen • 
trul orașului și din Paroșeni au 
făcut propuneri pentru înfrumuse
țarea cartierelor prin crearea de 
zone verzi, ronduri de flori etc. 
Propunerile lor au fost înfăptuite. 
In orașul Vulcan suprafața zone
lor verzi în jurul noilor blocuri 
s-a extins în această primăvară cu 
peste 20.000 m.p. S-au rezolvat nu
meroase propuneri și ale cetățeni
lor din alte cartiere : s-a îmbună
tățit iluminatul electric pe strada 
Gării pînă la podul Jiului, au fost 
reparate străzile 7 Noiembrie, M. 
Eminescu, N. Bălcescu, Abatorul ut, 
a fost introdusă instalația de apă

potabilă in strada V. Alecsandri 
$î multe altele. Sînt în curs de 
rezolvare și alte propuneri ale oa
menilor munții, ca de 
ttoducerea iluminatului 
pe arterele principale 
lui, canalizarea străzii 
sandri, modernizarea 
Mai și Morii.

Dovada dragostei 
muncii din Vulcan

pildă : in- 
fluorescent, 
ale orașu- 

V. Alec- 
străzilor 1

oamenilor 
pentru dez

voltarea și înfrumusețarea orașului 
o constituie nu numai propunerile 
lor făcute în acest scop ci îndeo
sebi participarea entuziastă la rear 
lizarea 
verzi în 
ducerea 
bilă în 
pararea 
Pleznitoarea, Valea Arsului și re
zolvarea multor alte propuneri de 
interes obștesc sînt rodul participă
rii entuziaste a maselor de cetă
țeni la acțiuni patriotice. Mobili
zatorii maselor de cetățeni, la ac
țiunile gospodărești pentru rezol
varea propriilor lor propuneri pri
vind înfrumusețarea orașului au 
fost deputății. Printre deputății 
care au muncit cu străduință pen
tru rezolvarea propunerilor alegă
torilor din circumscripțiile lor elec
torale se numără tov. Cotoț Iosif, 
Ciornei loan, Hațegan Nicolae, 
Hanus Florica, lonașcu Petru, Ju
ra Valeria și alții. De un sprijin 
substanțial în rezolvarea propune
rilor alegătorilor s-au bucurat sfa
tul popular și deputății și din 
partea membrilor comitetelor de 
cetățeni printre care tov. Laszlo 
Petru, Schmidt Adolf, Harko Ale
xandru și alții care s-au situat în 
fruntea acțiunilor gospodărești.

Preocupîndu-se și în viitor cu 
toată răspunderea de rezolvarea 
operativă a propunerilor cetățeni- 
lor, arie a celor din campania 
electorală cît și a celor făcute în 
perioada care a urmat, sfatul 
popular din Vulcan își va întări 
și mai mult prestigiul în rîndul 
oamenilor muncii, și cu sprijinul 
alegătorilor va obține succese tot 
mai însemnate pe călea înfrumu
sețării și dezvoltării orașului Vul
can — important, centru minier al 
Văii Jiului.

lor. Amenajarea zonelor 
jurul noilor blocuri, intto- 
instalației de apă pota 

strada V. Alecsandri, re- 
drumurilor din cătunele

1. DUBEK

de a 
în șut, în 
graficului 
producție.

Schimbul con 
dus de Pblgar 
loan dintr-un 
abataj frontal 
de la sectorul 
II al minei Lu- 
peni se situea
ză printre cele 
mai bune schim
buri din abata
jele frontale ale 
sectorului.

IN CLIȘEU: 
Polgar loan 
comentînd rezul
tatele muncii
brigăzii cu o 
parte din ortaci 
înainte 
intra 
fața 
de

|И

In revir la Uricani
(Urmare din pag. l-a)

peste plan cu care colectivul 
torului II, din care face par-

te
seci____
te brigada, întîmpină ziua de 23 
August. Intre răbufnirile înfun
date ale pușcăturilor din abataj, 
jos în galerie am aflat de la 
Poloboc povestea sa scurtă. Fiu 
de țăran de prin Moldova, a 
venit în Uricani la puțin timp 
după deschiderea minei. Aici, în 
mijlocul minerilor, a învățat 
meseria, a ajuns și el miner și, 
avînd ușurință la carte a cerut 
să fie trimis la o școală de ■ 
maiștri. Cînd s-a întors de la 
școală, brigada pe care o condu
ce azi mergea slab, dădea me- 

’ reu producție de proastă calita
te. Costică Poloboc a cerut să i 
se dea lui brigada să vadă dacă 
ceea ce a învățat la școală apli
că cum trebuie. De ștăigăreală 
s-a lăsat chiar de atunci și a 
devenit brigadierul pe care nu 
după mult timp comuniștii mi
nei l-au primit candidat, apoi 
membru de partid. Brigada tînă-

CALCAR DE CALITATE
Minerii de la cariera de calcar 

de la Banița muncesc cu însufle
țire pentru îndeplinirea în mod 
гі«п*«к^а sarcinilor de producție. 
Munmd cu un randament mai 
mare decît cel planificat cu peste 
1 la sută ei și-au depășit în fje-

care lună planul de producție cu 
3—4 la sută. In luna august rezul
tatele obținute sînt, de asemenea, 
îmbucurătoare. Pînă la data de 10 
inclusiv s-au dat peste plan 180 
tone de calcar metalurgic.

rului comunist șe bucură azi de 
multă cinste, este una din frun
tașele și animatoarele întrecerii 
pentru cărbune mult și de cit 
mai bună calitate. . .

...La ieșirea din mină, ingine
rul șef al minei tov. Sabău loan 
se dovedește a fi cunoscător 
perfect al muncii și realizărilor 
minerilor din Uricani. De la el 
aflăm că în cinstea Zilei mine
rului colectivul de aici a dat 
peste plan mai bine de 3500 tone 
de cărbune în contul noului an
gajament majorat luat pînă la 
finele anului, după ce din 16 iu
lie mina și-a: îndeplinit angaja
mentul anual de a furniza coc- 
sarilor peste plan 30.000 tone de 
cărbune. Tot el ne spune, nu fără 
mîndrie, că Uricanii dețin cîteva 
recorduri pe întregul bazin al 
Văii Jiului : la productivitatea 
muncii (medie generală la zi' 
peste 1,310 tone pe post), la con
sumul specific de lemn de mină 
(37,7 m. c. lemn la 1000 tone 
de cărbune extras), la calitatea 
cărbunelui cocsificabil (cu 3,3— 
4,5 la sută mai puțină cenușă 
în medie decît se admite).

Acestea sînt succesele cu ca
re colectivul de la Uricani în- 
tîmpină marea sărbătoare a e- 
liberării patriei noastre. Prin 
munca lor entuziastă și tot mai 
rodnică minerii răspund grijii pe 
care partidul și guvernul le-o 
poartă.

• PUBLICITATE

ANUNȚ I
I

Grupul școlar mfarier din 
Petroșani, anunță că In anul I 
școlar 1961—1962 va tanc- I 
țiotta cu următoarele secții % I

1. — Școala profestonaffS 
de ucenici

II. — Școala tehnici de
personal tehnic

111. - Școala tehnică de
maiștri.

înscrierile lai examenul de
admitere se fac între data 
de 10 august — 25 august 
a. c. la sediul școlii din str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 5 pe 
baza unei cereri însoțită de 
următoarele acte:

PENTRU ȘCOALA 
PROFESIONALA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— certificat de 7 clase e- 
lementare (original)

— certificat de sănătate 
I cu toate analizele
1 — certificat de stare ma-
' terială

PENTRU ȘCOALA 
TEHNICA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— diplomă de maturitate 
(original)

— certificat de sănătate
— dovadă de stane mate

rială
PENTRU ȘCOALA

TEHNICA DE MAIȘTRI:
Elevii sînt recrutați de 

către întreprinderi.
I Lămuriri se pot obține lâ 

secretariatul școlii zilnic în
tre orele 7—15.

T.C.M.C. 
tropul de șantiere foreleșil 

Angajează prin concurs 
ocuparea următoarelor pos
turi :
— Tehnician I construe* 

tor.
-- Tehnician l atașa* 

mente.
— Funcționar tehnic prin* 

cipal utilaje.
— 2 maiștri constructori.

Condițiile de studii și 
stagiu sînt cele prevăzute 
în nomenclatoarele apro
bate prin H.C.M. 1053 I860.

SA NE CUNOAȘTEM LITORALUL*)

I. Constanta — unui din marile orașe
Cel ce vizitează orașul Con

stanța, alături de marile reali
zări înfăptuite aici în anii pu
terii populare, face cunoștință 
și cu relicve ale trecutului înde
părtat care dovedesc că mai bi
ne cu două milenii în urmă aici 
exista un oraș înfloritor: To- 

v mis. La tot pasul se întîlnesc, 
alături de modernele blocuri, in
scripții sau a-lte însemne care 
amintesc de trecutul milenar al 
orașului.

In Piața Independenței se ri
dică statuia de bronz a lui Pu
blius Ovidius Naso, primul cîn- 
tăreț al meleagurilor patriei 
noastre. Statuia, care datează 
din anul 1887, este opera sculp
torului italian Ettore Ferrari din 
Sylmona. Pe o placă de marmu
ră albă este dăltuit epitaful ma
relui poet:

Sub această piatră zace 
Ovidiu cîntărețul 

Iubirilor gingașe,
răpus de-al său talent;

O, tu, ce treci pe-aicea,
dacă ai iubit vreodată

*f In numerele viitoare vom con
tinua cu publicarea unor materiale 
prin care vom face cunoscute 
titorului stațiunile de pe litoralul 
Mirii Negre.

ale tării (1)
Te roagă pentru dînsul

să-i fie somnul lin.
Pe aceste meleaguri, pe malul 

Pontului Euxin, Ovidiu și-a de- 
săvîrșit celebrele Metamorfoze și 
tot aici a creat Tristele și Pon
ticele, cu două milenii în urmă. 
Este primul poet care vorbește 
despre dacii liberi din stînga 
Dunării și geții pontici. Publius 
Ovidius Naso a fost personali
tatea cea mai de seamă a Tomi- 
sului.

Despre trecutul îndepărtat al 
orașului vorbesc și exponatele de 
la Muzeul de arheologie „Va- 
sile Pîrvan“. Se găsesc expo
nate, piese valoroase, din orîn- 
duirea comunei primitive (paleo
litic, neolitic și epoca metalelor), 
din orînduirea sclavagistă refe
ritoare la comerț, transporturi, 
agricultură, viața publică și par
ticulară, arta sculpturală, pre
cum și din epoca feudal-timpu- 
rie (secolele IV—X). Muzeul cu
prinde mărturii despre Dobro- 
gea dacică, despre Tomis, Sciția 
Minor și despre Dobrogea tim
purilor mai noi.

Un loc ce merită să fie vizi
tat, unic în felul său în țara 
noastră, este Acvariul „Profesor 

Ion Borcea". Aici, jur împrejur, 
se află un număr de 46 bazine, 
precum și un bazin central care 
cuprind principalele vietăți din 
apele dulci ale Dobrogei, din 
Marea Neagră precum și din o- 
ceanele îndepărtate. Pe lîngă o- 
bișnuiții pești ai apelor noastre 
(crap, șalău, știucă, biban, păs- 
trugă etc.) întîlnim numeroase 
specii de pești și alte animale 
acvatice care atrag atenția fie 
prin forma lor, fie prin frumu
sețea colorației. Astfel întîlnim 
anghila (Anguilla anguilla), ca
re crește pînă la lungimea de 
I m., fiind foarte subțire în ra
port cu lungimea. Anghila plea
că din apa dulce și parcurge în 
mări pînă la 600 km., iar a- 
tunci cînd părinții își depun 
icrele, ei mor. Deosebit de fru
moasă este rîndunica de mare 
(Trigla lucerna) care are îno
tătoare laterale lungi, albastre, 
avînd o colorație roșcat-maro. 
își are numele de la felul în ca
re „săgetează" în apă. întîlnim, 
de asemenea, pisica de mare, 
lată, cu coadă lungă, crabul de 
piatră, supranumit sanitar al 
mărilor pentru că se hrănește 
cu animalele moarte depozitate 
pe fundul mării; corbul de mare 
e de culoare închisă, înoată de 

obicei în „picaj”; hiena de ma
re, frumos vărgată orizontal, e 
răpitoare.

Este deosebit de curioasă spe
cia de reptilă originară din A- 
merica de sud denumită axalot. 
Are cap mare, rotund; urechile, 
fiecare crăpată parcă în trei, 
sînt păroase, iar botul seamănă 
cu cel al șoarecelui. Axalotul 
este adaptat atît Ia viața teres
tră cît și la cea acvatică. Peș
tișorii cu ochi telescopici (Car- 
rasius auratus var) originari 
din China, atrag atenția prin 
mărimea neobișnuită a ochilor 
(cei doi ochi sînt aproximativ 
egali cu dimensiunile restului 
capului), prin „trena" lungă ce 
o au, precum și prin colorația 
portocalie deosebit de vie. O cu
riozitate prezintă și o specie de 
pești mici, dungați (Ghichlaso- 
ma nigrofasciatus), originari din 
America de sud, la care puieții 
se dezvoltă în gura părinților. 
Se găsesc și multe alte specii 
interesante de pești.

Acvariul prezintă un rol e- 
ducativ mai ales pentru elevi și 
cei care studiază științele na
turii, deoarece el dă posibilitatea 
înbinării cunoștințelor teoretice 
cu cele practice. Acvariul este o 
creație nouă, fiind inaugurat la 
1 Mai 1958, purtînd numele re
numitului. savant Ion Borcea, în
temeietorul stațiunii zoologice de 
Ia Agigea, cercetător de seamă 
al Mării Negre.

Este instructiv de vizitat fa
leza din Constanța. Aici, ală
turi de clădirile moderne ridicate 
în anii puterii populare, întîl
nim construcții executate în dife
rite stiluri arhitectonice. Astfel, 
construcția hotelului „Palas" a- 
parține stilului arhitectonic ro
mantic francez, apoi farul ge- 
novez construit în 1300 într-un 
stil sobru; cazinoul, care nu are 
un stil arhitectonic bine definit, 
impresionează prin curiozitatea 
amestecăturii de motive decorative 
ca rostrale antice (decorații care 
au forma unei nave) și altele.

Pe faleză sau în apropierea 
ei sînt ridicate numeroase mo
numente și statui. Așa de pildă, 
este compoziția sculpturală a 
lui Corneliu Medrea, dezvelită 
în 1950, intitulată „Pescarii", 
care înfățișează lupta pescarilor 
cu elementele naturii. Tot pe 
faleză se află Monumentul eroi
lor marinari sovietici, un obelisc 
din marmură neagră, precum șî 
bustul marelui nostru poet Mi
hail Eminescu, așezat pe un loc 
de unde se deschide o priveliște 
minunată spre marea cîntată de 
poet.

Am descris cîteva din lucru 
rile care în cea mai mare parte 
se referă la trecutul orașului 
Constanța. Intr-un viitor mate
rial vom prezenta aspecte din 
Constanța zilelor noastre.

VICTOR FULBSI
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6.U.A. să nu mai 
zăngăne armele
NEW YORK 15 (Agerpres). 
Ziarul „Capital Times" care 

apare la Madison, statul Wis
consin, cere într-un articol re
dactional ca Statele Unite să nu 
mai zăngăne armele și să încea
pă tratative cu Uniunea Sovie
tică în problema Berlinului oc
cidental.

„De ce să nu ducem tratative ? 
întreabă ziarul. Oare militariștii 
au triumfat? Dacă nu, este tim
pul să ducem tratative și tre
buie să facem aceasta acum, pî- 
nă cînd militariștii nu vor că
păta și mai mult curaj din cau
za discuțiilor dtespre război".

Președintele Kennedy, se spu
ne în articol, trebuie să știe că 
„sporirea forțelor armate din or
dinul său nu poate să influențe
ze asupra situației din Berlin...".

—o—
samavolnic

ÎN R. D. GERMANA

OCCIDENTAL 15

Un act 
al poliției vest-bsrlineze

BERLINUL
(Agerpres). — A.D.N, transmite:

..La 14 august poliția vest-ber- 
lineză a ocupat tipografia ziaru
lui vest-berlinez progresist „Die 
Wahrheit". Polițiștii au împie
dicat accesul în redacție și ti
pografie a lui Hans Mahle, re
dactor șef al ziarului, precum 
și a întregului corp redacțional.

Populația își manifestă deplina 
adeziune față de măsurile luate
BERLIN 15 (Agerpres).
Oamenii muncii din întreaga 

Republică Democrată Germană își 
manifestă sprijinul deplin față de 
importanta rezoluție adoptată de 
sesiunea Camerei Populare a R.D. 
Germane cu privire la încheierea 
tratatului de pace cu Germania și 
la rezolvarea problemei Berlinului 
occidental. Reprezentanți ai tutu
ror păturilor populației subliniază 
în declarațiile lor hotărîrea lor de 
a acționa pentru a apăra munca 
de construire a socialismului în 
Republica Democrată Germană.

In cadrul unui miting care a 
avut loc la Berlin, prof. Kurt 
Hager, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a atras atenția asupra

necesității combaterii manevrelor 
cercurilor revanșarde din Germa
nia Federală care constituie o a- 
menințare pentru pace în Germa
nia și în Europa. „Absența unui 
tratat de pace cu Germania — 
a spus Kurt Hager — face ca 
militariștii și cercurile politice re
vanșarde să devină tot mai inso
lente și ca primejdia pe care ma
nevrele lor o prezintă pentru pace 
și pentru munca populației din 
Republica Democrată Germană să 
crească. Considerăm deci că a so
sit vremea să se pună capăt ac
tivității acestor cercuri revanșarde 
prin încheierea unui tratat de pace 
cu Germania astfel încît militariștii 
vest-germani să nu mai fie în mă
sură să amenințe pacea".

DELHI 15 (Agerpres).
La 15 august Republica India 

a sărbătorit într-un cadru solemn 
Ziua independenței.

Acum 14 ani, aruncînd odiosul 
jug colonialist britanic care timp 
de sute de ani a oprimat poporul 
indian, această mare națiune s-a 
alăturat familiei popoarelor libere 
ale lumii.

In dimineața zilei de 15 august, 
în fața istoricului Fort roșu — 
monument al eroismului patrioților 
indieni în lupta pentru eliberarea 
națională, a avut loc solemnitatea 
înălțării drapelului independenței 
Indiei. In sunetele imnului național 
pe versurile marelui fiu al In
diei Rabindranath Tagore, primul 
ministru Jawaharlal Nehru a înăl
țat în fața Fortului, în adamațiile 
celor prezenți la festivitate, dra
pelul tricolor de stat.

După defilarea gărzii de onoare 
formată din reprezentanții celor 
trei genuri de trupe : terestre, a-

viație și flota, primul ministru 
Nehru a rostit o cuvîntare.

In cuvîntarea sa primul minis
tru Nehru a felicitat poporul in
dian cu prilejul Zilei independen
ței. El a propus să se cinstească 
memoria acelora care și-au dat 
viața în lupta pentru independen
ță, a îndemnat națiunea să cons
truiască o Indie înfloritoare..

Trebuie, a spus în continuare 
premierul, să depunem toate efor
turile spre realizarea păcii. El a 
scos în evidență însemnătatea de
zarmării generale și totale pentru 
asigurarea păcii în întreaga lume. 
Secolul nostru, subliniază Nehru 
în încheiere, este secolul călăto
riilor în Cosmos. In epoca actuală 
navele cosmice țintesc spre alte 
planete.

Ziua independenței a fost sărbă
torită în întreaga țară de la mun
ții veșnic înzăpeziți ai CașmiruhA 
— în nord, pînă în sud la tropice, 
la capul Comorin.

o-

O

tergiversare
15 (Agerpres).

„Orice
LONDRA
Comentînd măsurile luate de 

guvernul R. D. Germane pentru 
curmarea activității subversive a 
utilitariștilor și revanșarzilor de 
la Bonn și din Berlinul occiden
tal, mai multe organe ale presei 
engleze subliniază încă o dată 
necesitatea de a se duce imediat

„Evening Standard" 
în momentul de față 
în problema Berlinu-

GENEVA 15 (Agerpres). 
TASS :

De cîteva zile conferința inter
națională pentru Laos discută pre
vederea referitoare la retragerea 
unităților militare 
personalului militar
Laos care urmează să fie cuprinsă 
în viitorul acord. Necesitatea aces
tei prevederi pentru reglementarea 
situației în Laos este atît de evi-

străine șii a 
străin din

Deschiderea expoziției comerciale 
și industriale a

TOKIO 15 (Agerpres). 
transmite :

La 15 august la Tokio s-a 
deschis expoziția comercială și 
industrială a Uniunii Sovietice. 
La inaugurarea expoziției 
dfe față reprezentanți ai 
nului japonez, membri ai 
mentului, conducători ai 
delor politice, conducători 
caii și reprezentanți de seamă ai 
vieții publice japoneze. Cei pre
zenți au primit cu aplauze pe 

A. I. Mikoian, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Intr-un scurt cuvînt introduc
tiv Mitisuke Sughî, președintele

U.R.S.S la Tokio
TASS

a fost 
guver- 
parla- 
parti- 
sindi-

—=★=—

Prăbușirea unui avion 
în apropiere 
de Vientiane

VIENTIANE 15 (Agerpres).
Corespondentul din Vientiane 

ăl agenției Reuter relatează că 
la 13 august, la 80 mile nord- 
est de orașul Vientiane, s-a pră
bușit un avion care transporta 
alimente pentru trupele genera
lului Nosavan. întregul echipaj 
alcătuit din cinci americani a 
pierit.

Asociației japoneze pentru dez
voltarea comerțului exterior 
(„Djetro"), a urat succes expo
ziției comerciale și industriale 
sovietice.

Apoi, Eisaku Sato, ministrul 
Comerțului al Japoniei, a ros
tit o cuvîntare în care a scos în 
evidență înaltul nivel al tehnicii 
industriale a Uniunii Sovietice 
și a arătat că expoziția trezește 
un mare interes în rîndiurile gu
vernului și poporului Japoniei.

A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a rostit o amplă 
cuvîntare la inaugurarea expozi
ției. El a spus că Uniunea So
vietică dorește sincer o norma

lizare deplină a relațiilor cu 
[Japonia, stabilirea și dezvoltarea 
colaborării cu ea pe bază de e- 
galitate, de respectare reciprocă 
a independenței și suveranității, 
a neamestecului1 în treburile in
terne.

intensifică pericolul” 
tratative în problema Berlinului 
occidental.

Ziarul 
relevă că 
tratativele
lui occidental au devenit și mai 
urgente. „Orice tergiversare în 
realizarea acordului cu privire 
la convocarea unei conferințe 
intensifică pericolul", arată zia
rul

„Evening Standard" critică e- 
lementele din Occident care au 
început să facă zarvă propagan
distică în legătură cu adoptarea 
unor „contramăsuri" împotriva 
R. D. Germane. „Această cam
panie, scrie ziarul, are la bază 
neînțelegerea situației create".

Ziarul „Evening News" com
pară situația din Berlinul occi
dental cu un „fitil aprins", care 
„trebuie să fie stins". Chiar si 
ziarul „Guardian" care comen
tează în mod calomnios măsu
rile guvernului R.D.G. averti
zează Că puterile occidentale tre
buie să se gîndească bine îna
inte die a lua vreo contramăsură.

dentă încît nimeni n-o contestă. 
Neputînd să se împotrivească pe 
față retragerii personalului mili
tar străin delegațiile puterilor oc
cidentale fac totul pentru a ter
giversa pe cît posibil această re
tragere. După cum se știe, în Laos 
se află instructori și „consilieri^ 
militari americani și francezi pre
cum și detașamente de ciankaișiști.

-ț* ’A- b J*» ■ ' * ►
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Miting de protest 
la Ciudad Trujillo

CIUDAD TRUJILLO 15 (A- 
gerpres).,

După cum transmite corespon
dentul din Ciudad Trujillo al a- 
genției United Press Internatio
nal la 13 august în capitala Re
publicii Dominicane a avut loc 
un miting de masă organizat în 
semn de protest împotriva lip
sei drepturilor cetățenești și de
mocratice. Mai multe mii de per
soane — arată agenția — au 
subliniat în repetate rînduri cu- 
vîntările scandînd „libertate", 
„libertate".

12,37 Cîntece 
romîno-sovîe- 
de muzică u-

o-

Leite io piomtoratol englez 
HadramaBt

BEIRUT 15 (Agerpres).
In protectoratul englez Ha- 

dramaut din sudul Peninsulei A- 
rabice au loc lupte între tribu-1 
rile arabe răsculate și colonia
liștii englezi. Prima luptă între 
triburile răsculate și trupele de 
ocupație; scrie corespondentul 
săp.tămînalului libanez „Al-Hur- 
riya" a avut loc în zilele de 18 
și 19 iulie. Cu acest prilej au 
fost uciși 257 și răniți 284 sol
dați englezi. Trupele engleze 
continuă să bombardeze pozițiile 
răsculaților.

DEFICITUL BUGETAR 
AL CANADEI

OTTAWA 15 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

United Press International, mi
nistrul de Finanțe al Canadei, 
Donald Fleming a anunțat că în 
cursul anului fiscal 1960—1961 
deficitul bugetar al țării se va 
ridica la suma de 340 milioane 
dolarî. ----o----
Grevă Ia Birmingham
LONDRA 15 (Agerpres).
La 14 august cîteva suta de 

desenatorii de la întreprindterile 
societății „General Electric" din 
Birmingham au încetat lucrul 
cerînd sporirea salariilor. Greva 
a început după încercările lipsi
te de succes ale Sindicatului 
proiectanților din industria con
structoare de mașini și de nave 
de a obține prin tratative cu re
prezentanții societății satisface
rea acestor revendicări.

La Moscova s-a deschis ; 
Expoziția națională franceză ;

Moscova, a spus el, ca pe o ex- * 
presie a dorinței Franței de ai 
lărgi și întări colaborarea noastră j 
economică, culturală fi științifică. ♦ 

După cum a arătat D. 1. Po-1 
leanski; există încă posibilități 1 
nefolosite pentru sporirea conți- j 
nuă a comerțtdui sovieto-francez- ț 

Politica de coexistență pafnică, 1 
promovată în mod consecvent de î 
guvernul sovietic; deschide largi | 
perspective pentru colaborarea in- « 
temațională în domeniul corner- î 
țului, a subliniat în încheiere j 
Dmitri Poleanski.

Luînd apoi < ___
Baumgartner; ministrul de 
fi al Afacerilor Economice, 
cătorul delegației oficiale . 
ze la deschiderea expoziției, 
declarat că guvernul francez este 
gata să ducă tratative în vederea 

. stabilirii urnă echilibru între im
portul fi exportul mărfurilor so
vietice fi franceze.

Wilfrid Baumgartner a inaugu
rat apoi în mod oficial expoziția

MOSCOVA 15 (Agerpres1) — 
WASS transmite:

In parcul Sokolniki din Mos
cova s-a inaugurat într-un cadru 
festiv Expoziția națională france- 
'Ză; prima de acest fel în Uniunea 
Sovietică. La festivitate au parti
cipat conducători ai guvernului so
vietic, membri ai corpului diplo
matic, рте Cum fi reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri franceze 
sosiți la Moscova cu prilejul 
inaugurării expoziției.

După ce a. subliniat că aceasta 
este cea mai vastă expoziție orga
nizată vreodată de țara sa în 
străinătate; Maurice Dejean. am
basadorul Franței în U.R.S.S., a 
spus ■; -„Acest lucru nu este în- 
tîmplător-, aceasta este o dovadă 
a profundei simpatii pe care 
francezii o manifestă față de po\ 
porul sovietic".

In numele guvernului sovietic, 
Dmitri Poleanski, președintele 
Consiliului de Mimftri al 
R.S.F.S.R., a salutat pe organiza
torii expoziției. Considerăm des
chiderea expoziției franceze de la

cuvîntul Wilfrid I

I
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Finanțe 
condu- 
f rance - 
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PROGRAM DE RADIO
17 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Melodii populare of- ' 
tenești, 9,30 Vreau să știu, 10,30 
Muzică ușoară, 11,03 Scene, arii 
și duete din opera „Manon Les- 
caut" de Puccini, 
închinate prieteniei 
tice, 13,05 Concert
șoară, 14,30 Muzică din operete,
16.15 Vorbește Moscova! 17,15 
Muzică populară din diferite re
giuni ale țării, 18,40 Aspecte de 
la faza republicană a celui de-al 
ѴІ-lea concurs pe țară al forma
țiilor artistice de amatori, 19,05 
Tinerețea ne e dragă, 19,45 în
registrări primite din partea Ra
diodifuziunii maghiare, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,15 Muzică ușoară, 13,00 
Cu cîntecul și jocul de-a lungul 
Dunării, 13,30 Viața literară în 
Uniunea Sovietică, 14,30 Alma
nah științific (reluare), 15.00 
Scene din opera „Hovanscina" 
de Musorgski, 16,30 Cîntă or
chestra de muzică populară a 
Radioteleyiziunii, ' 17,35 Muzică 
ușoară de compozitori sovietici, 
18,05 Concert de estradă, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd, 
20,30 Din succesele muzicii u- 
șoare romînești peste hotare,
21.15 Cîntece din folclorul nou 
și jocuri populare romînești, 
21,45 Părinți și copii.
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CINEMATOGRAFE
17 august

PETROȘANI — 7 
BRIE : Romeo, Julietta 
nericul; AL. SAHIA:
nul negru; PETRI LA : Cei patru 
de pe Moana; AN1NOASA: 
Floarea zăpezii; VULCAN: Le* 
gea e lege; LUPENI: Setea.
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