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Citiți în pagina IV-a:
I • 5000 de mineri brazilieni au declarat grevă.
jj • O puternică lovitură dată propagandiștilor „războiului rece**.
n • Conferința de Ta Geneva în problema laoțiană.
I • Cfâcai rebelă din Laos continuă să violeze încetarea focului.
В • Berlinul occidental — punct de recrutare a mercenarilor pent-
J tru „Legiunea străină**.
I • Trupele franceze continuă provocările în Tunisia.

ÎN CINSTEA П1.ЕІ DE 23 AMVST CONFORT ȘI ELEGANȚĂ

Muncă rodnică 
la minele Văii Jiului

din 
mi-

In contul lunii septembrie
S-au scurs 15 zile 

luna august. Pentru 
nerii și tehnicienii minei
Vulcan aceste zile au 
constituit un nou prilej 
pentru dezvoltarea reali
zărilor anterioare. După 
datele centralizate la 
C.G.V.J. reiese că minerii 
de aici au extras peste 
plan în perioada aminti
tă aproape 1000 tone de 
cărbune cocsificabil și e- 
n^getic. Această cantita
te ădaugată la alte mii 
de tone de cărbune livrat 
peste plan în primele 7 
luni ale anului curent a 
permis 
Vulcan

colectivului minei 
ca din ziua de 15

august să lucreze în con
tul lunii septembrie. La 
acest frumos succes au 
contribuit în mod deose
bit minerii și tehnicienii 
sectorului III care au ex
tras de la începutul anu
lui și pînă în prezent mai 
mult de 12.500 tone de 
cărbune peste plan. Bri
găzile de mineri cum sînt 
cele conduse de Drob 
Gheorghe, Bordea Ema- 
noil, Păcurar Traian, Za- 
haria Constantin se men
țin de mai mult timp în 
primele rînduri ale în
trecerii avînd extrase 
plus mii de tone 
bune.

în 
de căr

Realizări de seamă 
în creșterea producției
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• La cele 1.382 tone de cărbune extrase peste . ♦ 
plani în perioada 1—14 amgitst de colectivul mi
nei Lonea, minerii din sectorul V al minei au 
contribuit cu peste 420 tone de cărbune. Fronta- 
iiștii din brigada lui Timar Gheorghe au adus 
cel mai de seamă aport la succesul întregului 
sector. Ei obțin pe zi o fîșie de cărbune extrasă 
și muncesc cu un randament mediu în jurul a 
3,500 tone pe post. Rezultate bune în întrecere 
îti cir stea zilei de 23 August au obținlit în a-

de Toacă Ștefan, Stan loan,' Daruciu 
Petric Sitnion.

Morse și

stratului 
o lucrare

din culcușul 
Uricani este 
ei rapidă depinde în 

orizontului. Aici a fost

Străbătînd, un șantier de blo
curi de locuințe, cînd clădlirile 
abia au fost ridicate „la roșu", 
at greu poți întrevedea ce car- 
fifer minunat se va contura trep
tat, treptat, ridicîfidu-se din în
grămădirea de cărămizi, seîn- 
durî, fiare, țevi. O scurtă vizi
tă în cartierul Viscoza Lupeni îți

este departe de a reda frumuse
țea acestor blocuri. Linia ele
gantă, modernă, ferestrele mari, 
balcoanele cochete la care -se a- 
daugă și culoarea de un verde 
închis executată dintr-o vopsea 
cu soluție din material plastic 
— vinacet — îți iasă impresia 
unor blocuri din centrul frumoa-

încă 
lunii 
sectorului III 
Petrila s-a situat pe pri
mul loc 
celelalte 
tive ale 
și pînă 
minerii
păstrat locul fruntaș avînd 

a sarcinilor 
cărbune de 
Sporul d.

de la 
curente

Pe primul loc
începutul 
colectivul 

al minei

indice 
a ajuns

în întrecerea cu 
sectoare produc- 
minei. De atunci 
ieri dimineață 
sectorului și-au

o depășire 
de plan la 
1.120 tone, 
producție a fost obținut
pe seama creșterii produc-

tivității muncii, 
cate în prezent 
cu 12 al sută mai mare 
față de planificat.

— Avem toate posibi
litățile acum ca să ră- 
mînem în frunte — spu
neau cîțiva mineri 
sector. Toate 
merg din plin, 
vom da fest cărbune. 
Și asta cu atît mai mult 
cu cît cei de la. secto
rul I fac tot ce le stă în 
putițiță pentru a ne lua 
înainte.

din 
abatajele 
Așa că

• Galeria direcțională
3 la orizontul 580 mina 
importantă. De execuția 
mare măsură deschiderea
plasată în luna august o brigadă de mineri do
tată cu un reîncărcător cu bandă. In perioada 
; —14 august brigada a încărcat mecanic circa 
110 m. c. steril peste sarcina de plan.

• Adăugind în luna august încă 836 tone de
î-cărbune celor 11.889 tone de cărbune date pește 
î plan în 7 luni, colectivul sectorului I de la mina 4 — ■ ......... . * ■ . ■
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Pctrila se situează tot în fruntea întrecerii cu ce
lelalte sectoare de producție din Valea Jiului. 
Angajamentul minerilor din brigăzile lui Cucoș 
Ghecrghe, Peter Victor, Neagu Gheorghe și din 
alte brigăzi este ca pînă la 23 August, sectorul 
să obțină peste plan încă cel puțin 300--400 tone 
de cărbune de bună calitate.

Remărtrl fruntașilor în muncă, 
iot mai mare

experiența

din cartierul Viscoza Lupeni, aș-t
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sei noastre Capitale sau de pe 
litoral. In acest cartier, pînă la 
sfîrșitul anului, vor mai fi date 
în folosință încă 7 asemenea 
blocuri cu o suprafață locuibilă 
de 6.457 m.p. Constructorii nou
lui cartier din Lupeni se stră
duiesc ca fiecare apartament, 
înzestrat după ultimul cuvînt al 
tehnicii cu priză de telefon-, cu 
antenă de televiziune, cu boxe 
pentru aragaz, cu băi conforta
bile să îje lucrate bine și la -timp.

D. MIHAIL

Creste productivitatea muncii
In întrecerea socialistă 

ce se desfășoară în cins
tea zilei de 23 august mi
nerii Văii Jiului au ca 
unul din obiectivele prin
cipale sporirea continuă a 
productivității muncii. 
In acest scop ei pun în 
valoare noi ■ rezerve in
terne, străduindu-se tot
odată să folosească mai 
bine capacitatea utilaje
lor moderne de mecani
zare cu care sînt înzes
trate minele. In primele 
două săptămîni ale lunii 
august productivitatea

bune.

muncii, exprimată în to
ne pe post, a crescut în 
medie pe întregul ba
zin la 1,110 tone căr- 

Succese însemnate
au realizat minerii de la 
Uricani care în acest timp 
au ajuns la o productivi
tate medie de peste 1,400 
tone cărbune
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă 
permis de 
nerilor de 
lucreze în
productivitate 
tone cărbune pe post.

pe post.

în abataje a 
asemenea mi
la Lupeni să 
prezent cu o 

de 1,046

mai hun în pre

Folosind
înaintată, urmînd exem
plul în muncă al mem
brilor de partid, între- 
cîndn-se pentru titlul de 
,.cel
fesie“ tot mai mulți mun
citori și tehnicieni de la 
termocentrala Paroșeni 
își sporesc realizările tre- 
cînd în rind.ul fruntași
lor.

Analizmd felul in care 
se duc la îndeplinire an
gajamentele luate in cins
tea zilei de 23 August, 
conducerea secției cazane 
a evidențiat recent pe 
fochiștii 
Viorel, Eftinoiu 
loan și Popescu 
Silvestru. Remar- 
cîndu-se tot tim
pul printr-o acti-

Vdin

vitate ‘'conștiincioasă, pli
nă de inițiativă, aceștia, 
au adus multe îmbunătă
țiri procesului de încăr
care a cazonelor cu com
bustibil, au menținut la 
cazane parametri optimi 
de funcționare, nu au a- 
vut defecțiuni în timpul 
lucrului. Ca fruntași în 
întrecerea pe profesii la 
secția cazane au mai fost 
citați morarii Dîrnu Ni- 
colae, Maier Aurel; Mor- 
șu Aristică și șefii de tu
ră Ene Dumitru, Chiseli- 
ță Vasile și Jula loan.

IN CLIȘEU: Blocul nr. 23 
teptîndu-și locatarii.
redă imaginea șantierului 
toate fazele sale, de la săparea
fundațiilor și pînă la frumoasele 
blocuri се-și așteaptă locatarii. 
Acum cîteva zile, comisia dte’re- 
cepționare a semnat procesul 
verbal de primire a blocurilor 23 
și 29, care, azi își va primi lo
catarii. 56 de familii de mineri și 
alți muncitori, vor trăi începînd 
din aceste zile în apartamente 
într-adevăr confortabile și ele
gante, încăpătoare și luminoase, 
pe o suprafață de 1786 m. p. Fo
tografia, oricît de reușită ar fi-

—=■.------

Întrecere■ •
regie suportate de întreprindere, 
creșterea numărului de abonați, 
pregătirea silozurilor și însiloză* 
rea de iarnă a alimentelor. 

Colectivul de muncă al cantinei 
E. M. Vulcan, cu sprijinul. orga
nizațiilor de masă — sindicat și 
U.T.M. — se angajează să realize
ze obiectivele propuse ,mai sus ne
precupețind nici . un efort . fiind 
convins că în felul acesta va con
tribui și mai mult' la ‘ realizarea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

CHEMARE LA
Pentru o cît mai bună deservire 

a abohaților, colectivul de muncă 
al cantinei exploatării miniere Vul
can cheamă la întrecere toate co
lectivele cantinelor din cadrul 
Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui cu următoarele obiective : în
frumusețarea aspectului interior și 
exterior al cantinei, îmbunătățirea 
deservirii abonaților, îmbunătățirea 
calității meniurilor, reducerea chel
tuielilor de regie suportate de a- 
bonați, reducerea cheltuielilor de

pede 
nit 1

Nu-i în șut, dar nici acasă

Deneș e acasă, ori îi în

Bătrînul miner 
coborî din tren, se 
opri pe peron cî- 
teva clipe și cer
cetă din priviri împrejurimile. A- 
poi cu pași domoli se îndreptă 
spre oraș.

Cînd deschise poarta curții — 
atît de cunoscută .— îl încercă 
un sentiment de emoție, li apăru
se în minte imaginea fiului, și a 
nurorii. Nu închise bine poarta 
că în prag și apăru gospodina.

la te uită, tata. Vino re~ 
îrilăimtru. Ce bine c-ai ve-

l ire emoționantă
trecut cu 32 de ani în urmă. Via
ța grea, mizeră, munca istovitoa
re din adîncuri, măcelul din

■ 1929, totul i-a apărut în memo-, 
rie ca un tablou întunecat pe care.

. căuta să deslușească, acele chi
puri. ale cunoscuților, care au în-, 
fruntat cu bărbăție armele re-, 
gimului burghezo-moșieresc. Par-, 
că nu mai vedea pe minerii din

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

Îngrijirea și redarea sănătății oamenilor muncii este o muncă 
grea și care necesită cunoștințe temeinice. Pentru profesia de me
dic, este nevoie de o pregătire superioară în care cunoștințele 
teoretice sînt verificate cu regularitate în practică. De aceea stu

denții institutelor medico-farmaceu tice din țară fac în fiecare vară 
practică la diferite spitale. Astfel, la Spitalul unificat din Petro
șani își fac practica de vară 6 studenți de la Institutul tnedico- 
farmaceutic din Cluj. Medicii de la spitalul din Petroșani se stră
duiesc să împărtășească viitorilor medici din experiența lor.

IN CLIȘEU : O parte din studenții practicanți în timpul unei 
vizite medicale.

nu-i.
Pentru un moment bătrînul ră

mase nedumerit. „Cum se poate, 
chiar acum să nu fie acasă ? puse 
întrebarea în sine.

— A fost chemat la Petroșhm 
la adunarea festivă. Mai spre sea
ră trebuie să mă duc și eu. Așa 
că te pregătești și vii cu mine.

...5 august 1961. Sala clubului 
U.R.U.M.P. din Petroșani a îm
brăcat haină de sărbătoare. Zeci 
de muncitori tineri și vîrstmci 
ascultau cuvîntărîle celor de la 
masa prezidiului care evocau lup
tele minerilor din 1929.

Bătrînul miner Bartha Eugen 
se opri la intrare și asculta cu 
atenție. Prin minte i se perindau 
întîmplările pe care el le-a pe-

sată... Deodată tresări cînd auzi 
un nume. își îndreptă privirile 
spre masa prezidiului și văzu si
lueta fiului său. Înalt, spătos, cu 
mers apăsat el se apropie de ma
să. Inima bătrînului începu să 
bată cu putere, fața i se lumină. 
Ar fi vrut să fie mai aproape de 
el, să-l privească în ochi. Să-i 
vadă fața atît de cunoscută , și 
să-l mingile, așa cum l-a mîngîiat 
de atîtea ori cînd era mic. Dar iată 
că Deneș se îndreaptă spre ie
șire. Cînd îl văzu pe tatăl său, 
se bucură mult. ,

— Tată, cum dumneata aici și 
nici nu spui nimic ?

— Lasă, fiule, lasă...
Atît spuse bătrînul miner și se

trezi în , brațele 4 
vînțoase ale' fiu- Ș 
lui. Ii simțea obra* ) 
ții aprinși. Apoi ? 

Deneș auzi - cuvintele tatălui ?
său: -. ' ■- 2

— Iți mulțumesc, fiule, îți mul- i 
țum'esc. Nu ai făcut de rușine ) 
neamul lui Bartha. Decorația - pc S 
care ai primitro mă bucură 'din І 
tontă inima. Pnntru mine' astăzi / 
e o zi mare.. . . ?
- Pe fața brăzdată de cute adinei x 

a bătrînului miner două lacrimi, < 
ca două mărgele, se rostogoleau 5 
alene. Ochii lui Deneș au devenit ) 
mai sclipitori, iar pleoapele jucau J> 
cu neastîmpăr. ?

— Tată, tată, ce bine că ai / 
venit. , Credeam că... <

— Cum crezi tu, copile,, să \ 
nu vin eu de ziua noastră aici 
între familiile minerilor ? Doar 
și eu fac parte. din ea.

Au urmat apoi felicitările din 
partea celor prezenli.Unii îl. fe
licitau pe bătrin. spunîndu-i :

— Ai plecat în pensie Bartba- 
baci, însă a rămas un alt Bartha 
demn de numele dumităle, Te 
felicităm pentru educația care ai 
dat-o copiilor 1

...Seara familia Bartha închina 
un pahar sărbătorind două eve
nimente importante : decorarea cu 
Ordinul Muncii a lui Bartha Dio- 
nisie și întîlnirea cu veteranul fa
miliei Bartha.

FL. ISTRATE
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SĂ NE CUNOAȘTEM LITORALUL

Pe una din băncile din cen
trul Vulcanului stăteau de po
vești doi mineri. Cel vîrstniic, 
cu niște mustăți stufoase, se 
dovedea tare sfătos. Tînărul de 
lingă el îl asculta cu atenție, 
iar din cînd în cînd îi înflorea 
cîte un zîmbet în colțul buze
lor.

— Așa zău, nepoate. Azi îm
plinesc cinci ani bătuți pe mu
chie de cînd m-am angajat 
mina Vulcan.

— Mulți Înainte — îi ură 
nărui. — Atunci sînteți bun 
cinste.

— Apăi 
ăști cinci 
bucurii de nu le mai știu nu
mărul.

— Cum așa? că doar bucu
riile nu răsar Ca ciupercile du
pă ploaie — întrebă curios tî- 
tiărul.

N-or fi răsărind, dar 
an să nufost 

teva.

I

la

tî- 
de

să știi că-s bun. 
ani am avut atîtea

In

tii 
în

am măcar
n-a 
el

— ???
— Nu-ți fie 

așa-i. De patru 
mereu că m-am mutat într-un 
apartament mare și frumos. II 
vezi ? E tel de colo cu ferestrele 
cele mari și mușcate roșii. 
Asta-i una ia mînă. Și zi ci nd 
acestea, baci Gheorghe își în
doi degetul spre a ține soco
teala.

— Păi toate au ferestre mari 
baci Gheorghe și îni multe din 
ele sînt mușcate.

— Or fi dar ale mele 
sînt parcă mai roșii declît cele
lalte, Și tot cam de pe acea 
vreme mă bucur și de cumpăra
rea mobilei combinate din dor
mitorul lui Măriuca și a celei 
de bucătărie. Asta-i a doua la 
mînă — spuse îndoindu-și a- 
rătătotul.

— Frumos, tare frumos. In
tr-un singur an să te muți în 
casă nouă și cu mobilă nouă.

— Ehei, flăcăule, asta a fost 
numai începutul. Nevastă-mea 
nici una nici două că vrea și 
ea cică să fie mecanizată. Dra- 
cu m-a pus să-i spun că la mi
nă toate muncile grele-s meca
nizate că numai ce să vezi: O 
aud într-o zi că-i trebuie și ei 
mașină din aia de spală haine

căa mirare, 
ani mă bucur

mari și mușcate roșii.

cum a văzut la alții. Hai să-i 
fac pe voie. Și i-am cumpărat 
așa cum i-o poftit inima. De 
atunci nevastă-mea spală haine 
cîntind. Asta ar fi cum s-ar 
spune a treia bucurie spuse 
proptindu-și degetul mijlociu în 
podul palmei. Nu trec cîteva 
luni și numai ce-i trece prin

Fiecare an ne aduce 
noi bucurii

cap nevestei că-i trebuie frigi
der. Atunci mai că mi-a sărit 
muștarul. „Păi bine, măi ne
vastă, lai tatăl tău acasă numai 
cu frigider ai trăit ?‘‘ Dar ea 
de colo: „Atunci erau alte vre
muri bărbate. înghețam și noi 
chiar fără frigider că n-aveam 
bani nici de lemne de foc. Dar 
acum cîți mineri n-au și frigi
der și ce bun îi Ia casa omu
lui".

Stau eu și mă judec. Cu gîn- 
dul la o țuicuUță rece și la o 
sticlă de vin de la gheață am 
început să-î dau dreptate și ia- 
cătă-mă și cu frigider. Ce 
mai spun de radio cu picup, 
fotolii și de...

— După cîte văd eu ca să 
evidența Ia cite ai cumpărat
ultimii ani musai să al un con
tabil.

— Păi, am unul de-i bun șj 
de contabil șef.

— Nu mai spune! Doar fasta 
încă-i tinerică.

— Ea nu, dar maică-sa. Ține 
o evidență de-ți stă ceasul și 
mai face și niște planuri și 
niște socoteli de viitor jos cu pă
lăria. Cu un așa contabil, eu 
unul n-am ce mă amesteca. In- 
tr-o zi, maii pe șfîrșitul lunii 
trecute, tot i-am copt-o. Merge 
nevastă-mea la C.E.C., scoate 
bani șl nici un>a nici două să 
cumpere mașina de cusut.

— Și cît ai scos de la C.E.C, 
— o întreb.

— Trei mii patru sute, că 
vreau să-mi cumpăr o mașină 
din aia frumoasă.

— Eu unul zic că erau destui 
șl vreo 2900 și toț frumoasă 
luai și mai rămîneau încă și de 
un aldămaș.

— Mie însă nu-mi 
din aia masă cu 
lei — zice ea.

— Păi nu din aia, 
cu 2865 lei.

— Din acelea nici 
măi bărbate.

— Nu-s dar o să 
două zile.

— Cum așa ?
— Tu cu radio în 

n-ai ascultat hotărîrea partidu
lui cu privire la creșterea sa
lariilor și reducerea prețurilor 
la unele mărfuri ?

— Am fost ocupată cu tre
burile la bucătărie și n-atn mai 
ascultat radio. Măi bărbate să 
știi că-s tare fericită. De cînd 
cu vremurile astea noi, ba spo
resc salariile, ba se reduc pre
țurile, ba amîndouă deodată. 
Nu-i an să mu ne aducă not 

bucurii.

trebuie
2750 de

ci

nu

fie

de-aia

sînt,

peste

casa și

D. C.RIȘAN

G. Coșbuc, NUNTA ZAMFI
REI și alte poezii. Prefață de 
G. Mohantî.

M. Eminescu, LUCEAFĂRUL 
— poezii. Prefață de !on Rota- 
riu.

A. Pann, FABULE ȘI ISTO
RIOARE. NĂZDRĂVĂNIILE LUI 
NASTRAT1N HOGEA. Prefață 
de Paul Cornea,

I. Slavici, MARA — roman. 
Prefață de C. Măciucă.

L Agîrbiceanu, FARAONII — 
povestiri. Prefață de Georgeta 
Horodincă.

T. Arghezi, CU BASTONUL 
PRIN BUCUREȘTI.
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Florența Alb.ti, FARA POPAS
— versuri („Luceafărul").

I. Asztalos, INIMĂ TINARA
— roman. Ediția л II-a. In ro- 
mînește de Remus Luca. Cuvînt 
înainte de Dumitru Mircea. ’

A. Bacovia, SCRIERI ALESE. 
Studiu introductiv de Ov.' S. 
Crohmălnîceanu. Evocate și bi
bliografie de 
cu Bacovia.

T, Bușeean, 
piesă în două 
amatori").

T. Măinescu, 
RA — satire,

T. Mazilii, BARIERA — ro
man. Edifia a Il-a revăzută.

M. Preda, INTTLNIREA DIN 
PĂMINTURI — nuvele. Ediția 
а 11-a.

M. Sadoveanu, M1TREA CO
COR. AVENTURA TN LUNCA 
DUNĂRII. Prefață de Pompiliu 
Mareea.

Al. Șahighian, PASĂREA MĂ
IASTRĂ — versuri. Cu o pre
față de Ion Vitner.

F. Szmler, SOLȘTIȚIUL 
man. 
nezu. 
Luca.

R.
VĂRSATA — roman. . .

G. G. Ursu, N. BELDICEANU 
•— studiu monografic („Mica 
bibliotecă critică").

H. Zincă, DINTRE SUTE DE 
CATARGE — roman.

Honore de Balzac, STRĂLU
CIREA SI SUFERINȚELE 
CURTEZANELOR. In romînește 
de B. Theodor. Cuvînt înainte 
de Valentin Lipatti. Note de 
Theodosia Ioachimeșcu.

K. Capek, RĂZBOI CU SA
LAMANDRELE. HORDUBAL
— romane. In romînește de Mi
hai Pop și C. Țoiu. Prefață de 
Ov. S. Crohămălniceanu.

Agatha Grigores-

NEAMURILE — 
părți („Teatru de

MUZICA UȘOA- 
fabule, epigrame.

ro-
I ți romînește de Ion Chi- 
Cuvînt înainte de Remus

Tudoran, DUNĂREA RE-

II. Conslanfa — unui An marile orașe ale fârH (2)
In anii puterii populare orașul 

Constanța a suferit transformări 
radicale. Pe lingă marile construc
ții care s-au înfăptuit aici au fost 
refăcute o bună parte din clădirile 
aflate în centrul orașului. Dato
ria dezvoltării sale, în prezent 
populația orașului a ajuns la a- 
proape 130.000 locuitori.

S-au ridicat blocuri noi, cu su
te de apartamente confortabile în 
Piața Independenței, străzile Tra
ian, I- V. Stalin, la capătul înspre 
Mamaia al Bulevardului Lenin etc. 
S-a construit un sediu modem 
pentru Teatrul de stat care are 
mai multe secții. Teatrul desfă
șoară, în tot cursul verii, o rod
nică activitate, făcînd posibil ca 
Zilnic oamenii muncii aflați la 
odihnă în stațiunile de pe litoral 
Să vizioneze spectacole de calitate. 
Astfel, mii de oameni ai muncii 
au vizionat la Eforie, Vasile Roai- 
tă etc. opereta „Lăsați-mă să 
tint" de Gherase Dendrino, pre
zentat de teatrul din Constanța 
cu participarea unor valoroși ac
tori din București ca Ion Dacian, 
Silly Popescu, Virginica Roma
nowski, Maria Wauwrina. De mult 
succes s-au bucurat spectacolul de 
estradă ,,La mare... și la mai ma
re", comedia muzicală „Chirița în 
provincie" de V. Alecsandri, spec
tacolul cu piesa „Cum vă place“ 
de W, Shakespeare și altele.

Pretutindeni în orașul Constanța 
întîlnești străzi frumos amenaja
te, cu flori multe. Iată, de pildă, 
Bulevardul Lenin pe care-1 stră
bate troleibuzul în drum spre Ma
maia. Roșul florilor răsădite în 
ronduri se contopește în mod ar
monios cu verdele plăcut al ier
bii, cu veselia miilor de oameni 
ai muncii care străbat zilnic acest 
drum în dorința de a vizita una 
din stațiunile moderne de 
total — Mamaia..

Numărul construcțiilor i 
Constanța e imens. Simpla L,- ... 
șiruire n-ar putea oferi imaginea 
dezvoltării uriașe din ultimii ani. 
S-au făcut multe și toate în sco
pul fericirii omului muncitor.

Vizitînd portul Constanța vezi 
parcă pulsînd aici o părticică din 
inima patriei. De aici pleacă zil
nic vase spre toate colțurile lu
mii, ducînd cu ele diverse mărfuri 
purtînd inscripția „Г 
R.P.R.". O mîndrie 
te cuprinde văzînd în port înșira
te tractoarele vopsite într-un roșu 
aprins care așteaptă să fie încăr
cate și să ia drumul înspre alte 
țări, ducînd cu ele mesajul de 
pace al harnicului nostru popor. 
Cei care au vizitat portul au ră
mas puternic impresionați de mă
reția noilor construcții, de insta-

Macaraua 
este 

moderne 
cu

plu- 
una 
ale
U~' 

tone.

lațiile moderne, 
ti to are „Agigea"
din instalațiile 
portului. Ea ridiqă 
șuriuță greutăți pînă la 50
Pretutindeni în port, în anii puterii 
populare, a fost lichidată munca 
de rob a muncitorilor printr-o me
canizare avansată. Există autoîn- 
cărcatoare, autostivuitoare, auto
macarale. Intr-un cuvînt portul

pe li- Constanța a devenit un port mo
dern.

noi în Cei care au vizitat portul în
lor îtl- ziua de 30 iulie a.c. au avut pri

mai 
„Dobrogea", 

pe apă. Pe cel mai 
flutură mîndru dra- 
noastre, iar inscrip- 

R. — „Navrom" —

.Fabricat în 
nestăpînită

lejul să vadă unul din cele 
mari vase romînești 
recent lansat 
înalt catarg 
pelul patriei 
ția roșie N.
se zărește de departe. Este un vas 
deosebit de frumos, 
mari, construit după 
vînt al tehnicii.

In aceeași zi erau 
port vasele comerciale 
(R. S. Cehoslovacă), 
(sud american) precum și 
Horn", dovadă a legăturilor co
merciale întinse ale patriei noastre.

Tot prin portul Constanța intră 
în țară, venind din U.R.S.S., uti
laje, mașini, bunuri de consum, 
precum și citrice, bumbac etc. din 
țările Orientului mijlociu primite

de proporții 
ultimul cu-

ancorate în 
„Dukla1’ 

,Las Vilas" 
„Майе

• . ■ -
Funicularul 

șist 4—5 es- 
unui d‘in o- 

de 
constru- 
Lupeni,

de 
te 
biectivele 
curînd 
ite la
pentru mărirea 
capacității de 
producție a pre- 
parației.

IN CLIȘEU : 
Turnul princi
pal cu silozuri 
al noului funi
cular.

NOTE
♦ *
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NOTE
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Cînd se va repara 
tavanul ?

In orașul Lupeni a existat 
dată o popicărie, una dintre cele
mai frumoase din Valea Jiului, 
unde zilnic veneau zeci de tineri 
și vîrstnici, dornici să practice 
acest sport îndrăgit. Tot aici a- 
veau loc antrenamentele și jocu
rile oficiale ale echipelor Mine
rul și Preparatorul.

Zicem a existat, pentru că a- 
cum aici nu poate avea loc 
un joc și iată de ce :

Acum vreo trei luni s-a 
pat tavanul chiar deasupra 
tei. Deși a trecut atîta timp ni
meni nu s-a învrednicit să ia 
vreo măsură de reparare a ta
vanului și acum sala se găsește 
în stare recorespunzătoare.

Amatorii sportului cu bila 
întreabă pe bună dreptate: 
cînd se va

Un grup

nici

sur-
pis-

se 
pe

repara tavanul ?
de amatori de popice 
din Lupeni

NOTE
vrea să stric bunătatea de raft 
pentru gustul dumitale ? !

— Nu, vai de mine, dar după 
cîte știu mărfurile existente Țn 
raft sau în vitrine trebuie.^să’e- 
xiste și de vînzare.

— Uite că nu există și pace !
Discuția cu. pricina a ajuns și 

la urechile gestionarului Ben- 
gulescu.

--Ce-i necazul tovarășe? — 
întrebă el.

— Vreau tăieței cu ouă...
— In magazin n avem de 

mult, iar de. sus din raft nu luăm. 
Totuși pentru că te cunosc, te 
servesc din vitrină.

Halal favor. Pe semne că 
„înalta", calificare a tovarășului 
Benguleșcu și a vînzătoarei cu 
pricina nu le permite, să. știe că 
este o obligație . profesională să 
deservești consumatorul cu măr
furile existente în raft și nici 
decum o favoare. O spunem pre
cum ca să se știe !

C. D.

Favor 
profesională ?

S-a dus un „pretențios" ne
voie mare la magazinul alimen
tar în fruntea căruia se află ca 
gestionar tovarășul Benguleșcu 
și a avut „îndrăzneala" să ceară 
niște tăietei cu ouă.

— Tăieței cu ouă, ziceți ? 
N-avem — răspunse vînzătoarea 
prompt.

— Bine, dar acolo sus în cele . 
două părți ale raftului ce sînt ? ?

— Aia sînt tăieței cu ouă și J 
mai avem și în vitrină, dar n-ai ț

♦

i

sau obligație

♦ 
i

♦

t

*

S.P.
poate și
țea" comportării ei și „nedrepta
tea" cumpărătorului așa cum a 
mai făcut-o de cîteva ori de a* 
tunel.

Vinzătoarea eu pricina 
azi mai discută „juste-

în baza acordurilor comerciale în
cheiate de Republica Populară Ro- 
mînă.

In ziua de 30 iulie am fost mar
torii unui spectacol neobișnuit 
pentru noî, cei ce nu trăim în a' 
propierea mării. Pe la ora 16 și 
jumătate departe, la orizont, am 
deslușit contururile albe ale unui 
vas. încetul cu încetul 
s-a micșorat și se zărea 
că un vas se apropie de 
adunase lume multă. Cu 
niți din diferitele colțuri ale ță
rii. Eram în așteptarea intrării 
vasului în port. Ajuns în apropie
re, am zărit pe unul din catarge 
drapelul de stat al U.R.S.S.» mai 
apoi inscripția „Litva“. La ora 17 
vasul a acostat în larg. Un vas 
mic, numit vas-pilot, s-a apropiat 
de el, apoi a pornit înaintea lui 
înspre intrarea portului, trasînd 
drumul ce-1 avea de urmat „Lit- 
va“. Astfel, la numai 15 minute 
vasul sovietic de pasageri „Litva“ 
a și fost ancorat, iar la debarca
der a început forfota specifică U‘ 
nor astfel de locuri : umblătură, 
stringeri de mină cu prietenii de 
pe malul romînesc al Marii Negre...

Cu toții am părăsit orașul Cons
tanța cu inima plină de bucurie 
pentru înfăptuirile pe cate am avut 
prilejul să le vedem aid, cu mîn- 
dria că patria noastră socialistă 
pe zi ce trece devine tot mai mi“ 
nunată, cu ferma convingere că 
prin marile înfăptuiri de ptnă 
acum am privit spre viitorul lu
minos.

distanța 
limpede 
port. Se 
toții ve-

VICTOR FCILEȘI
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multor excursioniști 1 î 
Valea Jiului este o minunata « 

opeiă a omului și a naturii. În
conjurată de munții Baring, Se
beș și Retezat ce străjuiesc ca o 
cetate orașele locuite de mineri, 
Valea Jiului poate fi socotită o 
adevărată stațiune.

Pe piscurile înalte ale munți
lor din împrejurimi sînt răspîn- 
dite cabanele Voevodul, Lunca 
В lorii, Partngul, Rusu, Aușelul, 
Vulcan, Straja, Cîmpu lui Neag 
și Buia frecventate de numeroși 
oameni ai muncii din împreju
rimi și din alte regiuni ale țării.

La poalele Paringului, la lo
cul numit Stina lui Rusu, s~a 
construit în anii puterii populare, 
casa de odihnă Rusu, una din 
cele mai moderne cabane.

Spre aceste locuri se îndreaptă 
Zilnic grupuri numeroase de mi
neri și intelectuali din Valea Jiu 
lui, din toate colțurile țării pen
tru a-și petrece în mod plăcut 
timpul liber. Sute de elevi, stu- 
denti și cadre didactice, ziariști, 
operatori de cinema, radiorepor- 
teri, scriitori, fotoreporteri în nu
măr de aproape 150 descriu 
cuvinte vii bogățiile și frumuseți
le acestor locuri.

In urma vizitelor, excursio
niștii rămîn impresionați de fru
musețile și bogățiile Văii noastre, 
căpătînd cunoștințe noi despre 
patria noastră dragă. Exemplul 
Im trebuie urmat și de locuitorii- 
Ilăii Jiului care trebuie să folo
sească fiecare prilej pentru a-și 
cunoaște minunata regiune, fă
cînd neobosit excursii la tonte 
cabanele, pe toți masivii, întreț't- 
nîndu-și astfel sănătatea, îmbo- 
gățindu-și cunoștințele.

C. MĂGUREANU 
corespondent

Valea Jiului
• • 9 ■
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STEAGUL ROȘU

— Мий
5000 de mineri brazilieni 

au declarat grevă
BELO HORIZONTE 16 (Ager- 

preș).
După cum relatează corespon

dentul din orașul Belo Horizonte 
(Brazilia) al agenției Prensa La
tina, 5000 de muncitori de la mi
nele aurifere „Morro Velho Com
pany", aparținînd monopolului 
nord-american „Henna Mining" au 
declarat grevă. Greviștii cer ma
jorarea salariilor.

Organizația sindicală a munci
torilor de la minele „Morro Velho 
Company" a hotărît să ceară gu
vernului Braziliei să transforme 
această întreprindere străină într-o 
societate cu capital mixt în care 
să predomine dapitalul de stat 
al Braziliei.

----- O------
Lucrările unui comitet 
de cooperare african

CONAKRY 16 (Agerpres).
La Conakry au luat sfîrșit lu

crările comitetului de cooperare 
al reprezentanților partidelor po
litice din Guineea, Mali și Ghana.

In comunicatul final se spune 
că toți participanții au demonstrat 
dorința partidelor din cele trei țări 
de a obține eliberarea politică a 
Africii și avîntul ei economic.

După cum relatează postul de 
radio Conakry, în cuvîntul său de 
închidere Saifulaye Diallo, șeful 
delegației guineze, a arătat că a- 
ceastă întîlnire va contribui la in
tensificarea luptei pentru eliberarea 
definitivă a întregii Africi.

-----O—

.Consecințele concurenței 
în Anglia

LONDRA 16 (Agerpres).
La 15 august, la Londra s-a 

anunțat lichidarea „de bunăvoie" 
a societății particulare de trans
port aerian „Overseas Aviation". 
Pretextul lichidării acelei' socie
tăți l-a constituit datoria ei față 
de alte societăți în sumă de 
700.000 lire sterline, dintre ca
re 250.000 lire sterline concer
nului petrolier „British Petro
leum Company", care a refuzat 
să livreze benzină pentru avioa
nele acestei societăți. Lichidarea 
societății „Overseas Aviation" 
este o puternică dovadă a agra
vării concurenței între societățile 
de transport aerian din Anglia.

Ca urmare a lichidării socie
tății, 500 de muncitori și func
ționari vor rămîne fără lucru.

-----O------

Rețea de contrabandiști 
nord-americani 

Bolivia
LA PAZ 16 (Agerpres).
Autoritățile boliviene au des

coperit o rețea de contrabandiști 
nord-americani care introduceau 
în țară mărfuri pe căi ilegale. 
După cum transmite agenția 
Reuter avioane de vînăt’oare bo
liviene au silit un avion ameri
can de transport de tipul „Con- 
stelation" să aterizeze în regiu
nea Santa Cruz întrucît zbura 
deasupra teritoriului țării fără a 
avea autorizația necesară. Pe 
bordul avionului se aflau patru 
cetățeni nord-americani care în
soțeau o importantă cantitate de 
mărfuri ce urmau să fie intro
duse în țară prin contrabandă.

Funcționarii englezi resping programul 
guvernamental de înghețare a salariilor

LONDRA 16 (Agerpres).
Conducătorii sindicatelor funcțio

narilor publici, care numără în 
rincîurile lor 650.000 de membri, 
au hotărît în unanimitate să res
pingă programul guvernului „de 
înghețare" a salariilor funcționa 
rilor publici din Anglia. îngheța
rea salariilor funcționarilor publici 
constituie o măsură prin care mi
nistrul Finanțelor, Lloyd propune 
să se arunce pe umerii oamenilor 
muncii toate poverile rezultînd din

л

0 puternică 
propagandiștilor

ULAN BATOR 16 (Agerpres) 
TASS transmite:

Comentatorul postului de ra
dio Ulan-Bator apreciază hotărî- 
rea guvernului R.D.G. cu privire 
la întărirea pazei granițelor drept 
o puternică lovitură dată propa
gandiștilor „războiului rece“.

Hotărîrea guvernului R.D.G, 
întemeiată pe recomandările gu
vernelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia; declari 
comentatorul, este dictată de viață 
însăși și este îndreptată spre în
cetarea oricăror provocări și di
versiuni împotriva țărilor socialis
te. Aceste măsuri pașnice, concre
te ale guvernului R.D.G.; a con
tinuat el; n-au fost pe placul gu-

Berlinul occidental — 
mercenarilor pentru

ACCRA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarul „Ghana Times" a pu
blicat declarația lui Z. Mustafa, 
purtătorul de cuvînt al armatei 
de eliberare națională a Alge
riei, în care se spune că clica 
militaristă franceză folosește 
Berlinul occidental ca punct de 
recrutare a mercenarilor pentru 
„Legiunea străină" franceză din 
Algeria.

După cum a arătat Z. Mus
tafa, majoritatea mercenarilor 
sînt trimiși în Algeria cu, avioa
ne militare franceze de pe un ae-

----------------- O-----------------

Tpupele fpanceze continuă 
ppovocăpile în Tunisia

NEW YORK 16 (Agerpres).
Trupele franceze, care ocupă o 

parte din teritoriul tunisian, con
tinuă provocările militare, agra- 
vînd în felul acesta situația din 
regiunea Bizertei și din alte părți 
ale Tunisiei. Asupra acestui fapt 
atrage atenția M. Slim, repre
zentantul Tunisiei la O.N.U. îri- 
tr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate și 
dată publicității de Secretariatul 
O.N.U.

In scrisoare se spune că la 13 
august un detașament francez a 
atacat un sat tunisian situat la 
20 km. vest de Bizerta. Trei tu- 
nisieni au fost uciși. La 12 au
gust, artileria franceză de pe te
ritoriul Algeriei a bombardat te
ritoriul tunisian, pricinuind dis
trugeri și victime. In aceeași zi, 
în regiunea frontierei dintre Tu
nisia și Algeria o coloană de 
trupe franceze, sprijinită de pa
tru bombardiere „B-26", au în
cercat să pătrundă pe teritoriul 
Tunisiei.

In scrisoare se arată că aces
te acțiuni se înglobează în se
ria provocărilor militare perma
nente ale trupelor franceze îm
potriva Tunisiei, confirmînd se
riozitatea situației care s-a creat 
ca rezultat al acțiunilor agresive 
săvîrșite de Franța în regiunea 
Bizertei. Situația s-a agravat 
în urma refuzului Franței de a 
îndeplini hotărîrea provizorie a 
Consiliului de Securitate cu pri
vire la retragerea tuturor for
țelor armate pe pozițiile lor ini
țiale, precum și în urma încăl
cării fățișe a hotărîrii cu privire 

încercările guvernului de a scoate 
Anglia din greutățile economice 
serioase prin care trece.

Reprezentanții sindicatelor au 
adoptat o rezoluție în care critică 
cu asprime politica guvernului și 
declară că intenționează să por
nească in țară o campanie largă 
de sprijinire a revendicărilor func
ționarilor publici de a li se mar 
jora salariile în raport cu creș
terea permanentă a costului vieții 
în Anglia.

s

lovitură dată 
„războiului rece"
lovitură dată

vernelor puterilor occidentale, care 
au început ațîțarea unei campanii 
de calomnii la adresa R.D.G. și 
a celorlalte țări socialiste. Totuși, 
încercările lor de a merge împo
triva curentului istoriei au fost 
condamnate la eșec și milioanele 
de gșrmani împreună cu întreaga 
omenire progresistă vor obține vic
toria deplină în lupta lor dreaptă.

încheierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane și regle
mentarea problemei Berlinului oc
cidental pe calea transformării 
acestui oraș într-un oraș liber* de
militarizat, arată comentatorul, ar 
constitui factorul hotărîtor în des
tinderea actualei încordări inter
naționale.

punct de recrutare a 
„Legiunea străină11 
roport din Berlinul occidental. 
Potrivit datelor armatei de eli
berare națională a Algeriei în 
„Legiunea străină" sînt recrutați 
anual 4—5.000 de germani din 
Berlinul occidental și Germania 
occidentală. Mercenarii sînt re
crutați de către autoritățile mi
litare franceze din Germania oc
cidentală și Berlinul occidental.

LUANDA 16 (Agerpres).
Poporul angolez continuă cu 

tot mai multă dîrzenie lupta îm
potriva dominației coloniale. 
Trupele portugheze, înarmate 
pînă în dinți, încearcă în pre
zent să fărâmițeze și să izoleze 
forțele insurgenților pentru a le 
nimici. Patrioții angolezi ripos
tează însă cu îndîrjire și au por
nit în numeroase regiuni la o- 
fensivă. Detașamentele de răscu- 
lați atacă fără întrerupere prin 
surprindere garnizoane și coloa
ne militare portugheze, organi
zează ambuscade.

După cum anunță agenția 
France Presse, în ultimele zile 

(partizanii au atacat în repetate 
rînduri trupele coloniale portu
gheze în regiunile San Salva- 

'dor, Sierra de Canda, Huamba 
și Sanza Pombo.

Numeroși soldați portughezi 
,au fost omorîți într-o ambusca-
I dă organizată de insurgenți pe 
șoseaua Aldeis-Vicosa-Terreiro.

Totodată, după cum anunță a- 
genția France Presse, forțele 
patriotice au atacat garnizoana 
portugheză din localitatea Mu- 
condo.

Noi mărturii vin să complete
ze șirul' nesfîrșit de fărădelegi 
comise de colonialiștii portu
ghezi în Angola. „Portughezii'o- 
moară pe africani fără discer- 
nămînt — nu numai pe răscu- 
lați, ci și populația pașnică" — 
a declarat recent la Londra mi
sionarul David Grenfell, care a 
stat 28 de ani în Angola. Po
trivit relatărilor agenției United

Potrivit datelor armatei de e- 
liberare națională a Algeriei 
pînă în octombrie anul trecut în 
Algeria au fost trimiși 8.486 
mercenari din Germania occiden
tală.

la încetarea focului. Dacă ase
menea provocări vor continua, 
se spune în scrisoarea reprezen
tantului Tunisiei, guvernul Tu
nisiei se va considera, poate, ne
voit să ia măsuri de apărare în 
conformitate cu articolul 51 din 
Carta O.N.U.

La 21 august se deschide se
siunea specială a Adhnării Ge
nerale a O.N.U., care va exami
na problema agresiunii franceze 
împotriva Tunisiei. * I
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Lupta poporului angolez împotriva 
dominafiei coloniale continuă 

cu dîrzenie

'1

GENEVA 16 (Agerpres).
In ședința din 15 august a con ■ 

ferinței internaționale pentru re 
glementarea problemei laoțiene au 
continuat discuțiile pe marginea 
problemei retragerii trupelor străi
ne și a personalului militar străin 
de pe teritoriul Laosului precum 
și problema termenului în care se 
va înfăptui această retragere.

La ședință au luat cuvîntul re
prezentanții Uniunii Sovietice, Re
publicii Populare Chineze, Viet
namului de Sud, S.U.A., Tailan- 
deî. Delegații țărilor occidentale

O-----------------

Clica rebelă din Laos continuă 
să violeze încetarea focului

XIENG KUANG 16 (Agerpres). 
Clica laoțiană rebelă Boun 

Oum — Fumi Nosavan continuă 
să violeze încetarea focului și să 
saboteze tratativele de pace. Acest 
lucru este confirmat și de nume
roși militari care părăsesc forțele 
rebele trecînd de partea guver
nului legal condus de Suvanna 
Fumma.

,,Atît Statele Unite cit și sate
liții lor continuă să introducă în 
Laos personal militar și o mare 
cantitate de arme și muniții" — 
a declarat fostul locotenent din 
trupele rebele Phom Vongsavonh, 
care a trecut de partea forțelor gu 
vernamentale.

Recent, a declarat el, o unita
te rebelă a fost întărită cu 24 de 
tancuri americane conduse toate 
de soldați americani. In fiecare 
batalion al forțelor laoțiene re
bele se află cel puțin cinci sau 
șase ofițeri americani și tailandezi. 
Toți instructorii din școlile mili
tare ale forțelor rebele sînt ofi
țeri americani, tailandezi, și filipi-

Mișcarea grevistă din Chile 
se extinde

SANTIAGO 16 (Agerpres).
Mișcarea grevistă din Chile se 

extinde. Potrivit relatărilor cores
pondentului din Santiago de Chile 
al agenției France Presse în cursul

Press International, Grenfell a 
subliniat că datorită exodului u- 
riaș de refugiați, o suprafață de 
peste 60.000 mile pătrate a ră
mas literalmente depopulată. A- 
fricanii fugiți din Angola — a 
precizat Grenfell — nu se vor 
înapoia dacă în această țară nu 
se vor petrece schimbări radi
cale.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Din muzica popoarelor 
sovietice, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,08 Fragmente din o- 
pera „Viitoarea" de Eugen Su- 
chon, 12,00 Limba noastră, Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 13,05 Concert de prînz, 
14,00 Soliști și formafii de mu
zică ușoară, 14,30 Melodii popu
lare romînești, 16,15 Vorbește 
«Moscova ! 18,00 Preludiile „A-
mintiri din Doftana" de Leib 
Nachmann — interpretează Iri
na Lăzărescu, 18,40 Muzică u- 
șoară, 20,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 21,00 
Muzică ușoară interpretată dfe 
Roxana Matei, 21,40 Muzică vo
cală de compozitori romîni. PRO
GRAMUL II. 12,40 „Melodii, me
lodii" — emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 13,05 Ansam
bluri corale sovietice, 14,03 Mu
zică din opereta „Salcîmul alb“

fa»
au continuat să-și susțină propu
nerile al căror scop este amîna- 
rea pe cît posibil a retragerii tru
pelor străine și a personalului mi
litar străin de pe teritoriul statu
lui laoțian, suveran și neutru. îm
potriva acestei poziții au protestat 
numeroși participanți la conferin
ță.

Cu toate că au avut loc dezba
teri îndelungate, în această ședin
ță conferința nu a luat nid o 
hotărîre în problema sus-amintită. 
Participanții la conferință au de
cis să continue dezbaterile la 16 
august.

nezi. Școala militară pe care Phom 
Vongsavonh a absolvit-o recent, 
este condusă de un colonel ăl for
țelor armate americane.

După încetarea focului, clica re* 
belă a recrutat numeroși tineri în*-, 
armată și a format mai multe ■ba
talioane noi. Recruții au fost echi
pați și instruiți sub directa supra
veghere a ofițerilor americani și 
tailandezi. '

Introducerea de materiale de 
război în Laos, a subliniat Phom 
Vongsavonh, s-a intensificat după 
încetarea focului. In Vientiane ate
rizează fără întrerupere, zi și 
noapte, mari avioane americane de 
transport, care aduc arme și mu
niții.

Toate aceste acțiuni demonstrea
ză că grupul rebel laoțian Boun 
Oum — Fumi Nosavan, împreună 
cu susținătorii săi occidentali* nu 
dcresc de fel reglementarea paș
nică a problemei laoțiene și în
cearcă să intensifice războiul ci* 
vil din Laos.

zilei de 14 august numărul munci- J 
torilor chilieni care se află în gre
vă a crescut cu încă 50.000 ridi- 
cînd totalul greviștilor din întrea
ga țară la peste 100.000. Agenția 
anunță că 30.000 de muncitori și 
funcționari ai căilor ferate chilie
ne au încetat lucrul în sprijinul 
cererilor lor de mărire a salariilor. 
Ca urmare, circulația feroviară 
în întreaga țară este paralizată. 
De asemenea continuă greva ce
lor 18.000 de mineri de la minele 
de cupru precum și alte numeroa
se greve în diferite sectoare ale 
economiei la care iau parte peste 
50.000 de muncitori și funcționari.

Agenția subliniază că autorită
țile chiliene sînt îngrijorate deoa
rece se așteaptă ca mișcarea gre
vistă să cuprindă acum minele de 
cărbuni și serviciile publice.

DE RADIO
august

de Dunaevski, 15,00 Concert de 
muzică populară romînească, 
15,35 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,50 Curs dfe limba 
rusă, 18,30 Patria și frumusețile 
ei cîntate de compozitorii noștri, 
19,30 Teatru la microfon. Stu
dioul actorului amator prezintă : 
„Bani cu împrumut". Scenariu 
radiofonic de Mircea Mureșăn; 
„Casa din livadă". Scenariu ra
diofonic de Mihai Joldea, 20,45 
Cîntece și jocuri populare romî
nești, 22,00 Pagini din muzica 
de operă.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
18 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Romeo, Julietta și întu
nericul; AL. SAHIA : Circul; 
PETRILA : Cei patru de pe 
Moana; ANINOASA: Setea; 
VULCAN : Floarea zăpezii; LU- 
PENI : Viraj în noapte.
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