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Proletari din toate tarile, untți-vă!

agul roșu Anul ХШ 
XVIII Nr. 3686 Citiți în pagina IV-a:

• Semnarea comunicatului comun, chino-ghanez. I
• Vizita lui A. I'. Mikoian la Tokio. 1
• Lucrările Conferinței de la Geneva în problema laoțiana.
• Criza din alianța occident a lă în legătură cu problema ger

mană.
• Opinia publică engleză condamnă crearea de baze vest-ger

mane în Anglia.

Sîmbâtâ
19 august 

■?

4ipag. 26 bani
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

’ Repararea motoarelor electrice cere multa atenție și pricepere. 
Aceste calități sînt proprii echipei de reparat motoare de la atelierul 
electric al minei Lupeni, condusă de Preotu Mihai.

IN CLIȘEU : Preotu Mihai împreună cu Gali Francisc și Voin 
Lazăr lucrînd la repararea unui motor al unei mașini de havat.
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fruntași ai minei 
ViHtao

...Sînt con si de- 
rați minerii dirt- 
sectorul III. Ef 
au obținut în 
cursul acestei 
luni 907 tone de‘ 
cărbune cocsifi-' 
cabil peste pre
vederile de plan. 
Gele mai bune 
rezultate le-au 
obținut brigăzile 
conduse de Zoîd 
F„ Guiu N, Nî- 
coară I. și Drob 
Gheorghe card 
obțin zilnic ran
damente cu circa 
0,500—0,700 
ne pe post 
mari decît 
planificate.

to- 
maî 
cele

*.
\

După calendar : 21 septembrie
Intre minerii celor 

doua sectoare de pro
ducție de la mina Bri

tani se duce o luptă 
fstrînsă pentru ocuparea 
^locului de fruntaș în 
'întrecerea pe mină. Pî
nă acum, minerii secto-

rului II și-au asigurat 
întîietatea depășind cu 
peste 500 tone de căr
bune realizările celor 

din sectoral L Ei produc 
acum în contul zilei de 
21 septembrie.

Și-au depășit angajamentul
Colectivul' sectorului I de la mina Petrila a con

siderat la începutul lunii august că posibilitățile 
de exploatare îi permit să dea peste plan pînă la 
23 August cel puțin 1000 tone de cărbune. Avîntul 
întrecerii socialiste, condițiile bune de muncă și 
aprovizionare create la toate 
rile, au permis minerilor de 
la 18 august, 1064 tone de 
astfei angajamentul inițial.

abatajele și pregăti- 
aici să extragă pînă 
cărbune depășindu-șî

/

Miner harnic
Brigada lui Spînu Petru 

dintr-un frontal al minei Lu- 
peni este renumită prin succe
sele pe care le obține. Fiecare 
schimb din brigadă își orga
nizează lucrul în mod judicios

Valea Jiului înlsnipiua
marea

A devenit o tradiție pentru 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui să închine marilor sărbători 
realizări deosebite atît în între
cerea pentru îndeplinirea sar
cinilor economice cît și în in-
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1 tntimpmă marea sărbătoare 
eliberării patriei 
haine de sărbătoare, 
flori și zone 
înfloritor.
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, în fiecare lo
calitate au avut loc intense ac
țiuni obștești ale cetățenilor 
pentru buna gospodărire a car
tierelor, străzilor, pentru înfru
musețarea localităților. De la 

dJricani la Lonea, Valea Jiului
. __ a

în adevărate 
cu mii de 

verzi, ca un parc
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fruntași
Cine poate 

noul oraș apărut pe harta patriei 
Uricani — decît minerii urică- 

neni, însăși cetățenii acestei loca
lități. Mîndria, dragostea lor pen
tru orașul nou creat de regimul 
democrat-popular minerii uricăneni 
o dovedesc printr-o preocupare 
neobosită pentru a-1 face mereu 
mai frumos.

Minerii din Uricani sînt frun
tași în bătălia pentru mai mult 
cărbune pe întreaga Vale. Ei sînt 

-fruntași totodată și în acțiunea de 
înfrumusețare a localității. In Uri
cani, în cursul acestui an, au avut 
loc adevărate acțiuni de masă pen
tru a schimba înfățișarea incinte
lor noilor blocuri din

Rezultatele obținute 
acestor acțiuni sînt pe 
vînt impresionante. Pe 
de mii de metri pătrați din in
cinta blocurilor, unde pînă în a- 
ceastă primăvară n-a fost nimic 
în afară de gropi, bolovani și dîm- 
buri de pămînt, au răsărit mii de 
flori, adevărate covoare multico
lore, împrejmuite cu glii de iarbă 
verde.

Minerii, soțiile de mineri din 
Uricani au creat în acest an zone 
verzi pe o suprafață de peste 
30.000 m.p., au efectuat peste
43.000 ore de muncă obștească. 
Uricaniul s-a transformat într-o 
adevărată grădină de flori. Așa 
întîmpină această tînără 
minieră de pe bătrînele 
ale Jiului sărbătoarea 
patriei.

de două ori
fi mai mîndru de

localitate, 
în urma 

drept cu 
suprafețe

așezare 
meleaguri 
eliberării

verziSe extind zonele
In cursul ultimelor săptămîni- în 

orașul Petrila s-au desfășurat en- 
■ tuziaste acțiuni obștești pentru în

grijirea zonelor verzi amenajate 
pînă în prezent și pentru extinde
rea lor.

In cartierul Mihail Eminescu, 
pildă, mobilizați de deputați, 
tățenii au amenajat terenul în 
rul blocurilor К și G. Aici 
vor amenaja în continuare 
verzi. In cartierul 8 Martie, 
fost amenajate, de asemenea, zone 
verzi pe o suprafață de 400 m.p. 
precum și un parc pentru copii, iar 
pe o suprafață de 1000 m.p. a 
fost nivelat terenul. însemnate ac
țiuni au avut loc și în alte car
tiere. In colonia Fero cetățenii au 
construit un canal de scurgere. In 
satul Răscoala, țăranii muncitori 
au ridicat construcția unei noi 
școli care va fi predată la înce
perea noului an școlar.

Printre cetățenii .fruntași în ac
țiunile gospodărești în cinstea zilei 
de 23 August se numără tov Buse 
Dumitru, Vine Ludovic, Popa loan, 
Ureche Vladimir, Gristea Daniel, 
Doja Gheorghe, Doja Maria, Nis 
tor Maria și Moldovan Paraschiva.
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In galeriile minei 

Lonea se extinde tot 
mai mult încărcarea 
sterilului cu mijloa
ce mecanice. Pe mi
nă planul la încăr
carea mecanică s-a 
realizat pînă în pre-

prevederile planului tehnic
zent în proporție de 
aproape 200 la sută. 
In galeria direcțio
nală de la orizontul 
655 Lonea III cu a- 
jutorul unei mașini 
EPM-1 minerii au

)

numai<’<încărcat circa 100 
ni. c. steril peste 
plan, realizînd o vi
teză de avansare cu 
aproape 50 la sută 
mai mare decît cea 
stabilită.
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se străduiește sa 
cărbune de calitate.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb 
Solomon Ioan din brigada lui 
Spînu Petru. El este un miner 
harnic și priceput, fapt pentru 
care este prețuit de cei cu care 
muncește.
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DEOSEBITE
De la preparația Lupeni am 

i primit prin telefon o scurtă co
municare: „In ziua de 17 august 
la benzile uzinei noastre, s-au în
registrat ca recepționate peste 
sarcina de plan mai bine de 740 
tone de cărbune, din care 434 au 
fost recepționate la banda minei 
Lupeni". In ultimele zile la cele 
trei mine au avut loc adevărate 
schimburi de onoare în cinstea 
zilei de 23 August. Lupenenii au 
obținut o producție mare la 17 
august. Frontaliștii din sectorul 
III au adăugat încă aproape 120 
tone de cărbune celor peste 17.000 
tone extrase de la începutul a- 
nului.

von depăși angajamentul luat
Convorbire cu ing. Feier Gheorghe, șeful exploatării 

Lonea
greutăți obiective pe de o parte, 
iar pe de altă parte a fost și o 
lipsă . a noastră în privința 
controlului și ajutorării sectoa
relor. Astfel am avut de luptat 
cu două locuri de muncă unde am 
dat peste vechi lucrări miniere 
neasanate. Pe lingă faptul că 
n-am putut să dăm producție 
din aceste locuri de muncă a 
crescut și prețul de cost datorită 
lucrărilor de asanare pe care 
le-am executat. De asemenea, la 
sectorul III din neglijența ingi
nerului Focșa loan, fost șef de 
sector, a rămas neexploatată o 
felie de aproape 12 m. ceea ce a 
făcut să ținem pe loc un aba
taj aproape două luni de zile ca
re a dus la pierderea unei can
tități importante de cărbune. A- 
ceasta a făcut ca în primele luni 
ale anului și în special în luna 
februarie să nu ne putem realiza 
planul.

In momentul de față noi a- 
vem o depășire la prețul de cost 
de 400.000 lei pe care considerăm 
că în lunile august și septem
brie să o recuperăm trecînd apoi 
la realizarea angaiamentului.de 

' 600.000 lei economii' peste plan 
în acest an.

Referindu-se la situația actua
lă a locurilor de muncă- tovară
șul inginer Feier Gheorghe a 
spus :

— Linia de front o avem asi
gurată pentru întreaga perioadă 
a anului care urmează. Prin in
trarea în producție a celor două 
abataje din stratul 5 unde am lu
crat la asanare avem asigurată 
o producție de 300—350 tone 
zilnic. La fel, la lucrările de pre
gătiri în cărbune planul cumu
lat l-am depășit ceea ce înseam
nă că avem asigurată linia de 
front. începem unele lucrări de 
pregătiri care să ne asigure linia 
de front pentru anul viitor.

In privința îndeplinirii planu
lui tehnic tovarășul inginer Fe
ier a spus în încheiere :

— Planul tehnic l-am îndepli
nit în ansamblu. La unii indici * 
l-am depășit chiar cu sută la 
sută. La armarea metalică în ga
lerii însă sîntem cu 240 m. I. sub

miniere
Un redactor al ziarului nostru 

s-a adresat tovarășului inginer 
Feier Gheorghe, șeful exploată
rii miniere din Lonea pentru a 
relata despre felul în care co
lectivul de mineri din Lonea în- 
tîmpină marea sărbătoare a po
porului nostru — 23 August.

Iată ce a declarat tov. Feier :
— La începutul acestui an 

ne-am angajat ca în cinstea zi
lei de 23 August să extragem 
peste prevederile sarcinilor de 
plan 15.000 tone de cărbune. In 
primele luni — după felul cum 
a mers treaba ne-am cam îndoit 
de îndeplinirea angajamentului. 
Am avut de întîmpinat unele

O OO OO OO OO OO OO OO 00 OO OO OO OO OO 00 OO a i 00 OO 00 OCrOO O O OO OO 00 oo 00 OO0000 00 OO OO OO OO OO OO OO 00 OO CO 00 oo oo oaoooo OO

8
8
8
8
8
8
8
8
8ooooooooo oooopo oo oooo oo oo oooo oooo oo oooo oo oo oo oo oo oo oo oooo co cocooooooooo

Au trecut muma! 10 ani de cînd in Uricani a sosit prima brigada de constructori — con- 
de zidarul Vișchi Iosif. Cit s-a schimbat însă, în acest răstimp fața localității I Construc- 
au ridicat aici un adevă rat oraș nou, compus din două ca rtiere : Sterminos și Așchioara. O- 
nou Uricani cuprinde în prezent peste 40 de blocuri cu mai mult de 600 apartamente, 3 

muncitorești, un cine matograif, 9 localuri comerciale, piață, cantină, dispensar cu sta-

dusă 
terii 
rașul 
cămine 
ționar, cămin de zi pentru copii, școli, a fost amenajat un club, s-a asfaltat șoseaua de le
gătură cu Lupeniul, iar în ci nstea zilei de 23 August se va pr eda în folosință o nouă școală cu 
16 săli de clasă, laboratoare, în care vor putea învăța 640 elevi.

IN CLIȘEU: Vedere de pe una din străzile noului Urî câni.
(Continuare în pag, 3-a)

angaiamentului.de
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Proces verbal

STEAGUL ROȘU

• Corăbierii chinezi au ajuns 
în Madagascar în seeoltil al V- 
lea e. n. adică cu aproximativ 
cioiiA secole înaintea afâbilor. 
Faptul este cu totul cutios, dacă 
tinCtn seama câ pentru a ajunge 
din punctul cel mai sudic al Ara 
biei în Madagascar, trebuie par
curși circa 3.000 km., in timp ce 
din China în Madagascar, ținînd 
seama de ocolurile unei călătorii 
pe apă, distanța este de cel pu
țin 7—8.000 km.

ocolește insulele 
care le denumește

n.

• Conducînd o expediție, orga 
nicatA in secolul al IV i.e.h. de 
neguitorii 
grtaea din

din Mosaliu, colonie 
sudul Galiei (azi Mar-

silia), Phiteas 
britanice pe
,,Albion", după care atinge din
colo de insulele Otcadc de azi „o 
insulă care se află la 6 zile de 
drum spre miazâ-noapte și aproa
pe de Marea înghețată". Multă 
vreme indicată drept marginea de 
nord a lumii, insula sau regiunea 
ei, este numită după o denumire 
i,Ultima Thule". Phiteas, pe care 
contemporanii săi 1-âu socotit drept 
un mincinos, nevroind să creadă 
în relatările lui despre un ținut 
în câte juffiătâtP de an domnește 
noaptea, este socotit 
primul navigator

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

azi 
polar.

drept

D e preț u t i n d e n i
G inteteiantâ SMtlatuâ întoc- 
la Praga, arată că „orașul de 
are, între altele, 2074 ha.

.uită 
aur" 
de grădini, 315 ha. livezi cu pomi 
fructiferi, 195 ha. de finețe, 374 
ha. de pășuni, 17 ha. de eleștee 

și pămînt arabil I
• I» munții Keufflgang (munți 

de diâffiănte, din R.P.D. Cofeâa*
-- ------------ -O

na), sînt nu 
piscuri. De

mai 
fapt,

12.000 
piscuri 

sînt stinci uriașe și de forme fan
tastice, alcătuind o priveliște cu 
adevărat de neuitat.

puțitl de 
aceste

• Litoralul albanez 
cîteva localității cunoscute 
plaja lor excelentă. Printre 
se află Durres, al doilea 
țârii, Sarande și Vlora.

cuprinde 
pentru 

acestea 
Ofaț al

Citadelă a industriei chimice
ІП luna mai a. c. industria 

chimică a R.P.D. Coreene a în
registrat un nou important suc
ces : â fost terminată construi
rea combinatului de vinalon de 
La Harrihîn, din provincia Mam- 
ghenul de sud. Această întreprin
dere modernă constituie o ade
vărată citadelă â industriei chi
rilice a R.P.D. Coreene. Aici toa
te procesele tehnologice începînd 
Cu producția acetilenei și termi- 
nînd cu filarea fibrei de vinalon 
sîtit automatizate și semiâUto- 
matizate. In prezent combinatul 
nu lucrează încă cu întreaga ca-

SÂ NE CUNOAȘTEM

IV. EFORIE

pacitate și produce anual 10.000 
tone de produse finite. In urmă
torii 2—3 ani producția 
natului va crește însă la 
tone anual.

Noua întreprindere are 
portafiță deosebită pentru 
ga Industrie chimică a 
Coreene. Pe Ungă fibre de vina- 
lon, combinatul fabrică nume
roase materii prime pentru alte 
produse Chimice orgariice câ ră
șini sintetice, aldehide, acizi ni- 
triei etc., care contribuie la spo
rirea sortimentelor de bunuri de 
c&hsuffl produse în alte între
prinderi.

combi-
30.000

o im- 
întrea- 
R.P.D.

Florile fac viața omului mai 
frumoasă, mai plină de bucurii. 
Prospețimea lor îneîntă ochiul, 
dă aripi spre avînturi noi. E mi
nunat să privești peisajul verde, 
presărat ici-colo cu culori atră
gătoare. Nuanțele, divefsitatea 
lor creează o ambianță neîntre
cută, fac Ca Întinsul nemărginit 
să pară o mare nesfîrșită de sal
be multicolore.

Stațiunea Eforie, așâ cum se 
află ea ăcum, putem spuhă că 
este o creație a ultimilor ani. 
Nimic nu mai amintește despre 
mica și neglijata stațiune de a- 
eum un deceniu și jumătate. To
tul e construit nou, și foarte pu
ține clădiri, din cele din trecut, 
reconstruite. Stațiunea a fost sis
tematizată în așa fel îneît o lar
gi respirație străbate orice colț, 
ione verzi, nesfîrșite zone Verzi, 
parcuri și ronduri cu flori ne
numărate fac ca aspectul loca
lității să fie deosebit de priete
nos, primitor.

Faleza e despărțită de strada 
paralelă cu ea, Bulevardul Tu- 
ddr Vladimirescu, de o zonă ver
de în care zeci de pomi pitici, 
tise, ronduri cu flori, fac nevă
zute întinderile nemărginite ale 
mirii, deși eâ se află doar la 
cîțiva pași. Bulevardul Tudor 
Vladimirescu, construit în stilul 
un«i autostrăzi, e mărginit pe de 
O parte și de alta de ronduri în
florite, iar mijlocul străzii largi 
e marcat dă ronduri îh care își 
trliesc veacul flori de un roșu 
aprins -“ zeci poate sute de mii 
lâ număr. Sînt răsădite aici

♦
4

♦
4 
f
4
•
î
*
4

f
î

!

Secrehil wiiiei rttilor I 
iifsfflite mitiite ;

N-au trecut încă nici patru ani , 
de la istorica dată da 4 octom- J 
brie 1957, cînd a fost lansat de j 
către Specialiștii sovietici primul î 
satelit artificial al Pămîntului, j 
dar cosmonautica a făcut progre- J 

- - ’- -• ■— —Urmă- •
aceste , 

de ne- ) 
fie ni- *

se cu adevărat... cosmice.
Tind cu interes deosebit

J progrese, omenirea a avut
■ numărate ort prilejul să ,... 

wzțtf de precizia cu care a fost î 
lansați de U.R.S.S. sputnicii. Iu- * 
nicii și navele cosmice — satelit. J 
Secretul remarcabilei precizii • 
constă in crearea de către oamenii •t _ ....

! de știință sovietici a unor dispo- 
J zitive electronice de ghidare a
• rachetelor cosmice de o calitate > 
1 excelentă. Acestea sînt capabile j 
J să urmărească rnițeatea rachetă- * 
І. lor, să sesizeze orice ebatdr,- cît 4 

de mică de la traiectoria proiec- i
- tctlâ și,
’ xâ de.n co>
a
*
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J zhive

în fracțiuni de secundă, |
■menzile necesare pentru 4 

ГеѴепіГеа lor la drumul precis. I 
Rapiditatea cu care se lucrează ; 
este impusă de marile viteze ale * 
rachetelor; într-o secundă in- « 
depărtarea unei rachete necores- ț 
punzător ghidate față de poziția * 
corectă poate fi de cîțiva kilo- J 
metri, lată tina din cauzele mul- j 
lor lan ari nereușite de sateliți ș. • 

_ rachete în S.U.A. i
* Ghidarea rachetelor Se face Cu J
♦ ajutorul semnalelor de radio e-*
’ mise de pe rachetă. Mașinile 6lec- • A. - - • - ■ '• .ti •!— 4
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care nu
Sîntem în sala de ședințe a 

direcțiunii O.A.D.L.F. Petroșani. 
Aici are loc o neobișnuită con
sfătuire ds producție. Adunarea 
este prezidată de Morcov. Prin
tre participant îi distingem cu 
ușurință pe Ardei, Varză, Roșie, 
Fasole uscată, Cartof, Ceapă, Us
turoi, Măr și alții. In procesul 
verbal au fost trecuți Ca absenți 
nemotivați Fasole verde, Pară, 
Castravete...

Discuțiile sînt în foi. Morcov îi 
dă cuvîntul lui 
Roșie. Aceasta se 
rostogolește pînă 
la tribună.

—- Dragii mei. 
Ne am întîlnit 
aici CU toții să ne 
rile care ne apasă. Sîntem ve- 
niți din toate colțurile țării. Ne 
înrudim prin întrebuințarea pe 
care ne-o dau oamenii : cu toții 
și cu toate ajungem în caz anele, 
oalele, crâtițele unde gospodinele 
pregătesc ciorbele, ghiveclurils 
salatele.

Așa este, are dreptate I — 
se aud voci din sail.

— Eu vorbesc în numele nea
mului meu — continuă Roșia. Mii 
plîng de ce mă doare pe mine 
Să luăm ziua de azi: 12 august, 
zi de salariu la multe întreprin
deri. Nu că m-aș lăuda și aș în
cerca să vă știrbesc prestigiul 
vostru, dar sînt mult căutată de 
oameni. Deși eu exist Ia depozit 
nu pot fi găsită în toate maga
zinele. Nu m am întîlnit azi cu 
gestionarul Dodii Nicolae...
- Nici eu nu m-am întîlnit cu 

el ! sări Ardei din rîndul al doi
lea de scaune,

— Cu gestionarul de la ma
gazinul din blocurile de la Live- 
zeni, cu vînzătorul de la nr. 2 
din hale, Preoteasa Marin. Și oa
menii mă caută. Am auzit cu u- 
rechile mele cum un cetățean pe 
nume Hegheduș Francisc care 
locuiește la Livezeni și pare-mi- 
se e pofticios după un ghiveci i-a 
sptis gestionarului Drăghici loa
der de la magazinul 28 ; „Or fi 
roșiile cu 1,50 lei kilogramul dar 
eu ie plătesc cu 2,50 lei. Asta 
pentru că la noi nu se găsesc 
și trebuie să le iau de aici. Au
tobuzul dus și întors mă costă 
1 leu". Un alt necaz care mă 
face să roșesc de rușine ; gestio
narul Bădulescu Nicolae, de la 
magazinul nr. 3 nu se sinchiseș
te că eu zac în lăzile lui, plină 
de praf. N-are inimă omul și 
nici simț de lucrător din comerț 
ca să mă pună în valoare. E ru
șinos, tare rușinos, mai mult 
pentru el decît pentru minei...

— Asta nu-i o noutate — zice 
Varza, care ia cuvîntul. Să ve
deți ce pătimesc eu la magazi
nul nr. 1. Vai și amar de capul 
meu. Sînt lovită, zdrobită, pereții 
magaziei de mînă sînt murdari, 
prin colțuri își țes pînza păianjenii.

vitrină, tine 
să ghicească 
așa sînt de

al unei ședinfe
s-a

Cînd sînt pusă în
mă privește trebuie 
că eu sînt Varză; 
nespălate și murdare geamurile. 
Gestionară e aici Balogh Ana.

— N-aș vrea să fiu lung la 
vorbă — spune Măr cînd ia cu
vîntul. Mă supăr pe unii gestio
nari care ar vrea să ne vîndă 
așa cum venim din depozit. Nu-i 
just. Nu toți putem fi vînduți. Ne 
-mai sfricăm unii... Așa-i soarta 
noastră. Dacă

FOILETON
•••«*«««****«*•*•»••«•

spunem dure.

Іla depozit mărfu
rile se selecțio
nează — ce-i a- 
devărat în fugă 
și fără mare 
grijă — și sc 
predau gestiona 
de kilograme, a<rilor cu sutele 

poi acolo, în magazin, unde noi 
sîntepi vînduți la kilogram, bu
cată cu bucată, cum trebuie să 
fim selecționați ? 1

— Dacă am ajuns cu discu
țiile aici — interveni Morcov — 
permiteți-mi să spun și eu unele 
lucruri care ne privesc deopotri
vă. Deși am mai spus-o de atîtea 
ori, repet de la această consfă
tuire că comerțul nu se face nu
mai în spatele tejghelei. El, tre
buie făcut cu pasiune, cu trage
re de inimă și pricepere. Cu' cît 
drag se ocupă de noi seara tîr- 
ziu vînzătorul Catalinoiu loan. 
Cînd sîntem în vitrină ori în 
rafturi el ne curăță, ne stropește, 
să strălucim de frumusețe. Alți 
gestionari și vînzători nu fac în
să la fel. (2înd au timp liber îi 
Vezi cu brațele încrucișate după 
tejghea și iîu văd de noi. Bădu- 
lescu Nicolae și Preoteasa Marin 
de la hale n au grijă nici măcar 
de curățenia locului unde mun
cesc. Taierele cîntarelor ofirt ca
re fiecare din noi trecem sînt 
murdare cu noroi. Sticlele din 
rafturi sînt acoperite eu praf. 
Mulțumim câ la toate magazi
nele 
tem 
jim, 
mai 
apă

tronic de talcul deternllttă 
exactitate j oziția ei reală fi 
compară cu poziția pe care ar fi • 
trebuit >ă o aibă în acel moment. ♦ 
Ajbcr mașinile de calini stabilesc j

> de abaterea rachetei J 
de In traiect- rin proiectată, ce J 
măsuri trebuie lua e și transmit j 
tot prin radio, comenzile neep-1 
sare, care sînt îndeplinite auto-1 
mat de dispozitivele de dirijare î 
a mersului rachetei. Acestea pot Z 
fi mici motoare cu reacție au- J 
xiliare, care modifică direcția de j 
mișcare a rachetei. J
»-• • < > » * *
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PARC ÎNFLORIT
multe mii de salvii, care dau bu
levardului o înfățișare pitoreas
că, plină de farmec.

Oriunde ți-ai îndrepta privi
rea florile, verdeața, multă de 
tot, te fiitfffipitiă cu voioșie, deși 
căldură de peste zi încearcă sa 
fure din farmecul, din suavita
tea florilor. Dar la Eforie există 
un sistem modern, care asigură 
umiditatea permanentă necesară 
florifor. Țăcănitul ritmic ăl stro
pitorilor așezate din loc în loc, 
care se învîft răspînditid apa dă
tătoare de viață pretutindeni, 
bazate pe presiunea de erupție 
a lichidului vital, se gud conti
nuu, nu îficeteazi nici o clipă. 
Astfel florile, zonele verzi ce 
împrejmuiesc vitele, restauran
tele sînt mereu atrăgătoare.

In fața și în spatele blocuri
lor ce poartă ca nume litera „A" 
(1, 2, 3), a celor ce se numesc 
C-uri (1, 2, 3, 4, 5) precum și în 
jurul marilor restaurante „Neon" 
(„Restaurantul luminilor" — 
cum i se mai spune), „Vraja 
Mării", „Perla Mării", „Pescă
ruș", a farmaciei, a grădinii de 
vară, unde seară de seară au loc 
spectacole de teatru, a hotelelor 
„Neptun" și „Marea Neagră", • 
1a nesfîrșit parcă, ronduri cu 
fiori.

Eforie, în adevăratul înțeles 
al cuvîdtului este o grădină cu 
flori. Sute de mii de trandafiri 
de diferite culori, gingașe petu
nii, semețe gladiole, cale porto
calii închise crescute pînă la un 
stat de om, multicolore gura-leu- 
lui sau albele, roz, violet regina

ale nopții oferă o priveliște de 
neuitat. Intr-o asemenea ambian
tă odihna esle de două ori odih
ni ! Și toată această vegetație 
bogată, luxuriantă se află la 
cîțiva pași doar de țărmul în
sorit al mării. Chiar faleza care 
e construită pe trei niveluri di
ferite și legată prin taluzuri ab
rupte, e plantată, pe toată lun
gimea el, cu flori.

In Eforie pretutindeni sînt 
flori, flori rtiulte. Salbele flori
lor oferite însă de natură, nu le 
pot întrece pe cele realizate de 
om, Marele com
plex comercial 
(găsești aici tot 
се-ți poate dori 
inima!), restau
rantul și cofetă
ria „Pescăruș", 
splendida clădi
re a P.T.T.R., ct- 
teva vile frumoa
se în apropierea 
falezei, anul tre
cut n-au existat I 
Ele constiuie și
raguri dintr-o 
salbă nouă, fău
rită de omul 
muncitor condus 
de partid ! Sînt 
imagini ale unui 
an. Ele se 
dezvolta în 
luminoși ce 
mează. Dacă
acest an 

țiunea va găzdui 
în decursul se
zonului aproape

vor 
anii 
ur- 
în 

sta

I
—-. W—uf**--  ~ —

50.000 de oameni ai muncii, în 
anii următori această cifră va 
crește continuu. Eforie e azi un 
parc înflorit, un colt din patria 
înfloritoare; în anii ce vor ur
ma el va deveni și mai frumos, 
va cuprinde o părticică din mă
reția epocii noastre — epoca de 
construire a socialismului.

In trecut, Eforie pentru

sînt robinete de apă dar sîrt- 
indignați că noi ne vește- 
ne ofilim și nimeni nu ne 

stropește din cînd în cînd cu 
așa măcar pentru înviorare.

Suratelor și fraților 1 Timpul 
a trecut. Propun în numele vos
tru al tuturora ca durerile pe 
care le-am exprimat aici să fie 
discutate cu luare aminte în con
sfătuirea gestionarilor și vînză- 
torilor de la. magazines 
O.A.D.L.F. din Petroșani. Ea1’se 
ține tot în sala aceasta peste 
cinci minute. Cerem, de aseme
nea, conducerii să ne răspundă 
cît mai grabnic de ce lipsesc ne
motivat de la ședința noastră 
Fasole verde. Pară, Prună. Cas
travete. Vrem să-i avem cît mai 
curînd în rîndurile noastre. Și 
acum Să trecem pe rînd să sem
năm procesul Verbal. Poate așa 
o să aibă mai multă greutate în 
ochii gestionarilor, vînzătorilor 
și conducerii O.A.D L F. din Pe
troșani.

C. MORARU

multi a fost un ioc inaccesibil, 
iar azi este locul de odihnă a 
zeci de mii de oameni ai muncii. 
E un pas imens făcut pe drumul 
construcției vieții noastre noi — 
e o dovadă că azi totul e pus în 
slujba omului muncitor.

Eforie e un parc înflorit. El 
va înflori mereu...

VICTOR FULEȘI

F .- 'S ' J
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Faptul că în ultimii ani colecti
vul preparației Petrila a înregis 
trat realizări de seamă în înde
plinirea sarcinilor de producție, 
situîndu se de repetate ori în rîn
dul colectivelor fruntașe, reflectă 
cu prisosință rodul activității sus
ținute a comuniștilor de aici pentru 
întărirea rîndurilor organizației dc 
bază și, prin aceasta, a influenței 
politice a organizației de partid 
asupra întregului colectiv.

Organizația de partid de la pre 
parația Petrila și-a întărit rindurile 
și în acest an prin primirea în 
partid a unui număr însemnat de 
muncitori fruntași în producție, 
inovatori devotați cauzei partidu
lui.

...Tovarășul Rakoczi Adalbert 
e un muncitor tînăr. Lucrează în 
trbuna din echipele de întreținere 
ale preparației. Tinerii din secție, 
muncitorii vîrstnici îl cunosc ds. 
ani de zile Că pe un muncitor 
harnic, conștiincios. Tinerii Lau 
ales secretarul organizației U.T.M. 
din secție, sarcină pe care tînărul 
Rakoczi o îndeplinește de ani de 
zile cu conștiinciozitate. In toam
na anului trecut, comuniștii de la 

^reparație au votat în unanimitate 
primirea lui în rîndul candidaților 
de partid. De atunci el a muncit 
cu perseverență pentru îndeplini
rea sarcinilor ce i s-au încredințat 
de către organizația de bază, pen
tru ridicarea pregătirii sale poli
tice. De educarea lui s-au ocupat 
îndeaproape comuniștii Pohl An
ton și Butuza Petru. Astfel, lu
nile din perioada stagiului de can
didat au Constituit pentru tov. 
Rakoczi o adevărată școală a e- 
ducațlei comuniste. Drept rezul
tat, într-o recentă adunare gene- 

‘ ralâ comuniștii de la Preparația 
Petrila, analizjnd activitatea tov. 
Rakoczi Adalbert, au constatat că 
s-a ridicat la nivelul cerut unui 
membru de partid și l-au primit 
In rîndul comuniștilor, redueîn- 
du-i astfel la jumătate stagiul de 
candidatură.

Dar Rakoczi Adalbert nu-i uni
cul exemplu de acest fel. Organi
zația de bază de la preparația Pe- 
ttija a primit in acest an în tin
derile sale numeroși candidați de 
>partid. Astfel organizația are лп 

- prezent in evidența sa un număr 
de 46 candidați. Creșterea numă
rului cefididâților a cerut organi
zației de bază să acorde o deo
sebită atenție educării partinice a 
acestora.

In educarea candidaților, biroul 
organizației de bază are în vede
re atragerea tuturor candidaților, 
printr o formă sau alta, la mutica 
politică concretă pentru înfăptui
rea sarcinilor c.₽ stau în fața or
ganizației de bază. O bună parte 
a candidaților activează în condu
cerea organizațiilor de masă, alții 
sînt agitatori la locurile de mun
ci unde lucrează, fac parte din

Ne vom depăși 
angajamentul luat
(Urmare din pagina bă)

colectivele gazetelor de perete etc. 
Iată cîteva exemple. Iov. Ivașcu 
Constantin este membru in bi
roul organizației U.T.M. într-una 
din secțiile uzinei, tov. Iordan 
loan este responsabilul brigăzii de 
agitație, Hagiu Sabin are sarcini 
pe linie culturală etc. Biroul or
ganizației de bază urmărește tot
odată cu atenție felul cum reu
șesc candidații de partid să ducă 
la îndeplinire sarcinile ce li s-au 
încredințat și le acordă ajutorul 
necesar. In acest scop fiecare can
didat este dat în grija cite unui 
membru de partid care răspunde 
de educarea și formarea lui ca vii
tor membru de partid. Printre 
membrii de partid cei mai activi 
care se ocupă de educarea candi
daților se numără tov. Pohl An
ton, . Szedlacsek Eugen, Onea Au
rel, Hdgh Iosif, Vințan Petru, Ar
delean Mihai. De obicei de edu
carea unui candidat răspunde acel 
membru de partid care i-a dat 
recomandarea de intrare in partid. 
Toy. Fohl Anton, de pildă, l-a 
ajutat pe tov. Boier Iosif să devi
nă un bun agitator în cadrul sec
ției unde lucrează. El ia explicat 
Că chezășia eficacității muncii po
litice de masă o constituie în “‘i!- 
ffiul tind exemplul personal al 
taiorului. Recent, tov. Boier a 
distihs cu Medalia Muncii 
vadă că îndeplihește una din prin
cipalele cerințe pentru un agita
tor. Comunistul Iancu Aurel s a 
ocupat de candidatul Ivașcu C. 
cate a avut sarcina să muncească 
in cadrul biroului organizației 
U.T.M. de la secția haldă. Faptul 
că tov, IvașGU a devenit un bun 
activist în rîndul utemiștilor o 
dovedește și aceea că nu de mult 
el a fost distins cu Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M.

Pentru
Biroul organizației de bază se fo
losește și de alte mijlOâce. Toți 
candidații sînt încadrați în înVă- 
țâmintul de partid, iar periodic li 
se expun conferințe privind păs
trarea documentelor de partid, ca
litatea de membru de partid și 
sînt solicitați să prezinie informări 
în adunări generale de felul 
tși îndeplinesc sarcinile.

In rindurile partidului 
«iți cei mai buni dintre 
buni muncitori, ingineri 
nicieni, С0І care merită pe deplin 
titlul de comunist — iată un prin 
cipiu de respectarea căruia comu
niștii de la preparația Petrila se 
preocupa cu deosebită grijă.

1. DL ВЕК
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educates candidăților.
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Pe o biriie obișnuită 
încă neformată a înșirat 
stingace cîteva rînduri. 
cuvintele transmise de la zeci de 
km. nu au nimic deosebit și to

♦ tuși aceste rînduri pe măsură ce sini
♦ parcurse, impresionează fiind por ni -

o mină 
în slove 
Privite,

tă de pildă trei scrisori sosite tr- 
adrese diferite, întocmite de mlr 
ni diferite. Toate însă conțin a- 
ceeași temă : mulțumiri pentru 
viața nouă pe cate o trăiesc âzt 
tinerii, de recunoștință aceluia 
care a dat copiilor o copilărie 
fericită — partidului.

„Mulțumesc din inimă"
...„Vă mulțumesc din inimă 

pentru atenția acordată nouă, 
studenților coreeni de către toți 
Comuniștii de la mină. Ca răspla
tă am să deviu și eu un bun mi
ner în Coreea democrată și am 
să lupt ferm pentru cauza noastră 
comuna. Azi dimineață am luai 
diploma de inginer și cu aceasta 
am încheiat facultatea. Mulțumesc 
tuturor fi în primul rînd P.M.R. 
care ne-a dat posibilitatea să de 
vertim în frumoasa dvs. țară, in
gineri. Vă las o poză ca amintire 
și vă doresc mult succes și multa 
sănătate'... Aceasta este o parte 
din scrisoarea pe care într-o Zl, 
nu de mult, tov. Coteț losif, 
șeful exploatării miniere Vulcan 
a găsit-o pe biroul său lăsată de 
studentul Sin Von cel absolvent 
<il. Institutului de mine din Petro-

te a pleca în R.P.D. Coreeană.

„Trăim o viață ca-n povești'6
Nu trecuseră decît trei zile de 

clnd pioniera Popescu Шепіі, îm
preună tu ițiți Zeci de colegi din

NOTE

cum

sîfit 
cei

pri
mai 
teh-

recunoștință :
4

Petroșani, plecase in tabără •
poștașul a și adus o scrisoare. • 
„...Am ajuns ■ cu bine. Stațiunea ♦ 
e foarte frumoasă. Avem iert ce ne J 
trebuie. Vedem aci lucruri pe care ț 
nu le-am văzut decît in film. ♦ 
Trăim cu adevărat o viață ca-n ♦ 
povești. Instructoarei superioară J 
rfe la școală ne spunea tă viața ♦ 
noastră va fi din ce in ce mai ♦ 
bună de asta are grijă parii- • 
dul. Și noi vedem aceasta zi de J 
Zi. Pentru toate li mulțumim ♦ 
fierbinte. •

♦
P. S. Mămico, dacă poți vino * 

fi măiale să vezi ce bine o du- * 
cem aici'. ♦•
„Vă scriu de la Vasile ftoaitâ“:

♦

Așa își începe scrisoarea pio- « 
nieta Curtean Doina din clasa •niera Curtean Doina din clasa ♦ 
Vil-a a Școlii din Petrila. Apoi ♦ 
continuă „...împreună cu încă 9 ♦ 
pionieri am primit bilete pentru * 
mare. Mult așteptata zi a plecă * 
rii a sosit și împreună cu insiruc- • 
toarea am pornit către litoral. « 
In cîteva zde ne-ат acomodat cu* 
programul de aici. Am făcut ex- ț 
cursii pe mare cu vaporul, pe li- J 
total cu mașina, în Deltă. Timpul • 
й trecut pe nesimțite și în Ziua ț 
einrl părăseam stațiunea Vasile J 
Rodită împreună cu sute de pio- • 
vieri din tabără am cîntat „Mtd- • 
țumim din inimă partidului". $ 
Am trimis această scrisoare re- • 
dacției deoarece doresc mult să ♦ 
mulțumesc și pe această cale, din • 
partea tuturor pionierilor, pentru * 
zilele frumoase petrecu’e în Va- • 
C/tnță". ♦

lată rînduri care impresionează t 
prin Simplitatea și sinceritatea lor * 
expritnînd recunoștința celor ti-• 
titri pentru tot ceea ce le-a dat» 
•agi partidul. Z

D. MIHAIL •

NOTE NOTE

• PUBLICITATE

ANUNȚ
Grupul școlar minier din 

Petroșani, anunță ей In anul 
școlar 1961 —1002 va func
ționa cu următoarele secții:

I. — Școală profesională 
de ucenici

II. — Școala tehnică de 
personal tehnic

III. — Școala tehnică de 
maiștri.

înscrierile la examenul de 
admitere se fac Intre data 
de 10 august — 23 august 
a. c. la sediul școlii din str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 3 pe 
baza unei cereri tnsoțlt* de 
următoarele acte:

PENTRU ȘCOALA 
PROFESIONALA:

“ certificat de naștere 
(copie legalizată)

— certificat de 7 clase e* 
lementare (original)

— certificat de sănătate 
cu toate analizele

— certificat de stare ma* 
ierială

PENTRU ȘCOALA 
TEHNICA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— diplomă de maturitate 
(original)

— certificat de sănătate
— dovadă de stare mate

rială
PENTRU ȘCOALA 

TEHNICA DE MAIȘTRI:,.
Elevii sînt recrutați da 

către întreprinderi,
Lămuriri se pot Obțihe ia 

secretariatul școlii zilnic în
tre orele 7—15.

Așteaptă un răspuns 
concret

Mai mulți cetățeni din Petroșani 
sesiseazâ că de un timp ilumi
natul pe strada Karl Marx lasă 
de dorit. Deși pe traseul abâtOr, 
există circă 10 stîlpi prevăzuți cu 
ii.italațiă necesară, lumină nu este 
din cauza lipsei de becuri. Pînă 
în prezent, LG.O. Petroșani care 
cunoaște situația nu a luat
o măsură în această direcție. Ne
mulțumiți de această stare de lu
cruri, oamenii solicită din nou a*

ilici

jutorul sectorului I.C.O. Să sperăm 
cS de data aceasta îl vot primi.

Pirtă cîtid ?
De cîteva luni, pe strada Enă 

chiță Văcârascu din Petroșani s-a 
depozitat o mare cantitate de ma
teriale de construcție. Odată cu 
trecerea timpului, acestea au înce
put să se risipească peste tot, îm- 
piedicînd circulația pietonilor și 
transportul cu vehiculele. Locuim- 
rii de pe aceasta stradă întreabă 
prin intermediul ziarului : Pînă 
cînd va mai dura âeeaieă situație 
neplăcută Câta duce și lâ păgube 
materiale ?

Reparații fle buna calitate șl in termen redus

1. C. R. A.
Filiala Petroșani

Recrutează elevi abstâ* 
venți ai școlilor medii ou 
diplomă de maturitate, pen
tru școala de conta
bili și merceologi.

Cei interesați se vor 
prezenta la conducerea 
Filialei I. C. R. A. Petroșani 
pentru lămuriri.

plân, în schimb planul l-am de
pășit cu 150 m. 1. la armarea 
galeriilor în bolțari. Sperăm dă 
pînă la sfîrșitul anului vom în
deplini planul la toți indicii. Un 
pas destui de important l-am fă
cut in privința introducerii me
canizării. Astfel, zilele trecute , 
am introdus o mașină de încăr
cat G.N.L.-âOM la abatajul 402 
din sectorul IV. Am dotat două 
brigăzi — 501 și 507 — cu cra
tere blindate scurte tip U.R.U.M.P. 
După primele zile de lucru cra
terele se dovedesc a fi bune. La 
săparea a două puțuri folosim 
pentru încărcarea sterilului grei- 
fere BC 1. De asemenea, avem 
două benzi încărcătoare la îna
intări în steril. Toate acestea u- 
șirează munca minerilor și ne 
asigură sporirea Vitezei de avan
sare la lucrările miniere.

— Sîntem siguri — a conti- 
iiuet șeful exploatării miniere 
din Lonea — că ziua de 23 Au
gust Va fi intlmplnată de colec
tivul nostru cu rezultate frumoa
se. Voin depăși angajamentul 
CU 3000 tone de cărbune adică 
Vom da pînă la 23 August in loc 
de 15.000 tone, 18.000 tona de 
cărbune peste planul la zi.

„Echipa de reparații armături 
cazane și-a îndeplinit angaja
mentul luat „Nici o scăpare de 
apa la proba hidraulică a caza
nului II".

Aceste cuvinte sîtit Serile tu 
litere mari la gazeta fulger a 
secției reparații—lermo.

...In fiecare afi, primele luni 
ale verii sfiit consacrate repara
țiilor și reviziilor agregatelor de 
la termocentrala Paroșerii. Mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor care se ocupă cu aceste re
parații, le reVin sarcini deosebit 
de importante. Dacă cu ani în 
urmă durata unei reparații la 
un grup depășea 30 de zile, azi 
aceste reparații se fac în numai 
18—20 de zile. Și aceste repa
rații sînt de bună câlitate.

Cu priceperea ți îndeminarea 
unor chirurgi, îl poți vedea pe 
muncitorii secției lucrînd în ju
rul turbOgeneratorUlul de 50 
MW sau la lucrările ce se exe
cută la ventilatoarele de gaia, 
la bateria rte multicicloane sau 
la armături de Cazane. Acești 
muncitori, în majoritate mem
bri de partid și utemiști, dove
desc o deosebită conștiinciozita
te față de sarcinile de producție 
pe cere s-au angajat să le în
deplinească înainte de termenele 
planificate. Recepțiile făcute la 
reparațiile terminate pînă în pre
zent au dovedit acest lucru.

Întrebat, toV. irig. Măierah 
Gheorghe do la serviciul produc

(10 dl întreprinderii asupra Cali
ficativului ce-1 dă reparației ca
zanului II, el a spus : „Califica
tivul bine". Intr-adevăr, acest 
calificativ modest exprimă stră
dania muncitorilor care lupta zi 
de zi pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului privind 
îmbunătățirea calității lucrărilor. 
Munca perseverentă dusă de co
lectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni sub conducerea și în
drumarea organizației de partid, 
a dus la îmbunătățirea calității 
reparațiilor an de an.

Printre fruntașii secției repa? 
rații se numără ți comunistul 
Bordei Victor, Cine nu-1 cunoaș
te în uzină ? Ё1 este un om cu 
trăsături caracteristice omului o- 
CUpat tot timpul de rezolvarea 
unor probleme. Ih timpul servi
ciului, greu poți săd rupi din 
timp pentru alte probleme decît 
cele legate de bunul fhers al re
parațiilor la turbine. Sigur că 
în calitate de maistru șef la re
parații de turbine, nici fiu poete 
să fie altfel, mâi ales cțiid te și 
pasionează această meserie. Sub 
conducerea lui lucrează și comu
nistul Popescu loan. El se o- 
cupă de Maternul de reglaj al 
turbinei. Nud lucru ușor, dar to
varășul Popescu știe să se des
curce. De altfel n-ar fi rău sS 
amintim că «nul acesta a absul-

vit clasa a XI-а seral și în pră- 
zent se pregătește intens pentru 
examenul de admitere la facul
tatea unde a fost propus d>e con
ducerea uzinei.

Pe tovarășul Fierării Victor 
este și mai greu să-l întîlneștl; 
el este șef de echipă la armături 
de Căzafie. Drumul pînă la el 
nu este chiar ușor: trebuie să 
fii obișnuit să Urci scările Care 
te duc la cota 32, ultima cotă 
â cazanului. Aici, la înălțime și 
temperatură ridicată, tovarășul 
Fieraru Victor, membru de partid, 
cu echipa tiu precupețește Ііійі 
un efort pentru realizarea unor 
lucrări de bună calitate și în ter
men.

La fel ca șl tovarășii de mai 
sus, muncesc și DolcU Vasile, 
specialist la reparații, Sâva Pe
tru. sudor, Bsrindeâ Luchiafl, 
șef de echipă, Abrtideân Simiort, 
Tașnady loiif, . Zamfir Ștefart, 
Danciu p'etru și multi alții, ma
joritatea lor comuniști și ute
miști. câre au contribuit din 
plin la reparațiile executate pî‘ 

*nă în prezent la grupurile 111 și 
II. De menționat câ ultimul a- 
gregat dât În folosință, cazanul 
11, â fost dât CU 3 Zile înainte 
de termenul fixat îfi exploatare.

PETRU ORȘA
prăctiâânt »» Școala de maiștri

T. C. Patoșefii

І! 
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ANUNȚ
Prin unitățile de solduri 

aparținlnd O.C.L. produse 
industriale Petroșani vă pu
teți procura la prețuri foarte 
avantajoase diferite articole 
de îmbrăcăminte, încălțării In* 
te și țesături.

li
i=

■

vind

lată cîteva din soldurile 1 1

puse recent în vînăare; H
preț preț . 1I

Vechi nou •
Stofă costum
bărbătesc art. i
50032 102 70 !
Șaten import 18 11
Rochii fainei i
Agnita 129

ăit- •
70 1

Costum bărbă
tesc aft. &О127 457 330
Pantofi femei 1 ■
cu fețe box 93 70
Ghete femei
fețe textile 1
țl blană 100 eo
Șepci stofă 29 14 •

șl CuseConfecțiile 
plata în taie.

.‘rc.n.Wt/.nrWtM.d.



*

"X:
STEAGUL RO$U

Mâ
<1

> s» &
w

Semnarea 
сотшг satului comun 

chino-ghanez
PEKIN 18 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

China Nouă, la 18 august, la 
Pekin s-au semnat comunicatul 
comun al președintelui Republi
cii Populare Chineze și preșe
dintelui Republicii Ghana, un 
tratat de prietenie între Repu
blica Populară Chineză și Repu
blica Ghana, un acord cu pri
vire la colaborarea economică și 
tehnică, un acord cu privire la 
•omerț și plăți, precum și un 
acord cu privire la colaborarea 
culturală între 
bljcii Populare 
pqblicii Ghana.

Comunicatul 
semnat de Liu 
tele R. P. Chineze, și dr. Kwa- 
me Nkrumah, președintele Repu
blicii Ghana; tratatul de prie- 
teriie — dte Ciu En-lai, premie
rul Consiliului dte Stat al R. P. 
Chineze și de dr. Kwame Nkru
mah, președintele republicii și 
șeful guvernului ghanez.

guvernele Repu- 
Chineze și Re-

comun a fost 
Șao-ti, președin-

Vizita lui A. I. Mikoian la Tokio
I TOKIO 18 (Agerpres). TASS 
transmite:
I Continuîndu-și vizita în Japo- 

. піа, A. I. Mikoian, prim-vice- 
’președinte al Consiliului de Mi- 
'•țnîștri al U.R.S.S., a participat 
fla 16 august la recepția oferită 
'în cinstea sa dte ministrul Afa
cerilor Externe al Japoniei, Hq- 
saka, și de ministrul Comerțului 
Exterior și Industriei, Sato. Lq- 
înd cuvîntul în cadrul recepției, 
А. I. Mikoian a declarat: „Vrem 

I să reglementăm toate relațiile 
I dintre țările noastre, să curățim 
( complet calea spre relații prie

tenești 
nătate.
vecinii 
piatra 
noastre externe", 
vietică, a arătat А. Г. Mikoian, 
nu poate să privească indiferen
tă pactul militar americano-ja- 
ponez. Potrivit acestui pact, pe 
teritoriul Japoniei sînt amplasa
te forțe armate străine ale căror 
tunuri sînt îndreptate direct spre 
Uniunea Sovietică, a declarat el. 

Statele vecine trebuie să fie 
prietene.’ a dteclarat А. I. Mikoian. 
„Noi, a spus el, dorim o prie-

noastră,

<
i

de adevărată bună veci- 
Năzuinta de a avea cu 

relații bune, cinstite, este 
unghiulară a politicii 

Uniunea So-

LONDRA 18 (Agerpres). 
Corespondentul Agenției ~ 
E. Egorov, transmite:

In ultimele zile ies la 
indici care atestă că în 
rile puterilor occidentale se ma
nifestă divergențe serioase în 
problema germană și în proble
ma Berlinului occidental.
‘Corespondentul din Washing

ton ăl ziarului „Times" se ocu
pă în numărul din 17 august al 
ziarului de „criza din alianța 
occidentală" în legătură cu pro
blema Tratatului de pace ger
man. „In timp ce este clar că 
S.U.A. și Anglia abordează a- 
ceastă problemă într-un mod a- 
semănător sau chiar identic — 
scrie corespondentul — presiu
nile ; exercitate de Germania oc
cidentală cu scopul de a se în
treprinde acțiuni nu numai că 
sînt reprobate dar sînt conside
rate chiar primejdioase". Cores
pondentul subliniază că dacă 
Germania occidentală va conti
nua presiunile „acest lucru poa
te provoca încordare în cadrul 
alianței".

Comentatorul diplomatic al 
ziarului „Daily Telegraph", Hil
ton, subliniază, de asemenea, 
lipsa concordanței în pozițiile 
Statelor Unite, Angliei și Fran
ței. „Problema principală, care 
se află în momentul de față în 
fața Angliei, Franței și Statelor 
Unite în legătură cu Berlinul 
occidental, scrie el, constă în e- 
laborarea unei doctrine comune 
de bază care să fie un îndrep
tar pentru acțiunile viitoare. E 
de mirare că pînă în prezent nu 
s-a făcut acest lucru, dar aceas
ta este realitatea".

Hilton scrie că ministrul A- 
f aceri lor Externe al Angliei, 
Home, intenționează să-și sus
pende concediul din cauza situa
ției care s-a creat în jurul Ber
linului occidental. Hilton face, 
de asemenea, aluzie la o even
tuală conferință dintre preșe
dintele Kennedy, de Gaulle și 
primul ministru Macmillan în 
problema Germaniei.

Гп același timp „Daily Ex- 
----- O------

Victorie a greviștilor 
co^mbieni

BOGOTA 18 (Agerpres)».
Greva metalurgiștilor din o- 

rașul columbian Medellin s-a 
încheiat după nouă zile cu vic
toria greviștilor. Muncitorii au 
obținut majorarea salariilor și 
satisfacerea altor revendicări. 
Greva a fost declarată în semn 
de protest împotriva concedierii 
unor muncitori, inclusiv a șapte 
conducători sindicali.

TASS

iveală 
rîndu-

press" se pronunță hotărît îm
potriva sprijinirii cererii Germa
niei occidentale de a se institui 
„embargoul" asupra comerțului 
cu R. D. Germană. „Cereri de 
acest fel nu trebuie încurajate", 
scrie ziarul într-un articol de 
fond.

„Daily Express" se referă în 
această ordine de idei la eșua
rea unui alt „embargo" instituit 
de Statele' Unite și Anglia asu
pra comerțului cu Uniunea So
vietică. Anglia și Statele Uni
te, scrie ziarul, au introdus res
tricții asupra exportului mărfu
rilor lor în Rusia. Dar care a 
fost rezultatul ? Lansarea 
sateliți și cosmonauți'’.

In același timp ziarul se 
doiește foarte rhult de faptul 
însăși Germania occidentală 
renunța la comerțul avantajos 
cu R. D. Germană. „Ii cunoaș
tem pe germanii 
scrie ziarul, ei vor vorbi mult 
despre embargouri și boicoturi. 
Dar ei nu vor sista exportul lor 
în Germania răsăriteană. Acest 
export le aduce prea mulți bani".

de

în- 
că 
va

occidentali,

tenie veșnică cu vecina 
Japonia".

Joi dimineața, A. I. Mikoian 
a vizitat Universitatea " —
kio, cea mai mare instituție de 
învățămînt superior din Japonia. 
Studenții, cadrele didactice au 
făcut oaspetelui sovietic o pri
mire caldă. Peste 1.000 de stu- 
deoți au venit să salute pe re- 
амуеоднйіі guvernului sovietic. 
It purtau steaguri roșii și pan
carte pe care era scris în lim
ba rusă : „Bine ați venit, Anas
tas ivanovici Mikoian!“, „Pa
cea șî prietenia dintre Japonia 
și UR.S.S. sînt indestructibile".

In aceeași zi, A. I. Mikoian 
a oferit un dejun în cinstea 
membrilor guvernului japonez, 
la care au luat parte primul 
ministru Ikeda și mai. mulți 
membri ai guvernului.

In cursul serii, trei mari or
ganizații economice japoneze — 
Federația organizațiilor econo
mice, Camera de comerț și in
dustrie a Japoniei și Consiliul 
japonez pentru dezvoltarea co
merțului internațional — au o- 
ferit un dineu în cinstea prim- 
vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri , al U.R.S.S., A. I. 
Mikoian. La dineu au luat parte 
un mare număr de oameni de 
afaceri. In timpul dineului au 
rostit cuvîntări Isidzaka, preșe
dintele Federației organizațiilor 
economice, și A. I. Mikoian.

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

Ultracolonialiștii francezi 
își ridică din nou capul

PARIS 18 (Agerpres). TASS' 
transmite:

Ziarul „Paris Presse LTntran- 
sigeant" relatează că în Algeria, 
circulă de cîteva zile zvonuri 
persistente că s-au făcut încer
cări de a se organiza acolo un 
puci militar. După cum se a- 
nunță, unități ale legiunii străi
ne, situate în regiunea Saida, 
s-au răsculat și au încercat să 
pornească împotriva Oranului.

Ziarul relatează că în Algeria 
și în Franța se difuzează în pre
zent o așa-zisă „scrisoare către 
ofițeri". Autorii acestei scrisori 
— elemente ultracolonialiste — 
cer ofițerilor comandanți ai ar
matei franceze „ca în cazul unei 
noi explozii" să se alăture îm
preună cu subalternii lor rebeli
lor.

din Tc-

PLANUL „LEUL DE MARE*
ÎNTR-0 NOUĂ

Teoria bitleristă a „spațiului 
vital'- își găsea concretizarea în 
planurile întocmite în timpul ce
lui de-'al doilea război mondial 
de statul-mafor al armatelor fas
ciste prin care se urmărea inva
darea unor state din Europa.

La sfîrșitul lunii iulie 1940, 
statul-mafor hitlerist a discutat 
într-o ședință secretă planul de 
invadare a Angliei sau operația 
„Leul de mare". Pentru debarca
rea în Anglia fuseseră pregătite 
mari forțe ale trupelor terestre, 
ale aviației și întreaga flotă na
zistă.

Conform planului sus-citat, re
sursele materiale ale Angliei ur
mau să fie puse la dispoziția tru
pelor germane și ale economiei 
de război germane.

Un punct special din plan se 
ocupa de reprimarea populației 
engleze. Pentru atingerea acestui 
scop pe teritoriul Angliei era 
proiectată crearea a 3 lagăre de 
concentrare iar pe continent a .8 
lagăre. Fiecare dintre ele urmau 
să cuprindă cîte 10.000 de deți
nuți. Așadar dacă Anglia ar fi 
fost ocupată de naziști ar fi avut 
și ea Oswiecimurile și Maidane- 
kurile sale.

Planul „Leul de mare" în va
rianta bitleristă nu a fost pus în

practică spre fericirea poporului 
englez-

Dar iată că azi, după 16 ani 
de la sfîrșitul războiului, sînt 
reeditate teoriile hitleriste ale 
„spațiului vital".

Pretextul „lipsei de spațiu" 
pentru instruirea . trupelor Btm- 
deswehrului a găsit multă înțe
legere la domnii din Camera Co
munelor din Anglia. Cu asenti
mentul lor, în toamna acestui 
an va avea loc în Wales (Anglia) 
o „invazie 
soldați din 
de tancuri.
soldați, apoi vor veni și alții să 
se -„instruiască". Așa prevede 
planul -„leul de mare" în varian
ta guvernanților de la Bonn.

Dar noua variantă a planului 
„Leul de mare" duce, așa cum 
relata nu de mult ziarul conser
vator -„Daily Express", la sa
crificarea suveranității" Angliei.

Apariția tancurilor vest-germa
ne pe șoselele Wales-ului face ca 
prestigiul Angliei să scadă în fa
ța opiniei publice mondiale..

Referindu-se la tîrgul murdar, 
în urma căruia guvernanții bri
tanici au acceptat prezența tru
pelor Bundeswehrului pe terito
riul Angliei. -„Daily Worker"1

pașnică" a 600 de 
trupele vest-germane 
Deocamdată 600 de .

<=>
Lucrările Conferinței de la Geneva 

în problema laoțiaaă
GENEVA 18 (Agerpres). — 

TASS (transmite :
Modalitatea evacuării trupelor 

străine și personalului militar 
străin s-a aflat în centrul aten
ției ședinței din 17 august (în 
componență restrînsă) a confe
rinței internaționale pentru re
glementarea problemei laoțiene. , 
Participant» la conferință au a- 
vut o atitudine pozitivă față de 
proiectele sovietic și indian în 
această problemă. Totodată, în
să, delegația americană a încer
cat să lege această problemă de 
aceea cu totul d'iferită a func
țiunilor și împuternicirilor Co
misiei internaționale de control. 
Criticînd această poziție, dele
gațiile partidului Neo Lao Hak- 
sat, R. P. Chineze, U.R.S.S., 
Poloniei au arătat că S.U.A. ur
măresc cu încăpățînate să con
diționeze evacuarea trupelor 
străine din Laos de acceptarea 
cererii americane referitoare la 
stabilirea „unui control larg și 
multilateral" al Comisiei inter
naționale, ceea ce de fapt ar con
stitui un amestec în treburile 
Interne ale Laosului independent 
și suveran.

Dîndu-și seama de întreaga 
zădărnicie a încercărilor eî de a

impune conferinței acest proiect, 
delegația S;U.A. s-a văzut ne
voită să retragă o parte din for
mulările proiectului său.

Conferința a adoptat hotărî- 
rea de a transmite Comisiei de 
redactare proiectul sovietic cu 
privire la problema evacuării 
trupelor străine și a personalu
lui militar străin, proiectul In
diei, precum și o parte a pro
iectului american (fără formulă
rile cu privire la funcțiile și îm
puternicirile Comisiei internațio
nale, despre care s-a arătat mai 
sus). Delegația Uniunii Sovie
tice a declarat totodată că pro
blema fixării îtinerariilor și 
punctelor de frontieră pentru e- 
vacuarea trupelor străine trebuie 
să fie holărîtă după părerea ei, 
de guvernul laoțian și nu numai 
di? Comisia internațională, după 
cum propune delegația ameri
cană.

înainte de încheierea ședinței 
din 17 august participant» au. 
început discutarea punctului ur
mător din proiectul de acord, și 
anume protocolul cu privire la 
interzicerea aducerii pe teritoriul 
Laosului a unor unități militare 
străine și a personalului'militar 
străin.

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

Opinia publica engleză condamna 
crearea de baze vest-germane 

în Anglia
LONDRA 18 (Agerpres)
Hotărîrea guvernului englez 

de a pune la dispoziția Bun
deswehrului vest'-german baze pe 
teritoriul Angliei stîrnește in
dignarea poporului englez.

După cum relatează ziarul 
„Daily Worker", Asociația foș
tilor combatanți-tanchiști din 
Cardiff a respins cu indignare 
propunerea de a invita la un 
dejun dintr-un „gest dte priete
nie", pe tanchiștii Bundeswehru
lui care în septembrie vor sosi 
la baza de la Castlemartin 
(Pembroke), Indignarea membri
lor asociației a fost atît de mare 
îneît s-a hotărît ca nici măcar 
să nu se amintească în protocol 
despre această propunere și dis
cutarea ei. Unii membrii ai: aso
ciației au declarat că dacă a- 
ceastă invitație va fi făcută ei, 
se vor retrage din organizație.

Un veteran de război a de-

clarat cu ironie amară: „Dacă 
vom invita la noi pe tanchiștii 
batalionului dte blindate, atunci 
anul următor președintele nostru 
va fi comandantul lui von 
Kleist

Comitetul Sindicatului unifi
cat al constructorilor de mașini 
din orașul Glasgow reprezentînd 
28.000 de membri, a adoptat în 
unanimitate o rezoluție care con
damnă crearea de baze vest-ger- 
mane în Anglia.

VARIANTĂ...
scrie cu amărăciune : „Este ade- 5 
vărat oare că sîntem gata să vin- X 
dem pentru 20 milioane de lire 1 
sterline (A7. R. — suma repreziri- ? 
tă valoarea armamentului englez ? 
cumpărat de Bonn) în schimbul ) 
acceptării trupelor din Bundes- \ 
wehr pe teritoriul englez, memo 
ria celor 400.000 de englezi care S 
au căzut în războiul din 1939— i 
1945 ? Pentru fiecare englez că- ) 
zut în luptă ar reveni circa 50 de ? 
lire. După 16 ani de la victorie <? 
ni se spune să ne bucurăm îm- l 
preună cu neguțătorii de moarte \ 
pentru profiturile pe care aceștia V 
le vor încasa în urma vînzării de s 
armament către urmașii lui Hit- i 
Ier. Ce rușine !". )

Dacă guvernul englez, mono- ? 
poliștii englezi, au acceptat noua 
variantă a planului „Leul de ma- L 
re" concepută la Bonn, poporul \ 
englez este hotărît să facă o pri~ S 
mire ostilă urmașilor acelora care 8 
au intenționat să-l transforme în J 
rob al Europei. In lupta sa po- ) 
porul englez, nu este singur. De ? 
partea lui sînt milioanele de oa~ \ 
meni cinstiți din lumea întreagă c 
care au avut de suferit de pe иг- X 
та planurilor hitleriste de inva- J 
dare și înrobire a popoarelor. p

AL. GINJU )
!

PR06RAM Of RHI0
' 20 august

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
de estradă, 8,00 Școala și viața, 
9,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Pagini alese din mu
zica ușoară romînească, 11,30 
Vorbește Moscova 1 12,25 Con
cert de muzică din operete, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 „Vi
trina cu noutăți". In program: 
muzică populară, 14,50 Din cele 
mai bune programe muzicale al
cătuite de ascultători, 17,15 Mu
zică ușoară, 19,00 Soliști și or
chestre de muzică populară ro
mînească care au concertat în 
Uniunea Sovietică, 19,30 „Melo
dii, melodii...". Emisiune de mu
zică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon. Premiera: 
„Marele fluviu își adună apele". 
Poem dramatic de Dan Tarchila, 
21,19 Muzică instrumentală. PRO. 
GRAMUL II. 8,00 Muzică ușoa
ră, 8,30 Clubul voioșiei, 9,00 Din 
folclorul popoarelor, 10,00 Mu
zică din opere, 10,30 Revista 
presei străine, 11,00 Festivalul In
ternațional Muzical „Primăvara 
la Praga 1961", 12,46 Program 
muzical la cererea oamenilor 
muncii aflați în stațiuni de o- 
dihnă, 14,30 La microfon Satira 
și Umorul : „File de antologie a 
umorului", 17,25 Cîntăreți ro- 
mîni de operă care au vizitat 
Uniunea Sovietică, 20,05 Muzică 
de dans, 21,15 Din versurile ti
nerilor noștri poeți.

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

CINEMATOGRAFE
20 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ker Oglî; AL. SAHIA: 
Circul; PETRILA Poveste nor
dică; ANINOASA : Setea; VUL
CAN : Floarea zăpezii; CRIVI- . 
DIA: Marea mă cheamă; LU- • 
PENI : Viraj în noapte.
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