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Trăiască și înflorească 1 

scumpa noastră patrie — , 
•Repubfca Populară Romînăl

In Capitală a avut Ioc adunarea festivă 
consacrată celei de-a 17-a aniversări 

a eliberării Romîniei de sub jugul fascist
i Milei le sub M №1

In localitatea Lupeni
Marți după-amiază a avut loc 

în sala Palatului R. P. Romîne 
adunarea festivă organizată de 
Comitetul Orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul Executiv al 
Siatului Popular al Capitalei 
consacrată cetei de-a 17-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

In prezidiul adunării au luat 
Ioc tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, E- 
miU Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
caiae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Datea, I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ,ai Con
siliului1 de Stat și al guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen-

trale și ai organizațiilor obștești, 
Eroi ai Muncii Socialiste, frun
tași în prodiucție din marile în
treprinderi bucureștene, academi
cieni și alți oameni de cultură.

In sală se aflau un mare nu
măr de oameni ai muncii din 
Capitală, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură, ziariști romîni 
șî corespondenți ai presei străi
ne, precum și numeroși oaspeți 
de peste hotare care se aftă în 
țara noastră.

La adunare au luat parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

A fost intonat Imnul de Stat 
al R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Despre cea de-a 17-.a aniver
sare a eliberării Romînieî de 
sub jugul fascist a vorbit to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Ronrfn, președintele Con
siliului de Sfat.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate1 rîndiuri cu puternice 
aplauze. La sfîrșit asistența, în 
picioare, a ovaționat îndelung 
pentru eroicul nostru popor mun
citor, constructor al socialismu
lui, pentru inițiatorul șî orga
nizatorul tuturor victoriilor noas
tre în opera de construcție so
cialistă, — Partidul Muncito
resc Romîn, pentru lagărul' unit 
și puternic al socialismului, pen
tru pace în lumea întreagă.

In încheiere a avut loc un bo
gat program artistic.

Adunarea festivă a fost trans
misă de posturile noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

Depuneri de 
și la

coroane la cimitirul eroilor romîni 
cimitirul eroilor sovietici

buni 21 august 1961. Sala Pa
latului cultural din - Lupeni e 
gătită de sărbătoare. Falduri de 
pluș purpuriu, glastre cu flori, 
drapele roșii și tricolore împo
dobesc sala unde urmează să se 
țină adunarea festivă organizată 
cu prilejul sărbătoririi a 17 ani 
de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist. Un tablou măre cu 
chipul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej încadrat într-o 
ramă aurie, așezat deasupra tri
bunei îmbrăcate în mătase și 
flori întregește aspectul sărbăto
resc al sălii.

In sală au început>să vină oa
menii muncii mineri care poartă 
pe piepturi decorații, muncitori 
ai preparației, filatori, construc
tori, sondori, ingineri, medici, 
profesori, deputați, fruntași în 
producție, activiști pe tărîm ob
ștesc. Vin șî femeile, harnicele 
textiliste ale Filaturii Lupeni, 
gospodinele. Sala a devenit ne
încăpătoare pentru numărul ma
re de oameni ai muncii care au 
ținut să participe la festivitate.

In prezidiu iau loc tovarășii: 
Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, Dan Vaier, secretar al

în cursul dimineții de marți 
au fost depuse coroane de flori 
cu prilejul zilei de 23 August 
ia cimitirul eroilor romîni de la 
Ghencea și la cimitirele eroilor 
sovietici din comunele Herăstrău 
și Jilava............. . ........ ....

Au luat parte generali și ofi
țeri . superiori, reprezentanți ai 
comitetelor de partid și sfaturi
lor populare din raioanele res
pective, numeroși oameni ai mun
cii, pionieri.

La cimitirul eroilor romîni de 
la Ghencea a fost intonat Imnul 
de Stat al R. P Romîne, iar la 
cimitirul eroilor sovietici din co
munele Herăstrău și Jilava au 
fost intonate imnurile dte stat ale 
R. P. Romîne și Uniunii Sovie
tice.

★

La monumentele și pe mor
mintele ostașilor romîni și so
vietici au fost depuse coroane 
de fiori din partea Ministerului 
Forțelor Armate și altor minis
tere, sfaturilor populare și a u- 
nor întreprinderi din Capitală.

★
Cu prilejul celei de-a 17-a a-

niversări a eliberării Romîniei,* 
marți la amiază au fost depuse 
coroane de flori la cimitirul mi
litarilor britanici căzuți pe te
ritoriul Romîniei în lupta împo
triva fascismului.

La solemnitate au luat parte 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihail 
Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Gogu Ră- 
dulescu, ministrul Comerțului, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Dio-

Tovarăși din coloană
E dimineață. Genele se des

fac o clipă a nedumerire, apoi 
fețele se aprind de bucurie: a- 
fară e soare, lumină, de pe stra
dă răsună marșurile viguroase, 
optimiste ale fanfarei miniere : 
nu e o dimineață oarecare, e zi 
de sărbătoare ! Repede, sus !

Pe stradă e o , 
Caldarîmul vi
brează sonor sub 
pașii celor care 
se grăbesc să~și 
ocupe locul în 
coloane. T oate
străzile parcă s-ar 
în mici pîrîiașe de

animație vie.

de 17 
plînge- 
o Vale 
viitorul

Pionierii au depus jerbe și bu
chete de flori.

Au mai fost depuse coroane 
de. .flori -și-da—monumentele șici-. 
wiitirele eroilor romîni și sovie
tici din alte orașe.

★

nisie Ionescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, delegații de munci
tori- din marile întreprinderi ale 
Capitalei, generali și ofițeri su
periori.

La solemnitate au asistat mem
brii Legației Marii Britanii la 
București în frunte cu însărci
natul cu afaceri ad-interim Phi
lip McKearney.

După 
Stat ale 
Romîne 
de flori 
de Stat 
tri, Ministerului Forțelor Arma
te, Sfatului Popular Regional 
București, din partea unor mari 
întreprinderi din Capitală.

Cei prezenți au primit apoi de
filarea companiei de onoare.

(Agerpres)

intonarea Imnurilor de 
Marii Britanii și R. P 
au fost depuse coroane 
din partea Consiliului 

și Consiliului de Miniș-

...Vorbește tov. Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid. ■ Vorbitorul 
înfățișează însemnătatea zilei de 
23 August 1944, ziua eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist 
de către eroica și invincibila ar
mată sovietică, lupta dusă die 
partidul comunist pentru mobi
lizarea maselor Ia răsturnarea 
odiosului regim antonescian, 
pentru întoarcerea armelor îm
potriva cotropitorilor fasciști. 
Subliniază apoi elanul oameni
lor muncii care sub înțeleaptă 
conducere a partidului au făurit 
d»ntr-o țară socotită de burghe- 
zo-moșierime „eminamente agri
colă" o țară cu o puternică 
dustrie socialistă.

„Poporul nostru iubește 
cea din adîncul inimii. Avem 
voie de pace ca să înălțăm 
fabrici,, locuințe, lăcașuri de cul
tură, ca să ne bucurăm de Vo
ioșia copiilor. întindem tuturor 
țărilor o mînă prietenească, ne 
unim cu toate popoarele iubitoa
re de pace spre a zădărnici pla
nurile întunecate ale urzitorilor 
de războaie".

Un nou ropot de aplauze a 
acoperit vocea vorbitorului. Se 

Comitetului orășenesc de partid . ovaționează puternic pentru 
din Lupeni, Brașoveanu Victor, . partid, pentru Comitetul său 
președintele comitetului sindica- Central în frunte» cu tovarășul 
tului minei- Lupeni, Popovici, Ghepfgfte: .GheprghiuîPej.'.. 
Constantin, vicepreședinte' al - Г 
Sfatului popular al orașului Lu
peni, Crainic Irina, președinta 

„comitetului orășenesc al femeilor 
*djn Lupeni, ing. Nteoeici ,Nicolae, 
șeful minei Lupani,'Arifeleibu Vic
tor I, șeful preparației, dr. Rusu 
Gheorghe, director al Spitalului 
unificat, minerii fruntași :în pro
ducție Feher Vasile și Popa loan.

„Trăiască 23 August măreața 
sărbătoare națională a poporu
lui nostru, ziua eliberării Romî
niei de sub jugul fascist". Urale 
îndelungi însoțesc lozinca scan
dată și ca semn că festivitatea 
a început fanfara clubului cen
tral al sindicatelor din Lupeni 
intonează Imnul de stat al 
R.P.R. și Imnul de stat al Uniu
nii Sovietice.

Întrunirea minerilor petrileni
după-amiază, grupuri- 

de mineri,, muncitori, in- 
tehnicieni și funcționari

Luni 
grupuri 
gineri, 
de la mina și preparația Petrila 
precum și alți oameni ai muncii 
din localitate se îndreptau spre

in-

pa- 
rie- 
noi

Rezultatele fruțnoase obțițuite 
de colectivele minei și prepar.a- 
ției Lupeni, de fiUțo.rț și son
dori citate în expunere fac să- se 
aud® din sală exclamații de bu- 
eurie. Mulți din cei citați sînt 
prezenți în sală ca de exemplu 
ortacii- - minerilor. Ghioancă 
Sabin, Spînu Petru, Nagy An* 
drei, -- Feher ■ Vasile fruntași în 
lupta pentru cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin. Iși aud 
numele, și membrii echipelor de 
spălători conduse de Gyorgy 
Ștefan, cei din flotație, în frun
te cu Wilk Emil și fruntașii Fi
laturii Lupeni.

Adunarea festivă s-a 
cu un bogat program 
prezentat de ansamblul clubului 
central al sindicatelor dl.. 
peni.

încheiat 
artistic

din Lu-

clubul minerilor din Petrila. La 
ora 17 sala clubului devenise 
arhiplină pentru sutele de oa
meni ai muncii veniți să ia parte

ÎNSEMNĂRI 
bE REPORTER

fi transformat 
.........oameni. Apoi 
pîrîiașele firave se contopesc în- 
tîi la colțuri de stradă, apoi pe 
întregul oraș, iar în fine, aici, în 
piață, în centrul întregii Văi, 
formînd un fluviu de oameni, un•

• fluviu de Sute și. mii de inimi 
! care bat intr-o singură cadența. 
’ Fluviul se revarsă intr-un torent 
f nesfârșit formînd coloana oame- 
« nilor muncii din Valea Jiului 
î care constituie un detașament 
j brav, de nădejde pe frontul 
T construcției vieții noi in uriașa 
J coloană a oamenilor muncii din 
І patria noastră.
t Coloana oamenilor muncii din 
! Valea Jiului, coloana celor care 
î prin munca lor plină de abne- 
I gație, prin faptele lor scriu 

noua istorie a Văii noastre, co-i

Ioana celor care făuresc 
ani, aici în fosta Vale a 
rii, mizeriei și ignoranței 
a fericirii și bunăstării, 
arătat de partidul comuniștilor.

Cine formează această coloa - 
nă ? Tu și el, voi toți tovarăși 
din coloană. Te numești Ștefan 
Nicolae, ești șeful unei brigăzi 

fruntașe de la 
mina Uricani, tu 
Găvan Petre, 
care conduci u~ 
na dintre cele 
mai vestite echi

pe de constructori de pe șantie
rele Văii Jiului, tu Dima Dumi
tru, inginer de frunte de la ter
mocentrala Paroșeni. Pe toți vă 
reunește coloana. Pe voi și pe or
tacii voștri-, pe voi care rapor
tați cu ocazia măreței sărb. t- • 
succesele, faptele voastre, activi
tatea voastră devotată construc
ției socialiste, 
steagul roșu a 
1944, ridicat de comuniști, via
ța nouă a patriei, pe voi care 
sărbătoriți cu inima fierbinte a 
77 aniversare a eliberării patriei 
■și sînteți hotărîți să cuceriți noile 
piscuri în marșul triumfal al în
tregului- nostru popor spre viito
rul comunist.

care făuriți sub 
lui 23 August

1. DUBEK

(Continuare în pagina 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)

Sectorul III al minei Lupeni se numără printre sectoarele fruntașe din Valea Jiului. Minerii 
de aici, în urma unei munci însuflețite și-au depășit în fiepare lună sarcinile de plan. Printre bri
găzile care obțin rezultate de seamă se numără și cea condusă de Onișor Nicolae.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Huțul Ioan și Corsei lire din brigada lui Onișor, dîscutînd 
înainte de intrarea în mină.
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8 Tinerețe, pasiune, talent

Vă mai amintiți ?... Bra o 
noapte caldă și semnă de înce
put de toamnă, dar prea tristă, 
ca Coate celelalte de înaintea ei. 
ca să mai fie luată în seamă. 
Și deodată a izbucnit o larmă 
asurzitoare. Mulțimea de oameni 
ieșită din case â colindat străzile 
pînă în zori în rînduri strînse în- 
tr-o năvalnică bucurie. „S-a în
cheiat armistițiu — Am scăpat 
de bitlerițti — Trăiască liberta
tea”. Cine va putea descrie vreo
dată cu ce bucurie a fost primită 
sărbătoarea -eliberării! De atunci, 
în fiecare an, de П ori la aceeași 
dată — 23 August — întregul 
popor e-n mare sărbătoare. Prin 
fafa tribunelor împodobite cu 
steaguri și flori trec în aceleași 
rînduri strinse oamenii muncii 
exprimindu-și astfel satisfacția 
pentru rezultatele din ce în ce 

8 mai mari obținute în munca libe 
8 ră și avîntată. Și tinerețea, ca 
8 întotdeauna, este acolo unde en- 
8 tuziasmul și talentul au pornit 
8 să-și etaloneze roadele. Impreu- 
8 nă cu ceilalți, tineretul sărbăto- 
8 rește "Ziua eliberării cu toată dra- 
8 gostea și pasiunea, ce-l caracte

rizează. Ca o frumoasă tradiție 
s-a statornicit in Valea Jiului, 
organizarea concursurilor cultural 
sportive ale căror rezultate, ala 
tun de cele din producție și in 
Vățătură, sînt mărturia și oglinda 
muncii libere și rodnice.

Finalele concursului cultural 
sportiv al tineretului din Valea 
țiului se desfășoară, ca și în anul 
trecut, tn zilele de 23 și 24 au 
gust. Din nou estradele și sce
nele vor răsuna de tinerețe, voie 
bună pasiune și elan: cine poa-
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te vorbi mai clar de viața noas
tră liberă și îmbelșugată decit ° 
aceste pasionante întreceri ale ti- ® 
nereții în cîntec și joc, azi în zi 
de mare sărbătoare !

Sute de artiști amatori vor aș- g 
lepra tu emoție, dar cu nerăbdare 
să-și facă apariția pe scenă in „ 
fața miilor de spectatori pentru § 
a-și arăta priceperea și măiestria 8 
— rodul muncii lui. Aproape 8 
1000 de tineri și tinere încadrați 8 
în coruri, echipe de dansuri, bri
găzi artistice de agitație, orches
tre, fanfare, vor face să se re
verse pînă departe cîntecul de 
bucurie al -vieții libere și fericite

Iubitorii întrecerilor artistice 
vor avea din nou prilejul să ad
mire pe cei aplaudați anul tre
cut la aceeași sărbătoare pentru 
locul 1 ocupat cu prilejul acelo
rași întreceri: fanfara din Lu
pani, corul din Vulcan, brigada 
artistică de agitație a C.CV.J., 
taraful din Uricani, dansatorii din a 
Lupeni și fluierașii din Lăvezeni. „ 
Toate aceste Ілгтлі» O 
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Toate aceste formații vor fi din 
nou prezente pe estradele con

cursului după săptămîni de pregăti
ri temeinice și permanente între
prinse în virtutea titlurilor de 
fruntași și în dorința de a cinsti 
cum se cuvine sărbătoarea elibe
rării.

Alături de celelalte manifestări 
desfășurate în ziua sărbătorii, 
concursul cultural sportiv al ti 
neretului va constitui omagiul ge
nerațiilor libere adus acelora 
care ne-au dat libertatea, acelora 
care făuresc azi un viitor lumi
nos în țara noastră liberă.

D. MIHAIL

Case insalubre, șomaj, mizerie — tntr-un cuvînt așezare minerească condamnată la pietre. 
Acesta era aspectul Vulcanului de odinioară. Apoi a venit 23 August 1944.

Vulcanul de azi nu se mai aseamănă cu cel de odinioară. Precum se vede și în clișeul ală
turat, Vulcanul a devenit un oraș frumos, cu blocuri impunătoare, cu ronduri și peluze cu flori, un 
oraș* al muncii socialiste.
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Valea noastră devine tot mai frumoasă

R E V D -Z O R D И
u

Revizorii de puțuri Martineli 
loan și Colda Petru de la mina 
Lonea-Cimpa, ca deobicei făceau 
revizia puțului. După c» colivia 
ajunse la suprafață mai. încerca
ră odată frînțle. Martineli ră- 

■ mase o clips ■•ittmerit. F se pn- 
ru sau într-adevăț frîna n-a răs- 

, puns imediat la comandă ? Mai 
încercă odată. Funia coliviei nu 
se oprise cînd el apăsă pe ma
neta frînei. Pentru moment îi a- 
păru imaginea celor ce s-ar pu
tea înttmpla. Tocmai era timpul 
de transport al personalului. 
Fără să mai stea pe gînduri a- 
ttunță telefonic mecanicului șef:

— Ferodoul dte la tambur se 
pare că s-a uzat. Probabil de 
undeva a ajuns apă la el. Este 
imposibil transportul pe puț.

— Dar ce facem cu persona
lul care trebuie să intre în mi
nă ? Ce a făcut mecanicul de la 
mașina de extracție ? El n-a se
sizat lucrul . acesja ? — se au
zea vocea de la celălalt capăt al 

' firului.
Martineli tăcu cîteva momen

te. Se gîndfea ce , să răspundă. 
In aceiași timp se frămînta cum 
să rezolve transportul persona
lului pe puț. Apoi vorbi cu ho- 
tărîre :

— O să lucrăm deocamdată 
iu o singură colivie, pe bază de 
contragreutate, iar apoi o să 
schimbăm ferodoul. Producția 
n-o să sufere I

La gura puțului minerii pă
reau nerăbdători. П luară la 
rost pe semnalizator.

— Ce facem frate, intrăm în 
mină la amiază ? — glăsui ciu- 
dos un miner mai în vîrstă.

— Nu-i gata revizia puțului.
—- Dar ce, mecanicii au dor

mit pînă acum ? — veni un alt 
glas din mulțime.

— Nă vă neliniștiți că acum 
începem — le răspunse Martineli 
care se apropie de ei.

Și într-adevăr nu peste mult 
timp colivia ducea în adîncuri 
minerii de la Cimpa.

Cei doi mecanici de revizie 
erau foarte atenți. Priveau mo
fetele puțului care se învîrteau 
cu iuțeală. Martineli și Colda 
erau numai ochi. La un moment 
dat Colda spuse:

— O să meargă bine, am mal 
lucrat cu puțul și așa cu con
tragreutate. Una din colivii mer
ge goală, iar cealaltă cu perso
nal. Așe că mai bine hai să 
procurăm ferodou să fim gata 
Cînd ne apucăm de el

Conducerea exploatării a a- 
probat oprirea puțului pentru 
reparat. Deși montarea ferodou- 
rilor cerea mult timp, în mai 
puțin de două ore moletele se 
învîrteau din nou cu iuțeală. Cei. 
doi" Wvfe&i priviră satisfăcuți. 
Fețele lor exprimau mulțumirea 
datoriei împHnite. Cu pași do
moli se îndreptară apoi spre 
casă.

...De la secretarul organiza
ției de bază de partid am aflat 
că cei doi mecanici de puț sînt 
dintre cei mai buni meseriași. 
Pe eî îi caracterizează conștiin
ciozitatea în muncă.

— Ne
oameni — spuse el la despăr
țire

Valea Jiului a cunos
cut în ultimii ani trans
formări uimitoare. Ea a 
devenit o adevărată vale 

muncii socialiste, o 

ieimăciri prin
In Uricani, mii de fire 

de mușcate, așezate în 
glastre rîd spre soare, 
din balcoanele blocurilor 
construite în acești ani 
noi. In Lupeni, în fața 
blocurilor А, В. C., din 
Braia și în alte cartie
re. florile oferă o prive
liște de admirat. Vulca
nul cu ronduri, peluze și 
alei — formează orașul 
— grădină. înfrumuseța
rea Anjnoasei, a Petrilei, 
Lonei vorbește de hărni
cia, „grădinarilor" răsă
riri ca din pămînt, a ce
tățenilor conștiincioși ca
re au făcut să răsară 
flori, pe locuri unde o- 
dinioară creșteau 
cini.

a

mără-

mîndrim cu asemenea

FL. ISTRATE

vale a fericirii. Pe cu
prinsul Văii Jiului noul, 
frumosul se zărește pre
tutindeni.

graiul cifrelor
In acțiunile de înfru

musețare a Văii Jiului 
oamenii muncii au lucrat 
preț de peste o ju
mătate milion lei. Lu- 
penencele, în muncile pa
triotice pentru înfrumu
sețarea orașului lor au 
contribuit la economiile 
realizate cu 115.000 lei. 
Și in celelalte localități 
ale Văii Jiului, în acțiu
nile obștești de înfrumu
sețare, femeile și-au spus 
cuvîntul sădind flori, a- 
menajînd solarii ■ pentru 
copii, îngrijind parcuri, 
alei, ca măreața sărbă
toare a'poporului nostru 
— 23 August — să 
sească Valea Jiului cit 
mai frumoasă.

*&-

Pefrila s-a pregătit de sărbătoare

ai orașului în întimpi- 
narea zilei de 23 August. 
Cîte nu s-au înfăptuit în 
cele 240.270 ore de 
muncă patriotică presta
te de locuitorii Petrilei ! 
La ultima consfătuire ți
nută pe teme gospodă
rești, în care deputății 
și alegătorii au discutat 
despre înfrumusețarea 
cartierului Mihail Emi - 
nescu și a străzii Repu
blicii participanții s-au 
angajat să contribuie prin 
munca lor la lucrările 
necesare pentru prelungi
rea asfaltului în capătul

sus al orașului Petri- 
lucrare care 
a și început, 
în cartierul

de alt- 
La fel 
Mihail 

efectuat

de 
la, 
fel 
și
Eminescu s-âu 
lucrări de înfrumusețare, 
Petruș Maria, Masznic 
Ana, Kristaly Anton, 
Răscoleau Petru, Levai 
Ida, Moldovan Păraschi- 
va, Mercioiu Maria, Ro
ia Rudolf sînt doar cîți- 
va din deputății care lu- 
crînd în fruntea cetățe
nilor mobilizați au făcut 
să se schimbe fața orașu
lui Petrila, să o pregă
tească de sărbătoare.

o
Succese ale minerilor loneni.

sectorul V, de exemplu, 
prin eforturile comune 
ale minerilor din brigă
zile conduse de Timar 
Gheorghe, Toacă Ștefan, 
Danciu Moise, Stan loan, 
Petrie Simion, s-au dat 
peste plan 91 tone de 
cărbune energetic de bu
nă calitate.

16.918 tone de cărbu
ne au dat peste (Яап 
minerii loneni pînă la 1 
august și încă 
în 
lunii. Ei au 
însuflețire în 
socialistă în cinstea zilei

1926 tone 
primele 21 zile ale 

muncit cu 
întrecerea

13 de circumscripții să
tești, cîte numără orașul j de 23 August. La toate 
Petrila, au fost mobilizați ; sectoarele minei s-au ob-

Prin cele 41 
tete cetățenești, constitui
te pe străzi, 24 comitete 
cetățenești de blocuri și la muncă mii de locuitori i ținut depășiri de plan. In

comi-

SA NE CUNOAȘTEM LITORALUL

VI. Cele două vîrste ale
Autobuzul ne poartă, de la E- 

forie spre Mangalia, pe șoseaua 
asfaltată în ultimii ani. După ce 
trecem de stațiunea Vasile Roai- 
tă, priveliștea se schimbă. Locul 
blocurilor, caselor de odihnă, e 
luat de lanurile întinse ale gos
podăriilor agricole colective din 
comunele Tuzla, 23 August și 
altele. Haturi nu vedem de loc. 
Întinderi uriașe sînt semănate 
cu porumb, altele cu floarea 
soarelui. Este o părticică din 
Dobrogea colectivizată.

Ajungînd în Mangalia, în do
rința de a face cunoștință cu 
străvechiul oraș, vizităm Muzeul 
regional Dobrogea, secția Calla- 
tis-Mangalia. In apropierea mu
zeului se zăresc ruinele vechii 
cetăți Callatis. Ele au fost scoa
se la iveală cu prilejul unor să
pături care au avut loc în ulti
mii ani. Proporțiile precum și 
forma zidurilor atestă că aici, 
cu sute de ani în* urmă, a exis
tat o cultură înfloritoare.

Sub orașul Mangalia se află 
ruinele cetății întemeiate de 
vechii greci veniți din Heradeia 
Pontică, pe la sfîrșitul secolu
lui VI î e. n. In această cetate, 
datorită relațiilor pe care le-au 
întreținut noii veniți cu băștina
șii geto-sciți, s-a desfășurat o 
intensă viață politică, economi
că și artistică. Orașul Callatis 
și-a încetat existența în secolul 
VII e. n., adică după cca. 1100

de ani de la întemeiere. In tim
pul existenței sale cetatea a fost 
supusă unor atacuri din afară. 
Pentru a se apăra, orașul a fost 
înconjurat cu un zid (din a că
rui ruine o parte se văd) care 
era de 8—9 m. înălțime și 3,12 
m. lățime. Cetatea a avut o bu
nă organizare militară. In anul 
313 î. e. n a rezistat asediului 
îndelungat al macedonienilor 
conduși de Lysimach.

Vechii greci au pus bazele o- 
rînduirii sclavagiste în Dobro- 
gea, unde, la sosirea lor au gă
sit băștinași aflați în perioada 
de trecere de la orînduirea co
munei primitive la orînduirea 
sclavagistă. Callatis s-a dezvol
tat mai ales datorită exploatării 
sclavilor. încetul cu încetul ce
tatea și-a pierdut importanța, 
dezvoltîndu-se Tomisiul aflat mai 
la nord, și a fost părăsită.

In muzeu sînt exponate care 
datează din epoca neolitică (pia
tra cioplită) ca: vase, unelte 
(descoperite la Limanu și Man
galia), frînturi de .brățări .din 
scoică.

Este bine reprezentată perioa
da elenistică, cuprinzînd cera
mică cu firnis negru, ceramică 
roșie, amfore (vase mari), frîn
turi de frize, frînturi de stele fu
nerare, lucrări de artă din mar
mură (copil cu pasăre, decorații 
vegetale etc.).

Din epoca romană (secolele

Mangaliei
II-III e. n.) sînt prezente 
meroase obiecte de artă ca : 
tuete de teracotă (cap al ; 
Apollo, zeița Fortuna, 
Cybele pe tron etc.) 
luptă roman, precum 
șamentele din fier, 
etc. atestă puternica 
militară a epocii. De 
se întîlnesc numeroase amfore, 
ornamente, capete de coloană, 
monede, basoreliefuri. Sînt pre
zente obiecte și din epoca bizan
tină (colonete, divinități, am
fore) .

In apropierea stadionului se 
află un mormînt scit. Lîngă el, 
ludru ce .atrage foarte mulți vi
zitatori, se află mormîntul antic 
în care a fost descoperit un pa
pirus, primul care s-a găsit în 
Europa. In prezent se dtepun e- 
forturi pentru a se derula 
rusul fără a se fărâmița, 
sindu-șe procedee chimice, 
cofagul din mormînt e din 
de calcar, pe capac s-au 
coji de ouă aranjate ornamen
tal și resturile unei coroane. In 
mormînt a fost găsit scheletul 
unui bărbat avînd lîngă cap o 
coroană aurită.

Acestea sînt mărturii ale tre
cutului îndepărtat. Mărturie 
mizeriei din anii 
ghezo-moșieresc 
care au trăit pe 
care au cunoscut 
lor de înaintea celui de-al doilea

: nU- 
: sta- 
zeiței 
zeița 

Carul de 
și hârna- 
șuruburile 
organizare 
asemenea,

papi- 
folo- 
S.ar- 
plăci 
găsit

a 
regimului bur- 
S'tau oamenii 
acele vremuri, 
Mangalia ani-

război mondial. Muncitorul ti
pograf DInescu Ipan, azi pensio
nar, la întrebarea despre trecu
tul apropiat al orașului Man
galia, ne-a privit lung, apoi și-a 
întins brațele în direcția falezei 
spunînd : „Aici n-a fost nimic"; 
arătînd în direcția opusă a spus 
lapidar: „Aici au fost doar co
cioabe" Toate acestea au fost, 
azi nu mai există. In anii noș
tri s-au construit aici, pînă 
1960, 16 blocuri 
rante, cantine, băi, 17 magazine 
mari, două școli, sanatoriu etc. 
In 19.60—61 s-au ridicat alte 
blocuri noi, moderne, care găz
duiesc mii de oameni ai muncii 
veniți la odihnă. Străzile largi, 
zonele verzi, faleza frumos ame
najată, dau localității un aspect 
deosebit de plăcut.

In strada Oituz, înconjurată 
de blocuri mari, arătoase se află 
un alt vestigiu din trecut: gea
mia „Esmahan Sultan" construi-1 
tă în stil maur în 1590. In ju
rul său, așa cum ne spunea ti
pograful pensionar Dinescu loan, 
cu ani în urmă se aflau numai 
cocioabe. Azi numai e nici urmă 
de ele. Mangalia, ca dealtfel în
treaga patrie, și-a schimbat cu 
totul înfățișarea. Străvechiul o- 
raș, abia în anii noștri a înce
put să-și trăiască adevărata ti
nerețe. Glasurile vesele ale celor 
veniți aici la odihnă se aud pre
tutindeni. E 
încrederii în 
azi e numai

în
mari, restau-

glasul bucuriei, al 
viitor. Mangalia de 
tinerețe...

VICTOR FULESi

. f
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Tehnica sovietică 
In munca

In ultimii ani, minerii Văii 
Jiului au primit din partea mi
nerilor sovietici un însemnat nu
măr de utilaje de mare produc
tivitate pe care le folosesc cu 
pricepere. Un redactor al ziaru
lui nostru a întreprins o anchetă 
între minerii și cadrele de con
ducere care se ocupă cu. utili
zarea mijloacelor tehnice sovie
tice. Iată ce au răspuns cîțiva 
dintre întrebați:

Ing. I. POPESCU, șeful 
serviciului tehnic al C.QV.J. i 
„Utilaje de mare productivitate, 

indici înalți"
In fiecare an de la eliberare, 

minele Văii Jiului și-au îmbu
nătățit dota-rea tehnică primind 
din Uniunea Sovietică mereu 
mai multe utilaje și mecanisme. 
Minerii au învățat să le folo
sească tot mai bine, obțin cu a- 
jutorul acestor utilaje indici teh
nici înalți. Anul acesta, de e- 
xernplu, se folosesc la exploată
rile Văii Jiului 6 mașini de în
cărcat EPM-1 pentru galerii; 
două graifere BC-1; 4 haveze de 

r tipul MV-60 și KMP-3; 5 mașini 
tfer-încărcat în abataje tip GNL- 
30 M. In.afara acestor mecanis
me, minerii Văii Jiului au în 
dotare perforatoare, ciocane de 
abataj; la un frontal din stra
tul 18 la mina Lupeni folosim 
cu bune rezultate armarea meta
lică cu stîlpi hidraulici GS de 
mare rezistență și grinzi în con
solă.

Cu ajutorul mașinilor primite 
din Uniunea Sovietică minerii 
noștri au obținut succese impor
tante. Din abatajele frontale ar
mate metalic s-au dat peste plan 
în iulie mai bine de 5500 tone 
de cărbune, la încărcare meca
nică planul a fost depășit cu 
circa 2000 m. c. steril în bună> 
măsură pe seama folosirii mași
nilor EPM-1.

Acum, la cea de a 17-.a aniver
sare a eliberării patriei, gtndul 

'nostru fierbinte se îndreaptă că
tre marele popor sovietic care 
ne-a sprijinit în vremuri grele 
pentru refacerea minelor, care ne 
.sprijină acum, pentru a obține 
^realizări tot mai mari în îndepli- 

—’'nirea sarcinilor trasate dfe partid.

A. LUKACS, miner șef 
de brigadă Lupeni:

„Este posibilă extragerea 
a 3 fîșii în două zile"

Brigada mea muncește într-un 
frontal de,pe stratul 18 la sec
torul IV В al minei Lupeni. Co
lectivul nostru folosește din plin 
utilajele sovietice cu care este 
înzestrat abatajul. Avem la dis
poziție pentru susținere un lot 
de peste 300 stîlpi de abataj cu 
acționare hidraulică și grinzi 
în consolă, o hăveză de cărbune, 
o combină Donbas, un crater 
blindat oare permite havarea de 
pe el și se ruculește hidraulic. 
Cu o parte din acest utilaj am 
lucrat lunile trecute într-un alt 
frontal unde brigada a obținut 
realizări de seamă. Am început 
noul frontal din care am și ex
tras două fîșii de cărbune în 
cinstea lui 23 August Ne-am 
convins demult de foloasele pe 
care ni le aduc mijloacele teh
nice sovietice. Stîlpli sînt exce- 
lenți, cu toată presiunea din a-

— ==■#==--

La stația C.F.R. Vulcan 
se obțin noi succese 

în muncă
Stația C.F.R. Vulcan a deve

nit din ce în ce mai cunoscută, 
nu numai de muncitorii Văii Jiu
lui ci și de mulți alții din toate 
colțurile patriei noastre. In ra
port cu sarcinile ce-i revin, sta
ția Vulcan și-a mărit continuu 
planul dp transport. Lună de 
lună, indicii planificați au fost 
depășiți, lucru care a făcut ca 
stația să devină fruntașă. Și în 
această lună ceferiștii din Vul
can au repurtat însemnate reali
zări. Pînă pe data de 17 august 
au fost încărcate 3.000 tone 
marfă peste plan, timpul de sta
ționare a vagoanelor a fost re'- 
dus simțitor față de cel planifi
cat, obținîndu-se o economie de 
peste 5.800 ore/vagon.

— sprijin puternic 
noastră
bataj ei rezistă bine, demonta
rea și montarea lor se face ușor 
și în timp scurt.

In condițiile actuale de înzes
trare tehnică, abatajul nostru 
are create premize pentru a ex
trage în două zile 3 fîșii de căr
bune și acest fapt se datprește 
în bună măsură mijloacelor teh
nice sovietice pe care le- avenj 
în docare. Sîntem recunoscători 
oamenilor sovietici și căutăm că 
prin folosirea deplină a utilaje
lor primite de la ei să obținem 
o productivitate mai mare, căr
bune cocsifîcabil mai mult.

M. VAS S, șef de brigadă 
Ia mina Vulcan:

„Cu EPM-1-ul am făcut 
151 m avansare pe lună"

încărcarea este cea mai grea 
operație în minerit. Ea necesită 
muncă fizică multă, dă randa-. 
ment scăzut atunci cînd se face 
manual. Brigada noastră a fost 
însă scutită de efortul fizic la 
încărcare de către mașina so
vietică de încărcat EPM-1. Cu. 
ajutorul acestei' mașini aht în
cărcat circa 1100 m.c. steril ex
cavat și am obținut avansarea 
record de 151 m./lună la gale
ria transversală de la orizontul 
535. Rezultatele de mai sus vor
besc, consider, de la sine despre 
ceea ce a însemnat mașină so
vietică în munca brigăzii noas
tre. Colectivul pe care-1 conduc 
apreciază cum se cuvine acest 
minunat utilaj minier și sîntem 
hotărîți ca de acum înainte să 
nu mai săpăm nici un metru de 
galerie fără încărcare mecanică.

S. MARIAN, șef de brigadă 
la mina Petrila
„Mașina-i bună, folositoare"

La abatajul nostru — numă
rul 3—4 vest diin stratul 3 de la 
mina Petrila, utilizăm de la des
chidere mașina de încărcat căr
bune GNL-30 M. Vreau să afirm 
cu tărie că este o mașină bună, 
carp ne permite fără efort fizic 
să obținem productivitate înaltă. 
Modificată în atelierul minei, 
mașina ne dă posibilitatea sa 
obținem pe zi o avansare mare. 
In luna aceasta avem deja 290 
tone de cărbune date peste plan, 
iar die cînd o folosim am dat ! 
peste plan mai bine de 4.300 I 
tone de cărbune cu un randa
ment care depășește -pe cel pla
nificat cu 0,800—1,200 tone pe 
post

Mașina-i bună, folositoare, dar 
aș vrea să arăt că trebuie nea
părat îmbunătățit sistemul spe
cial de armare pentru a se eli
mina perioadele cînd, din cauza 
presiunii, nu putem încărca me
canic tot cărbunele depilat. Aici, 
specialiștii combinatului să ne 
ajute mai concret.

întrunirea minerilor petrileni
Wiliam care a vorbit 

însemnătatea istorică a 
Zilei de 23 August 1944, a re
levat marile realizări ale oame
nilor muncii din patria noastră, 
conduși de partid pe drumul 
construirii vieții noi, precum și 
schimbările .adânci ce au avut 
loc în anii regimului democrat- 
popular în viața minerilor și a 
celorlalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului. In nenumărate rîn- 
duri vorbitorul a fost întrerupt 
de ovațiile participanților 
dunăre.

Adunarea a fost urmată 
program artistic la care 
dat concursul formațiile 
ral-artistice ale clubului din lo
calitate.

(Urmare din pag. l-a)

adunarea festivă consacrată.la ;
Sărbătoririi zilei de 23 Ăugust 
In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii; Szuder Wiliam, mem
bru în Biroul Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, di
rector general .al G.G.V.J., Rac- 
zek Nicolae, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petrila, 
Bartha Francisc, miner fruntaș, 
Muru Emil, șeful exploatării pre
cum și .alți activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă, frun
tași în producție etc.

Declarînd adunarea deschisă, 
tov. Giurgiu Gheorghe, președin
tele comitetului sindicatului mi
nei a dat cuvîntul tovarășului

Szuder 
despre

la a-

de un 
și-au 

cultu-

In celelalte localități ale Văii Jiului
Zilele trecute în întreprinderile, 

instituțiile, în cluburile muncito
rești și în căminele culturale din 
Valea Jiului au avut loc entu
ziaste adunări festive consacrate 
sărbătoririi celei de a 17-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist — 23 
August.

La aceste adunări, la care au 
participat aproape 5000 de oa
meni ai muncii, au vorbit des
pre istoricul act de la 23 Au
gust 1944 și despre uriașele în
făptuiri ale poporului romîn pe 
drumul construcției 
membri ai Biroului 
orășenesc de partid 
activiști, de partid, 
ai organizațiilor de masă, de în
treprinderi și instituții.

socialiste 
Comitetului 

Petroșani, 
conducători

<■

Tinerii ceferiști j 
raportează

Utemiștii din cadrul depou-) 
lui C.F.R. Petroșanii, întîmpi- ( 
nă ziua de 23 August cu în- $ 
semnate 
mează 
tov. ing, Pavelescu^Gheorghe. 
In întimpinarea acestei mari 
sărbători brigada de tineret de 
pe locomotiva 150.1075 com
pusă dini echipele mecanicilor 
Radu Cornel și Petre Vasile 
au obținut în august o eco
nomie de 18 tone combustibil. 
Au economisit 14 tone și, res
pectiv, 12 tone de combustibil 
și brigăzile de tineret de pe 
locomotivele 150.1002 șl 
150.1111.

realizări, ne infor- 
într-o corespondență

★

Zilele căldu
roase de vară, 
care în acest an 
au fost destul de 
multe la număr și 
în Valea Jiului, 

îndeamnă la pla
jă, baie. Iată de 
ce în această va
ră, mai mult de
cît în alți ani, 
ștrandul de la 
Petrila a fost lo
cul unde zeci de 
oameni ai muncii 
s-.au întîlnit în 
după-amiezele lor 
libere.

IN CLIȘEU ; 
Un aspect de la 
ștra-ndlul din Pe
trii a.

Astfel de adunări au .avut loc / 
în întreprinderile și instituțiile ; 
orașului Petroșani. La U R.U.M.P., / 
în fața a aproape 300 munci- 
tori metalurgiști a luat cuvîntul <, 
toy. Popon Nicolae, l.a adunarea ], 
constructorilor de pe șantierul 
6 construcții Petroșani a vorbit 
tov. Karda Zoltan, la I.U.T. Li- 
vezeni tov. Pagani P., iar la 
I.I.L. „6 August11, tov. Cozma 
Gheorghe. Adunări festive au a- 
vut loc și în cadrul unităților 
O.C.L., I.L.L., spital, precum și , 
la căminele culturale din satele ( 
Dîlja Mare, Maleia, Iscroni și ( 
altele.

Adunările 
mate de programe artistice pre- ( 
zentate de formații de amatori.

festive au fost ur- 1 .... \

Mărfuri multe 
populației

Colectivul de la I.C.R.T.I. ( 
ne informează tov. Goldstein ( 
Iosif, directorul întreprinderii, z 
raportează cu ocazia zilei de 
23 August că planul de desfa
cere în perioada 1 ianuarie — 
20 august s-a îndeplinit și de-
pășit, populației diîrt Valea r 
Jiului și din regiune punîn- £ 

\ du-i-se la dispoziție textile, con
fecții și încălțăminte cu 
1.200.000 iei mai mult 
decît se prevedea. Față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, în perioada 1 Ia
nuarie — 20 august s-au livrat 
comerțului de stat din regiu
nea noastră mărfuri cu 24 mi
lioane lei mai mult.

) ) ) )
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TO V AR A
(Urmare din pagilna l-a)

Priviți spre cei din primele 
rînduri ale coloanei. Aplaudați- i 1 
Pățesc in fruntea coloanei pentru 

! că sînt primii pe vale, victorioși 
■ în bătălia pentru mai mult căr- 
• bune, sint cei care dețin laurul 

entuziastei întreceri ce a cuprins 
ca o flacără vie brigăzile de mi
neri din adîncurile exploatărilor; 
drapelul de mină fruntașă pe ba
zin. Sint minerii din Urioani. 
Cunoațteți-i! Sint frontaliștii Teo- 
dorescu Stancu, șeful unei bri
găzi de înaintări rapide, Sorescu 
Constantin, inginerul Peșitz losif, 
șeful exploatării, tehnicianul Mur
dare Eftimie.

...Coloana înaintează viguroa
să, demnă și veselă, cu steagu- 

' rile larg desfășurate, cu chemări 
la muncă constructivă. Priviți co
loana cea numeroasă, rîndurile ei 
formate din oamenii aceștia vi- 
guroși. Sînt Mibai Ștefan, cel ai 
cărui ortaci dau cărbune in contul 
anului 1961, Peter Victor, Cucoș 
Gheorghe, Neagu Gheorghe, Cîș- 
laru loan, Bartha Francisc și or
tacii lor toți de la mina Petrila. 
acești oameni bravi care au rea
lizat sarcinile lor pe primele 8 
luni ale anului cu 16 zile înainte 
de termen. Faceți cunoștință și cu

ȘI DIN COLOANĂ
cei care făuresc viitorul acestei 
mine. Unul din ei e bărbatul a 
cesta voinic, intre două vîrste. 
Boteanu Nicolae. Inima lui bate 
de bucurie și mîndrie. Pentru me
rite deosebite în muncă, cu cîte- 
va zile in urmă,, i s-a înminat 
carnetul roșu de comunist. E demn 
de acest titlu 1

In coloană pășiți și voi minerii 
Vulcanului renăscut sub soațele 
lui August. Tu, veteranul Bojte 
Pavel cu tîmplele ninse de ani 
care ai fost printre acei care acum 
10 ani au trimis la suprafață din 
mina smulsă din ruine și redată 
vieții primul vagonet de cărbune. 
Acest vagonet a fost simbolul vic
toriei asupra trecutului blestemat, 
simbolul vieții noi care pulsează 
azi la această mină. Alături de 
tine, tovarășe Bojte, pășește mol 
doveanul ăsta tînăr și robust Za- 
haria Constantin, elevul tău de 
ieri și frontalistul de azi, unul. 
din fruntașii minei. Și ca Zaharia 
sînt mulți azi la Vulcan: Drob 
Gheorghe, Bordea Emanoil, Păcu- 
raru Trăian, Hunyadi loan, oameni 
demni de încrederea cu care au 
fost lansați de înaintașii lor în 
bătălia cu straturile subpămîntene.

Pășiți în coloană și voi mineri 
lupeneni, aninoseni și loneni, voi 
tineri ca Spînu Petru, Burdea loan,

Bulgaru Gheorghe, Bartba Dioni- 
sie, voi figuri ai noii generații 
de mineri ai Văii Jiului. Mărșă- 
luiți impetuos, cu fruntea sus, cu 
demnitate! Voi trăiți și munciți 
azi liberi și fericiți, , înconjurați 
de dragostea și grija partidului, 
a întregului popor, așa cum au 
năzuit martirii din 6 August 
1929.

Cu pași- viguroși și entuziaști 
pășiți și voi în rîndurile coloa
nei, muncitori de pe șantiere : 
voi pe care chemarea partidului 
v-a adus aici, din toate colțurile 
țârii să tSntribuiți la făurirea noii 
Văi a fericirii și bucuriei. Nume
le vostru nu-i tăiat în marmură, 
dar e legat de fiecare construcție, 
de fiecare cărămidă pusă la te
melia noilor uzine, cartiere de 
locuințe, cluburi sau școli ale Văii 
Jiului. Vă cunosc și vă zîmbesc 
oameni care locuiesc în noile apar
tamente confortabile, copiii care 
învață în noile școli, îndrăgostiții 
care-și petrec serile în noile clu
buri și cinematografe. Răspunde-ți 
zimbetelor lor, voi Bajura loan. 
Gavriloiu Gheorghe, Mantia loan, 
Ntnu Nicolae și tovarășii voștri 
constructori din Coroieșii, voi 
cate ați mutat albia hătrînului 
Jiu și făuriți noua uzină de pre
parare a cărbunelui; voi Kinal

loan, Andraș Ștefan și voi frații 
Pop care cu mîinile și sudoarea 
frunții voastre înâltați ' spre cer 
semețele buchete de blocuri, școli 
de-a lungul Văii noastre.

...Coloana înaintează cu un vu
iet festiv, multicolor, cu muzică, 
entuziasm. Mii și mii de oameni. 
Printre ei, nenumărate fete, femei. 
Pășesc mîndre de demnitatea și 
prețuirea de care se bucură azi. 
lată , o ciorchină de fete tinere, 
voioase. Sînt harnicele filatoare: 
Mic Maria, Ceurear.u Maria, Mb- 
ga Veronica și altele, toate fete 
harnice, inimoase.

In coloană pășesc energeticienii 
noii termocentrale din Paroșeni, 
metalurgiștii de la UR.UJd.P., 
preparatorii, sondorii, pășesc pro
fesorii, artiștii, medicii, pășiți voi 
muncitorii care făuriți bogățiile 
țării și tovarășii voștri, cei ce prin 
artă și știință servesc acelaș țel 
măreț : viitorul patriei.

Masivă, ca un fluviu nesfirșit 
coloana înaintează. E plină de 
steaguri și flori; răsună marșuri 
viguroase, optimiste; oamenii sînt 
veseli, încrezători. Pe fețele lor 
luminate de soarele noii vieți se 
citește mîndria- și recunoștința fa
ță de partid, hotărîrea fermă de 
a munci cu abnegație pe marele 
șantier al construcției socialiste.

Coloana înaintează mîndră fi 
dirză...
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Problema Bizertei 
să fie rezolvată !

BERLIN 22 (Agerpres).
Federația Democrată Interna

țională a Femeilor a adresat se
siunii speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. o telegramă în care 
îi cere să folosească toate mij
loacele care se află la dispozi
ția O.N.U. pentru asigurarea 
dreptului legitim al statului tuni
sian la integritate teritorială și 
retragerea forțelor armate ale 
Franței de pe teritoriul Tunisiei.

îngrijorate de soarta păcii, ce- 
, rem ca problema Bizertei să fie 

rezolvată cît mai grabnic, se spu
ne în telegramă.

----- Q-----

Miting la Paris
PARIS 22 (Agerpres).
La 20 august l.a Paris, la Bois 

de Boulogne s-au adunat pentru 
a cinsti memoria a 35 de tineri 
francezi uciși de hitleriști în cel 
de-al doilea război mondial, pes
te '4.000 de parizieni.

a La această ceremonie au parti
cipat reprezentanți ai 40 de a- 
sociații ale veteranilor de război, 
ale foștilor participanți la miș
carea de rezistență, ale prizonie
rilor și deportaților, numeroși1 
fruntași ai mișcării muncitorești 
din Franța, printre care Waldeck 
Rochet, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Francez, 
G. Brichot, E Henaff, membri 
ai C.C. al P.C. Francez, sena
torul comunist Marrane și alții. 

Vorbitorii care au luat cuvîn- 
tul la mitingul care a avut loc 
cu acest prilej au subliniat că 
poporul francez nu va uita și nu 
va ierta niciodată ucigașilor na
ziști crimele pe care aceștia le-au 
comis pe pămîntul Franței.
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WASHINGTON
La 21 august la Departamen

tul die Stat a avut loc parafarea 
acordului cu privire la stabili
rea comunicațiilor aeriene direc
te între U.R.S.S. și S.U.A. Acor
dul a fost elaborat în cursul tra
tativelor care au avut loc 1» 
Washington între delegațiile so
vietică și americană.

După cum a declarat E. F. 
Loghinov, șeful delegației sovie
tice, tratativele cu privire la 
stabilirea comunicațiilor aeriene 
directe între U.R.S.S'. și S.U.A. 
care au început la 18 iulie la 
Washington, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare 
între delegațiile sovietică șî a- 
mericană, ceea ce a permis să se 
elaboreze un acord reciproc ac
ceptabil. In cursul 
delegația americană a făcut men
țiunea că va semna acordul gu
vernamental după elaborarea u- 
nui acord comercial 
flot" și societatea 
can" care urmează 
ceste comunicații.

22 (Agerpres).

tratativelor

între „Aero- 
„Pan-amerP 
să aplice a-

J И ц
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Lucrările conferinței te la беяеѵа
1. pentru reglementarea problemei laoțiene

La 15 august s-a terminat pre
gătirea pentru semnarea textului 
acordului guvernamental. In a- 
ceeași zi s-a semnat acordul co
mercial între „Aeroflot" și socie
tatea ,,Pan-American". La 19 
august Insă Departamentul de 

al S.U.A. a declarat amba- 
Мйеі U.R.S.S. că în condițiile 
actualei situații partea america-, 
nă „nu este dispusă" să semne- 
M «contai șî propune doar pa- 
rtftrea lui.

Aicceptînd ca acordul să fie 
parafat, delegația sovietică și-a 
exprimat totodată regretul că 
din cauza poziției, părții artleri- 
cane, acordul elaborat rămîne 
deocamdată nesemnat, a spus 
E. F. Loghinov.

In legătură cu obiecția părții 
americane că actuala situație nu 
este propice semnării acordului, 
delegația sovietică consideră ne
cesar să releve că hotărîrea de 
a nu semna acordul deja elabo
rat nu poate fi considerată decît 
ca un nas care contribuie la în-

GENEVA 22 (Agerpres).
In ședința din 21 august a 

conferinței de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoțiene 
s-a început discutarea propunerii 
S.U.A. de a se include în acordul 
internațional cu privire la Laos 
punctul cu privire la interzicerea 
represiunilor împotriva persoanelor 
grupurilor sau organizațiilor care 
participă la operațiunile militare 
din Laos. împotriva acestei propu
neri au obiectat mai multe dele
gații; printre care reprezentanții 
R. D. Vietnam și Indiei.

Delegatul Indiei a declarat că 
dacă cineva ar dicta Statelor U- 
nite cum să se poarte cu cetățenii 
lor, guvernul american ar respinge 
desigur cu indignare acest dictat.

Din pricina faptului că delegația 
americană a continuat să insiste 
asupra propunerii sale de natură 
să știrbească drepturile suverane 
ale Laosului; în această problemă 
nu s-a ajuns la un acord.

Conferința a trecut apoi la ca
pitolul 5 al proiectului de acord 
referitor la funcțiile și împuterni
cirile Comisia internaționale de 
supraveghere și control asupra în
deplinirii acordului internațional 
privire la Laos care se află 
curs de elaborare. După cum 
știe, puterile occidentale caută
folosească Comisia internațională 
de control ca instrument pentru a

se amesteca în treburile interne ale 
Laosului. Acesta este scopul urmă
rit de propunerea S.U.A. de a in
vesti Comisia internațională cu 
drepturi care ar depăși aproape 
competența guvernului laoțian.

Delegatul R. P. Chineze, Cijan 
Han-fu, a dat o ripostă acestor 
tentative primejdioase.

Conferința este obligată ca în 
timpul elaborării funcțiilor și îm
puternicirilor comisiei internaționa
le să pornească de la principiul res
pectării independenței și suverani
tății Laosului și să nu transforme 
comisia internațională intr-un fel 
de „supraguvern"...

Reprezentantul U.R.S.S., G. M. 
Pușkin, a declarat că hotăririle oon_ 
ferinței nu trebuie să afecteze drep
turile suverane ale Laosului și ale' 
poporului laoțian. Comisia interna
țională, a spus el în continuare, nu 
trebuie să se amestece în viața*\ 
internă a Laosului. Comisia inter
națională nu trebuie decît să a* 
corde ajutor Laosului în ae priveș
te asigurarea îndeplinirii anumitor 
obligații care vor fi stabilite de 
conferința noastră și, în caz de 
necesitate să acorde guvernului 
laoțian un ajutor în preîntâmpina
rea amestecului străin, pentru ca 
neutralitatea Laosului să fie res
pectată și să nu fie încălcată de 
alte state.

Discutarea acestei probleme con
tinuă.

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

ca un pas care contribuie la 
răutățirea acestei situații.

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

In Anglia clocotește indignarea 
împotriva planurilor 

revanșarzilor vest-germani
„Trautenfels", fără a trage : 
car un foc", scrie comentatorul 
Connor William (Casandra) în 
comentariul publicat la 21 au
gust de ziarul „Daily Mirror" 
în legătură cu apropiata sosire 
în Anglia a batalionului de tan
curi vest-german pentru a fi in
struit în Wales. Comentatorul 
englez păcătuiește însă în fața 
adevărului cînd spune „fără să 
întâmpine împotrivire", deoarece 
poporul englez pregătește oaspe
ților nepoftiți o întîlnire cum lî 
se cuvine. In întreaga Anglie 
clocotește indignarea din mo
mentul în care au devenit cu
noscute planurile de a se pune 
la dispoziția Bundeswehrului ba
ze pe teritoriul englez. Patrîoții 
englezi se pregătesc să întîmpine 
pe oaspeții nepoîtițî prim mitin
guri și demonstrații de protest 
în întreaga Anglie, se proiectea
ză organizarea de pichete în fața 
ambasadei Germaniei occidentale 
la Londra.

revanșarzilor
LONDRA 22 (Agerpres).
„Aproximativ peste trei săptă- 

mîni, pentru prima dată în is
toria țării, va avea loc debar
carea soldaților germani pe țăr
murile noastre. Fără a întîmpi- 
na împotrivire, 400 de soldați și 
ofițeri, 40 de tancuri, 46 de ca
mioane blindate de transport vor 
debarca de pe nava de transport

mă-

cu 
în 
se 
să

Demascarea mitului privind bazele 
„defensive* ale Occidentului

BAGDAD 22 (Agerpres). —
TASS transmite :

Comentând documentele în le
gătură cu' activitatea subversivă 
desfășurată de organizația agresi
vă C.E.N.T.O., ziarul „Al-Bilad“ 
scrie: „Elementul nou în aceste 
documente îl constituie groaznicele 
planuri puse la cale nu numai îm
potriva Uniunii Sovietice, ci și îm
potriva Omenirii întregi... Publica
rea sus-amintitelor documente de
mască o dată mai mult, și la timp, 
mitul cu privire la bazele defen
sive. Aceste documente demons
trează încă o dată că avertismen-

țul dat de Uniunea Sovietică pu
terilor imperialiste și țărilor care 
permit crearea de baze pe terito
riile lor, nu este o amenințare, ci 
un avertisment sincer determinat 
de caracterul agresiv al acestor 
baze". -r '
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Ultracoionialiștii condamnați 
cer... confort!

PARIS 22 (Agerpres!).
In legătură cu transferarea foș

tilor generali Challe. "Leller și al
tor opt colonei în închisoarea 
Clairvaux la închisoarea Tulle, 
revista „France Observateur" 
scrie : Nu se știe dacă acest lu
cru a fost întreprins ca o măsură 
de securitate din pricina apropie
rii de regimentul ultracolonialiș- 
tilor de la Metz, sau ca urmare 
a puternicilor reclamațîi făcute de 
acești ofițeri cu privire la lipsa 
de confort de la închisoarea 
Clairvaux și deținerea lor în a- 
pțropiere cu cei de drept comun.

Nimeni pînă acum din oficiali
tățile franceze nu s-a interesat de 
„confortuT- deținuților politici de 
stingă sau ai deținuților algerieni.

• • •

care era acordată a-

tuația acestor deținuți contrastea
ză puternic cu regimul acerdat 
generalilor fasciști. In timp ce 
pentru deținuții politici sînt a- 
proape interzise vizitele, organi
zatorii puciului de la Alger au 
dreptul la vizite în fiecare zi, fără

zi. Ei au dreptul să primească 
pachete, să participe la specta
cole de televiziune, precum și 
dreptul de a se mișca în voie 
în interiorul închisorii, ei puțind 
să părăsească închisoarea chiar 
și pentru tot cursul nopții.

Pedepsele ușoare care au fost

GREVĂ 1N IRLANDA
* LONDRA 22 (Agerpres).

La 21 august 3.000 de munci
tori de la 23 de centrale electrice 
din Republica Irlanda au declarat 
grevă, cerînd majorarea salariilor.

Datorită acestei greve, Irlanda 
este amenințata cu încetarea pro
ducției de energie electric».

date acestor oameni, care vroiau 
să instaleze în Franța fascisrmd 
și torturai scrie în încheiere 
„France Observateur"-, trebuie si 
umple de rușine pe toți acei care 
conduc destinele Franței, pe toți ♦ 
acei care condamni la ani grei 4

Puterile occidentale trebuie să accepte 
neîntîrziat tratative în problema berlineză 

— COMENTARIILE PRESEI OCCIDENTALE —
PARIS 22 (Agerpres).
In comentariile lor în proble

ma Berlinului, ziarele occiden
tale subliniază primejdia pe ca
re o prezintă manevrele cercuri
lor militariste care urmăresc 
încordarea situației internațio
nale. In același timp, tot mai 
numeroși comentatori subliniază 
necesitatea începerii de tratative 
internaționale în vederea soluțio
nării problemei berlineze.

Cercuri tot mai largi ale pre
sei din Occident arată că poli
tica rigidității susținută în spe
cial de Bonn este condamnată 
pretutindeni. Intr-un ‘articol în 
care atrage atenția că „Ade
nauer este primejdios", ziarul 
danez „Bt" scrie: „R. F. Ger
mană și americanii se comportă 
față de Berlinul occidental ca 
și cum acesta ar fi o parte a 
Germaniei occidentale, lucru ca
re nu corespunde adevărului și. 
situației reale. Actuala politică 
a cancelarului reprezintă un pe
ricol de moarte pentru Berlin și 

' pentru întreaga lume".
Dacă presa americană care ex

primă punctele de vedere ale cer
curilor conducătoare nu ascunde 
cîtuși de puțin că Washingtonul 
încearcă să sprijine linia rigidi
tății și a continuării „efortului 
militar" în legătură cu problema

berlineză, o serie de ziare re
cunosc în același timp că reac
ția' foarte nefavorabilă a opiniei 
publice face ca o asemenea po
litică de „demonstrare a forței" 
să fie tot mai compromisă. Un 
comentator al agenției Associa
ted Press de pildă, relata că „de 
cîteva zile Casa Albă șî Depar
tamentul de Stat al S.U.A au 
trecut prin temeri crescînde" în 
legătură cu știri sosite din Ber
linul occidental în care se subli
nia „înrăutățirea stării morale" 
a provocatorilor vest-berlinezi.

Există și numeroase ziare vest- 
germane care constată că Occi
dentul se află într-o situație din 
ce în ce mai greu de apărat în 
fața opiniei publice internațio
nale. „Inițiativa politică rămîne, 
ca și pînă acum, de partea so
vieticilor — observă ziarul 
„Frankfurter Rundschau" — și 
situația din Occident poate fi 
caracterizată doar prin cuvintele 
„neputință desăvîrșită". 
„Șuddentsche Zeitung" este 
fel de precis în constatările sale 
scriind că în spatele „activității 
politice de la Bonn... se ascunde 
neputința".

„New York Herald Tribune" 
publică scrisoarea unui cititor 
în care se subliniază că trebuie 
ca tot mai mulțî oameni „să se

Ziarul 
la

pronunțe împotriva politicii 
sinucidere" și în care redacția 
ziarului este criticată pentru u- 
nele comentarii în spiritul răz
boiului rece. „Vreau să protes
tez împotriva intenției proclama
te de unele cercuri de a ne îneca 
pe toți în lava nucleară — se 
spune într-o scrisoare primită la 
redacție de un alt important ziar 
american, „Baltimore Sun"._ Este 
absolut limpede că Berlinul a- 
parține Germaniei răsăritene, 
așa cum Niirnbergul aparține 
Germaniei apusene, dat fiind că 
acest oraș se află în Germania 
apuseană. Orice altă interpretare 
a acestor factori geografici sim
pli va duce la un asasinat în 
masă"

„Daily Express" atrage aten
ția asupra repetatelor apeluri 
la tratative lansate de conducă
torul guvernului sovietic și sub
liniază : „Conducătorii occiden
tali ar trebui să-i imite exem
plul". „Cu cît va fi luată mai 
repede o inițiativă în favoarea1 
tratativelor — scrie „Daily He
rald" — cu atît va fi mai bine. 
Occidentul nu ar face decît să 
trezească nerăbdarea opiniei pu
blice neutre dacă ar lăsa impre
sia că pierdte timpul în loc de a 
face ceva concret în această di
recție".
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PR06RAM DE RADIO
24 august

PROGRAMUL I. 8,00 Cîntece 
și jocuri populare roniînești, 8,30 
Muzică de estradă, 9,15 Concert 
popular, 10,10 Petreceri popu
lare în creația de operă, 11,20 
Din cele mai frumoase melodii 
ale popoarelor, 12,33 Interpreți 
și formații de muzică ușoară,! 
13,10 Muzică instrumentală in- 
terpretată de mari soliști, 14,00 
Pe aripile melodiilor, 15,15 Val
suri de estradă, 15,47 Mari in
terpreți de operă, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,25 Din albumul o- 
peretelor romînești și sovietice, 
18,00 Rășună cîntecul și jocul 
pe meleagurile patriei, 20,05 
Teatru la microfon: „Ga pîinea 
caldă". Vodevil radiofonic de 
Alexandru Andy, Radu Stănescu 
și Puiu Crintea. Muzica de Flo
rentin Delmar, 21,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,30 Ti- 
nerețea ne e dragă, 9,00 Compo
zitori romîni de muzică ușoară, 
10,00 Estrada melodiilor, 11,00 
Concert de concerte, 13,30 Din 
muzica ușoară a compozitorilor 
sovietici, 14,30 Almanah științi
fic (reluare), 16,20 Muzică u- 
șoară, 17,15 Oaspeți străini des
pre țara noastră, 19,05 Muzică 
ușoară, 19,45 Versuri ale marii 
prietenii, 20,25 Program pentru 
iubitorii de romanțe, 20,50; Mu
zică. de dans, 21,30 Poeții lumii 
cîrită pacea și libertatea.

CINEMATOGRAFE
r 24 august

RETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Ker Oglî; AL. ȘAHI A : 
La capătul drumului; PETRII-A: 
La ordin să trăiți; ANINOASA: 
Legea e lege; VULCAN : Viraj 
în noapte; CRIVIDIA: Palatul 
de cleștar; LUPENI : Floarea 
zăpezii.

Tiparul • -6 Aucust" — Poligrafie

/ 
_ r 

T.


