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Minerii își dezvoltă succesele
Doroghi Florian și ceilalți 

de la IV Aninoasa...
Tehnică 

avansată
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• Sărbătorirea zilei de 23 August pesta hotare
® Sesiunea specială a Adunării Generale O.N.U. continuă 

discutarea situației din Tunisia
• Interviul acordat de S. K. Țarapkin corespondentului pos-i 

tului de radio B.B.C.
• Conferința tripartită de la Na Mon
• Noi acțiuni provocatoare ale imperialiștilor americani

...Au trecut plini de mîndrie justificată prin fața 
tribunei la 23 August. Sectorul lor și-a depășit 
planul lunar la zi cu peste 630 tone de cărbune, 
deși au avut de învins greutăți. Din abatajele lui 
Doroghi Florian, Moisiu Remus, David1 Nicolae, 
Bălțatu Gheorglie, Stan Gheorghe s-au dat multe 
tone de cărbune peste plan. In abatajele sectoru
lui se muncește cu un randament 
tone pe post!

de 4,500—7,200

Contribuția noului
Cu cîteva zile înainte 

de . Ă August la secto
rul ” 4V В de la mina 
Lupeni, brigada lui Lu- 
kacs Andrei a început să 
dea cărbune din noul său 
frontal de pe stratul 18. 
Folosind cu succes susți
nerea metalică cu stîlpi 
G.S., haveza KMP-3 și 
crațerul blindat, brigada

frontal
în fiecare zi cî-

1,5 fîșii de căr
bune. Contribuția noului 
frontal de mare capaci
tate în producția secto
rului este evidentă. Intr-o 
singură zi de muncă Cla 
22 august) colectivul sec
torului IV В a dat pes
te sarcina zilnică 170 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil fără șist vizibil.

a extras 
te 1

Abatajul 402 
din sectorul IV 
al minei Lonea 
este condus de 
Lapșanski Adal
bert. Brigada are 
la dispoziție o 
puternică mașină 
sovietică de în
cărcat tip 
30 M cu 
rul căreia 
pînă acum 
plan mai bine de 
150 tone de căr
bune. Colectivul 
acestui sector 
pînă în ziua de 
22 inclusiv 
vea extrase 
te plan 824 
de cărbune, 
gajamentul 
пат de 1000 to
ne cărbune pes
te plan va 
depășit.

GNL- 
ajuto- 
a dati 
peste

a-
pes- 
tone 
An-
lu-

fi

Aproape 10.000 tone de cărbune 
peste phnid lunar

In munca lor plină de avînt 
pentru intîmpinarea celei de a 17-a 
aniversări a eliberării patriei, co
lectivele de munca de la exploa
tările miniere au înscris pînă în 
dimineața zilei de 23 August un 
nou succes : aproape 10.000 tone 
de cărbune cocsificabil și energe
tic extrase peste plan. Contribuția 
de seamă la depășirea planului 
global și-au dat-o și acum ca și 
h'i lunile dinainte, colectivele de

la Uricani. Petrila și Lonea, colec
tive care au extras peste planul lor 
în total aproape 8300 tone de 
cărbune. La mina Lonea și la Uri
cani toate sectoarele și-au depășit 
planul lunar. Cel mai bun rezul
tat l-au obținut minerii sectorului 
II Uricani: 2.204 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan, urmați fiind 
de minerii sectorului I -al aceleiași 
mine, de cei din sectorul I Petrila, 
sectorul IV Lonea.Economii mari la prețul de cost

Cu deosebită mîndrie au rapor 
tat colectivele miniere la 23 Au
gust că din cele 12 milioane lei 
cît s-au angajat să economisească 
peste plan în cursul anului au și 
realizat deja 11,55 milioane lei. 
In această sumă sint incluse și 
realizările din iulie.

După cum reiese din datele cen
tralizate la C.C.V.J. în iulie eco 
nomia totală pe combinat a fost 
de 2.360.000 lei, La obținerea a- 
cestei economii și-au adus aportul 
în special minerii de la Vulcan — 
care au economisit peste plan

800.000 lei — cei de la Uricani 
(.economii 472.000 lei) de la Pe
trila și Lonea (532.000 lei econo
mie peste plan !). Factorii princi
pali care au permis minerilor să 
reducă simțitor cheltuielile de pro
ducție pe tona de cărbune au fost: 
creșterea productivității muncii și 
îndeplinirea sarcinilor de plan teh
nic ceea ce a făcut ca să scadă 
consumurile specifice de lemn, ex
ploziv, materiale diverse. In plus 
trebuie menționat în;e matele bo
nificații primite pentru respectarea 
calități: producției.

A depăși ritmic plănui cu 50 la sută nu este un lucru ușor. Pentru aceasta trebuie ca 
toți membrii din brigadă să muncească cu însuflețire, să-și organizeze lucrul în mod temeinic. O 
astfel de brigadă este cea condusă de Diana Chițu de la sectorul IV A al minei Lupeni.

IN CLIȘEU : Minerii Tal pani Ioan, Nagy Carol și Hodi Iosif din brigada lui Diana Chițu.
- ■——■— йдаяйшйй»

аю Gmduriie lui Fulga
— Cît minus avem ?
—• Nu știu precis cît ani pier

dut.
— Frate, îi de rău. Trebuie' 

să-i dăm fest, eă dacă aude bri
gadierul ne spune cîteva...

— Dar cînd a plecat în con
cediu cunoștea situația locului 
nostru de muncă. Știa că avem 
amenajare și montare.

— Da, dar nu știa că pe par
curs o să mai plece și alții în 
concediu. Și colac peste ptfpăză, 
ni s-au mai îmbolnăvit încă doi. 
Acum sîntem într-un schimb 
doar doi oameni.

ТгеЬиТё "să facem ceva și 
să scoatem minusul și. apoi an
gajamentul. Să știi că gurile 
rele o să spună : „Ce-i cu ăștia 
ai lui Moisiu ? Ii plecat șeful 
de brigadă în concediu și fără 
el nu se descurcă'*. Unde-i pres
tigiul nostru ?

Această discuție a avut loc 
mai zilele trecute între Fulga 
Dumitru și Haidu Balaș, ambii 
șefi de schimburi în brigada 
condusă de Moisiu Remus de la 
sectorul IV al minei Aninoasa.

După această scurtă convor
bire, Fulga Dumitru s-a dus la 
secretarul sectorului. In birou 
găsi cîțiva maiștri.

— Tovarășe secretar, spune-mi 
și mie cît minus

— Cît zici ?
— Vreo 30—40 

socotelile mele.
— Cam slabe

totuși se cam apropie de adtevăr.
Secretarul sectorului, după ce 

consultă cartea cu evidtența 
producției, spuse ;

— Dacă-i ceva mai puțin mă 
plimbi și pe mine odată cu mo
tocicleta ?

— Ce vrei, să scapi de dato
rii ? — interveni în discuție 
tehnicianul minier Ceuță Nan- 
dra.

— Ce, are boala vitezei ?
— Dacă motocicleta ar avea 

aripi ar fi în stare să zboare —•

avem ?

de tone

socoteli.

după

Dar

FL. ISTRATE

ACțlUNI 
GOSPODĂREȘTI

Valea Jiului a întîinpinait 
cea de a 17-a aniversare mai 
frumoasă ca oricînid1. Urmare 
a hărniciei colective localită
țile ei s-au transformat îni 
grădini înfloritoare. Oamenii 
muncii din Valea Jiului au 
desfășurat acțiuni gospodă
rești ce au adus economii de 
1.080.000 lei. 
voluntară a 
fost ridicate 
săli de clasă, 
re ar fi costat 170.000 lei. Cu 
aceasta și multe alte realizări 
obținute în diferite acțiuni pa
triotice oamenii muncii din 
Valea Jiului a<u cinstit sărbă
toarea zilei eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

Pritt contribuția 
tocmtorilor au 

la roșu trei noi 
a căror construi-

(Continuare în pagina 3-a)

Urmărind fluxul tehnologic

in zilele sărbătorii eliberării, în localitățile Văii Jiuiui, au răsunat cîntece și jocuri în 
spectacole prezentate de formațiile artiștilor amatori.

La Petroșani, în aceste zile, a avut loc concursul cui tural-sportiv al tineretului la care 
au participat sute de artiști amatori și sportivi. O formație deosebit de apreciată la acest con
curs a fost cea a dansatori lor de Ia clubul din Lupeni care a prezentat 4 dansuri populare 
în costume diferite, deosebit de frumoase. IN CLIȘEU: Echipa de dansuri a clubului din 
Lupeni interpretînd un joc din regiunea Oașului.

Z« adîncuri se muncește de zor. 
Minerii se străduiesc să dea pa
triei cît mai miiit cărbune. Munca 
lor este măsurată în tone de căr
bune. Producția extrasă de ei, 
înainte de a li trimisă în multe 
colțuri ale țării, este supusă pre
parării. Zilnic, mii de tone de 
cărbune, extrase de minerii de la 
Aninoasa, Petrila, Lonea și o par
te de la mina Vulcan, iau 
drumul spre preparația Petrila. 
Tezaurul negru 
din subsolurile 
Văii Jiului, scos 
la lumină de har
nicii mineri, se re
varsă din zeci de vagoane și tre
nuri ca un riu negru sclipitor pe 
benzile de sub rampele de descăr
care care apoi tl duc mai departe, 
pe banda colectoare ce introduce 
cărbunele în preparație.

Muncitorii, maiștrii și inginerii 
de la preparație, oameni pricepuțt 
în meseria lor, depun o intensă 
activitate pentru ca prepararea căr
bunelui să decurgă în bune condi
ții. In acest scop, ei se folosesc de 
Zeci de instalații și mașini, care 
fac la un loc un circuit complicat 
și lung al fluxului tehnologic de 
preparare. Din cărbunele intrat 
aici se scot multe sorturi. Se caută 
prin toate mijloacele ca din can
titatea de producție supusă spă
lării și preparării să nu se piardă 
aproape nimic. Zeci de operații 
asigură acest lucru.

Ca să cunoști munca celor care 
lucrează la preparație nu e de 
ajuns doar să afli de rezultatele 
lor sau să citești cite ceva despre 
asta. Drumul lung parcurs de to
nele de cărbune înainte de a fi în
cărcate pentru a fi trimise la des
tinație îl poți cunoaște numai dacă

îl parcurgi prin circuitul complica
telor instalații, însoțit de unul din 
cei care lucrînd aici cunoaște bine 
întregul flux tehnologic al pro
ducției. Astfel, poți să-ți dai sea
ma că alături de mineri, muncita* 
rii de la preparație se străduiesc 
să-și îndeplinească sarcinile de 
plan și să livreze beneficiarilor 
sorturi de cărbune, de • bună cali
tate și cu cît mai puține pierderi.

Ca să ne dăm seama de cită 
muncă e nevoie, 
pentru ca din 

\ cărbunele —intrat 
I la preprarae , să 
I se scoată tot ce 

poate,fi de folos, 
să urmărim mai amănunțit drumul 
parcurs de acesta pînă la - încăr
carea în vagoane.

Banda colectoare, încărcată mai 
tot timpul la capacitatea ei maxi
ma, poartă întreaga producție ce 
intră la separație spre ciurul de 
blocuri. Aici se face prima clasare. 
Cărbunele de 0—80 mm. cade prin 
ciur, iar blocurile merg mai de
parte pe banda de claubaj. La 
această bandă mîinile harnice a 
celor 13 muncitori aleg piatra care 
merge la haldă și mixtul care in
tră la concasor și apoi la spălare. 
Cărbunele 0—80 mm. 'ce a trecut 
deja prin ciur este transportat 
de benz în cele 16 silozuri de 
bruți cu o capacitate de 150 tone 
fiecare. De la gurile de siloz cu 
ajutorul meselor de dozare căr
bunele este scos și transportat prin 
intermediul benzilor de cauciuc la 
cele 4 elevatoare de brut. Eleva
toarele îl transporta. în partea cea 
mai de sus a clădirii, la jgheabu
rile de spălare. Datorită dițeren*

ȘT. EKART

(Continuare în pag. 3-a)

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER



STEAGUL ROȘU
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Covorul de iarbă 'împodobit cu mii de flori e un loc plăcut de 
joacă pentru copii. Fetițele din clișeu au întrerupt însă un pic jocul. 
Adună flori...

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

9 NOTE — NOTE — NOTE a
Cînd se vor

La prima vedere pîrîul Roșia 
din Lupeni pare un firicel de 
apă cuminte și inofensiv ce curge 
lltiiștit în albia sa joasă. Totuși, 
cînd se înfurie, le aduce multe 
neajunsuri locuitorilor din car
tierele 80 de case și Lobștein. 
Cunoscînd toanele pîrîului, ei 
s-au dus în repetate rinduri pe 
la secția d^ gospodărie a sfa
tului popular din localitate ce- 
rînd să ia măsuri de „îmblîn- 
zire" a apelor.

Cu cîtva timp în urmă ailbia 
pîrîului Roșia cimentată în părți 
ți destul de adîncă era prevăzută 
pe deasupra cu traverse de be
ton armat, linie decovit și va- 
gonete. Această instalație aijuta 
la desfundarea albiei umplute, 
în urma ploilor, cu mîl, nisip șl 
pietriș, intr-o zi, linia și vago- 
netele s-au demontat pe motiv 
că sistemul nu e practic. Necu- 
ră.țat luni în șir, fundul albiei 
s-a ridicat de la adîncimea de 
1 metru și jumătate la vreo 40 
cm. de marginea malurilor. O- 
datS cu ploile, apa s-a revărsat.

Se va face...
Discuția a avut loc ia sfirșitul 

anului trecut la preparațiă Pe- 
trila, la sediul U.T.M.

— Tovarășe Markovici, ești 
rinăr, ne poți ajuta. Tineretul din 

"preparație vrea să înființeze o 
brigadă artistică de agitație...

t — Vai, dar eu n-am voce.
— N-are nimic, ne veți ajuta 

la...
— Tovarășe Markovici, avem 

Băieți în brigadă, ne lipsește însă 
un tovarăș în colectivul de crea
ție al brigăzii...

— ...De ce nu mi ați spus de 
la început despre ce-i vorba ?! 
Dacă e numai atlt, fiți pe pace, 
mă pricep eu la monoloage, dia
loguri — intr-un ctrvint la texte 
pentru brigadă. Fiți pe pace, trea
ba se va face.

...După cîteva luni, timp în care 
brigada a prezentat cîteva progra
me discuția s-a repetat. S-a repe
tat și promisiunea.
“ Fiți pe pace tovarăși, treaba 

te face.
Și... treaba într-adevăr s-a fă

cut, dar nu cu ajutorul utemistului 
Markovici Leon, nu căci pe dum
nealui riu-1 lasă comoditatea.

Colectivul de creație al brigăzii 
însă nu cunoaște comoditatea și 
și-a propus să includă în reperto
riul brigăzii un mic program sa
tiric dialogat, intitulat : Tovarăși 
fiți pe pace,. treaba se va face !...

Și cu siguranță se va face 1'

lua măsuri ?
Mail Iutii prin grădini apoi prin 
curți, pe străzi. Instalația „ne
practică" neînlocuită cu una mai 
practică s-a făcut tot mai sim
țită, deoarece depozitarea pie
trișului din albia nu poate fi 
făcută pe margini.

Începutul verii a fost și el 
ploios. Grădinile, curțile, străzile 
au fost din nou inundate. O da
tă, de două ori, de trei ori pînă 
a venit o comisie. „Să se facă 
timp frumos și vedem noi*', au 
zis ei. Timpul frumos a venit 
dar... locatarii nu văd nimic, iar 
toamna cu ploile sale abundente 
bate la ușă. Fiecare se întreabă; 
Oare cînd se vor lua măsurile 
promise ? Cel puțin să se pună 
la dispoziție un mijloc care să 
permită evacuarea pietrișului ce 
provine din adîncirea albiei că 
de mînă de lucru nu se plînge 
nimeni. Oamenii din cartier au 
răspuns de fiecare dată Ia mun
cile voluntare la care au fost so
licitați !

A. NICULESCU 
corespondent
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SĂ NE CUNOAȘTEM LITORALUL

VIL O plimbare prin celelalte stațiuni
In însemnările de călătorie 

precedente am prezentat lucrurile 
ce mi s-au părut interesante de 
cunoscut din localitățile Con
stanța, Mamaia, Eforie, Vasile 
Roaită și Mangalia. In această 
însemnare, ultima din ciclu, voi 
descrie succint cîteva din atrac
țiile pe care le prezintă localită
țile de pe litoral (sau din apro
pierea lui), socotite ca stațiuni : 
Techirghiol, Năvodari, Agigea și 
Costinești.

1) Techirghiol este o stațiune 
renumită pentru calitățile cura
tive ale nămolului său. Localita
tea își poartă numele de la la
cul pe malul căruia se află, de
numirea fiind de origine tur
cească („Lacul sur"). Stațiunea 
Techirghiol este profilată pentru 
tratamentul reumatismelor cro
nice poliarticulare și mușchiula- 
re, anemie, scleroză, rahitism, 
sciatică etc. Anual, aproape 
30.000 de oameni ai muncii își 
îngrijesc aici sănătatea, numă
rul vilelor și sanatoriilor ridi- 
cîndu-se la peste 80. Este demn 
de subliniat faptul că în trecut 
în această stațiune asistența 
medicală era ca și inexistentă, 
pe cînd în prezent există ser
vicii de specialitate (laboratoa
re de analiză, Rontgen, fizio
terapie etc.). O realizare deose
bită a ultimilor ani este sana
toriul permanent de copii care

Dc pretutindeni
• In R. P. Mongolă, unde o- 

dinioară singurul mijloc de 
transport era caravana de că
mile, s-a construit în anii regi
mului democrat-popular, o linie 
ferată transmongoliană în lun
gime de 1100 km. Ea leagă R. P. 
Mongolă de U.R.S.S. și R. P. 
Chineză.

• La sud estul orașului Dres- 
da (R. D. Germană), pe cele 
două mâluri ale Elbei, se înalță 
masivul Elbsandsteingebirge, ce
lebru prin peisajul său pitoresc. 
El este cunoscut sub numele de 
„Elveția saxonă", denumire pe 
care i-a dat-o, acum 150 de ani, 
pictorul elvețian Adrian Zingg 
frapat de asemănarea acestui ți
nut cu cele din patria sia.

• Munții Morabon, care îm- 
prefmuiesc orașul Phenian, capi
tala R.P.D. Coreene, sînt renu- 
miți pentru frumusețile lor na
turale, dar si pentru monumen
tele specifice arhitecturii coree
ne, printre care pavilioanele 
Cioiseungdai și Eumildai. De 
asemenea, aici se află și impre
sionantul Monument a1 eliberă
rii ridicat în amintirea ostașilor 
sovietici care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea poporului co
reean de sub jugul imperialis
mului japonez.

• Cu ani în urmă, industria* 
ușoară din Albania nu era re
prezentată decît prin cîteva ate
liere primitive. Astăzi există 
mari întreprinderi moderne, prin
tre care combinatul „Stalin'* cu 
o capacitate de 20.000.000 m. 
țesături pe an, fabrica de trico
taje de la Korcea, fabrica de în
călțăminte de la Tirana și altele.

• Lacul Sevan (R.S.S. Ar
meană) amenință să se... evapo- 
re. Pentru a se preîntîmpina a- 
ceastă posibilitate, suprafața 
lacului a fost acoperită cu un 
strat artificial de emulsii pro- 
tectaore. Emulsiile nu sînt dău
nătoare peștilor și permit trece
rea apelor fluviale.

contribuie la vindecarea efecte
lor poliomielitei.

Pe lîngă frumoasele vile și 
sanatorii, noul debarcader care 
asigură traversarea lacului Te
chirghiol la Vasile Roaită cu 
ambarcația cu motor „Dacia", 
iole sau bărci cu vîsle, sînt dem
ne de cunoscut: statuia ostașu
lui romîn care calcă în picioare 
o cască prusacă, aflată în mij
locul pieții, ridicată în semn de 
omagiu eroismului soldaților ro- 
mîni în primul război mondial, 
cupola fostei vile „Minerva", în 
piață, și biserica de lemn din a- 
propiere, adusă de la Rucăr în 
1930 și care a fost declarată 
monument de arhitectură.

2. Năvodari, odinioară a fost 
un sat prăfuit, uitat de lume. 
Astăzi privind Năvodarul îți 
crește inima de o îndreptățită 
mîndrie: e un adevărat oraș in
dustrial. Coșurile, halele și uria
șele instalații ale marelui com
binat chimic de aici, care ocupă 
aproape 17 ha. teren, vorbesc 
grăitor despre uriașul progres 
făcut de industria noastră so
cialistă mereu înfloritoare.

Dar localitatea n-a devenit 
cunoscută numai prin marele său 
combinat chimie ci și prin con- 
dițfile deosebit de prielnice pe 
care le oferă în vederea organi
zării unei întinse stațiuni bal- 
neo-climațerice. Plaja de la Nă
vodari, amenajată, va putea să

Ооооооооооооеоеоаеэеооеооооооос
DIN FRUMUSEȚILE 
. EGiUNll NOASTRE 
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Lanțul impunător al masivilor 
calcaroși Piule, Albele, Piatra 
Iorgovanului și Soarbele începe la 
5—6 km. vest de comuna Cîmpu 
lui Neag. Deși de structură geo
logică deosebită, din punct de 
vedere turistic el aparține de Re
tezat adăugind la frumusețile a- 
cestuia un ținut interesant și demn 

de vizitat. Pornind de la Cîmpu 
lui Neag pe drumul forestier ce 
însoțește în sus firul văii, pînă 
dincolo de adăpostul Cîmpu șei, 
putem ajunge in
tr-o jumătate de 
zi la Cheia Sco
cului. locul de o- 
btrșie al jiului ro- 
mînesc. Priveliștea 
este îticîntătoare. Scăpate din 
strînsoarea coloșilor de piatră a- 
pete Jarului, a Soarbelor și a Prii- 
ticaniului se împreună înspumate 
irizînd in aer miliarde de mole
cule. in stingă și dreapta, parcă 
anume create pentru recrearea o- 
mului, poeni înmiresmate străjuite 
de copaci seculari îndeamnă la 
reverie și odihnă. In zare, peste 
larga înșeuare a culmilor năpădite 
de vegetație, vîrfitl Iorgovanului 
se estompează pe azurul albastru 
al cerului ța o plăsmuire fantasti
că. Vînătorii, bacii de la stîtti și 
călăuzele din Retezat știu să po
vestească o mulțime de legende 
legate de acest loc. Aceste le-
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Săruri minerale 
în... Cosmos

Datorită precipitațiilor atmos
ferice și apelor curgătoare, să
rurile minerale ajung treptat în. 
mări și oceane, în care concen
trația lor crește neîncetat. Dacă 
acum aproximativ jumătate de 
miliard de ani sărurile minerale 
se găseau în apa de mare în 
proporție de 1,4 la sută, la sfîr- 
șitul paleozoicului, adică acum 
185.000.000 de âni, concentrația 
lor ajunsese la 2,6 la sută, pen
tru ca în timpurile noastre să 
crească pînă la 3,5 la sută.

Recentele cercetări sovietice 
întreprinse cu ajutorul rachete
lor au stabilit că în jurul pă- 
mîntului există o aureolă for
mată din ioni de natriu, care se 
întind aproape de jumătatea dis
tanței pînă la Lună. Pe baza an
cestor informații, prof. V. Bo- 
rovskî din Kazahstan, a tras 
concluzia că sărurile minerale 
de pe uscat trec permanent nu 
numai în mări și oceane și de 
aici înapoi pe uscat ci, parțial, 
și în spațiul cosmic.

ofere loc pentru 70—80.000 de 
vizitatori, dornici de odihnă, 
destindere și razele calde ale 
soarelui. Acum, pe țărmul de 
la Năvodari, își pgtrec vacanța 
anual aproape 15.000 de copii. 
Ei au toate condițiile să crească 
oameni viguroși, harnici con
structori ai comunismului. De 
dimineață, de cînd începe pro
gramul, taberele sînt pline de 
voie bună, cînt, veselie și bine
înțeles, șotii pe malul însorit 
al mării, în apropierea vastelor 
întinderi de a pi.1

In curînd Năvodari va deveni 
una din stațiunile moderne de 
pe litoral, fiind locul destinat 
mai ales copiilor oamenilor mun
cii aflați în vacanță.

3) Agigea, vechi sat tătăresc, 
situat la cîțiva kilometri de Con
stanța în direcția Eforie, este 
despărțit de mare de un perisip.

Fără îndoială că atracția nr. 
1 a localității o constituie Sta
țiunea zoologică marină, fonda
tă în 1926, care în anii noștri 
a cunoscut o mare dezvoltare, 
fiind unul din centrele de cer
cetare a Mării Negre. S-au e- 
fectuat aici numeroase cercetări 
biologice și hidrobiologice, care 
au contribuit la elucidarea unor 
probleme legate de flora și fau
na Mării Negre.

In Agigea se află un sanatoriu 
deosebit de frumos, atrăgînd a- 
tenția mai ales parcurile, aleile 
și fîntînile lui arteziene.

gende oferă o înțelegere mai a- 
dîncă pentru narațiunea populară. 
Uitînd pentru moment denumirile 

adevărate, dolinele de la Poala 
Dealului, peștera de la Colțul Sco
re teii, platformele și crestele se 
transformă aievea, unele în fîntini 
cu apă vie, altele în ascunzători 
haiducești amfiteatre pentru în
treceri voinicești și în puncte de 
observație și strajă. Aici, spune 
legenda, a haiducit Iorgovan dij- 
mașul cu încă 100 de flăcăi fugiți 

din așezările lor 
din cauza biruri ■ 
lor grele și a ze~ 
ciuielilor boierești. 

Ajunși pe cul
me, privii ea cu

prinde un peisaj măreț. Relieful 
frâmîtuat clndva puternic de for
țele naturii din interiorul pămîn- 
tului pare încremenit într-o hao
tică țălăzuire de piatră. Sfidînd 
înălțimile zeci de piscuri, sclipitor 

de albe în bătaia razelor de soa
re, țîșnesc cu îndrăzneală din ver
dele întunecat, aproape albăstrui, 
al pădurilor.

In apropiere cîteva pov. rtișuri 
cu desiș de ruguri de zmeură și 
mure, bogat încărcate, completea
ză tabloul.

Dincolo de șeaua Iorgovanu
lui, la numai o jumătate oră de 
mers, se deschide căldarea largi 
a Stănulețllor în care este situat 
iezerul alpin Tăul fără fund. A- 
cest lac miniatural se deosebește 
de altele prin limpezimea unde
lor sale și varietatea vietăților ac
vatice.

Reîntoarcerea se poate face pe 
traseul Coama Albelor — Scorota 
Mare — Vîrftil Drăeștnului — 
cabana Ruta. Apoi pe valea pî~ 
rlului cu același nume pînă la 
Bordul Izvorului unde întîlnim 
din nou drumul forestier ce coboa- 
•ră în pantă lină spre comuna 
Cîmpu lui Neag.

Pentru excursioniștii plecați la 
munte pentru mai multe zile caba
na din Cîmpu lui Neag asigură 
toate cele necesare unei odihne 
plăcute și oferă în jur noi traseuri 
turistice. Valea Strungului, Dealul 
Ciocanelor și Cioaca Negrului cu 
minunatele lor văi cu mușchi^lb 
(.culoare formată prin pierderea e 
pei) formează un ținut aproape 
unic în felul șău.

Vizitarea splendorilor naturale 
aflate în regiunea noastră, primi
toare oricînd și deschise oricui) 
contribuie la îmbogățirea cunoș-

I tințelor, recreează mintea și oțe
tește cOrpul acelora care astăzi au 
devenit stăpîni pe aceste comori,

A. NlCHlFOREL

Lacul din localitate, pe mar
ginea căruia Se află pl-aja, oferă 
de asemenea o priveliște deose
bit de plăcută. Puncte negre îm
pestrițează ălbasțrul-verzui al 
apei. Sînt cufundări, lișițe și 
rațe sălbatice, care adesea atrag 
atenția prin comportarea lor 
zgomotoasa.

4) Costinești se află la 19 
km. sud de stațiunea Vasile 
Roaită. Are o plajă deosebit de 

•frumoasă, cu un nisip fin. Este 
una din noile stațiuni balneo
climaterice ale țării. In anul 
1956, Uniunea Internațională a 
Studenților, în colaborare cu A- 
sociâția studenților din R.P.R., 
a organizat la Costinești o ta
bără care a primit denumirea 
de „Tabăra albastră", de la cu
loarea corturilor. In anii de cînd 
funcționează, tabăra a găzduit 
zeci de mii de studenți din țara 
noastră, precum și din U.R.S.S., 
R P. Polonă. R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană și din alte țări, 
în acest an, de pildă, într-una 
din seriile recente au fost 1000 
de studenți în tabără dintre ca
re o parte din U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă și R. D, Germană.

La Costinești s-a construit în 
ultimii ani un sanatoriu mo
dern, undie tineretul beneficiază 
de îngrijire.

Costineștiul, una din noile 
perle care se nasc pe litoral, va 
face din ce în ce mai frumoasă 
Viața tineretului patriei noastre 
— schimbul de mîine al con
structorilor comunismului.

VICTOR FuLtȘl



Sărbătorirea zilei 
de 23 August în Valea Jiului 

★ * ★

OOOOOOOOOOOOOOOO

8
8
8
8
8
8
§
8,_____ ________ _
8 tărîrii de a merge înainte cu pași

oa oaoooooooooooo

TÎNĂRA GENERAȚIE
lor 8 

so a- 8 
Au- 8

Demonstrează pentru Viața 
fericită pe cate o trăiesc sub 
rele libertății răsărit la 23 
gust 1944, demonstrează pentru 8 
înfăptuirea visurilor lor tinerești 8 
care, cu certitudine, vor deveni 8 
realitate. 8

Sînt tineri în a căror inimi clo
cotește dragostea față de patria 
socialistă, hotărîrea de a o face 
mereu mai bogată, mai frumoasă. 
Sînt tinerii care după activitatea 
lor rodnică în procesul de pro
ducție se încolonează sub drape
lul roșu al muncii patriotice și se 
îndreaptă spre coastele dealurilor 
pentru a curați pășunile, spre in
cintele întreprinderilor și cartie
relor pentru a colecta fier vechi 
oțelarilor bunedoreni, pentru a a- 
menaja Zone vergi trtmsformînd 
localitățile noastre in adevărate 
parcuri. Sînt tineri care au defri
șat în cinstea lui 23 August o su
prafață de 6 hectare pășuni, au 
colectat de la începutul anului 
1800 tone fier vechi și au ame
najat mii de metri pătrați zone 
verzi.

Sînt tineri care formează îm
preună detașamentul de nădejde 
al tinerei noastre generații.

Coloana nesfirșită Se revarsă ca 
un fluviu imens pe strada princi
pală a orașului. E o demonstrație 
a vieții, a bucuriei victoriilor ob 
ținute in făurirea vieții noi, a ho- 
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8 siguri pe drumul arătat de partid. 
8 E o demonstrație a tinereții. 
8 Veselie, entuziasm — iată ce im- 
8 primă coloanei această trăsătură. 
8 Ce poate da mai multă notă de 
8 tinerețe coloanei decît acești oa- 
8 meni tineri viguroși, fetele acestea 
8 vesele, care pășesc braț la braț 
8 în rîndurile compacte ale coloa- 
3 nei raportînd faptele lor mărețe, 
8 contribuția lor adusă la conslrui- 
8 rea vieții noi I 
8 Sînt sute, mii de tineri: mi- 
§ nerul Moldovan Grigore din cu- 
8 noscuta brigadă de frontaliști a 
g lui Ghioancă Sabin de la Luperii. 
g '^novatorul Pahonțu loan, munci- 
g For forestier la exploatarea hia- 
g leia, preparatorii Nagyszegi An~ 
g drei de la Petrila și Moldovan 
g bl is tor de la Lupeni, fruntași în 
g acțiunile patriotice, lucrătoarea 
g fruntașă în comerț Dobre Elena ; 
g alături de ei sute și mii de tineri 
g mineri, constructori, filaturiști. 
g Pășesc cu pași fermi, hotărîți.
oooooooooooe oooooopoooooooooooooo оооосоооооооооооооОбооообйООос
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îndurile lui
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discuția spuse

nu-i vreunul de

SUS PAHARUL"!î)
Sînt sute la număr. Au um

plut cu voioșia lor spațioasa 
sală dte cultură a clubului din 
Aninoasa. S-au întîlnit sute de 
familii, de .tineri. Au venit să 
petreacă împreună seara cînd 
patria lof scumpă aniversează 
17 ani de libertate.

In ritmul cîntecelor de vese
lie ei închină pentru fericire, 
pentru sănătate, pentru bucurie

— La mulți ani 1
— Să trăiești și să înflorești 

"țara mea frumoasă ca-n povești 
’spune Costică Popa, închinînd 

4 cu ortacii și cu tînăra-i soție 
spunînd Urarea ce i-a pornit din 
inimă și pe care a spus-o și cu 
cîteva zile în urmă pe scena 
Capitalei, atunci cînd brigada 
artistică de agitație a clubului 
din Aninoasa își încheia pro- 

„ gramul prezentat în finala con 
cursului al Vl-lea. Urarea lui a 
găsit ecou în inimile tuturor 
ortacilor din jur. Zeci de pahare

In jurul focului ! 
de tabără

I♦ 
î

I î 4
Ora 12. Vocile vesele ale pin* J 

oierilor străbat pînă departe. • 
Deodată o scurtă comandă și li- î 
niștea a coborît peste tabără ; î 
trompeta anunță începerea pro- f 
gramului pionieresc. După cere- * 
monial, pioniera Onciu Teodota, 1 
recită versuri închinate măreței J 
sărbători de la 23 August. A luat j 
apoi cuvîntul tov. Slăbîi Aurel, î 
instructor al comitetului orâje- 4

♦ nesc U.T.M. Petroșani, care a j 
I vorbit pionierilor despre măreața j 
J sărbătoare a poporului nostru e- ♦ 
j vocînd tradiția de luptă a partl- 4
♦ dului și victoria insurecției armate" 
J de la 23 August 1944.
♦ 
I 
♦
*
■f

î umoristice și 
ÎC • - 1

se ridică, pe buzele tuturor în
florește o sinceră urare: „Să 
trăiești și să înflorești patria 
noastră dragă11.

La masa din colț, bucuria a 
cuprins trei tinere familii. Sînt 
trei muncitori: miner, zidar, 
grădinar. Primul, Abela Iosif, 
aduce zilnic succesul muncii lui 
de acolo din adine de mină; Fritz 
Adam — trece zilnic pe lingă 
clădirile ridicate de brigada lui 
cea renumită în hărnicie; Hege- 
duș Andrei, prietenul florilor a 
schimbat Valea minerilor într-o 
minunată grădină. Sînt trei mun
citori și familiile lor. In ritmul 
valsului, al ceardașului se con
topesc cu valul de perechi legă
nate în acordurile melodioase ale 
orchestrei.

Dansează minerii Szekely, 
Setraru, învățătoarea Costina 
Cornelia, pensionarul Nagy Â- 
lexandru. Dansează zeci, zeci de 
perechi. Printre ei e și Silvia cu 
Zeno. Doi tineri. Silvia a crescut 
odată cu libertatea; e de-o vîrstă 
cu -leac Merge în pas cu ea. Vii
torul fei e viitorul patriei. Acum 
e abia elevă. Partenerul se pre
gătește pentru Institutul de mi
ne. Deocamdată e muncitor. 
Poate va fi inginer. Dansează, 
apoi se opresc și ciocnesc un 
pahar pentru viitorul lor, pentru 
viitorul patriei, pentru bucuriile 
de azi și cele oe vor veni. Și cu 
toți ridică sus paharul — bucu- 
rîndu-se de viața nouă și libe
ră, începută în aceea primă zi a 
libertății — 23 August 1944.

LICW LUCIA

Fulga
ză de cinci ani cu Moisiu și se 
descurcă destul de bine.

...Cu mersul domol, cu privi
rile ațintite în pămînt Fulga 
înainta îngîndurat spre puțul 
principal. 11 încerca un sentiment 
de necaz. Era supărat pe el în
suși. Iși punea întrebări la care 
singur își dădtea răspunsul. „De 
ce n-a pus problema mai serios 
la conducerea sectorului să-i mai 
dea măcar un om pe schimb pe 
care să-l folosească la încărcat 

răspundea:
care să-l folosească 
la rol ? Tot el își 
Nu are de unde ! Și la abatajele 
3, 2, 1, tot așa stau
Ii adevărat că vina o poartă 
conducerea sectorului pentru efi 
n-a planificat cum trebui* Con
cediile. Dar acum ee-1 de făcut ?"

Așteptă cu nerăbdare să ă- 
jungă mai repede la locul de 
muncă, să stea de vorbă și cu 
ceilalți oameni, să le-o spună 
in față: „Fraților cîți sîntem 
trebufe să facem față. Trebuie să 
ieșim din impas și să dăm pînă 
la 23 August cel puțin 60—70 
de tone peste plan. Și atunci să 
vedem ce O să spună cel care 
m-а luat peste picior. O să-l 
iau eu atuncî pe el...".

Cu aceste gînduri care-1 fră- 
mîntâu ajuns* lâ locul de mun
că. Măsură din priviri abatajul 
și pe ortacii din schimbul I ca- 
re aruncau ultimele lopeți de căr
bune pe paletele crațeruluî.

— Gheorghe, cîte ați trimis 
la ziuă ?

— 25 — veni răspunsul.

cu oameni,.

spuse un alt tehnician care ieși 
tocmai atunci din mină.

— Hai, că eu n-am chef 
glumă. Spuneți-mi cît minus 
vem.

—' Peste 20 de tone.
— Nici nu-i mult. Deși sîn- 

tem puțini, azi și mîine-1 scoa
tem. Am terminat amenajarea 
și montarea. Acum mergem în 
plin. Iar în privința motocicle
tei, vorbim noi duminică. Fac o 
tură cu dumneata pînă pe de
fileu și o să te convingi că nu-s 
chiar așa de periculos — spuse 
șeful de schimb secretarului sec
torului.

Pe cînd să părăsească biroul 
sectorului, un miner tînăr care 
ascultase și el 
rîzînd :

— Păcat că
la ziar pe aici ca să vă popu
larizeze pe ăștia de la Moisiu. 
Doar sînteți „fruntași". Apoi 
devenind serios spuse în conti
nuare. V-a cam înțărcat bălana. 
Nu-i putere fără șef, hai ?

Fulga Dumitru a zîmbit sec. 
Gluma tînărului îl cam atinse. 
Se făcu parcă mai mic de Cum 
este, fața-i căpătă o înfățișare 
serioasă; murmură ceva fără în
țeles. Părăsi biroul. După cîteva 
clipe discuția a fost reluată :

— Stă cam rău cu oamenii. 
Cîțiva plecați în concediu, alțll-s 
bolnavi. Au rămas puțini. Dar 
Fulga nu se lasă. Ține la pres
tigiul brigăzii lui. Doar lucrea-
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Urmărind fluxul tehnologic

— Fain. Asta înseamnă că 
azi și mîine...

— Ce azi și. mîine... ?, între
bă șeful 'de schimb Hoară Ghe
orghe.

— Terminăm cu minusul și 
apoi să-i dlăm să facem anga
jamentul. O să le arătăm n&i 
că și fără șef ne descurcăm.

— Ai avut vreun necaz ?
— N-am avut, dar m-au cam 

tachinat pe la sector și mie, 
nu-mi place.

— Ei lasă, că au glumit. Nu 
trebuie să le pui pe toate la 
inimă.

“* Nu le pun, dar cînd trea
ba nu merge bine parcă nu-s 
sănătos. Și dâcă spiine șl Vreo 
vorbă mai așa atunci mă supăr. 
Acum însă m-am liniștit. Trebu
rile o să meargă mai bine. Așa 
că la treabă — se adresă orta
cului cu care а intrat îti schim
bul tî.

Abia au trecut cîteva zile și 
din abataj au pornit la ziuă 
primele tone de cărbune date 
peste plan

Ionel... de pe umerii
tatălui

(Urmare din pag. l-a)

de greutate, șistul se lasă latei _ .
fund, mixtele la mijloc, iar căr
bunele la suprafață. Șistul, prin
ts-un sistem care asigură o sepa
rare cît mai completă, este dus și 
de aici la haldă. Cărbunele își con
tinuă drumul și ajunge la circuitul 
de rezonanță. Aici se face o nouă 
concasare, obținîndu-se sorturile 
3—15 mm. (autocalor). 15-20 
mm. (forje), 20—40 mm. și 40— 
80 mm. sorturi care se obțin prin 
pîlniile așezate în ordine consecu ■ 
tivă. Apoi prin jgheaburi cărbu
nele este purtat la sitele Zimmer 
unde se face spălarea cu apă ți 
deșlatnarea cărbunelui prin stropi
re. Trebuie arătat că de la prima 
pîlnie, apa împreună cu cărbunele 
mărunt merge la două sisteme 
unde se sedimentează. Apoi prin~ 
tr-un nou circuit ajunge la jlatație 
unde cu ajutorul reactivilor se 
obține slamul care este folosit ca 
combustibil la termocentrala Pa~ 
roșeni. După trecerea prin site 
cărbunele 0—10 este introdus la 
uscătorie apoi la secția brichetaj 
pentru fabricarea brichetelor. Sor
turile obținute se încarcă în va
goane.

Deservirea instalațiilor, mașini
lor se face de către muncitori pri- 
cepuți, care depun eforturi să asi
gure o funcționare normală 
Oameni harnici ca șeful de 
Hogh Iosif, maistrul SofalVi

vîc; Czirâky Ștefan, tehnicianul 
Florescu loan, muncitorii Kobler 
Iosif și Matei Vaier, muncesc me
reu cu spor. Echipele de reparații 
și întreținere muncesc cu conștiin
ciozitate, fac lucrări de calitate și 
în timp scurt, fac totul pentru a 
evită stagnările de producție din 
cauze tehnice. Maiștrii și inginerii, 
conducerea preparației, mobilizați 
și îndrumați de organizația de 
partid, contribuie la succesele mi
nerilor noștri, la îmbunătățirea in
dicilor di calitate a cărbunelui 
preparat.

— Tăticule... scoală, tăticule. 
Să nu întirziem. Și Ionel care se 
trezise prințul; sari sprinten din 
pătucul lui. Zorii de abia mijeau 
profilindu-se într-o ușoară zba
tere. Lui Ionel însă i se părea că 
e tîrzitf. Tăticul îi promisese ci l 
Vă lua cu el la demonstrație.

Prima lui demonstrație. „Ah; 
ce păcat că nu podte încă să ducă 
el un steag purpuriu. Nu-i nimic. 
Are el stăgulețul lui. De-acolo de 
pe umerii tăticului îl va ridica 
sus, sus de tot și va părea un 
steag mare, mare de tot..'-.

Au ajuns... Oameni, mii de oa
meni.
peste marea de capete mîngîind 
fețele însorite de bucurie; de en
tuziasm.

Ionel nu știe ce să privească 
mai întîi. Steagurile sînt parcă 
nesfîrșite; baloanele de toate cu
lorile — în buchete se zbat 
tremurînd și apoi pornesc spre 
înălțimi. Undeva s-a încins o 
horă. Chiote și strigături.

Și vîntul alerga zglobiu

■

a lor. 
echipă 
Ludo-

La mina Aninoasa, în cadrul 
sectorului VII activează de mai 
mult timp două brigăzi utemiste 
de muncă patriotică. Acestea 
sînt conduse de Ciontea Dumi
tru și Albăsttoiu Dumitru, doi 
tineri destoinici, disciplinați, 
fruntași în procesul de produc
ție. In privință hărniciei și dis
ciplinei ceilalți 61 de utemiști 
cît numără efectivul total al 
ambelor brigăzi nu sînt nici ei 
mai prejos. Plini de inițiativă, 
ei merită pe bună dreptate lau
dele aduse de conducerea secto
rului, de organizația U.T.M. și 
de muncitorii vîrstnici Cu prile
jul diferitelor ședințe sau con
sfătuiri.

A urmat un program artistic. 
Timp de o oră și jumătate pio
nierii adunați în jurul focului de 
tabără au cîntit și au recitat ver
suri închinate partidului, patriei ‘ 
noastre libere. Ca la orice foc de -■ 
tabără nu au lipsit nici scenetele ț 

i ghicitorile. Pionierii ; 
Onciu Teodora, Chirea Tatiana, j 
Pricop Virgil, Flețan Cornel și al- « 
ții au dat cele mai bune răspun- ; 
suri arătînd că în vacanță cartea J 
nu a fost uitată.

Așa și-âu petrecut pionierii șl 
școlarii taberei din Petroșani, sea- 

j ra zilei de 20 august. Ei au trăit * - - '
♦
1

♦
♦
i

*♦ r*
î

clipe de neuitat, o seară plăcută, 
alături de părinții lor care au ve
nit în număr mare pentru a asista 
la ceremonialul focului de tabără 
pionieresc închinat sărbătorii na
ționale.

• rri. L. ARDELEANU
Munci т.п pieparației Lupenî muncesc în acest an. cu deosebit avînt pentru a spăla și pre

para tot cărbunele dat de mineri în cele mai bune condiții. La 23 August delegația lor a demon
strat purtînd în față graficul realizărilor care, după cum se poate vedea, le face cinste.«

Cu trei-patru luni în urmă, 
colectivele celor două brigăzi 
s-au angajat să economisească 
în cinstea zilei de 23 August 
3.000 lei, să colecteze 6.500 kg. 
de fler vechi, să presteze un nu
măr de 800 ore de muncă vo
luntară la stocul de avarii și de
pozit.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini între membrii celor două 
brigăzi s-a pornit întrecerea. 
Balanța realizărilor oscila de la 
săptămînă la săptămînă. Secre
tarul organizației U.T.M., tov. 
Purice Grigore, abia prididea să 
țină evidtența la zi. La depozit, 
Blai Petru, Cardoș loan, Cojo- 
caru loan și alți 16 utemiști au 
transportat, descărcat și stivuit) 
15 m. c. seîndură și 26 m. c. 
bușteni. S-au prestat apfoăpe 
100 de Ore de muncă patriotică. 
La stocul de avarii Drăgulescu 
Marcel, Hogman Otto, Luca 
Nicolae și încă 12 tineri au în
cărcat aproximativ 40 tone de 
cărbune. In jurul clădirii secto- 
rului Vil, tinerii din brigada lui 
Ciontea au amenajat ronduri cu 
flori și zone verzi. 
Albăstroiu au strîns 
minei două tone de 
Unii au contribuit la execuția 
unui drum de acces spre depo
zit, ceilalți 
struirea

Acum 
brigăzile 
trioticâ 
prezintă 
nrmăr egal de puncte, 
prestate — număr egal de punc
te, la economii însă și la colec
tare de fier vechi brigada lui 
Ciontea a obținut un număr mai 
mare de puncte. Ambele brigăzi 
au muncit cu hărnicie, întîmpi- 
nînd așa cum se cuvine marea 
sărbătoare.

Băieții lui 
din incinta 
fier vechi:

con-au ajutat la 
unei remize, 
situația întrecerii 
utemiste de muncă pa- 

de la sectorul VII se 
astfel: La disciplină, 

la ore

între

A. N.
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S arbătorirea zilei de
25 August peste hotare
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Deschiderea unor expoziții romînești 
la Havana

HAVANA 25 (Agerpres).
In seara zilei de 23 august, 

cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului romîn, ambasado
rul Republicii Populare Romine 
în Cuba, M. Magheru, a oferit 
o recepție la care au participat 
dr Osvaldo Dorticos, președin
tele Republicii Cuba, dr. Fidel 
Castro, președintele Consiliului 
de Miniștri, numeroși membri ai 
guvernului și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Cuba, 
personalități culturale, ziariști 
etc. Recepția a decurs într-o at
mosferă prietenească.

La 22 august postul de tele
viziune din Havana a prezentat 
o emisiune specială dedicată 
sărbătorii naționale a R.P.R., în

Recepție
DELHI 25 (Agerpres).
La 23 august, ambasadorul 

R. P. Romîne în India, N. Cio- 
roiu, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei cu prilejul 
sărbătoririi zilei eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist. La 
recepție au participat K. D. Ma- 
laviya, ministrul Petrolului al 
Indiei, R. K. Nehru, secretar ge-

„Republica progresează în toate domeniile"
ТОКЮ 25 (Agerpres).
Presa japoneză din 23 august 

a publicat o serie de materiale 
consacrate aniversării a 17 ani 
de la eliberarea Rpmînîeî de 
sub jugul fascist.

Sub titluri ca „Sărbătoarea 
Romîniei. Republica progresează 
în toate domeniile", „Romînia

Grevă în Fihpine
MANILLA 25 (Agerpres).
Aproximativ 2.000 de munci- 

t ri de la Societatea de trans
porturi aeriene din Filipine au 
declarat recent grevă paralizînd 
transporturile aeriene de călă
tori și mărfuri în întreaga țară. 
Greviștii revendică îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
trai ale muncitorilor.

Potrivit ziarului „Philippineu 
Herald" aproximativ 1.500 de 
funcționari de la societățile de 
stat pentru asigurări au decla
rat, de asemenea, grevă protes- 
tînd împotriva încălcării de că
tre aceste societăți a clauzelor 
contractelor de muncă.

• «* p.
Conferința tripartită 

de ta Na Mon
NA MON 25 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 23 august la tratativele 

tripartite de la Na Мои a con
tinuat să se discute componen
ța guvernului provizoriu de coa
liție al Laosului și condițiile în
cetării focului. Nu s-a realizat 
nici un progres din cauză că re
prezentantul grupului dfe la Sa- 
vannaket continuă să insiste a- 
supra cererii nefondate de a se 
adopta lista celor 10 candidați 
la funcția de prim-ministru. El 
a refuzat să accepte propunerea 
corespunzătoare a celorlalte 
două părți participante la tra
tative.

Din cauza obstrucțiilor repre
zentanților clicii Fumi Nosa m- 
Boun Oum nici la ședința sub
comitetului militar delegații ce
lor trei părți n-au ajuns la vreun 
acord în problema privitoare la 
proiectul condițiilor de încetare 
a focului. 

cadrul căreia a vorbit ambasa
dorul R.P.R. la Havana și a 
fost prezentat filmul „Pagini de 
vitejie".

La 23 august în holul Pala
tului Ministerului Comunicațiilor 
al Cubei, au fost inaugurate ex
pozițiile „Cultura dfe mase în 
R.P R.“ și „Reproduceri de artă 
plastică romînească".

întreaga presă din Havana și 
posturile de radio cubane au pu
blicat și transmis ample arti
cole festive dedicate aniversării 
a 17 ani dfe la eliberarea Ro
mîniei de sub jugul fascist, pre
cum și textele telegramelor dfe 
felicitare adresate conducătorilor 
guvernului R. P. Romîne de că
tre conducătorii guvernului Cu
ban.

la Delhi
neral al Ministerului Afacerilor 
Externe, membri ai parlamentu
lui indian, funcționari superiori 
din diferite ministere, oameni de 
cultură și de afaceri, ziariști, 
precum și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Delhî. 
Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie șî cordia
litate.

sărbătorește ziua independenței", 
„Sărbătoarea națională a Romî
niei", ziarele publică articole 
ample relatînd despre succesele 
poporului romîn în construcția 
economică, despre realizările ob
ținute în industrializarea țării, 
colectivizarea și mecanizarea a- 
griculturii, ridicarea continuă a. 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, despre prestigiul Repu- 
ЬГісіі Populare Romîne pe plan 
internațional.

Ziarele din 24 august publică 
fotografii și informează în le
gătură cu recepția care a avut 
loc la legația R. P. Romîne.

Interviul acordat de S. К 
corespondentului postului de

GENEVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite :

S. K. Țarapkin, reprezentan
tul U.R.S.S. la conferința celor 
trei puteri în problema încetă
rii experiențelor cu arme nu
cleare, a acordat un interviu 
corespondentului postului de 
radio B.B.C. în legătură cu si
tuația creată astăzi la conferin
ță și cu perspectivele acesteia.

La conferința de la Geneva 
a celor trei puteri, a declarat 
S. K. Țarapkin, s-a creat un im
pas extrem de serios. Cauza a- 
cestui impas este că Statele U- 
nite și Marea Britanie nu ma
nifestă hotărîrea de a se rezol
va această problemă pe o bază 
reciproc acceptabilă. Statele U- 
nite încearcă să constrîngă U- 
niunea Sovietică să semneze un 
asemenea tratat care să acorde 
Statelor Unite libertatea dfe ac
țiune pentru reluarea experien
țelor cu arme nucleare după ex
pirarea termenului moratoriului, 
adică la trei ani după încheie
re.. tratatului. Or, Uniunea So
vietică nu poate firește, accepta 
un asemenea tratat.

S.U.A. urmăresc înființarea 
unui organ internațional de con
trol care să asigure dominația 
lor în acest organ, care să le 
permită folosirea mecanismului 
de control pentru dbbîndîrea u- 
nor avantaje militare unilatera
le, a spus S. K. Țarapkin în 
continuare. Tocmai în acest scop

Manevre militare 
în jurul insulei Zanzibar

LONDRA 25 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Reuter, navele flotei maritime 
militare engleze efectuează în 
momentul de față manevre în 
largul coastei estice a Africii și, 
în special, în jurul insulei Zan
zibar.

Agenția subliniază în această 
ordine de idei că în cursul ulti
melor cîteva săptămîni în Zan
zibar continuă tulburările. Cu 
începere dfe la 17 .august în re- 
giunile rurale din insulă au fost 
instituite restricții de circulație.

In Vietnamul de sud

Autoritățile își ucid 
adversarii politici

NEW YORK 25 (Agerpres).
Autoritățile sud vietnameze 

continuă așa-zîsele „operațiuni 
de curățire", lichidînd pe toți 
adversarii activi ai regimului 
lui Ngo Dinh Diem. După cum 
anunță corespondentul din Sai
gon al Agenției Associated Press, 
în cadrul unei „operațiuni" dfe 
acest fel, efectuată la 10 mile 
nord-vest de Saigon, au fost u- 
ciși nouă oameni.

Săptămîna trecută, relatează 
corespondentul, a fost efectuată 
o operațiune similară în delta, 
fluviului Mekong, unde au fost 
uciși peste 30 de oameni.

..... ’ —

Agresiunea Franței împotriva Tunisiei 
este înfierată

PARIS 25 (Agerpres).
Un grup numeros dfe francezi 

care locuiesc în Tunisia au dat 
publicității o declarație în care 
„exprimmd convingerea tuturor 
francezilor și europenilor cu ve
deri progresiste care locuiesc în 
Tunisia, înfierează agresiunea 
josnică a colonialiștilor francezi 
de la Bizerta".-

După cum arată ziarul „L’Hu- 

puterile occidentale cer institui
rea funcției de administrator u- 
nic și transmiterea către acesta 
a întregii puteri executive.

Puterile occidentale contează, 
nu fără temei, că în cazul exis
tentei unui; administrator unic, 
e’le vor reuși fără greutate să 
transforme mecanismul de con
trol într-un instrument docil 
pentru promovarea politicii lor. 
Poate însă fi eficient numai un 
control care să se întemeieze pe 
înțelegerea reciprocă a părților 
și nu pe tendința de a se folosi 
mecanismul de control pentru 
impunerea voinței unui grup de 
state altui grup. Eficiența orga
nului va putea fi asigurată nu
mai în cazul cîndl organele de 
cohtrol vor fi formate de sus în 
Jos, în toate verigile lor, cu res
pectarea reprezentării egale a 
părților.

Tocmai călăuzindu-se după a- 
cesf principiu, Uniunea Sovieti
că a propus în locul administra
torului unic instituirea unui or- 
■gan executiv colectiv sub formă 
de consiliu administrativ. Acest 
consiliu trebuie să se compună 
din reprezentanți cu drepturi e- 
gale din partea fiecăruia din 
cele trei grupuri! principale de 
state existente astăzi în lume: 
un reprezentant din partea ță
rilor occidentale participante la 
blocuri militare ca N.A.T.O. și 
altele, un reprezentant din partea 
Uniunii Sovietice șî a celorlalte

fee specială а ййнпагіі Seagate О.П.О. 
toaiiaiâ Шоіаіеа

NEW YORK 25 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La ședința din după-amiaza zi 
lei de 23 august a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat discutarea situației a- 
menințătoare create în Tunisia în 
urma agresiunii Franței. De la 
tribuna O.N.U. au răsunat din nou 
discursurile pline de mînie ale re
prezentanților țărilor independen
te din Africa și Asia care au de
mascat pe vinovății vărsărilor de 
sînge din regiunea Bizertei.

Reprezentantul Arabiei Saudite 
a arătat că scopul proiectului de 
rezoluție al celor 32 de țăn este 
clar : că apere Tunisia și să ob
țină retragerea trupelor agresi 
de pe teritoriul acestor țări.

Reprezentantul Indoneziei a dat 
o ripostă încercărilor delegaților 
occidentali de a dovedi „necesi
tatea" menținerii bazelor militare 
pe teritoriul altor țări. Respingem

--------------o--------------

Noi acțiuni provocatoare 
ale imperialiștilor americani

WASHINGTON 25* (Agerpres). 
TASS transmite :

Cercurile guvernante de la 
Washington pun la cale noi ac
țiuni provocatoare în scopul a- 
gravăriî în continuare a situației 
din Berlinul occidtental. După 
cum arată presa americană din 
24 august, vicepreședintele John
son ,a recomandat președintelui 
Kennedy să ia noi măsuri în 

manite", autorii declarației con
damnă repetatele cazuri de vio
lare a teritoriului și spațiului 
aerian tunisian de către armata 
și aviația franceză, sprijină po
ziția delegației tunisiene la 
O.N.U. și cheamă toate țările 
care iubesc dreptatea să sprijine 
propunerea grupului a-fro-asiatic 
cu privire la reglementarea pro
blemei Bizertei.

Țarapkin 
radio B.B.C.

state socialiste, precum șî un 
reprezentant din partea țărilor 
neutre.

Așadar, a subliniat S. K. Ța
rapkin, dorința Statelor Unite 
de â-și asigur.a portițe pentru 
reluarea experiențelor cu arme 
nucleare după încheierea trata
tului, precum și refuzul puteri
lor occidentale de a căuta o re
zolvare a problemei mecanismu
lui de control pe baza egalității 
în drepturi, și tendința lor de 
a-și asigura o situație dominan
tă în organizația de control au 
făcut cu neputință încheierea 
unui acord cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare.

După ce a apreciat în mod o- 
biectiv situația creată, guvernul 
sovietic a ajuns Ia concluzia că 
în aceste condiții o ieșire din 
situația creată trebuie căutată 
pe calea rezolvării interdepen- 
dtente atît a problemei dezarmă
rii generale și totale, cît și а 
problemei încetării experiențelor 
cu arme nucleare și a adresat 
puterilor occidentale propunerea 
de a se înțelege asupra unei a- 
semenea rezolvări a acestei pro
bleme.

In încheiere S. K. Țarapkin 
și-a exprimat speranța că pu
terile occidentale vor aborda în 
mod realist apecierea situației 
și vor accepta propunerea Uniu
nii Sovietice, care deschide ca
lea spre rezolvarea problemei pe 
o bază reciproa acceptabilă.

silualiei din Ms
cu hotărîre concepția că bazele mi
litare, pactele militare și alianțele 
militare contribuie la menținerea 
păcii, a subliniat el. Aceste baze 
militare create, chipurile, în sco
puri defensive sînt folosite pentru 
înăbușirea mișcării de eliberare 
națională și pentru subminarea in
dependenței tinerelor state. Singu 
ra rezolvare a problemei Bizertei, 
a spus el, o constituie retragerea 
imediată și necondiționată a tu
turor forțelor armate franceze din 
Tunisia.

Reprezentantul Albaniei a de
clarat că țara sa sprijină întruto- 
tul cauza justă a poporului tuni
sian.

Reprezentanții Afganistanului și 
Sudanului au susținut proiectul de 
rezoluție al celor 32 de țări și 
și-au exprimat speranța că. suw-a- 
nitatea Tunisiei va fi restabilită, 
iar trupele franceze vor părăsi «4; 
zerta.

vederea creșterii capacității de 
luptă a trupelor americane din 
Berlinul occidental. Johnson pro
pune, printre altele, ca trupelor 
aflate în Berlinul occidental să 
li se pună la dispoziție arma
ment mai modern. Johnson face 
această propunere în ciuda fap
tului că s-a înapoiat din Berli
nul occidental convins că situa
ția din acest oraș este pericu
loasă și încordată, relatează a- 
genția Associated Press.

Propunerea lui Johnson ca 
garnizoanei americane din Ber
linul occidental să i se pună la 
dispoziție „armament mai mo
dern" nu poate fi considerată 
decît ca o încercare a cercurilor 
guvernante de la Washington^ 
a turna gaz peste foc și de p 
agrava și mai mult situația.

PROGRAM OE RADIO
27 august

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 9,00 Muzică ușoară,
9.30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Interpreți de muzică 
ușoară, 11,30 Vorbește Moscova! 
12,25 Răsfoind albumul operete
lor, 13,10 De toate pentru toți, 
14,00 Vitrina cu noutăți de mu
zică ușoară, 14,50 Din cele mai 
bune programe muzicale alcă
tuite de ascultători, 16,45 Mu
zică de estradă, 19,00 Muzică 
populară romînească, 19,30 „Mej 
lodii, melodii" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon : „Citra" de 
Rabindranath Tagore, 21,02 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Muzică distractivă, 8,30 
Clubul voioșiei, 9,00 Din folclo
rul popoarelor, 10,00 Muzică 
din opere, 10,30 Revista preset 
străine, 11,00 Festival internațio
nal muzical „Primăvara la Praga 
— 1961“, 12,40 Program muzicali 
pentru oamenii muncii aflați în 
stațiuni de odihnă, 13,40 Cîntă 
Gigi Marga, 14,30 Cine știe, 
cîștigă 1 15,15 Concert de estra
dă, 17,15 Versuri de dragoste 
din lirica universală, 18,00 Mu
zică ușoară, 19,30 Album de ro
manțe, 20,05 Muzică de dans,
20.30 Almanah muzical (relua
re), 21,15 Antologie clasică: 
Ion Creangă, 21,30 Muzică de 
dans

-----O-----

CINEMATOGRAFE
27 august

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE: Bufonul regelui; AL.
SAHIA: Fi atentă, bunicuțo; 
PETRILA: Taina cetății; CRl-i 
VIDIA: Soldați fără uniformă? 
ANINOASA: Romeo, Julieta și- 
întunericul.
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