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Au trecut puține luni de cînd ? 
pe străzile tînărului oraș Uricani, f 
seara se „topește' în lumina de ~ 
argint a lămpilor fluorescente. 
Dar orașul crește mereu; noi 
blocuri ridîcîndu-se de jur îm
prejur. Electricienii sînt și ei 
prezenți, pentru a extinde ins
talația de iluminare a străzilor 

Ț cu lămpi de neon.
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Muncă fructuoasă ta
Uricaniului

abatajele

Mereu în frunte
Doar o săptămînă de muncă a tre

cut de cînd în întreaga Vale a Jiului 
se răspândise vestea că minerii din 
Uricani au încheiat luna august 
cu o frumoasă victorie în produc
ție — 4000 tone de cărbune peste 
planul lunar. Iată că tot de la U- 
ricani parvin vești care confirmă 
faptul că harnicii mineri de aici 
își dezvoltă pe mai departe suc
cesele dobîndite. Astfel, în 6 zile 
lucrate în septembrie abatajele 
Uricaniului au dat 662 tone de 
cărbune cocsificabil în afara plar 
nului, ceea ce, face ca producția 
dată peste plan în acest an de 
minerii Uricaniului să ajungă la 
cifra de aproape 34.000 tone, iar 
colectivul să se mențină mereu 
fruntaș pe bazin.

Tot mai sus steagul 
întrecerii

Minerii celor două sectoare pro
ductive de la Uricani sînt antre
nați într-o . pasionantă întrecere 
socialistă pentru a da „siderurgiș- 
ților mai mult cărbune de buna 
calitate. Ei au ridicat luna aceasta 
și mai sus steagul întrecerii, de
pășind sarcinile de plan din prima 
zi de înuncă. Pe primul loc în 
întrecere se situează sectorul II 
care a extras 453 tone în afara 
planului pînă la data de 7 a lu
nii, realizînd un randament mediu 
în cărbune de 3,6 tone/post. A-
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hi preajma alegerilor pentru organele conflucăîoare не рагіш

mai însemnat la suc-

Pregătindu-se în vederea adu
nării generale pentru darea de 
seamă și alegerea noului birou, 
comuniștii din organizația dte 
bază a sectorului IV — An-inoasa 
tFec în revistă un bilanț bogat 
de realizări, rod al muncii poli
tice desfășurate pentru mobili
zarea tuturor minerilor, munci
torilor și tehnicienilor la o pro
ducție sporită de cărbune, de 
calitate și la un preț de cost re
dus. Faptele dovedesc acest ln- 

.cru : angajamentul anual de în
trecere al colectivului sectorului, 
de a extrage peste plan 9000 
tone de cărbune, e pe cale de a 
fi realizat. Comuniștii sectoru
lui IV, împreună cu ceilalți mi
neri și muncitori și-au revizuit! 
angajamentul de întrecere, hotă- 
rînd să extragă în plus, pînă la 

■ sfîrșitul anului, încă 1250 ‘ tonei 
de cărbune. In vederea realizării 
acestei sarcini sporite, biroul or
ganizației dte bază, și sub în
drumarea sa conducerea tehnică 
a sectorului și comitetul secției 

• sindicale leu măsuri pentru a a- 
sigura, în cinstea alegerilor în 
organizația de bază, înfăptuirea 
lozincii „Nici o brigadă de mi
neri sub plan". Iar brigăzile 
fruntașe — de menționat că ase
menea brigăzi sînt numeroase 
în sector — au pornit cu și 
mai mare avînt la muncă pen
tru a spori cantitățile de căr
bune extrase peste plan, de a 
da ca și pînă acum, cărbune de 
calitate, cu un conținut de ce
nușă mai mic de cît cel admis. 
Brigada comunistului Codrea 
Gheorghe, în care majoritatea 
minerilor sînt membri și candi
dați de partid, a extras în ulti
ma lună 1022 tone de cărbune 
peste plan. Brigăzile conduse de 
minerii membri de partid Iancn 
Victor, Doroghi Florean se în-

trec, de asemenea, pentru titlul 
de fruntașe pe sector. Instruirea 
cu regularitate a agitatorilor, re
partizarea de sarcinii concrete 
membrilor și candidaților de 
partid, preconizarea de măsuri 
menite să ducă la îmbunătăți
rea continuă a desfășurării pro
cesului de producție, au dat or-

portul cel 
cesele sectorului l-au dat brigă
zile conduse de Bria loan și Uliu 
Gheorghe care au extras din a- 
batajele lor, în numai 7 zile, mai 
mult cu 295 tone și, respectiv, 
124 tone de cărbune de cît a- 
veau în plan.

Zilnic 5-6 metri înaintare
Brigada de pregătiri condusă 

de comunistul Sorescu Constantin 
și-a creat un binemeritat presti
giu la Uricani, pentru avansările 
mari ce le realizează în galeriile 
în care lucrează ca și pentru ca
litatea lucrărilor miniere execu
tate. Conducerea sectoului II a 
încredințat brigăzii, cu toată în
crederea, cea mai importantă și 
mai urgentă lucrare de pregătire 
din subteran : galeria dublă trans
versală în culcușul fals al stra
tului 3, ce se sapă Ia orizontul 
700.

Minerii brigăzii au răspuns cu 
cinste încrederii ce li s-a acor
dat. Lucrînd la două fronturi ei 
au excavat 65 mc. peste plan 
ceea ce echivalează cu 8,7 metri 
de galerie în plus numai în 6 zile 

' din, septembrie. După fiecare 24 
de ore, maiștri mineri • măsoară 
în total la cele două ' fronturi 
5—6 metri avansare.

Rămînerea în urmă 
a fostlîchîdată

Doar 5 metri săpare și beto- 
nare îi mai trebuiau sectorului 
III investiții pînă să-și realizeze 
planul fizic pe luna trecută. U- 
nele greutăți ivite în subteran, 
ce l-au împiedicat în muncă, au 
fost acum înlăturate. Colectivul 
sectorului a pornit din prima zi 
a lui septembrie hotărît să recupe
reze minusul din luna trecută. Și 
i-au fost suficiente 5 zile în cate 
hotărîrea luată să devină fapt 
împlinit. Pînă la 6 septembrie 
sectorul a obținut o depășire a 
planului fizic cu 9 metri la săpare 
și betonare.

Realizările cele mai bune le-au 
obținut brigăzile lui Iles Ioan 
și Ilin Cornel care și-au depășit 
în medie sarcinile de plan cu 
10 la sută.

Vineri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală; venind de la Buda
pesta, delegația Comitetului Cen - 
trai al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a guvernului Republicii 
Populare Romîne care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și a 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, a. făcut o 
vizită de prietenie în R.P. Ungară.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.G. al P.M.R.; 
președintele Consiliului de Miniș
tri; Emil Bodnăraș și Alexandru 
Moghioroș, membri ai Biroului 
Politia al C.C. al P.M.R., vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri; Alexandru Bîrlădeanu; 
membru al G.C. al P.M.R., vice-
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Ungară
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe. Din de
legație a făcut parte de asemenea 
tov. Mihail Roșianu, membru al 
C.C. al P.M.R.; ambasadorul R.P. 
Romîne la Budapesta.

La sosire în gara Băneasa, 
membrii delegației au fost salu
tați de tovarășii Gheorghe Apos
tol, Petre Borilă, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, de membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, conducători ai 
organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, membri ai Ambasadei 
R.P. Ungare și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației buchete de 
flori.

Plecarea spre Phenian a delegației 
С. C. al P. M. R. care va participa 
la lucrările Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncii din Coreea

Vineri 
Capitala, 
Phenian, 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, condusă de tovară
șul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., care va participa 
la lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Muncii 
din Coreea. Din delegație fac 
parte tovarășii Petru Furdui,

dimineața a părăsit 
îndreptîndu-se spre 

delegația Comitetului

membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R. și Emil 
Stanciu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Phenian.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, de membri ai С. C. al 
P.M.R., activiști de partid.

(Agerpres)
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Peste 60.000 lei economii prin recuperarea
de schimbde piese

Recuperarea de piese necesare 
reparațiilor diferitelor angrenaje 
și utilaje, este una din preocu
pările de seamă ale muncitorilor 
de la întreținerea utilajului din 
sectorul de transport de la mi
na Lonea-Jieț. La reparatul va- 
gonetetor de mină, de exemplu, 
s-au economisit materiale și 
piese die schimb în acest an în 
valoare de peste 60.000 lei.

De asemenea, 
s-au făcut și 
alte economii 
prin întreținerea 
la timp și în 
bune condițiuni 
a mașinilor și 
utilajului 
ce a făcut 
durata lor 
funcționare
crească simțitor.

Merită scos în evidență apor
tul adus de echipa de lăcătuși 
de la reparatul vagdnetelor și a 
mecanicilor 
za Ștefan, 
Alexandru, 
multi alții 
fruntea luptei pentru economii 
și executarea lucrărilor de ca
litate.
---------O-----------------

de locomotive' Butu- 
Pavel Victor, Oprișa 
Gligor Alexandru și 
care s-au situat în

ceea 
ca 
de 
să

1(Continuare în pagina 3-a)
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Schimbul condus de Popa Augustin din abatajul frontal din sectorul V de la 
mina Lonea-Jieț este cunoscut prin rezultatele pe care le obține zilnic. La cele 
100 de tone de cărbune extrase peste plan în ziua de 6 septembrie o contribuție de 
seamă au adus-o și frontaliștii din schimbul lui Popa Augustin.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Popa Augustin împreună cu ortacii săi înainte de 
intrarea în șut,

ceasta brigadă și-a rea
lizat 
tic 
145 
bune 
gada 
țian.

planul de produc- 
în
la
a

ca 
se facă la 

Stabi- 
în 

și la 
mun- 
bună 

sec-

Asigurarea cu noi lo
curi de muncă a sectoa
relor productive, este o 
preocupate de seamă a 
majorității brigăzilor de 
pregătiri din cadrul sec
torului VII investiții de 
la mina Lupeni.

La o serie de brigăzi 
de la sectorul VII s-a 
înrădăcinat obiceiul 
schimbul să
locul de muncă, 
litatea muncitorilor 
brigăzile respective 
aceleași locuri de 
că, este o notă 
pentru conducerea 
torului de investiții de 
la mina Lupeni. Apro
vizionarea la timp cu 
materialele necesare, or
ganizarea corespunzătoare 
a locurilor de muncă 
a devenit o • practică o-, 
bișnuită la mulți din șe
fii de brigadă.

Datorită acestor pro
cedee, brigada condusă 
de Pop Dionisie, lu
crînd la lărgirea și beto
narea galeriei din blo
cul I, orizontul 650, în 
luna august a realizat 
planul de producție în 
proporție de 140 la sută, 
obținînd o avansare de 
84 m. 1. peste sarcina 
planificată. La fel, Dru- 
muș Victor, șef 
gadă, pregătind 
rie de aeraj la 
480 a realizat 
sare medie .de Ș6 m. 1. 
peste sarcinile de plan ; 
în ultimele 3

de bri- 
o gale- 
orizontul. 
o avan

luni a-

prqporție de 
sută. Rezultate 
obținut și bri- 

lui Popescu Sebas- 
__ , care lucrează 

lărgirea direcționalei 
pe culcușul stratului 5 
orizontul 440, depășin- 
du-și sarcina de 
25 m. 1.

O însemnată 
în lucrările de 
de la sectorul VII a ob
ținut și brigada condusă 
de Ferenczi Balasz. In 
ultimele două săptămîni 
ale lunii august, brigada 
lui Ferenczi Balasz lucrînd 
la betonarea unei galerii 
transversale spre puțul 
13, a realizat o avansare 
medie de 70 m.v 1. peste 
sarcina planificată. Și în 
primele zile ale lunii 
septembrie brigada a ob
ținut rezultate frumoase.

Faptul că unele brigăzi 
din cadrul sectorului nu 
au obținut rezultatele do
rite se datorește lipsei 
de aprovizionare cu va- 
gonete goale, randamen
telor scăzute cu care s-a 
lucrat datorită slabei or
ganizări a muncii. Este 
necesar ca tovarășii din 
conducerea sectorului să 
dea tot sprijinul tuturor 
brigăzilor, asigurînd astfel 
realizarea planului în 
fiecare lună și de către 
fiecare brigadă.

AVRAM MICA 
corespondent

la 
de

plan cu

avansare 
pregătiri



STEAGUL ROȘU

încercarea puterii coloșilor

de Mini, abia îl pot

cetățean din Londra a 
un original muzeu al
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" • Pe litoralul caucazian al î
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Mării Negre, în localitatea 
Нош, un veritabil punct de a- 
tracție îl reprezintă un plop ar
gintiu în „vîrstă"- de 160 de ani. 
El are 65 m. înălțime și este 
atît de gtos, îneît 16 oameni, ți- 
ntndu-se 
cuprinde.

; • un
; amenajat 
! ...pantalonilor. El posedă pan- 
i talani ce au aparținut 'unor ce-

* lebrități ale vremurilor trecute. 
4 Printre aceștia, la loc de frunte, 
I figurează pantalonii lui Ludovic
* al ХІѴ-lea, Napoleon, Beetho-
* W«ti și»Kant.
T
ț * Litoralul baltic dl R.P. Po- 
ț lone cuprinde frumoasele sta- 
t țiuni Sopot, furata, XJstka, Us- ț trottie-Morskie, precum și insula î 
f Woliu cu localitatea Miedzyzdro- 
! fe. O particularitate a litoralu- 
J lui polonez: în imediata apro- 
J piere a plajei se întind — neo-
* bișnuit — mări păduri de con- 
î if ere.
i
î • Locul de unde izvorăște Ni-
* Iul nu este cunoscut încă precis, 
j Cercetătorii au ajuns, în majo- 
î pitate la concluzia că izvorul lui 
t ar fi în apropierea orașului

ÎUsftiuboura din Ruanda Urundi.

î

De 
este

acolo pînă la gurile Nilului 
o distanță de 6.700 km.

s-a deplasat 
_ ’ ani cu 
est. Savanții

! • Insula Corsica s-a
î în decurs de 80 de 
î 10^-12 metri spre
• susțin că aceasta s-a înțîmplat 

din cauza forțelor tectonice 
masivul insulei.

Colosul a cărui putere se ri
dică La mii de cai putere și poa
te remorca trenuri dfe pînă la 
3.000 de tone poate fi încercat 
într-un... laborator.

Locomotivele se încercau și se 
mai încearcă în condiții natu
rale atașîndu-li-se convoaie de 
vagoane care cuprind și un va
gon dinamomefric CU aparatele 
de măsurat viteza, forța de trac
țiune etc. Rezultatele acestor în
cercări sînt însă mult influen
țate de factorii ce intervin pe 
parcurs, lucru ce duce la erori 
în calculul randamentelor, erori 
care uneori ajung pînă la 8—10 
la sută. Din această cauză s-a 
trecut la încercarea locomotive 
lor în laborator, pe ștanduri spe. 
ciale.

La noi în țară, în cadrul Fa. 
cultății de mecanică a Institutu
lui politehnic din Timișoara, 
funcționează încă din 1956 un 
laborator cu stand de încercat

locomotive pentru cale injustă 
Acest stand se compune din 4 
role pe care se așează locomo
tiva. Cînd roțile locomotivei se 
pun în mișcare, ele antrenează 
rolele, care, la rîndul lor, prin 
intermediul unor 
de turație, rotesc 
generator de 
tinuu de 40 
cei 160 kW al

multiplicatori 
fiecare 
curent 
kW. 
celor 

neratori electrici antrenați 
țile locomotivei constituie 
tere suficientă pentru a frîna șj 
pune în sarcină cele mai puter 
nice locomotive de cale îngustă 
Un dinamometru hidraulic lea
gă locomotiva de un bloc meta
lic și măsoară forța de tracțiune 
la cîrligul locomotivei. Viteza 
este înregistrată de un vitezo 
metru. Măsurătorile permit în-, 
tocmirea bilanțului termic al ca
zanului și al mașinii, stabilirea 
pierderilor de căldură și randa
mentul locomotivei.

cîte un
COfl- 

Astfel 
4 ge- 
de ro- 
o pu-

Frumoasă e stațiunea de la Slănlcui Moldovei,, iar pito- » 
I rescul împrejurimilor o fac fermecătoare. După cum se vede • 
t șî din clișeu, frumoasele clădiri ale stațiunii sînt învăluite în ț 
| umbra rotitoare a copacilor. *
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VACA ȘI

In Arctica se desfășoară un 
fenomen deosebit de interesant: 
reducerea necontenită a suprafe
țelor cuprinse de ghețurile po
lare și încălzirea treptată a ,a- 
cestei regiuni. Cauzele acestui 
fenomen studiate cu ocazia cer
cetărilor A.G.I. se consideră că 
sînt în general legate de acțiu
nea curenților calzi ai Golfstro- 
mului.

Ca dovadă este ! retragerea și 
micșorarea ghețarilor plutitori 
(aisbergurilor) în regiunile pe 
unde cu cîteva decenii mai îna
inte nu se putea aproape naviga 
decît cu vase speciale. Astăzi a- 
proape nu se mai întîlnesc atei 
ghețari sau se întîlnesc foarte 
rar.

In 1912, în golful Inostțanțev 
din Novaia Zemlea, vasul jcăpi- 
tanului G. I. Sedw, „Sf. Fota", 
a fost imobilizat timp îndelun
gat de ghețari. Același călător, 
navigînd prin aceleași locuri în 
1955, nu a mai întîlnit nici un 
ghețar. Tot aici ghețarul îno- 
stranțev, care în 1933 acoperea 
golful și o parte din insulă, se 
retrăsese în 1955 spre uscat, pe 
o distanță de 15 km. adică cu o 
viteză anuală de cca. 636 m. 
De altfel această Viteză crește 
deosebit de repede în ultimul 
timp. In 19 ani (1933—1952), 
ea a fost în medie de 420 metrii 
pe an, iar în alți 3 ani (1952— 
1955), de 2.333 metri anual.

----------------- O----------——

DISCUȚIE VÎNĂTOREASCĂ

GALOȘII
Spectacolele treceau cu succes 

unul după altul. Dar iată că a' 
venit o seară cînd vaca nu s-a 
prezentat la spectacol.

Stăpînul ei ia declarat Că dru
mul de acasă și pînă la teatru 
este lung, vaca își tocește copi
tele de pavajul străzilor, se spe
rie de tramvai și pentru aceasta 
a început să dea lapte din ce 
în ce mai puțin

La teatru s-au ivit din nou 
încurcături. O altă vacă nu s-a1 
putut găsi. Direcțiunea a coman
dat urgent 
speciali, și 
ciuc pentru

Au trecut
roșcată pășea din 
tru, încălțată cu 
galoși rotunzi.

(Din revista „Ogoniok" 
nr. 25/1961)

Acum
I de ani, la

,1

din 1
î
*

♦
*

ț poet indian Rabindranath Tagore 
t ‘ -1 — 1 - -..... 1 1M J -
î 
t
«

• Balatoflfiired este una 
cele mai cunoscute stațiuni 
pe malul lacului Balaton, această ; 
„mare a Ungariei". Aci marele •]

din
de

s-a vindecat de grava boală de I 
cord de care suferea. І

4-__ . _ _ _ :_____ _ _ . •

treizeci 
Lenin

grad se punea în 
scenă baletul „Fa
ta de gheață". 
Totul mergea de 
minune. Insă îna
inte de repetiția

generală regizorul a cerut ad
ministrației teatrului să i se dea 
o vacă.

Й1 atelierele teatrului s-a con
fecționat un manechin în mări
me naturală asemănător cu o va
că. Acesta se mișca pe scenă, 
însă avînd un tremurat al capu
lui făcea o impresie caraghioasă.

Atunci la 
îndepărtata 
s-a găsit o 
cu stăpînul 
ei lia teatru
„onorarii" ca

Pe scena teatrului rus de o- 
peră și balet s-a perindat mul
te animale, însă de o vacă a fost 
nevoie pentru prima dată. In 
timpul spectacolului vaca. stătea 
liniștită în culise și rumega.

------- а»' г..................................................... -^-Т—.. ---------

900 m. p. de vatelină pe oră

un cetățean de pe 
insulă Vasilievschi 
vacă, și s-â tranșat 
ca pentru aducerea 
acesta să primească 

pentru o artistă.

pentru vacă galoși 
protectoare de cau- 
urechî. 
cîteva zile. Vaca cea 

nou spre tea-1 
minunății ei

Intr-un cerc de vînători se 
discută despre inteligența clini
lor. Cineva spuse că o dată, ui- 
tînd să dea de mîncare cîinelui, 
s-a pomenit cu el aiducîndu-i în 
gură o floare de „nu mă uita".

— P'e al meu — spuse alt vî
nător ~ l-am învățat să se du
că în fiecare zi la centrul dte 
pîine cu un coșuleț și cu 2 lei 
și să-și ia o pîine. Dar după

Ingineri și specialiști sovie
tici au creat o nouă linie auto
mată pentru producția de vate 
lină din bumbac. Noua linie se 
compune din 9 agregate înzes
trate cu aparate, fotoelemente și

instalații cu telecomandă. Prima 
linie de acest fel se montează 
la o fabrică de vatelină din va
tă. Linia automată va produce 
pe oră 900 m. p. vatelină de ca
litate superioară.

— Tovarășe ospătar! Conținutul halbei este cu mult sub 
semn!

— Lasă, șefule, superstițiile 1 Azi nimeni nu mai crede in 
semne.

— ? !

n******************************************************
******
* — Loder iar lipsește de la
* șut...
* — Păi, a fost plata salariilor
* și pe semne nu s-a dezmeticit
J încă.
* — Eu să fiu în locul șefului
X de sector l-aș transfera la., tur-
Z narea vinului 1 Să nu care cumva
* să credeți că la turnarea vinu-
* rilor lucrează chiulangii. Făceam
* doar o aluzie la setea-i nepo-
* tolită. Hohote de
* vocea vorbitorului.
* — Ei, destul
* mentariile.. Lo-
* der Ernest lip-
* sește, deci e ne-
* motivat. Mai bi-
Z ne să ne împăr-
* țim între noi
* munca lui în așa
X simțim lipsa.
Z Zis și făcut.
* Pohl Anton, după o împărțire
* prealabilă a sarcinilor se apucă
Z de lucru. Munceau instalatorii
* Boier Gbeorgbe, Butuza Pavel
* și Rakoczi Adalbert, dar șeful
X de echipă lucra mai avan. La
X sfirșitul șutului toți patru erau
* cam obosiți. E lesne de ghicit,
* lipsea doar un instalator din e-
X cbipă.
X Dar numai odată s-a întîm-
* plat ca Loder să lipsească de la
* șut? Nu. Loder și-a făcut ‘un
X renume prost prin repetatele lui
J absențe de la lucru. Cînd avea
* lucrări din cele mai urgente,
* echipa se trezea fără el.
X Loder Ernest are doi copii de
X vîrstă școlară. Nu odată echipa
* din care face parte i-a întins
* nuna reprimindu-l în mijlocul 
Z ei.

cîteva zile vînzătorul de la cen
tru mă întreabă ce s-a întîmplat 
cu clinele că n-a mai venit de 
cîteva zile. Intrigat, l-am urmă
rit și ce credeți că am descope
rit? îngropa banii în grăchnă și, 
cînd strîngea cîțiva lei, îșr^rum-* 
pâra salam... vinătoresc

— Cred că al meu a dat do
vadă de o și mai vie inteligență
— adăugă un al treilea vînător.
— Inchipuiți-vă că zilele trecute, 
în timp ce mîncam într-un bu
fet expres, cîinele dădea tîrcoale 
unui cetățean care bea bere. 
Timp de zece minute cît am stat 
acolo nu s-a mai diezlipit de a- 
cest cetățean/. Eram cu atît mai 
intrigat cu cît omul nu consu
ma nimic altceva decît bere, în 
timp ce alții aveau în față mîn- 
căruri cu carne care puteau a. 
trage un cîine.

L-am întrebat pe cetățean da
că vine de la vînătoare. Mi-a 
spus că 
siăre ?...
veți salam în buzunare ?" Omuî 
zîmbi: „N-ați ghicit 1 Dar pe 
mine mă cheamă Iepurescu. îmi 
dați voie: „Nae Iepurescu...".

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
tre- J

> 
crescut copiii și va trebui să ie♦ 
dea un exemplu bun. X

Dar Loder a înșelat așteptă- ♦ 
rile tovarășilor săi. Ca să ,,jus- ♦ 
tifice" absențele recurgea la« 
minciuni, „Mi-e nevasta bolnavă J 
în spital". (Nevasta spăla acasă ♦ 
’ ' Am mîncat ciuperci*

*
Boier Gbeorgbe ♦

>♦►
♦♦
♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ____  __  ♦

Mergea să-l ia pe X
• ♦ 

un ♦

Ce și-or fi zicînd copiii ?
— Loder se va îndrepta, 

buie să se îndrepte, doar i-au ♦

rîs acoperită

a foit cu со-

fel ca să nu-i

la rufe'). 
necomestibile..

...Instalatorul 
îșî cumpărase 
varășii săi l-au

motocicletă. To- * 
felicitat călduros. ♦ 
De atunci Boier 
Gbeorgbe de 
multe ori a 

fost văzut oprind 
motorul și in- 
trînd într-o casă 
Cuza Vodă dinde pe strada 

Petroșani. 
Loder la lucru, ori la plimbare. 
Cu Loder însă se petrece и,. . 
fenomen foarte ciudat. Cum nu • 
mai e criticat, o și face lată. X 
Or, conducerea sectorului, apre- • 
ciindu-i priceperea în ale mese- ♦ 
riet îi ierta cu prea multă ușu- * 
rință „boacănele"-. Iertat o dată, Z 
de două ori, de mai multe ori ♦ 
el s-a obișnuit cu gîndul: „șeful • 
e bun tot mă iartă". Aceeași« 
părere și-a formulat-o de altfel Z 
și despre comitetul sindicatului, ♦ 
despre conducerea preparați • 
Petrila. Z

Dar pînă cînd ai de gînd to~ ♦ 
varășe Loder să cauzezi greutăți • 
echipei, producției ? Ce și-or fi ♦ 
zicînd copiii la văzul că tatăl lor J 
îi lipsește de cel mai important ♦ 
lucru din educație, de exemlul * 
personal. *

MARGARETA MICA ♦
« ♦
*******************************************************

Șeful echipei,

o și face lată. *

nu. „Ați tăiat vreo pa- 
Sînteți bucătar ?... A-

O-----

Picături, picături
MÎNDRA este numele piscului 

cel mai înalt al masivului Pa
ring. Tot „Mîndra" se numește 
și bufetul T.A.P.L. nr. 70 din 
Bănită. Dar, pe cînd Mîndra din 
Paring, are de ce să fie mîndră, 
„Mîndra" din Banița n-are mo
tive de mîndrie: Fețe de mese 
murdare, sortimente puține de 
băuturi și gustări, o stare neîn
grijită a localului face să np-și 
merite numele. „Mîndra" din 
Bănița n-ar putea să fie mai... 
mîndră ?

OCHIUL stăpînului îngrașă 
vita — spune un proverb din po
por. Pînă era „ochiul" I.R.T.A. 
pe autogara de pasageri din Pe
troșani, această autogara arăta 
frumoasă. După ce a trecut sub 
„ochiul" I.C.O.-ului, n-a mai fost 
luată în seamă; borne smulse, 
panouri indicatoare ruginite, te
ren părăginit arată „grija" față 
de ea. Ce ochi neatent!
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membrilor de parlid
(Urmare din pagina l-a)

ganizației de bază po&ibilitatea 
să . conducă colectivul sectoru
lui spre succese importante în 
producție.

Analizînd bilanțul activității 
organizației de bază în perioada 
de la ultimele aiegeri, se poate 
aprecia că și în celelalte laturi 
âle muncii de partid' s-au obți
nut rezultate de seama. In a- 
ceastă organizație de bază își 
fac stagiul 30 candidați de 
partid, din care 12 au fost pri
miți în acest an. Intr-adevăr, 
grija biroului, a celorlalți co
muniști pentru întărirea conti
nuă a organizației de bază prin 
primirea celor maf buni mineri 

muncitori în rîndul candida- 
ților, a mărit capacitatea orga
nizației de bază de mobilizare 
a colectivului sectorului la în- 
depliflirea sarcinilor economice 
elaborate de partid. In ultima 
perioadă, alți muncitori fruntași, 
între care minerul Mesaroș loan, 
electricienii subterani Moraru 
Simion și Șteț Vasile au îna

intat biroului cereri de primire 
în rîndul candidatilor.

S-a constatat însă că într-unul 
din domeniile importante ale ac
tivității organizației de bază, a- 
nume în munca de pregătire a 
candidaților în vederea primirii 
lor în partid, la sfîrșitul stagiu
lui, lucrurile nu se desfășoară 
așa cum ar trebui. Dovadă a a 
cestui lucru o constituie faptul 
că la 15 dintre candidați, între 
care tovarășilor Roșioru Ilie, 
Paul Aurelian, fancu Victor, Bă- 
rănescu Mihai, le expirase sta
giul de candidatură fără să fie 
primiți în rîndul membrilor de 
partid. Unii tovarăși din biroul 
organizației' de bază au căutat 
să motiveze această rămînere în 
urmă pe seama faptului că u- 
nele documente necesare întoc
mirii dosarelor de primire so
sesc cu mare întîrziere. Or, a- 
devărul este că dacă biroul se 
îngrijește din timp de procura
ta acestor documente, dacă se 
acordă atenție ridicării nivelului 
de pregătire al candidatilor, lu
crurile se pot desfășura normal.

înscrieri noi io școala nonâ
Acum cîteva zile, cînd secre

tariatele tuturor școlilor ele
mentare din țară au devenit lo
curi foarte populate — au în
ceput înscrierile elevilor din 
clasele I-VII — copiii din noul 
cartier al orașului Petroșani de
numit Livezeni iau început să 
se îndrepte în grupuri spre se
cretariatul noii școli a cărei 
construcție masivă se ridică la 
marginea cartierului. Nu se aș
teptau desigur să găsească în 
noua școală totul pus la punct 
deoarece știau că mai sînt încă 
multe de făcut din partea con
structorilor. Sperau însă că, cel 
puțin sala spațioasă de la par
ter, în dreptul căreia în proiect 
scrie „Secretariat" să o găseas
că populată ca la toate cele
lalte școli „vechi". D,ar, în noua 
școală au găsit pe constructori 
efectuînd mici „retușuri" după 
cum numește conducerea șan
tierului, operațiile de curățenie 
și alte lucrări de finisaj care 
mai trebuie făcute. Dar condu
cerea noii școli nu a așteptat 
cu înscrierile pînă cînd con
structorii vor părăsi școala. 
Cîteva tăblițe indicatoare te în
dreptau către blocul 25 L (în 
dreapta școlii, construcție nouă, 
dar ne dată încă în folosință) 
la scara I, apartamentul 2, un
de, într-o cameră obișnuită, 
mîinile harnice ale învățătoa
rei Iacob Melania, au înscris 
în primele două zile aproape 
130 de copii.

La prima vedere această o- 
perație pare lipsită de farmec 
si importanță; înscrierea elevi
lor în registrul de evidentă 
pentru cele 7 clase ale secției

De altfel biroul organizației die 
bază s-a convins prin propria 
experiență de acest lucru în ulti
ma vreme, cînd și-a pus ca sar
cină ca pînă la alegeri să îmbu
nătățească munca de primire a 
candidaților cu stagiul expirat. 
S-a repartizat celor mai buni 
membri dfe partid sarcina de a 
se preocupa de pregătirea cartdi. 
daților cu stagiul expirat, s-a 
stat de vorbă cu fiecare dintre 
aceștia și astfel întf-un timp re
lativ scurt, 8 candidați și-au 
pregătit toate formele pentru 
primirea în rîndul membrilor de 
partid. Biroul organizației de 
bază a programat două adunări 
generale extraordinare, în cadrul 
cărora vor fi analizate aceste 
cereri. Astfel, pînă la adunarea 
generală pentru darea de seamă 
și alegeri, situația unei bune 
părți din candidații cu stagiul 
expirat va fi rezolvată. S-a pu
tut constata că dacă există preo
cupare, lipsurile pot fi înlătu
rate.

In mod necesar trebuie trase 
învățăminte din această .expe
riență, mâi ales că în organiza
ția de bază nr. 4 de la mina 
Aninoasa, precum și în alte or
ganizații de bază, mai există 
candidați cu stagiul expirat. 
Munca de primire în partid nu 
poate fi despărțită de munca de 
educare a celor ce . solicita pri
mirea în partid. Imediat după 
primirea în rîndul candidaților, 
biroul organizației de bază tre
buie să se îngrijească de obți
nerea constatărilor și a celorlalte 
documente a căror procurare 
necesită un timp mai îndelun
gat, astfel ca la expirarea sta
giului, dosarele de primire să 
poată fi complete. Și, bineînțe
les, principalul accent trebuie 
pus în mai mare măsură pe 
munca cu omul, cu viitorul 
membru de partid, astfel ca în 
perioada stagiului, candidatul dfe 
partid să se ridice la nivelul 
înaltelor cerințe ce se pun unui 
membru de partid. In felul a- 
cesta, munca organizației de ba
ză pentru întărirea rîndurilor 
sale cu cei mai înaintat! mineri 
și muncitori se va îmbunătăți.

romîne și patru clase ale sec
ției maghiare; nimic deosebit. 
Și totuși... Aici apare scurtai 
biografie ia 400—500 dfe copii, 
adresiele lor, vîrsta și clasa, o- 
cupația părinților. Gheorghiță, 
un băiat cît o șchioapă se în
scria în clasa I-a. întrebat ce 
meserie are tăticu, a înălțat 
capul și parcă supărat că în
vățătoarea nu a aflat încă ce 
este tăticul său, rostește răspi
cat, și cu vădită mîndrie: mi
ner. Și ca el au răspuns multi 
alți elevi veniți să se înscrie la 
noua școală. Este interesant, 
de asemenea, de cercetat adre
sele copiilor. Aproape fără ex
cepție, cei 130 de noi înscriși 
au spus: noul cartier Livezeni, 
blocul nr... scara nr... apar
tamentul nr...

Pentru toți acești copii parti
dul și guvernul au creat tot ceea 
ce se poate da unei familii: o 
calificare meritorie părintelui, 
un salariu corespunzător, un a- 
partarhent confortabil, o școală 
nouă aici în cartier, la cîtiva 
pași.

Toti acești copii, care se în
scriu la noua școală, vor în
văța în bănci, în clase și în
tr-o școală modernă, conforta
bilă. Vor avea tot ce le trebuie 
pentru a-și însuși temeinic bo
gatele cunoștințe pe care profe-^' 
sorii le predau în fiecare zi. E- , 
levii vor trebui să aibă o înaltă ( 
datorie : învățătura. Ei vor tre- i 
bui însă ca în aceeași măsură i 
să se îngrijească și de păstra- 1 
rea noii scoli în așa fel. îneît 1 
ea să arate mereu la fel de fru- ' 
moașă ca în prima zi de școală.

M DUMITRESCU I

17 ani ac la eliberarea bulgariei 
ae sub Mul fascist

★ ★ ★
Dezvoltarea țării în anii de democrație populară

Azi se împlinesc 17 ani de la 
instaurarea în Bulgaria a regimu
lui popular. Sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, popo
rul bulgar pășește cu încredere 
pe drumul dezvoltării sale socia
liste. Cu , 
LLR.S.S. și cu sprijinul 
socialiste, Bulgaria a realizat Suc
cese însemnate în toate domeniile.

Industria grea, coloana verte
brală a economiei bulgare, este 
în plină dezvoltare. In 1960 pro
ducția de cărbune a depășit 17 
milioane tone, fiind de circa 8 
ori mai mare decît producția din 
1939. In producția de cărbune 
(huilă și lignit) Bulgaria ocupă 
în prezent locul al 20-lea din lu
me, depășind țări industriale ca

ajutorul generos ai 
țărilor

IN CLIȘEU : Uzina de cimențde lîngă comuna Reka Devnia.
Olanda și Ita- 

revine 
Jugos-

Austria, Suedia, 
lia, iar pe cap de locuitor 
mai mult decît în Franța, 
lavia, Spania și altele.

In 1960 s-au 
4.657.000.000 kWh de energie elec
trică, adică de 17,5 ori mai mult 
decit în 1939, iar anul acesta 
producția va atinge 5 miliarde 
kWh. - - -
multă 
cia și 
că în 
avea o producție mult mai mare 
decît Bulgaria. Pe cap de locuitor 
Bulgaria produce mai multă ener
gie electrică decît Jugoslavia, 
precum și oricare din țările Ame- 

țările 
excepția 
Sud-A*

produs
>p.-

Bulgaria produce azi mai 
energie electrică decît Tur- 
Grecia la un loc, cu toate 
1939 fiecare din aceste țări

dat re-

de cupru și
S-a desco-

ricii Latine, decît toate 
din Asia și Africa cu 
Japoniei și a Republicii 
fricane.

Cercetările geologice au 
zultate însemnate. In Bulgaria au 
fost descoperite mari rezerve de mi
nereu de fier (peste 280 de milioane 
tone), minereuri de mangan, plumb 
și zinc (6% din rezervele mon
diale de plumb și 3,3% din cele 
de zinc), minereuri 
diverse metale rare, 
pent și petrol.

Metalurgia feroasă 
se dezvoltă vertiginos. In 1960 
Bulgaria a produs 253 mii tone 
de fontă și feroaliaje. In ceea ce 
privește producția de plumb 
(40.000 tone) Bulgaria ocupă lo
cul 18, în cea de zinc (17 mii 
de tone) — locul 16, de cupru 
electrolitic (14 mii de tone) — 
locul 17 din lume.

și neferoasă

Cel mai tînăp lac aptificial
Pe locul unde în trecut se afla satul Muhovo din munții 

Sredna Gora, astăzi vînftd brăzdează apele celui mai tînăr 
lac artificial din R. P. Bulgarii. De la un mal la celălalt ba
rajul „Topolniița" a stăvilit calea rîului cu același nume. т

Pe șantierul pe care s-a desfășurat o muncă susținută 4 
timp de cinci ani acum este liniște. Barajul înalt de 83 m, ai 
necesitat turnarea a 360.000 m. cubi de beton. Deasupra lui ț 
va trece drumul Ihtimani—Pazardjic. Lacul de acumulare are în ’ 
prezent 50 milioane metri cubi de apă, dar el Va cuprinde 140’ 
milioane metri cubi. El va permite irigarea unor vaste supra- | 
fețe de pămînt. 4

Mai jos de barajul lacului de acumulare se înalță hidro- j 
centrala „Topolnița". Cele trei turbogeneratoare ale hidrocen- 4 
tralei vor avea în total 9.60 0 kW. Apele lacului de acumulare ? 
vor fi destinate în special irigației. Important este însă fap- ț 
tul că hidrocentrala „Topoln ița" este prima în care mașinile ♦ 
și instalațiile au fost produse de uzinele din țară.

de ma-
Bulgaria 

mașini 
industria

Industria constructoare 
sini este în plin avînt. 
produce mașini agricole, 
unelte, mașini pentru 
minieră, motoare și vehicule elec
trice, motoare cu combustiune in
ternă, vase maritime și fluviale, 
vagoane, motociclete și biciclete, 
aparate de radio, televizoare, a- 
parate cu raze X etc. Exportul 
de mașini și instalații industrial 
complete ocuplă aproape 1/6 din 
exportul total al Bulgariei.

Pe 
gene 
mică, 
lume 
ția de sodă calcinată, locul 13 în 
producția de îngrășăminte chimice 
etc. Se dezvoltă toate ramurile 

baza materiilor prime indi- 
se dezvoltă și industria chi-
Bulgaria ocupă locul 8 din 
în ceea ce privește produc-

industriei chimice. Un bun plasa
ment găsesc pe piața internațională 
un număr mare de produse chi
mice bulgare precum și penicilina, 
aureomicina, streptomicina, cunos
cutul preparat bulgar „Nivalin" 
și altele.

Producția bunurilor de larg con
sum a crescut în 1960 de circa 
8 ori față de 1939, cea de con
serve a crescut de 27 ori, za
hărului de circă 7 ori, a pin-.. 
zeturilor de circa 7 ori etc. Pe • 

decît Italia și Franța. ♦
Volumul global al producției ’

industriale a crescut în 1960 de’ -
12 ori față decanul 1939. Din-^ pe iocui anticei Pautalia și al^ 

vechii așezări slave Velbâjd, este f 
un oraș al belșugului și izvoare- ’ 
lor tămăduitoare, inundat de ; 
verdeață. Sezonul de viligiatură J 
a început, străzile sale sînt ani
mate, mii de oaspeți au venit 
aici din toate regiunile Bulga
riei să-și fortifice sănătatea în 
casele de odihnă și sanatoriile 
orașului.

Noile construcții, ca și cele ț 
care urmează să se construiască, i 
vor schimba radical înfățișarea t 

... ’ precum și а ‘ 
cartiere, vor face din

tr-o țară agricolă înapoiată Bul- j 
garia s-a transformat într-o țară 4 
\industrial-agrară. Peste 2/3 din 4 
venitul național provine din in- ♦ 
dus trie.

Sucqese însemnate s-au obținut și | 
în agricultură. In condițiile specifice | 
Bulgariei, partidul și guvernul au 4 
aplicat cu succes planul coopera- 4 
tist al lui Lenin ; socialismul a» 
învins definitiv în satele bulgare. I 
Circa 93 la sută din volumul ’ 
global al producției agricole re- T 
vine gospodăriilor agricole coope-; 
ratiste de muncă în care se aplică 4 
pe scară largă agrotehnica mo- 4 
dernă. Se folosesc tot mai mult • 
îngrășămintele chimice. Suprafe- * 
țele irigate au crescut de 10 ori 4 
față de anul 1939. Ca urmare, 4 
producția agricolă a depășit în 4 
1960 cu circa 3/4 producția _anu-» 
lui 1939. La cultura roșiilor,
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Bulgaria depășește S.U.A., Italia, 
și Spania, ocupînd primul loc din 
lume.

Pe baza producției crescinde a 
sporit și venitul național, care a 
crescut de circa trei ori fată de 
1939. In perioada 1952—1960 
salariul nominal al muncitorilor 
și salariaților a crescut cu circa 
45 la sută, iar cel real cu circa 
80 la sută. S-a ridicat simțitor 
nivelul de trai al țărănimii bul
gare. Circulația mărfurilor cu a* 
mănuntul a crescut în 1960 de 
circa trei ori față de 1952. O 
mărturie grăitoare a creșterii bu
năstării o reprezintă construirea 
de locuințe la orașe și sate. In 
anii regimului popular au fost 
construite de către stat, cu împru
muturi de la stat și cu mijloace 
proprii ale populației, locuințe noi 
pentru circa 3 milioane 
soane — peste o treime 
pulația Bulgariei.

Succese mari au fost 
în ocrotirea sănătății publice, în 
domeniul culturii și învățămîntu- 
lui. După U.R.S.S., Austria și Ce
hoslovacia, Bulgaria ocupă azi 
unul din primele locuri din lu
me în ceea ce privește numărul 
medicilor la 1000 de locuitori, iar 
în privința celei mai reduse mor
talități — locul al treilea în. Eu
ropa. In 
studenți 
Bulgaria este după U.R.S.S.; 
ponia și 
privește tirajul cărților și ziarelor; 
frecventarea cinematografelor; 
teatrelor și operelor, Bulgaria a 
întrecut multe țări capitaliste din 
lume.

Socialismul a scuturat Bulgaria 
de înapoierea ei seculară. Țara 
a atins nivelul țărilor celor mai 
dezvoltate. Poporul bulgar . și-a 
cucerit accesul la bunurile cui-* 
turii contemporane, ocupînd un 
Ioc de cinste în rîndul popoarelor 
din lume și devenind un impor
tant factor al păcii în Balcani.

Succesele multilaterale și in
tr-adevăr uimitoare obținute îtttr-o 
perioadă scurtă, confirmă în mod 
strălucit avantajele nelimitate ale 
orinduirii socialiste.

obținute

privința numărului de 
la 10.000 de locuitori^ 

T
Australia. In ceea ce
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centrului orașului, 
numeroase 
Kiustendil un oraș balneologie 
modern.

In oraș 
pregătitoare în vederea construi
rii a două hoteluri moderne cu 
restaurant, cofetărie și bar, din 

. 4 tre care unul se construiește pe 
” 4 pantele muntelui Hisarlîk, de pe 

ale cărui terase se va putea ad
mira minunata panoramă a ora
șului. Pe același munte șe va a- 
menaja un mare parc silvic, cu 
lacuri, colțuri zoologice, terenuri 
de joc pentru copii, ringuri de 
dans și alte locuri de odihnă. 
La poalele muntelui se va cons
trui un cinematograf în aer liber 
cu 1.200 de locuri. Pe bulevar
dele principale se vor clădi 10Q 
de blocuri de locuințe cu peste 
2.000 de apartamente. In oraș 
se vor construi, de asemenea, 
încă un teatru, un cinematograf, 
magazine. Complexul balneologie 
existent se va complecta cu un 
mare sanatoriu și 15 noi case 
de odihnă.
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4 STEAGUL ROȘU

Wrjpettiwle lolrtiririi 
кшіш dintre țările socialiste

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Volumul schimburilor comer
ciale între U.R.S.S. și țările de 
democrație populară din Europa 
urmează să crească în medie de 
1,5—2 ori în următorii cinci 
ani, scrie în ziarul „Izvestia" 
economistul A. Polienko.

Comentînd perspectivele cola
borării economice dintre țările 
lagărului socialist, perspective 
oglindite în proiectul de Pro
gram al P.C.U.S., Polienko sub
liniază că baza economică de a- 
celași tip a țărilor respective 
creează condițiile pentru relații! 
economice de tip nou, pentru di
viziunea internațională a muncii 
în cadrul lagărului socialist.

Uniunea Sovietică primește de 
pe acum și va continua să pri
mească în cantități mereu cres- 
cînde din țările socialiste euro
pene cele mai variate utilaje, a 
căror fabricație este tradițională 
pentru aceste țări și corespunde 
specializării industriei lor.

In acordurile comerciale sînt 
planificate livrările de materii 
prime șl combustibili în cantități 
necesare asigurării nivelului pro
ducției industriale fixat pentru 
anii 1961—1965. Printre altele, 
Uniunea Sovietică, ca țară care 
dispune de cele mai mari re
zerve de combustibil, va livra 
în decurs de cinci ani țărilor so
cialiste din Europa peste 55 mi
lioane tone de țiței.

Aceste date, ca și altele, subli
niază autorul articolului', de
monstrează că comerțul exterior 
între țările socialiste servește 
catizei dezvoltării lor industriale 
stabile și planice, întăririi po
tențialului' lor industrial, puterii, 
și prestigiului lor. Tocmai a- 
ceasta, scrie Polienko, constituie 
una din manifestările marilor ,a- 
vantaje ale sistemului' socialist.

ÎN SCOPURI PROVOCATOARE

Ș. U. A. continuă să transfere 
în Europa

trupe

NEW YORK 8 (Agerpres)
Urmînd calea agravării conti

nue a situației internaționale 
S.U.A. continuă să transfere în 
scopuri provocatoare trupe în 
Europa.

Potrivit agenției United Press 
Internațional, Ministerul de Răz
boi, al S.U.A. a declarat la 7 sep
tembrie că la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni în Europa „va fi trimis 
un grup de parașutiști alcătuit din 
1.884 de oameni". In cea de-a 
doua jumătate a lunii septembrie 
acest grup va participa la mane
vrele N.A.T.O.

Referindu-se la un comunicat 
al Ministerului de Război, agen
ția arată că, în afară de acești 
parașutiști, S.U.A. vor trimite în 
Europa 130 de avioane de vînă- 
to are și 100 de avioane de trans
port.

> r Q

Cel de-al 93-lea Congres 
al T. U. C.

PORTSMOUTH 8 (Agerpres).
La 7 septembrie cel de-al 93- 

lea Congres anual ;al tradteunio- 
nurilor britanice (T.U.C.) a tre
cut la discutarea problemelor 
politicii externe și apărării An
gliei.

La congres au fost criticate 
aspru politica de reînviere a mi
litarismului vest-german și hotă- 
rîrea guvernului englez de a pu
ne la dispoziția Bundeswehruluî 
poligoane militare de instrucție.

Inttinife întee N« S. Hrușcîov 
și J, Nehru

MOSCOVA 8 (Agerpres) — 
JASS transmitea

La 8 septembrie la Kremlin a 
avut loc o întîlnire între Nikita 

>Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S'.S., șî 
Jawaharlal Nehru, primul mi
nistru al Republicii India.

Nikita Hrușciov șî Jawaharlal 
Nehru au continuat schimbul 
sincer de păreri în problemele 
de actualitate ale situației inter-.

—----- o— —

„Unitatea frajeascâ a popoarelor 
forță puternică41noastre este o

BUDAPESTA 8 (Agerpres). 
Ziarele din R. P. Ungară a- 

cordă în continuare atenție deo
sebită vizitei pe care a făcut-o 
în R. P. Ungară delegația de 
partid și guvernamentală a R- P. 
Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-DeJ. Pe 
primele pagini presa de ieri re
latează despre solemnitatea sem
nării documentelor și festivita
tea de rămas bun de la Gara 
de vest, cuvîntările rostite de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Jănos Kâdâr la mitingul 
din fața gării, trecerea trenului 
special prin Szolnok și punctul' 
de frontieră Lokoshâza.

Ziarul „Nepszabadsâg" orga
nul central al P.M.S.U., publică 
un articol de fond intitulat „îna
intăm- împreună spre viitorul 
strălucit". Referindu-se la legă
turile dintre popoarele romîn și 
ungar ziarul scrie, printre al-

La sfîrșitul săptămînii trecute 
Pentagonul anunțase că în Europa 
„sînt trimise patru grupuri de 
avioane de vînătoare cu reacție 
care dispun de 72 de aparate". 
„La sfîrșitul săptămînii trecute,; 
arată agenția; a fost exprimată 
părerea că aceste avioane cu reac
ție vor rămîne probabil în Eu
ropa ca întăriri în legătură cu
criza Berlinului".

Conferința internațională pentru reglementarea 
problemei laoțiene

GENEVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Se apropie de sfîrșit discuta
rea problemelor legate de pro
iectul de acord pe care îl elabo
rează participanții l,a conferința 
internațională pentru reglemen
tarea problemei laoțiene. Pe de 
o parte, conferința a aprobat 
deja proiectul de declarație cu 
privire la neutralitatea Laosului. 
Subliniind cu satisfacție faptul 
că conferința de la Geneva a- 
vansează, observatorii politici 
consideră totuși că ritmul lucră
rilor conferinței ar putea să fie 
mai accelerat avîndu-se în vede
re îndeosebi necesitatea rezolvă
rii cît mai grabnice a problemei 
laoțiene.

Pentru ce însă conferința nu 
folosește toate posibilitățile sale? 
Cine și în ce fel tergiversează 
reglementarea problemei de im
portanță vitală pentru poporul 
Laosului, pentru întreaga Asie 
dte sud-est ? Ședințele conferin
ței de la Geneva sînt închise. 
Din convorbirile cu membrii di
feritelor delegați^ din știrile ca- 

naționale și în problemele extin
derii și întăririi continue a co
laborării dintre Uniunea Sovie
tică și India.

La .întîlnire au participat 
Alarei Ksjșîghin, prim-vicepreșe- 
jdiirte al Consiliului de miniștri 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și alte persoane ofil- 
ciafe.

tele: „Unitatea frățească a po
poarelor noastre este o forță pu
ternică, care nu poate fi zdrun
cinată de nici o intenție Josnică, 
deoarece trecutul îndelungat de 
mizerie, pe care ni l-.au agățat' 
de gît foștii domni, s-a încheiat 
cu victoria puterii populare". 
„Interese și țeluri deosebite nu 
avem, atît poporul romîn cît și 
poporul ungar se străduiesc din 
toate puterile să creeze bazele 
socialismului, se îndepărtează 
într-un ritm furtunos de trecu
tul de mizerie și se apropie de 
viitorul plin de speranțe".

Articolul relatează apoi despre 
unitatea de vederi și în cele mal 
importante probleme internațio
nale!, In încheiere, ziarul scrie 1 
„Prietenia frățească dintre po
porul ungar și poporul romîn, 
care s-ă întărit și mai mult în 
urma vizitei delegației de partid 
șî guvernamentale conduse de 
tovarășul Gheorghiu-Dej, este 
o parte îmcgrantă importantă a 
unității ideologice, politice și e- 
conomice a lagărului socialist".

Toate ziarele publică și textul 
telegramei adresate de către to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej șî Ion Gheorghe Maurer to
varășilor Istvân Dobi, Jănos Ra
dar și Ferenc Miinnich.

----- O-----

Epidemie în Taivan
PEKIN 8 (Agerpres).
Agenția China Nouă anunță 

că în diferite regiunî ale Tarva- 
nului bîntuie o epidemie de en
cefalită. Direcția provincială a 
ocrotirii sănătății publice din 
Taivan a anunțat recent că din 
cele 384 de persoane bolnave de 
encefalită 100 au și murit.

re pătrund în presa locală și 
străină reiese că lucrările confe
rinței sînt tărăgănate din cauza 
poziției puterilor occidentale. Să 
luăm ca exemplu chiar ultimele 
cîteva ședințe. Delegații Franței 
și S.U.A. caută cu încăpățînare 
să obțină crearea unei serii de 
grupuri permanente de inspec
ție care, de fapt, ar dubla auto
ritățile laoțiene, amestecîndu-se 
în treburile administrației loca
le. Respingînd astfel de încer
cări, reprezentantul Laosului, 
Folsena, a subliniat că poporul 
țării sale, care a adus mari jert
fe în lupta împotriva domina
ției străine, nu va accepta nici
odată să i se impună vreo tu
telă. Laoțieniî, a continuat Fol
sena, sînt cei interesați în prii 
mul rînd ca patria lor să fie un 
stat neutru și de aceea autorită
țile laoțiene și nu „grupurile de 
inspecție" străine trebuie să aibă 
grijă de respectarea suveranită
ții și neutralității Laosului.

Delegații țărilor occidentale 
s-au situat pe o poziție care nu 
corespunde spiritului vremurilor 
șî în problema adoptării hotărî-

Itedawlia Віговіві Шеіаііи Genele а Ші 
Ліл Fiaala

PARIS 8 (Agerpres).
Biroul Confederației' Generale 

I a Muncii din Franța a dat pu- 
I blîcității o declarație în care 
I cheamă toate organizațiile afi- 
■ liate, pe toți activiștii sindicali, 
’ pe toți oamenii muncii (din Fran

ța să sprijine apelul Federației 
Sindicale Mondiale pentru în
cheierea tratatului dte pace ger
man șî rezolvarea, pe această 
bază, a problemei statutului Ber
linului occidental.

Administrația lui de Gaulle, 
se spune în declarație, se află 
în primele rînldurî, ale celor ce 
se pronunță împotriva unor tra
tative cinstite în vederea regle
mentării problemei germane și 
a problemei Berlinului occiden
tal.

Autoritățile franceze intrînd în 
cîrdășie cu guvernul revanșar
zilor din Germania occidentală 
care emit pretenții teritoriale fa
ță ie toate țările vecinfe cu Ger-

Imperialiștii americani intensifica 
intervenția ка Laos

din ciankaișiști. In luna augustHANOl 8 (Agerpres).
Punînd la cale planuri de ex

terminare a trupelor patrioților 
Iaoțieni staționate de-a lungul 
fluviului Mekong și a autostră
zii nr. 13, gruparea din Sa- 
vannaket ,a concentrat zeci de 
batalioane de trupe regulate și 
sute de companii de parașutiști 
pentru desfășurarea unei acti
vități diversioniste, a declarat, 
după cum relatează ' Agenția 
vietnameză de informații, K. Sî- 
fandon, purtătorul de cuvînt al 
înaltului comandament al forțe
lor .armate Neo Lao Haksat.

Totodată, a arătat el, clica re
belă face tot ce-i stă în putință 
pentru a zădărnici tratativele 
tripartite de la Na Mon.

Purtătorul de cuvînt a subli
niat, îndeosebi1, intensificarea in
tervenției armate împotriva Lao
sului din partea S.U.A. șî a sa
teliților lor din Tailanda și din 
Vietnamul de sud. In prezent! 
sute de ofițeri din armata S.UîA. 
conduc atacurile armate Împo- 

.ftrîva trupelor guvernului lao
țian și a trupelor Neo Lao Hak
sat. Avioane cu reacție ameri
cane efectuează necontenit zbo
ruri cu misiunea de a mitralia 
și bombarda comunele. La una 
din operațiunile militare între
prinse dte trupele rebelilor lao- 
țienî în localitatea Huoii Sai, si
tuată la nord de Luang Pra- 
bang, a participat un batalion 
format în cea mai mare parte

rilor în Comisia internațională. 
Ele au încercat în cursul ședin
țelor să opună principiului una
nimității, singurul rodnic, după 
cum arată practica internațio
nală modernă și singurul posi
bil, principiul adoptării hotărî- 
rilor prin majoritate de voturi. 
Se înțelege că participanții la 
conferința de la Geneva nu au 
putut să fie de acord cu o a- 
semenea propunere.

In sfîrșit, încă un exemplu : 
la ședința din 6 septembrie re
prezentanții S.U.A., Canadei, 
Tailandtei au încercat să reducă 
la minimum dacă nu să lichide
ze întru totul instituția copreșe
dinților Conferinței de la Gene
va. Chiar și reprezentantul Ma
rii Britanii, Macdonald s-a pro
nunțat împotriva acestor încer
cări.

Pe culoarele Palatului Națiu
nilor se consideră că un mod de 
abordare mai realist și mai con
structiv a problemelor de către 
delegațiile occidentale ar apro
pia mult momentul rezolvării 
problemei laoțiene. 

mania, poartă răspunderea pen
tru primejdia unei noi agresiuni 
împotriva tuturor acestor țări, 
împotriva Franței1, primejdie de 
care n-a uitat poporul francez.

Clasa muncitoare franceză, 
care a luptat împotriva ocupan- 
ților hitleriști1, se spune mai de
parte în declarație, se va afla 
în primele rînduri ale luptei 
pentru tratative în scopul înche
ierii tratatului de pace cu cele 
două Germanii și a rezolvării 
pașnice a problemei Berlinului 
occidental, care trebuie să înce
teze de a mai fi o bază de pro
vocări pentru .ațîțătorii la război.

Din cauza pregătirilor de răz
boi și a sporirii bugetelor mili
tare, se spune în încheierea de
clarației, Confederația Generală 
a Muncii din Franța amintește 
că a hotărît să sprijine pe toate 
căile planul dezarmării generale 
și controlate propus la O.N.U. 
de guvernul sovietic.

au fost trimise în Laos cinci bata
lioane ale trupelor tailandeze și 
filipineze puse sub comanda o- 
fițerilor americani. De-a lungul 
frontierei laoțiene sînt concen
trate numeroase trupe tailande
ze și sud-vietnameze.

Toate acestea, a declarat pur
tătorul de cuvînt al înaltului co
mandament al forțelor armate 
Neo Lao Haksat, dovedesc că 
imperialiștii din S.U.A. și lacheii 
lor extind operațiunile militare 
din Laos și se pregătesc să de
clanșeze uit nou război agresiv 
în această parte a lumii.

PROGRAM DE RADIO
10 septembrie 1

PROGRAMUL I. 8,00 Șc^l'a 
și viața, 8,30 Muzică populară 
romînesacă, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 11,30 Vor
bește Moscova! 12,00 Program 
muzical la cererea oamenilor 
muncii aflați în stațiuni de o- 
dihnă, 13,10 De toate pentru toți, 
14,00 Vitrina cu noutăți dte mu
zică ușoară, 14,50 Din cele mai. 
bune programe muzicale alcătui
te de ascultători, 16,45 Muzică 
de estradă, 19,00 Concert de mu
zică populară romînească, 19,30 
„Melodii... melodii" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 
20,00 Festival internațional 
„George Enescu"—1961. Trans
misiune de la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. a operei „Bo
ris Godunov" de Musorgskî. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzică 
ușoară, 8,30 Clubul voioșiei, 
9,00 Melodii populare romînești, 
10,00 Fragmente din opera „Tra- 
viata" de Verdi, 10,30 Revista 
presei străine, 11,00 Festival in
ternațional „George Enescu" — 
1961. Transmisiune din Sala 
Palatului R.P.R. a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii sovietice, 13,40 Muzică 
ușoară interpretată de Danielle 
Darieux, 14,30 Cine știe cîștigă, 
16,30 Muzică populară romî
nească, 17,15 Din noile versuri! 
ale poeților noștri, 18,25 Arii 
celebre, cîntăreți celebri, 19,30 
Album de romanțe, 20,05 Muzi
că de dans, 21,15 Antologie cla
sică : Jack London, 21,30 Mu
zică de dans.

---- O------

CINEMATOGRAFE
10 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Revista visurilor; AL. 
SAHIA: Libelula; PETRILA: 
Adio copilărie; LONEA : Viraj 
în noapte; ANINOASA : Cora
bia zburătoare; VULCAN : Se
tea; LUPENI : Circul.
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