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Sărbătorirea veteranilor

zile o

mai vechi se 
multă prețuire, 

electricianului 
Ștefan, al 

mecanic Dra-
înălțarea noilor 
din cartierul

de pe

Proletari din toate țărilț,

a 1 Anul XIV 
XIX Nr. 4007

Succese ale muncitorilor constructori

ÎN RITM SUSȚINUT
Constructorii 

șantierul Lupeni desfă
șoară în aceste 
însuflețită întrecere pen
tru finisarea exterioară a 
blocurilor Viscoza și ri
dicarea noilor blocuri din 
cartierul Braia II.

Un deosebit succes a 
fost obținut de harnicile 

b brigăzi de tencuieli ex
terioare de la blocurile 
Viscoza. 
în urmă :

, brigăzile lui Dodoc Ște- 
W facvtj^x Pirciu Dumitru 

execută ultimii metri gă- 
trați de tencuieli exte
rioare la blocul 5, iar 
brigăzile lui Arpad Al
bert, Vischi Iosif și Cris- 
tache Constantin încheie 
zilele acestea tencuirea 
exterioară a blocului 11 
Cu aceasta se încheie 
complet lucrările de fi
nisare exterioară a tutu-

clădite cu ani 
In prezent

ror blocurilor din cartie
rul Viscoza.

Succese frumoase obțin 
constructorii acestui șan
tier și la 
blocuri
Braia II. Astfel, brigada 
zidarului
execută în prezent zidă
ria etajului 4 de la blo
cul E. 1, brigada lui 
Pop Alexandru a termi
nat zidăria etajului I la 
blocul E 2, Stoica 
tantin a început 
ridicarea zidăriei 
lui I la blocul F, 
lele acestea brigada 
Arpad Albert va trece la 
primele lucrări de zidă
rie de la parterul ma
relui bloc D. Toți cons
tructorii sînt hotărîți să 
muncească în așa fel în- 
dt pîjă la sfîrșitul anu
lui aceste blocuri să fie 
terminate complet.

Sandu Tudor

Cons- 
acum 

etaju- 
iar zt- 

lui

Angajamente mobilizatoare
cons- 

orașul 
cons- 

cu 97

La șantierul 6 
trucții nr. 1 din 
Petrila, unde se 
truiesc 3 blocuri
apartamente și o centrală 
termică, zilele acestea s-a 
ținut o consfătuire dc 
producție în care s-a fă
cut bilanțul realizărilor.

Cu acest 
de brigadă

prilej, șeful 
Budică Ghe-

orghe s-a angajat 
execute împreună cu or
tacii săi zidăria blocu
lui A depășind sarcina 
de plan cu 30 m.c. de 
zidărie. Lungu Traian, 
șeful brigăzii de beto- 
niști și montări de pre
fabricate, s-a 
va monta un 
fîșii peste 

plan,

La preparația Lupeni, 
muncitorii 
bucură de

Numele
Benkovics 
maistrului
gomir Ioan, preparatoru
lui Dumitrescu Alexan
dru. al lăcătușului Ugron 
Iuliu este scris și în re
gistrul 
toți au 
puse la 
re al 
piepturile multora stră
lucesc înalte 
Comunistul 
Ștefan de 
primit Ordinul 
clasa a III, încă de acum 
cinci ani. Un alt vete
ran, Dumitrescu Alexan
dru, șeful unei harnice 
brigăzi de preparatori, a 
primit înalta distincție

de inovații și 
avut fotografiile 
panoul de onoa- 
preparației. Pe

distincții.
Benkovics 

exemplu a 
Muncii

Ordinul Muncii clasa III- 
a în acest an, cu prile
jul Zilei minerului.

In 
tită 
acei 
bine 
în secțiile preparațiel au 
fost sărbătoriți 
Toți veteranii, 
Munteanu loan, 
zatorul Deak 
cisc, muncitorul 
teanu Lazăr, laborantul 
Koszta Gheza și ceilalți 
și-au exprimat recu - 
noștința pentru prețuirea 
de care se bucură cînd 
fiecărui veteran i s-a în- 
mînat cîte o plachetă pe 
care scria : „Pentru 25 
ani de activitate în pro- 
ducție“.
VOICHIȚA GLOBARU 

planificatoare

sala de ședință 
de sărbătoare 
care au muncit 
de un sfert de veac

recent, 
sudorul 
vulcani- 

Fran- 
Mun-

Minerii de la sectorul 1 al exploatării miniere Vulcan, îndr&-; 
gesc și stimează mult pe maistrul minier Frățilă Roman. Bine pre
gătit profesional și apropiat de oameni, el îndrumă judicios activi- 1 
tatea schimburilor. In acest fel abatajele din revirul său sînt bins 
aprovizionate, iar împărțirea oamenilor pe 
deauna corespunzătoare.

IN CLIȘEU: Maistrul minier Frățilă 
schimbul minerului Pălălăii Petru în sala de pontaj.

------------------- 0---------------- _

PE TEME ACTUALE

locuri de muncă este

Roman in discuția

Corpul B de la institui 
trebuie terminat I

tot-

cu

Cupa pionierilor
A devenit o tradiție ca în 

fiecare an, în zilele lui august, 
cînd elevii se află în vacanța 
de vară, să se organizeze pen
tru ei competiții sportive, di- 

. ferite jocuri pionierești, con- 
cursuri cultural-artistice.

Anul acesta. întrecerile fi
nale dintre tabere s-au dispu
tat sub semnul unor lupte 
dîrze, pasionante. Astfel, faza 
finală la fotbal s-a disputat 
între echipele taberelor din 
Aninoasa, tabăra nr. 1 din Pe
troșani 
tabăra 
(școlile

’ petiția 
bara din Aninoasa. Tot tabă
ra din Aninoasa a cîștigat și 
competiția șahistă prin pio
nierii Buftea Dorin și Kele 
Emeric.

In cadrul concursurilor de 
orientare „Drum ascuns" pe 
tema „Valea Jiului 1944-1962“ 
au • participat peste 110 pio
nieri și școlari. Concursul s-a 
desfășurat pe traseul Petro
șani — Cabana Rusu. Și acest 
concurs a fost cîștigat de ta
băra din Aninoasa, care par- 
ticipînd cu două detașamente 
de pionieri a totalizat 570 
puncte. La descoperirea tra
seului, găsirea celor 11 plicuri 
și darea răspunsurilor corecte 
la întrebările din ele s-au e- 
vidențiat pionierii Ruja Mir
cea și Ruja Alexandru din A- 
ninoasa, Hăbagan Florica, 
Kotva Viorel și Vesa Viorel 
din Petrila și Cucu Emil din 
Petroșani.

S-a organizat, de aseme
nea. concursul „Cine știe cîș- 

<^tigă“ pe tema „23 August 
^1944 — 23 August 1962“. De

AUREL SLABII 
instructor al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani

(Casa 
nr. 2
nr. 2 

a fost

pionierilor) și 
din Petroșani 

și nr. 3). Com- 
cîștigată de ta-

(Continuare în pag. 3-a)

angajat că 
planșeu de 
sarcina de
Kiss Alex

andru șeful
nei brigăzi de 
dulgheri șî-a luat 
angajamentul, ca 
la lucrarea pe 
care o execută 
să facă o econo
mie de 10 kg. 
cuie și Vî m. 
scândură și 
termine dulghe- 
ria la blocul A 
cu o zi mai de
vreme.
PETRU GĂINĂ 

supraveghetor 
preparația Petrila

(

U"

C- 
să

Depășirile față de plan realizate de minerii 
din schimbul condus de Niculuță Gheorghe se 
ridică lunar Ia 15—18 la sută. Ce se remarcă 
în mod 
sectorul 
pe care 
tinuă a

deosebit la acest schimb harnic de la 
II al minei Uricani este activitatea 
o depune pentru îmbunătățirea con- 
calității cărbunelui.

învă- 
clădi- 
Insti- 
foarte
Cum

Se apropie noul an de 
țămînt universitar, dar 
rea amfiteatrului de la 
tutui de mine mai are 
mult pînă să fie gata !
rămîne însă atunci cu terme
nul de dare în folosință la 15 
septembrie ?

Construcția acestui obiectiv 
important — corpul B de în- 
vățămînt cu amfiteatru — de 
la Institutul de mine durează 
de mult timp. Sarcina trasată 
constructorilor este de a pre
da întreaga clădire la 15 sep
tembrie, pentru 
să aibă cele mai 
de învățătură.

Multe greutăți 
învinse la construcția _____
obiectiv. Dar, din păcate nici 
fundația pe piloni și terenul 
stîncos, nici ploile din primă
vară nu au produs atîtea greu
tăți cît au făcut... unii oameni ! 
Unii, din simplă delăsare, so
cotind că mai este timp... iar 
alții pentru că nu au înțeles 
toată urgența executării aces
tei lucrări.

In prezent, se lucrează 
toată clădirea corpului B. 
toate acestea se avansează 
cet, pentru că sînt puțin: 
meni repartizați pe acest 
Clădirea nu este 
zent acoperită

ca studenții 
bune condiții

au trebui»; 
acestui

in
Cu 
în- 
oa 
lot.

nici în pre- 
complet. iar

50 OO OO OO OOOO 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 OOOOOOOOCaCCOOOOOOOO 20 00 00 00 00 00 OOOO CO 00 CO <500000 0000 030000 00 00 
8

8
8

8
8

8
8
8

8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

8
o
8
8
8
8

8
8

8
8
8

Valerian ar fi vrut să-și îm
părtășească gîndurile ortacilor 
însă pe cînd ieși din biroul sec
torului nu mai găsi pe nimeni 
Mergea tăcut pe stradă, făcînd 
diferite calcule în minte. Ardea 
de dorința să se sfătuiască cu 
cineva. Dar cu cine ? Nu irt- 
tîlni pe nici unul dintre ortaci, 
așa că lăsă lucrurile pentru a 
doua zi.

...In sala de apel a minei ii 
întîlni pe Ticău Vasile, 
earn Sebastian și Răfăilă 
toți din brigada sa. De 
văzu li se adresă :

— Benedic n-a venit ?
— II așteptăm și noi, 

să sosească din moment în mo
ment.

După ce-și aranjă casca de 
miner, continuă :

— Astăzi o să ne încercăm 
puterile cu noii stîlpi metalici, 
începem armarea cu stîlpi hi
draulici. Tare-s curios... Dar 
uită-te că vine și Benedic.

După pontaj întregul schimb 
s-a îndreptat spre puțul princi- 

aprins. 
ingîn-

Cojo- 
Vasile, 
cum ii

trebuie

EMOȚIILE AU
mat cu stîlpi hidraulici. Parcă 
auzea zgomotul crațerului mo
dern. Deodată se opri locului și 
se adresă celor de față :

— Voi ce părere aveți, o să 
facem treabă bună cu noul sis
tem de armare ?

— De ce să nu facem? Dot*r 
w sintem 
alții...

— Nu 
angajat să 
în frontal, 
scoatem două fîșii în fiecare zi- 
Așa că nu-i glumă. Cu toții tre
buie să muncim serios.

Ortacii îl aprobară.
In acea zi întregul schimb a 

trecut prin momente de emoții. 
Pentru prima dată in abatajul 
frontal se arma cu stîlpi- hidrau
lici cu grinzi în consolă. An 
cerut 4 atmosfere de aer com
primat pentru împănarea 
lor. La un moment dat 
spuse ■

— Strașnică treabă, 
meargă minunat.

Urmau să puște pe crațer. Ar
deau de nerăbdare să vadă cum 
o să funcționeze crațerul modern

noi mai slabi ca

uitați că eu m-um 
pușcăm de două ori
Asta înseamnă să

stîlpi- 
cineva

o să

oare

TRECUT...
după pușcare. Va transporta 
tot cărbunele pușcat ?

De noul sistem de armare 
în abatajul frontal condus de 
Tărînă Valerian, de la sectorul 
III al minei Vulcan, se inte
resau mulți mineri. întrebările 
nu mai conteneau: „Cum merge 
cu armarea ? StîlpH sînt greu 
de manipulat ? Se poate pușca 
de două ori în frontal într-o 
zi“. Toți primeau răspunsuri a- 
firmative. Unii însă se arătau 
neîncrezători.

Neîncrederea a fost spulberată 
cînd pe graficul de producție, în 
dreptul numelui lui Țarină Va
lerian cifrele trecute zi > de zi 
arătau plusuri din ce în ce mai 
mari de cărbune.

Acum dacă stai de vorbă cu 
im miner din brigada lui Țărină 
Valerian îți vorbește de
sistem de armare ca de un lucru 
obișnuit: \

— Merge frumos treaba. Stîl- 
pii sini ușori. Pușcăm de două 
ori într-o zi. Sub normă n-am 
rămas niciodată. Am- realizat și g 

104 lei cîștig pe post de miner, g 

Așa că nu ne putem pltnge...
F. NICU

nou!
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pal. Minerii discutau
Șeful de brigadă părea 
durat, lși imagina abatajul ar-
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conducerea șantierului 6 
troșani are intenția să 
trimită încă din dulgherii lui 
Grener Matei și la lotul Pei 
trila... Tot așa, de aici au fost 
luați doi tinichigii care exe- . 
cutau copertinele și jgheabu
rile și trimiși tot la Petrila!. Tn 
acest timp, plouă în clădire șl 
se strică lucrările de ipseserie! 
Ce cîștig este acesta ?

Lotul de aiei duce lipsă de 
zidari, pietrari pentru placa
rea cu piatră a parterului clă
dirii. de tencuitori exteriori' 
(nici nu s-au început tencuîe- 

Tile exterioare), în schimb con
ducerea șantierului 6 intențio
nează — pe ce temei oare ? — 
să scoată de aici brigada lui, 
Ciurică Stere sau a lui Volfi 
Ioan și s-o trimită tot la lotul 
Petrila.

Pentru a urgenta construc
ția acestui obiectiv, deosebit ; 
de important — căci începe-' 
rea anului de învățămînt uni
versitar bate la ușă — este ne
cesar ca conducerea șantieru 
lui 6, împreună cu conducerea, 
grupului de construcții din 
Valea Jiului să ia de urgență) 
o seamă de măsuri tehnico^or- 
ganizatorice care să ducă la 
reducerea duratei de execuției 
a lucrării respective. Astfel,; 
sînt necesari 600 m. p. schelă' 
metalică, 30 tone praf de pia’j 
tră și două, trei brigăzi de t'en-j 
cuitori pentru a începe și exe- 
cuta tencuielile de fațadă pînă 
mai permite timpul, trebuie i 
1.000 m. p. geamuri de 3 nfflî. 
grosime și 300 m. p. geamuri 
semicristal. apoi 12 tone de 
ipsos, 600 kg. vopsele de ulei, 
oxizi praf, iar B.U.T. Livezerrf 
să execute neîntîrziat toate' 
grilajele și construcțiile meta
lice.

Intensificând 
aprovizionând 
cu materialele 
crea condițiile
ca lucrările de Ia acest obicei 
tiv important să fie mult ur
gentate. Totul depinde de mă i 
șurile conducerii grupului de 
construcții.

ȘTEFAN MIHAI

mil

activitatea șl 
lotul respectiv 
necesare, se pot 
necesare pentru

Citiți în pag. IV-a 

•Lucrările Comitetului ce
lor 18 state 
zarmare.

• Festivitățile 
cu prilejul 
independenței
Trinidad și Tobago.

• Marea sărbătoare a po
porului vietnamez.

pentru de-

organizate 
proclamării 

insulelor



De toate pentru toți
Seara se coboară alene In a- 

ceste ultime zile ale lui au
gust. Și totuși... aceste zile, 
poate în ciuda faptului că 
sînt ultimele de vară sînt foar
te călduroase și însorite.

In astfel de zile, cu soare 
mult, o baie la ștrand te în
viorează, îți dă puteri noi de 
muncă, te întărește.

De aceea, în zilele cu soare 
ștrandurile devin neîncăpătoa
re. Energeticienii de la Paro- 
șeni au ștrandul lor cu care 
se mîndresc. Și pe bună drep
tate.

După orele de muncă este 
necesară o destindere. Bazi
nul de înot le stă la dispoziție.

RÂND
Construit din 

ne, bine amenajat și îngrijit, 
el oferă iubitorilor de înot 
posibilitatea practicării aces
tui frumos sport

Nelipslții ștrandului slnt șl 
cei mai buni săritori de la 
trambulină. Cine slnt ei ? Să 
facem cunoștință: electricia
nul Călugăru Mlhai, mecani
cul Mihăilescu Florin și fo
chistul Lami Ștefan. Lor li se 
alătură micii curajoși Nelu și 
Gică. II concurează pe prie
tenii lor mal mari. Și 
poate spune că nu cu

Poate miine... mai 
Așa se nasc campionii.

D. GHIONEA

resurse inter-

nu se 
succes 
știi I ?

0

Adversarul lui Capablanca
In 1925 cubanul Joși Râul 

Capablanca, campionul lumii 
la șah a vizitat Moscova și 
Leningradul, unde a dat 
va simultane. In cursul 
simultan, Capablanca n-a 
șit să-și salveze poziția, 
adversarul său era 
In virstă de numai

cîte- 
unui 
reu- 
deșl

un băiat 
14 ani.

Cine este ? — a Întrebat cam
pionul mondial. I s-a răspuns : 
un elev de școală din Lenin
grad, Mișa Botvinik... El a de
venit apoi de șapte ori cam
pionul U.R.S.S. și de 5 ori 
campionul lumii la șah.

Se poate spune că într-ade 
var ziua bună, de dimineață 
se cunoaște.

I

Peștera Pojarul Poliței

populare din Japo 
sărbătoarea „Saku- 
adică a vișinilor. In 
există o specie anu- 
vișini care nu dă

---------------©---------------

Sărbătoarea vișinilor în Japonia
Una din cele mal frumoase 

sărbători 
nia este 
riei“ — 
Japonia 
mită de
roade, arborele fiind cultivat 
numai pentru florile sale mi
nunate. Și încă o ciudățenie:

_=©=_ ------- .
INSTANTANEU

LA FRIZERIE
— Cît plătesc ? — 

trebat frizerul după 
tuns.

— 66...
Am rămas uimit. E 

nu mi-a răspuns cel care 
tuns, ci un altul aflat la 
să, însă totuși am rămas 
dumerit: cum și de ce 
mai 66 (mă gindeam la leii)

Curind însă m-am dumirit 
că nu e vorba de prețul tun
sorii, ci de eu totul altceva. 
Și anume de jocul de cărți 
șaizeci si șase. In momentul 
în care întrebasem eu de preț. 
unul din frizerii 
cărți răspundea 
partenerului său (secondat de 
un chibiț 1) că a făcut suma 
cerută: 66 și astfel a cîști- 
gat partida, 
mult de 
de alta 
bucuria

Scena 
dacă n-a decurs în modul re
dat, in parte e autentică și 
e autentică în ceea ce e prin
cipal : in timpul serviciului 
mai mulți frizeri joacă cărți. 
Așa că uneori (am spus u- 
neori !) se întîmplă ca cel ce 
intră spre a fi servit trebuie 
să aștepte cîte puțin, alteori 
frizerul care te bărbierește 
sau te tunde lucrează cu o 
iuțeală atît de mare (se gră
bește omul să-și reia locul la 
masa de cărți I) îneît te apu
că groaza văzînd sclipirile ra
pide și prea puțin încuraja
toare ale briciului. N-avem 
nimic împotriva jocului de 66, 
dar avem o revervă: să nu se 
joace în frizerie în timpul 
serviciului, deoarece în acest 
fel calitatea lucrului executat 
lasă mult de dorit.

Jocul de 66 se practică mai 
ales la frizeria unitatea nr. 11 
aparținînd cooperativei „Jiul**. 
Ar fi bine ca pe viitor să nu 
se mai practice, iar timpul de 
lucru să fie folosit din plin 
pentru deservirea promptă și 
conștiincioasă a clienților.

V. CIOBOTEA

am 
ce

• ••

în-
m-a

drept că 
m-a 
ma
ne- 

toc-

care juca 
triumfător

M-am bucurat 
izbînda frizerului, nu 
dar să mă bucur de 
altuia !
de mai sus, chiar

Nave din piese prefabricate
Specialiștii sovietici au în

ceput să construiască nave 
din piese prefabricate de be
ton armat. Noile debarcadere 
și nave de paza și control se 
construiesc aproape de două 
ori mai repede decît cele din 
lemn, iar durata lor de ser 
viciu a crescut de la 12—ÎS 
pînă la 60—70 ani.

duri bogate, ciorchini de struguri 
împietriți boabă lingă boabă, ani
nați uneori de dtc o tijă alteori 
prinse direct de pereți.

In jur și pe zeci de metri •• . 
față se înșiruie formele rotunjite 
ale unor puncte necunoscute, 
vărsate din înălțime 
dență pe 
cu lumea 
gera.

Dintr-o 
riei totul 
fața unei 
de lut roșu. Doar sus pereții a*

florile vișinului japonez nu 
durează decît o săptămînă pe 
an. Această săptămînă din 
luna iulie este sărbătorită de 
întregul popor. Toate străzile 
sînt atunci împodobite cu 
crengi pline de flori tranda
firii de vișini și ramuri cu 
flori confecționate din hîrtie 
de artiști pricepuți.

Tot in luna iulie, la 7 ale 
lunii, are loc în întreaga țară 
sărbătoarea tinereții, numită 
șl ziua stelelor. In această zl, 
copiii și tineretul taie bețe 
lungi de bambus, de care lea
gă apoi fîșii 
multicolore. Pe 
sînt scrise cele 
poezii, cîntece 
mele unor stele. In tot timpul 
zilei, tinerii umblă veseli pe 
străzi și pe uliți 
bețe, iar odată 
serii și apariția 
tiile sînt desprinse de pe bam
bus și lăsate să zboare ca un 
dar pentru aștri.

Desen de Leonardo Da Vinci
La muzeul Ermitaj din Le

ningrad a fost descoperit un 
desen necunoscut a lui Leo
nardo Da Vinci, s-a stabilit 
că este o schiță pentru tablou) 
„Lupta de la Anghiari“. 
nefericire tabloul în cauză 
s-a păstrat.

Aparat original
Oamenii de știință din 

zerbaidjan au proiectat 
construit un âparat original 
pentru determinarea cantită 
ții de petrol și gaze din roci. 
Aparatul permite să se calcu
leze rapid și cu mare precizie 
rezervele de combustibil 
zăcăminte.

Aviația în ajutorul 
arheologilor

Aviația vine in ajutorul 
heologilor. Studiind fotogra
fiile malurilor fluviului Irtîș 
făcute din avion, istoricii au 
descoperit rămășițele a două 
orașe dispărute si contururile 
unor vechi sisteme de drenaj. 
Această descoperire va contri
bui la cercetarea istoriei Si
beriei.

Din 
nu

A-
Și

din

ar

mari ide hârtii 
aceste eșarfe 
mai frumoase 
vechi sau nu-

cu aeeste 
cu venirea 
stelelor hîr-

Urme organice într-un 
meteorit

Oamenii de știință sovietici 
au găsit urme microscopice 
de origine organică Intr-un 
meteorit pietros căzut in su
dul Ucrainei acum 93 de ani. 
S-a stabilit că tegumentele 
sporilor au însușirea remarca
bilă de a rezista la mari osci
lații de temperatură șl pre
siune. Cercetările efectuate 
lărgesc mult cunoștințele noas
tre despre viata din exteriorul 
Pămlntului.

Munții Bihorului sînt tăiați în 
inima Apusenilor ca o țară de 
sine stătătoare. Ape mari ca: 
Arieșul, Someșul și Crișul Negru 
îi izolează din toate părțile ca pe 
o antică și bine apărată cetate. 
Aici, în acest masiv sînt cunoscute 
peste 110 peșteri de la cele mici 
de cîțiva zeci de metri pînă la 
cele care depășesc 1 km.

Multe dintre aceste peșteri as
cund ghețari vechi de mii de ani 
(Ghețarul de la Focul viu, Casa 
de Piatră, ghețarele Borțigul și 
Scărișoara).

Cu cîțiva ani în urmă, în coas- mintesc ceva din bogăția de edi
ta pe creasta căruia se afla ves
tita Scărișoară, cercetătorii științi
fici au descoperit unul din cele 
mai frumoase monumente ale na
turii : peștera
Pojarul Poliței

Un coborîș de 
4 m. pe verti
cală, o pantă pu
ternic înclinată 
și un abis negru, 
din care răzbate 
într-un tîrziu e- 
coul înfundat al 
pietrelor prăvă
lite. Acesta este 
primul contact cu 
peștera. Jos te 
întîmpină o gale
rie largă de 4 
m. și înaltă de 
6 m., un lăculeț 
și cîteva coloane 
de un alb ima
culat, groase.
Pereții în schimb

sînt și 
parcă cindva pe 

o 
ciudată vegetație. 
De la gurguiele 
cele mai simple 
la rozete, cono
pide, perle, ră - 
murele toate se în
deasă unele în altele. De tavan 
spînzură o gigantică farfurie cir
culară pe care sînt aninate festiv 
zed de luminări- Podeaua este 
pardosită și ea cu aceeași dante
lărie.

Urmează o groapă de 4 m. adin- 
dme cu un lac pe fund, un ur
cuș anevoios pe verticală. Dintr-o 
dată spațiul se mărește. Pătrunzi 
într-o sală largă din fundul că
reia te întîmpină o cascadă ui
mitor de albă, ce contrastează 
puternic cu pereții sîngerii. Ea a 
fost formată dințr-un calcar moa
le (laptele de piatră) încremenit 
într-o scurgere înspumată, 
se desface apoi „galeria 
rilor“, o crăpătură înaltă 
van și lată cît să tred.

Din pereți se revarsă,

ei a

roșii

înflorit

care niă 
exterioară

re-
într-o abun- 

o comparație 
n-o poate su-

capătul gale-dată la
se termină. Te afli în 
prăpăstii adină, jilave

nioară.
Pe celălalt perete concrețiunile 

s-au transformat în mere și pere 
ale căror codițe sînt bine prinse

De aici 
strugu- 

fără ta-

în fal-
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ftîITlifllHl: Qhlar „(Lin toata inima
Cu cîteva zile în urmă, un 

ansamblu din Capitală a prezen
tat la Lupeni programul de es
tradă intitulat „Din toată ini
ma.. .“ Lupenenii, mari amator'1 
de spectacole, s-au prezentat în 
număr record, iar organizatorii, 
mari amatori de... încasări, 
vîndut bilete cu nemiluita, 
că a fost mulțumită toată 
mea : spectatorii pentru că

au 
Așa 
lu-

__  .... , „ au 
primit bilete (multi în picioare!}, 
iar organizatorii pentru că au 
primit bani. Dacă toți au fost 
mulțumiți, e-n regulă. Așa că 
n-o să avem de-a face nici cu 
organizatorii (ar cam trebui însă 
să aibă cineva „de-a face* cu ei 
pentru că nu e voie să vîndă 
bilete în picioare!‘) fi nici cu... 
toți spectatorii. Doar cu unii...

Curios, 
cei mai

Și ce credeți cu care? 
dar tocmai cu spectatorii 
mulțumiți.

Cu cîtva timp înainte 
ceperea spectacolului, 
arhiplină. Midți stăteau în 
doare. Printre ei fi Argbirescu 
loan, profesor la Paroșeni. Sta 
fi aftepta. Deodată însă aștepta- 
rea a luat sfir fit, bineînțeles, nu
mai pentru Argbirescu loan. Ve- 
nindu-i o idee a pornit la rea
lizarea ei. A trecut în grădina 
da vară apropiată fi fi-a adus 
de colo... un scaun verde. Ca la

de 
sala

in- 
era 
pi~

un semnal parcă, o parte din 
spectatorii aflați în picioare au 
pornit spre grădina de vară sa
și aducă scaune. In ordine cro
nologică deci lucrurile se rezumă 
astfel: a venit Argbirescu, i-a 
venit o idee, a plecat după un 
scaun, s-a întors cu el, au ple
cat alții, s-au întors și ei cu 
scaune. Așadar ideea profesorului 
Argbirescu a determinat o in
vazie de masă... după scaune, un 
adevărat exod către grădina de 
vară. Cei plecați acolo s-au în
tors fără vreo idee din partea 
cuiva, ci în virtutea biletelor a- 
flate în buzunare, avînd bineîn
țeles, cîte un scaun. (Nu se știe 
cum s-au „întors* apoi scaunele 
la grădina de vară

Unii dintre cei ce plecaseră 
după scaune (probabil pe drum) 
și-au făcut o socoteală <: dacă 
spectacolul e „Din toată ini
ma...*, apoi așa să fie. Și, în 
consecință, au hotărît ca, pa 
lingă scaune, să „achiziționeze" 
de la grădina de vară și... niște 
balbe cu bere. T ot era cald în 
sala de spectacole, așa că tre
buia oricum atenuată cu ceva 
In frunte cu Felea loan, lu
crător la fabrica de pli
ne din Lupeni, (care a adus 
vreo 4 halbe de la grădină!) și 
alții au pornit în mod similar

“ f• •• •
la luarea unor măsuri de pro 
tecție împotriva căldurii. Fiecare. 
In măsura în care a simțit ne
voia să se „protejeze*. Și uite 
așa s-a îmbinat, spre stupefacția 
majorității covîrșitoare a celor 
prezenți, spectacolul din sală cu 
berea din grădina de 
ba aia„cu un ochi 
cu altul la făină...* 
nu cu făina, ci cu 
aparține lucrătorului 
de ptine).

Așa că la spectacolul „Din 
toată inima*... au petrecut cei 
cîțiva întreprinzători cu adevărat

de zid. Galeria duce Ia o platfor
mă. Dintr-o 
smulge din 
fără seamăn.

Din pereți 
de cristale transparente lungi de 
10 cm., crescute într-un haos de 
nedescris. In tavan un arid cu țepi 
ascuțiți stă gata să se arunci a- 
supra unei prăzi imaginare, din
tr-o crăpătură a țișnit un vălătuc 
pufos cu ace alungite.

Jos sub perdeaua de 
găsește o groapă săpată 
bulgări de o parte și 
Aid și-a avut bîrlogul 
cavernă, fiorosul locuitor de al
tădată al peșterilor. Urmele ghia- 
relor lui se mai văd și astăzi p 
pereții pietrificați ai gropii. A- 
ceastă mărturie, păstrată neatinsă 
peste veacuri are o vechime de 
zeci de mii de ani.

Peștera Pojarul Poliței mai are 
și alte frumuseți : Galeria suspen
dată, amfiteatrul, „Claia de fîn“ 
— una din cele mai mari concre- 
țiuni stalagmitice cunoscută pînă 
acum la noi în țară și altele.

dată lumina lămpile 
întuneric o apariț

uriași au răsă

cristal se 
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mică insulă din arhipe- 
Bahama, descoperit a-, 
de el, și pe care o bo- 
Fernandina, după nu- 
lui Ferdinand Catolicul, 
Spaniei. Columb coboa-

bele pline. S-au bucurat deci din 
toată inima. Dar numai ei, nu 
și ceilalți spectatori, care au fost 
deranjați și cărora, în căldura 
din sală, mirosul de băutură 
numai plăcere nu la-a făcut.

Din toată inima am vrea â~ 
teva lucruri: să nu se dea bi
lete peste numărul de locuri, 
pentru că e interzis, plasatorii 
să-și facă datoria (sau nu știu 
că nu e permisă introducerea 
unor băuturi în sălile de spec
tacole ?} și să se controleze de 
către organele în cauză respec
tarea condițiilor de igienă 
sălile publice.

V. ADRIAN 
M. MARIN

in
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Un cuvînt — tot ce a rămas 
în urma „civilizatorilor"

In 1492 Columb a (debarcat 
pe o 
lagul 
tunci 
tează 
mele 
regele
ră pe insulă. El va nota în 
jurnalul său de bord că băș
tinașii sînt mai civilizați decît 
în alte părți, deoarece nu um
blă goi, ci încinși cu bucăți 
de 
lor. 
bill, 
vede pentru prima 
pat suspendat de doi stilpl, la 
o oarecare înălțime de la pă- 
mînt. 
mac.

Au 
acest 
prea 
decimat fără cruțare între? 
ga populație. Limba ei a fosJ 
uitată. A dăinuit însă pînă în 
zilele noastre cuvintul hamac, 
în aproape toate limbile de pe 
glob. Atît a rămas în lume de 
pe urma unui popor.

bumbac în jurul șolduri- 
Sînt buni, blînzi, servia- 
In colibele lor Columb 

oară un

Indigenii il numeau ha-

trecut cîteva decenii. In 
scurt răstimp supușii 

catolicului Ferdinand au
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In legătură cu concursul gazetelor de perete

Prilej de intensificare a activității 
fiecărei gazete de perete

Au trecut aproape două săp- 
■tămîni de când în coloanele 
ziarului nostru au fost publi
cate criteriile întrecerii orga
nizate între colectivele gaze
telor de perete de la exploa
tările miniere, din întreprin
derile și de pe șantierele de 
construcții ale Văii Jiului.

Ca dovadă că atît obiectivul 
fixat pentru acest concurs — 
îmbunătățirea activității gaze
telor de perete, astfel ca ele să 
mobilizeze cu mai mult succes 
colectivele la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate pe a- 
nul 1962 la toți indicii — cît 
și criteriile concursului au fost 
primite cu căldură de către 
colectivele gazetelor de perete, 
este faptul că la redacția zia
rului nostru sosesc tot mai 
multe răspunsuri prin care ga
zetele de perete își anunță 
participarea la concurs.

„Intrunindu-se într-o con
sfătuire pentru a studia cri
teriile concursului organizat 

fAtUrij gazetele de perete și po
sibilitățile de care dispunem 
— se arată în scrisoarea de 
răspuns a colectivului gazetei 
de perete „Minerul" de Ia mi
na Lupeni — colectivul gaza
tei noastre de perete se anga
jează să participe ia concurs". 
In răspuns se mai arată și mă
surile pe care le preconizează 
colectivul acestei gazete de 
perete în vederea îmbunătăți
rii activițătii sale, pentru rea
lizarea obiectivelor fixate în 
concurs. Printre altele, se a- 
rată că pentru îmbunătățirea 
calității edițiilor. ccleetivin 
gazetei de perete iși va lărgi 
corpul de corespondenți cu 
încă 15—20 de tovarăși din 
rîndurile minerilor fruntași, 
inginerilor și tehnicienilor-

Frintre gazetele de perete 
care și-au mai anunțat parti
ciparea la concurs se numără 
șl cele de la preparația Petri- 
ia, șantierul 7 construcții diB

—=©=— _____.

IN EDITURA TEHNICA
au apărut:

Reformarea catalitică
de S. Rașeev — C. Ionescu
Lucrarea reprezintă o mo

nografie și tratează proble
mele teoretice ale reformei ca- 

, talitice.
In cuprinsul lucrării se tra

tează : transformările chimice
“pe catalizatorii de reformare 
catalitică; termodinamica și 
cinetica procesului de refor
mare catalitică; factorii pro
cesului de reformare cataliti
că; problemele generale ale 
realizării industriale a refor
mării catalitice; reformarea 
catalitică pe catalizatori de 
oxizi metalici; realizarea in
dustrială’ a reformării catali
tice pe catalizatori de platină; 
procedee complexe.

Se adresează cercetătorilor, 
proiectanților, inginerilor din 
industria de petrol și petro
chimică și studenților care se 
pregătesc in acest domeniu.

Calcule și probleme 
de chimie fizică

Volumul cuprinde probleme 
referitoare la termodinamica 
radiațiilor și a fenomenelor 
speciale, la aplicarea teoriei 
cuantice, statistică chimică, 
echilibru chimic, electrochimie, 
cinetică chimică, fotochimie 

B etc'
Lucrarea se adresează teh

nicienilor și inginerilor chi- 
miști din industrie și din in
stituțiile de cercetări și stu
denților.

Lupeni, C.F.E. Petroșani și al
tele. In răspunsurile lor, colec
tivele se angajează să militeze 
neobosit pentru îmbunătățirea 
activității gazetelor, pentru ri
dicarea rolului de agitator, 
propagandist și organizator 
colectiv al gazetelor de perete 
în mobilizarea colectivelor ia 
înfăptuirea sarcinilor econo
mice puse de partid. Răspun
surile venite la redacție dove
desc și faptul că o bună parte 
a comitetelor de partid, a bi
rourilor organizațiilor de bază 
precum și a comitetelor sindi
cale au înțeles rolul important 
al concursului, ca prilej de îm
bunătățire a activității colec
tivelor gazetelor de perete șl 
au îndrumat colectivele să-și 
anunțe participarea la concurs 
Acest lucru este îmbucurător. 
Mai puțin ne bucură însă fap
tul că unele comitete de partid, 
birouri ale organizațiilor de 
bază și comitete sindicale, cum 
sînt cele de la exploatările 
miniere Petrila. Vulcan, Anl- 
noasa, Uric ani. Lonea sau de 
la U.R.U.M.P., preparația Lu
peni, Viscoza Lupeni, termo

centrala Paroșeni, I.I.L. ,.6 Au
gust", de pe șantierele de con
strucții industriale și social- 
culturale, din unitățile de 
transport etc. nu s-au sesizat 
încă de importanța concursu
lui. ca mijloc prețios a îmbu
nătățirii activității gazetelor 
de perete. Organele de partid 
și sindicale din aceste unități 
nu au îndrumat colectivele 
gazetelor de a-și anunța parti
ciparea la concurs, deși ter
menul stabilit în acest sens, 31 
august a. c. a trecut.

Rămîne ca în timpul cel mai 
scurt acest neajuns să fie re
mediat. Așteptăm ca fiecare 
comitet de partid și sindicat, 
fiecare organizație de partid 
să îndrume colectivele gaze
telor de perete ca la concursul 
organizat să-și anunțe partici
parea. Astfel, vom asigura rea
lizarea pe deplin a obiectivu
lui fixat pentru concursul nos
tru — îmbunătățirea activită
ții fiecărei gazete de perete, 
sporirea contribuției pe care 
o aduc gazetele de perete la 
mobilizarea oamenilor ir.uncii 
la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid.

Pregătiri pentru deschiderea noului an școlar
La Școala medie mixtă Petrila...

Pentru a pregăti in bune 
condițiuni deschiderea noului 
an școlar, conducerea școlii 
noastre, încă înainte de termi
narea anului școlar 1961/1962, 
a elaborat un plan de muncă 
cu obiective precise, care a 
fost prelucrat în consiliul pe
dagogic.

O atentie deosebită a fost 
acordată înfăptuirii lucrărilor 
de reparații curente. Devizul 
ne-a fost întocmit de secția 
gospodărie a Sfatului popular 
al orașului Petrila mult mai 
devreme decît în ceilalți ani. 
Lucrările de reparații au fost 
executate de sectorul I.L.L. Pe
trila in luna iulie și au fost 
de bună calitate. După termi
narea lor, personalul de îngri
jire a efectuat lucrările de cu
rățenie. Paralel cu acestea 
s-au reparat băncile, s-a făcut 
revizia instalației de încălzi
re centrală incit în data de 10 
august toate aceste lucrări au 
fost terminate.

Cadrele didactice, ajutate 
de elevi, au reparat materia
lul didactic și au confecțio
nat unele planșe pentru limba 
romînă, limba rusă și mate
matică.

19 foii primiți In iMrlle 
membrilor le partid

Zilele trecute organizația de 
bază de la preparația Petrila 
și-a mărit rindurile cu încă 
3 membri de partid.

întărirea continuă a rindu- 
rilor organizațiilor de bază 
prin primirea de noi membri 
și candidați constituie o preo
cupare de seamă a comuniș
tilor din uzina noastră.

In adunarea generală din 
ziua de 28 august au fost dis
cutate cererile de primire în 
rîndurile membrilor de partid 
a lăcătușului Negrean Alexan
dru, sudorului Elisie Pavel și 
a muncitorului Feraru Victor.

Subliniind meritele pe care 
le au în producție șl în mun
ca obștească, adunarea gene- , 
rală a votat în unanimitate 

' primirea celor trei candidați 
în rîndurile membrilor de 
partid.

PETRU GAINA 
corespondent 
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Cupa pionierilor

(Urmare din pag. l-a)
data aceasta concursul a fost I 

i cîștîgat de tabăra de la Casa 
I pionierilor din Petroșani cu 
I 175 puncte prin participanțîl

Prodanciuc Corneli u și Cucu 
j Eugen. Tabăra din Aninoasa 
i a obținut locul II cu 120 punc- 
' te. Concursul de recitări pe 1 
' tema ,.23 August" s-a desfă- 
i șurat pe cicluri. La ciclul I, 
I primul loc a fost ocupat de j

pioniera Latculik Mariana de | 
la Casa pionierilor Petroșani, 
iar la ciclul n de Popa Anu
ta de la tabăra din Aninoasa. ! 

In general. întrecerile au 
fost bine organizate și pregă- ’ 
tire, ele constituind un bun i 
prilej de afirmare pentru pio- ; 
nierii și școlarii participanți j 

, la aceste concursuri. Cîștigă- 
torii concursurilor au fosrt a- 
preciați fiind recompensați cu 
diplome și premii în cărți și 
diferite obiecte.

La reușita concursurilor au 
adus un aport substanțial ca
drele didactice și instructorii 
de pionieri ai taberelor din 
Aninoasa și Casa pionierilor 
din Petroșani.

Inexplicabilă este insă ne- 
participarea taberelor din Lu
peni și Uricani. Inexplicabilă 
este și nepăsarea de care au 
dat dovadă colectivele de con
ducere ale acestor tabere. Cum 
pot justifica acești tovarăși 
nepăsarea și indolenta dovedi
te ? Oare nu sint pionieri în 
Lupeni și Uricani ? Le-au lip
sit condițiile de participare ? 
Nu credem. Și totuși ceva le-a 
lipsit. Le-a lipsit Îndrumarea 
și deci au lipsit și ei.

S-au luat măsuri pentru 
școlarizarea tuturor copiilor 
de virstă școlară, s-a întoc
mit situația cu necesarul de 
manuale care a fost înaintată 
secției lnvățămînt. De aseme
nea, pentru a asigura întru-’ 
totul respectarea planului de 
școlarizare, între 1—8 septem
brie se va face o nouă depis
tare a copiilor de vîrstă șco
lară pentru cunoașterea even
tualelor mișcări de elevi (ve- 
nlțl, plecați) din circumscrip
ția școlii noastre.

In această perioadă ne-am 
ocupat și de pregătirea elevi
lor in vederea examenelor de 
corigentă. Dacă conducerea 
școlii a asigurat cu cadre di
dactice înfăptuirea acestui o- 
biectiv, nu același lucru se 
poate spune despre frecvența 
unor elevi. Acest fapt a făcut 
ca o parte din ei să se prezin
te slab pregătiți și să nu pro
moveze. In direcția aceasta pot 
fi amintiți Badea Cornel, Do- 
roțan Carol, Presecan Ioan din 
clasa a XI-a seral, care în tim
pul vacanței nu s-au pregătit 
cu toată seriozitatea pentru 
examene.

In prezent se definitivează

Utemistul lanc
La sediul comitetului U.T.M. 

de la mina Aninoasa vin zilnic 
zeci ș> zeci de tineri. Unul a fă
cut o propunere pentru viitoarea 
joie de tineret, altul a raportat 
despre o recentă acțiune de mun
că patriotică întreprinsă de orga
nizația din care face parte, altul 
solicită înscrierea la cursul me
diu.

Intr-una din zile, în sediu in
trase un tinăr în salopetă. După 
ce strinse mina celor prezenți se 
adresă secretarului comitetului 
U.T.M.

— Tovarășe secretar eu sint lanc 
Nicolae, lucrez ca vagonetar la 
o brigadă de pregătiri din secto
rul de investiții. Sînt utemist. Am 
participat la toate chemările or
ganizației. Am venit să-mi spu
neți, dacă se poate, câte ore de 
muncă patriotică nm prestat pînă 
în prezent.

întrebarea pusă de tinăr atrase 
atenția tuturor. In zadar a încer
cat secretarul să-1 lămurească că 
o asemenea evidență a orelor de 
muncă patriotică este ținută de 
comitetul organizației de bază.

— Am fost la comitetul orga
nizației de bază și niciodată n-am 
aflat ceva precis. Odată mi-au 
spus că am sub o sută, altă dată 
că am peste o sută, și uite așa 
mă poartă cu vorba și tovarășul 
Barbu și tovarășul Crișan, mem
bri ia comitet.

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

Cind se întîlnesc minerii cu foștii lor tovarăși de muncă, 
cu acei de la care au prins meșteșugul mineritului, discuțiile nu 
mai contenesc. Subiectul preferat este cel despre condițiile noi 
de muncă, despre mecanizare și protecție a muncii, despre 
prețuirea omului, lucruri de care minerii în trecut nu au avut 
parte.

Intr-o astfel de discuție a fost surprins șeful de brigada 
Feher Vasile de la mina Lupeni cu un grup de mineri pensionari.

repartizarea cadrelor, se în
tocmesc orarele și se pun Ia 
punct toate problemele pentru 
deschiderea noului an școlar.

Noile cadre didactice numi
te in lnvățămînt ce se vor pre-

...și la Școala
In ultimii 3 ani numărul e 

levilor din orașul Vulcan ce 
frecventează cursurile la zi și 
seral a crescut la peste 2.500. 
Incepind cu anul acesta, prin 
grija părintească a partidului 
față de tinăra generație, șco
larii din Vulcan de la cursul 
de zi vor Învăța într-o școalăi 
nouă, Încăpătoare, luminoasă.

De condiții mai bune de stu
diu se vor bucura in acest an 
și elevii seraliști. _Pentru ei, 
cu sprijinul conducerilor de la 
mina Vulcan, uzina electrică, 
T.C.M.C. și LC.O.. s-au început 
lucrările de reparație capita
lă pentru mărirea spațiului 
vechii școli, lucrare ce se ri
dică la suma de peste 100.000 
lei. In prezent această ope
rație e pe terminate. Lucrările 
de zidărie, tîmplărle, tinichi- 
gerie și altele s-au desfășurat 
sub îndrumarea comunistului 
Loy loan.

are o dorință
— Tovarășe lanc, dar de ce ții 

neapărat să cunoști cifra orelor 
de muncă patriotică ?

— Pentru aă am o dorință. 
S-ar putea să plec în această 
toamnă militar. După alte am so
cotit eu am aproape o sută de; 
ore de muncă patriotică. Vreau 
ca pînă la plecarea în armată 
să completez suta și să primesc 
și eu titlul de brigadier al muncii 
patriotice...

...Cîteva minute mai târziu anx 
aflat că tînărul lanc Nicolae es
te unul dintre cei mai buni ute- 
miști ai organizației de bază di» 
•ectorul de investiții, este un 
muncitor harnic, disciplinat, și-a 
adus aportul la colectarea celor 
13.000 kg. fier vechi, la curățirea 
de materiale vechi a orizontului 
IX și la alte acțiuni de muncă 
patriotică ale utemiștilor din acest 
sector.

Toate acestea le relata de data 
aceasta secretarul organizației de 
bază, tovarășul Barbu Adrian, de 
la care am mai aflat că Nicolae 
a prestat în acest an 86 ore de 
muncă patriotică. (Situația s-a 
clarificat, ar fi bine ca evidența 
orelor efectuate de tineri să fie 
precisă, așa ca fiecare să știe cîte 
orc a făcut!).

...Peste puțin timp și pe piep
tul tînărului lanc Nicolae va stră
luci insigna de brigadier al mun
cii patriotice.

y. osos

zenta la 1 septembrie la pos-i 
turi sînt așteptate cu nerăb-i 
Gare, ele fiind primite intr-uri 
cadru sărbătoresc in colectivul 
nostru didactic.

prof. PETRE STOICAN 
directorul Școlii medii mixta 

Petrila

serală Vulcan
Prin grija Secției de învă- 

țămlnt a Sfatului popular al. 
orașului Petroșani, Școala se
rală din Vulcan a fost înzes
trată cu materiale didactice 
în valoare de peste 60.000 leij

La executarea lucrărilor gos
podărești de la școală au con
tribuit intr-o mare măsură șl 
tinerii din Vulcan.

Datorită muncii depuse de 
organizațiile de partid și 
U.T.M. conducerile întreprin
derilor și conducerea școlii 
serale, numărul elevilor va 
crește anul acesta de Ia 300 
la 650. Totodată numărul ca
drelor didactice va crește de 
la 10, cit a fost în anul tre-: 
cut. la 25 cadre cu studii su
perioare, bine pregătite pro
fesional.

N. ROVENTA
membru al Comitetului 
orășenesc JJ.T.M. Vulcan



Cu ajutorul Uniunii SovieticeWiilo foinileliiliii teloi IS state peolm oezannare
GENEVA SI (Agerpres). — 

TASS transmite :
In cadrul ședinței plenare 

din 31 august a Comitetului 
celor 18 țări pentru dezarma
re, reprezentanții statelor 
neutre au subliniat din nou 
caracterul deosebit de urgent 
al problemei încetării expe
riențelor eu arma nucleară. 
Delegatul Braziliei, De Arauj 
o Castro și delegatul Suediei, 
R. Edberg, au vorbit despre 
necesitatea încetării, explozii
lor nucleare experimentale în 
toate mediile — în atmosferă, 
in Cosmos, sub apă și sub pă- 
mînt — și au cerut să se con
tinue tratativele pentru a se 
atinge acest obiectiv. Atit re
prezentantul Braziliei, cit șî 
reprezentantul Suediei au a- 
tras încă o dată atentia Co
mitetului asupra faptului că 
memorandumul celor opt state 
neutre este o bază pentru un 
asemenea acord. Edberg și-a

_=©=_

Bandele fasciste din O.A.S. 
săvîrșesc noi atentate
PARIS 31 (Agerpres).
In ultima vreme, în diferite 

departamente din Franța ban
dele fasciste din O.A.S. își 
reiau atentatele.

După cum relatează ziarul 
„Liberation", in localitatea 
Tarbes un grup de fasciști au 
aruncat o grenadă asupra unei 
mașini aparținînd organizației 
locale a Partidului comunist.

O situație și mai alarman
tă. subliniază „Liberation", a 
fost semnalată în localitățile 
Lalouberes șî Odos situate în 
apropiere de Tarbes, unde ban
de de fasciști au tras în tim
pul nopții mai multe salve, 
provocînd panică în rindul lo
cuitorilor și au jefuit nume
roase ferme țărănești.

=©=—

Autoritățile fasciste 
din Portugalia intensifică 

represiunile împotriva forțelor 
democratice din țară

LISABONA 31 (Agerpres).
Autoritățile fasciste din Por

tugalia intensifică represiunile 
împotriva forțelor democratice 
din țară. După cum anunță a- 
gențiile de presă, în ultimele 
zile la Lisabona. Coimbra, 
Barreiro și Setubal au avut 
loc numeroase arestări. Prin
tre cei arestați figurează1 mem
bri ai partidului comunist, re
prezentanți ai diferitelor gru
pări patriotice, studenți, me
dici, funcționari.

Marea sărbătoare
a poporului vietnamez

Astăzi poporul vietnamez 
sărbătorește împlinirea a 17 
ani de la proclamarea: R. D. 
Vietnam. Sub conducerea co
muniștilor, poporul vietnamez 
a încununat victoria revoluției 
din august 1945 prin crearea 
Republicii Democrate Viet
nam.

Scuturind jugul robiei colo
niale, dobîndindu-și libertatea 
și independenta națională po
porul vietnamez a pășit la 
făurirea puterii populare. Dar 
la scurtă vreme după procla
marea republicii democrate 
colonialiștii francezi. încetînd 
acordurile încheiate cu tînă- 
ra republică au reînceput răz
boiul împotriva acesteia. La 
sfîrșitul anului 1946 tot po
porul din Vietnam s-a ridicat 
la luptă împotriva cotropito
rilor. sub conducerea parti
dului, toate forțele patriotice 
din Vietnam s-au unit cu ho- 
tărîre într-un larg front na

exprimat părerea că acest me
morandum este cea mai bună 
bază pentru un acord, un pod 
pentru realizarea compromi
sului.

Conducătorul delegației 
U.R.S.S., V. V. Kuznețov a de
clarat că delegația sovietică 
va studia expunerile repre
zentanților Braziliei și Suediei, 
care prezintă interes pentru 
problema aflată în discuția 
comitetului.

In ședința din 31 august 
participanții la lucrările comi
tetului au continuat de ase
menea discuțiile asupra pro
blemei de pe ordinea de zi cu 
privire la reducerea în prima 
etapă a armamentelor clasice 
și a producției lor.

Următoarea ședință a co
mitetului va avea loc luni 3 
septembrie.

Cel de-al IX-lea Congres internațional 
de lingvistică

NEW YORK 31 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

United Press International, la 
Cambridge în statul Massa
chusetts are loc sub auspiciile 
Institutului de tehnologie din 
statul Massachusetts și al U- 
niversității Harvard, cel de-al 
IX-lea Congres internațional 
de lingvistică. La congres par
ticipă și oameni de știință1 din 
R. P. Romînă care ău prezen
tat comunicări.

In cadrul unei ședințe con
sacrate cercetărilor în pro-

- - - - - - - - - o- - - - - - - - -
Festivitățile organizate tu prilejul proclamării 

in^pendenîei insnlelor Trinidar! $i Tobago
PORT OF SPAIN 31 (Ager

pres) .
La 31 august la „Casa Ro

șie" din Port of Spain a avut 
loc ceremonia proclamării 
noului stat Trinidad și Toba
go. La miezul nopții a fost 
coborît drapelul englez și în 
locul lui a fost ridicat drape
lul cu culorile roș-albastru. 
Astfel a luat sfîrșit dominația 
colonială de 165 de ani a Ma
rii Britanii asupra acestor 
două insule 'din Marea Carai
bilor care au hotărît să cree-

★

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat lui 
Eric Williams, primul ministru 
al statului Trinidad și Tobago,

țional de luptă pentru apăra
rea independenței. După opt 
ani, în care {eroismul si abne
gația poporului vietnamez au 
devenit cunoscute lumii în
tregi, el a ieșit învingător. 
Victoria de la Dien Bien-Fu 
a constituit lovitura de gra
ție dată colonialiștilor. In 1954 
prin acordul de la Geneva s-a 
pus capăt ostilităților din In
dochina, a fost stins un focar 
primejdios pentru pace în A- 
sia de sud-est.

Sub conducerea încercată a 
Partidului celor ce muncesc, 
poporul din R. D. Vietnam a 
pornit cu hotărîre la vindeca
rea rănilor războiului și apoi 
ia construcția socialismului. 
Prin îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor planului trienal în 
R. D. Vietnam au fost puse te
melii trainice ale industriei 
grele, care în scurt timp a cu
noscut o rapidă dezvoltare. In 
prezent poporul din R. D.

Lupta grevistă 
a minerilor spanioli 

continuă
MADRID 31 (Agerpres).
După cum relatează agen

ția France Presse, în valea 
Caudal, în regiunea Oviedo, 
continuă greva minerilor spa
nioli in sprijinul revendicări
lor lor economice. Deși în co
municatele oficiale publicate 
de autoritățile franchiste se 
subliniază că în unele mine 
lucrul ar fi fost reluat, datele 
publicate de agenția France 
Presse arată că numeroase mi
ne continuă să rămlnă închi
se, iar grevele continuă. In a- 
ceeași regiune in valea Nalon, 
sînt închise ca urmare a gre
velor 19 mine, cele mai multe 
aparținînd companiei „Felgue- 
ra“, cea mai importantă com
panie minieră din Spania fran- 
chistă.

blemă de fonetică, la 30 au
gust prof, universitar Ema
nuel Vasiliu a prezentat o co
municare cu privire la anu
mite aspecte ale foneticii 
limbii romîne. La 31 august 
au fost programate, de ase
menea, comunicări de acad, 
prof. Alexandru Graur — cu 
privire la probleme ale evo
luției lingvisticii și acad. A- 
lexandru Rosetti — despre ge
nul neutru în gramatica lim
bii romîne.

ze o federație. Noul stat ră- 
mîne membru al Common- 
wealthului.

După cum transmite agen
ția France Presse, în tot cursul 
zilei de 31 august populația 
noului stat independent a or
ganizat mari serbări populare 
și a dansat pe străzile orașe
lor, dansul național „Calypso".

Trinidad și Tobago devine 
cel de-al 15-lea stat membru 
al Commonwealthului șî cel 
mai mic stat independent din 
America.

★ ★

o telegramă în care se spune 
că guvernul sovietic a recu
noscut Trinidadul și Tobago 
și este gata să stabilească re
lații diplomatice cu acest stat.

Vietnam îndeplinește cu suc
ces primul plan cincinal de 
dezvoltare a economiei și cul
turii sale. Succese de seamă 
au fost obținute și în trans
formarea socialistă a agricul
turii.

In țară funcționează în pre
zent 13 instituții de învăță- 
mint superior numărînd apro
ximativ 16.000 de studenți. 
Numărul celor care învață în 
școlile medii specializate este 
de peste 50.000. Crește nive
lul de trai al celor ce muncesc.

Realizările importante obți
nute de poporul Vietnamului 
democrat sînt rodul muncii 
pline de abnegație a poporu
lui vietnamez sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam în frunte cu to
varășul Ho Și Min, al relații
lor de colaborare și într-'aju- 
torare frățească cu țările la
gărului socialist, al ajutorului 
multilateral al Uniunii Sovie
tice.

In cadrul marelui lagăr al 
socialismului legături indis- 
tructibile de prietenie frățeas
că unesc poporul romîn și

In Birmania se va construi 
o mare instalație de irigație

RANGOON 31 (Agerpres). 
TASS transmite :

In regiunea Chemoltau din 
Birmania se va construi cu a- 
jutorul Uniunii Sovietice o 
instalație de irigație care va 
permite irigarea a 30.000 de 
acri de suprafețe fertile din 
partea centrală a Birmaniei.

Cea mai mare grevă feroviară din S. U. A. 
din ultimii 16 ani

NEW YORK 31 (Agerpres).
„Cea mai măre igrevă fero

viară din S.U.’A. din ultimii 16 
ani ă paralizat la 30 august 
toate trenurile pe o rețea de 
10.565 de mile în nouă state", 
relatează agenția United Press 
International, referindu-se Ia 
greva feroviarilor societății 
„Chicago and North Western 
System".

După cum transmite agen
ția, inițial, greva a fost 'decla

IN KATANGA

Au reînceput ciocnirile între trupele guvernului 
central congolez și jandarmeria katangheză

JOHANNESBURG 31 (Ager
pres).

Ziarul „Star" care apare la 
Johannesburg, a publicat o 
știre în care se spune că în 
Katanga au reînceput ciocni
rile între trupele guvernului 
central congolez și jandarme
ria katangheză. Judecind după 
informațiile ziarului, transmise 
de corespondentul agenției 
A.P., luptele se desfășoară în 
partea de est a Katangăi, în

Cutremur de pămînf în
SANTIAGO 31 (Agerpres). 
in dimineața zilei de 30 au

gust, în sudul statului Chile, 
în regiunea orașelor Osorno, 
Valdivia, Ancud și Puerto-

=©= -------------

Vizita vicepreședintelui 
S.U.A. în Cipru

NICOSIA. In după-amiaza 
zilei de 30 ăugust a sosit la 
Nicosia, venind de la Istan
bul, vicepreședintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, într-o vizită 
oficială de 24 de ore.

vietnamez. Relațiile dintre ță
rile noastre se întemeiază pe 
unitatea de țeluri, pe princi
piile internaționalismului so
cialist spre binele ambelor 
popoare. Vizitele reciproce ale 
conducătorilor de partid și de 
stat ai R. P. Romîne și R. D. 
Vietnam au contribuit la dez
voltarea continuă a acestor 
relații in interesul unității și 
coeziunii lagărului socialist. 
Alături de celelalte forțe iu
bitoare de pace, poporul ro
mîn sprijină cu hotărîre lupta 
poporului vietnamez pentru 
reunificarea patriei sale, pen
tru traducerea în viată în în
tregime a acordurilor de la 
Geneva cu privire la Vietnam.

De ziua marii sărbători a 
poporului din R. D. Vietnam, 
poporul romîn urează din toa
tă inima poporului vietnamez 
noi și importante succese în 
construirea socialismului, în 
lupta pentru unificarea paș
nică a patriei sale, pentru 
crearea unui Vietnam unit, 
independent, democratic și 
înfloritor.

Totodată guvernul sovietic va 
acorda în acest scop Birma
niei un credit de aproximativ 
3,5 milioane ruble.

In Birmania au mai fost 
construite cu ajutorul Uniunii 
Sovietice un institut tehnolo
gic, un spital la Rangoon și 
altul în orașul Taunggyi.

rată de 1.000 de telegrafiștl 
ai societății, în semn de pro
test împotriva concedierilor. 
(Un număr de 500 de telegra- 
fiști fuseseră concediați ante
rior de către administrația so
cietății). Manifestîndu-șl soli
daritatea cu telegrafiștii, 16.500 
de muncitori care lucrează^ la 
căile ferate aparținînd soci» 
tații „Chicago and North 
Western System" s-ău alătu
rat grevei.

regiunea situată la 120 de 
mile de frontiera cu Rhodesia.

In știre se arată că printre 
jandarmii katanghezi uciși 
s-au descoperit cadavrele a 
șase mercenari albi, dintre ca
re doi din Republica Sud-A- 
fricană.

pe pozițiile ka- 
apropiere

Ziarul „Star" anunță, de a- 
semenea, că asupra unui avion 
cu reacție al O.N.U. „s-a des
chis focul de 
tangheze 
Kolvesi".

din

Chile
©

Montt a avut loc un cutremur 
de pămînt. Potrivit relatărilor 
presei, cutremurul a fost de 
aproximativ gradul 6. Locuito
rii orașelor și satelor și-au 
părăsit locuințele, cuprinși de 
panică.

Deocamdată nu se pot face 
aprecieri asupra pierderilor 
materiale și numărului victi
melor.

PROGRAM DE RADIO
2 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,20 Melodii de ex
cursie. 9.30 Teatru la micro
fon pentru copii, 11,30 Vor
bește Moscova ! 12,00 inter-
Preți de muzică ușoară, 12,25 
Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,05 Program 
muzical la cererea oamenilor 
muncii aflați în stațiuni de 
odihnă, 17,15 Fragmente din 
opereta „Orfeu în înfern“ de 
Offenbach, 19,35 „Melodii, me
lodii..." emisiune de muzică 
ușoară romînească, 20,00 Tea
tru la microfon : „Revizorul", 
comedie de Nikolai Vasilievici 
Gogol. PROGRAMUL II. 8,00 
Melodii distractive, 8,30 Clu
bul voioșiei, 10,00 Duete din 
opere, 10,30 Revista presei 
străine, 10,38 Melodii de dra
goste, 12,15 Din folclorul po
poarelor, 13,00 Pentru fiecare 
cîte o melodie, 14,10 Cintă 
Betty Curtis, 14,30 La microfon 
Satira și umorul, 15,15 Pagini 
alese din muzica de operetă, 
17,25 Pagini alese din muzîcr 
ușoară, 19,30 Muzică de dans, 
21,15 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară, 22,00 Muzică 
de dans.


