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Lucrări gospodărești la mina Uricani
După două săptămîni 

de muncă, de curînd a 
fost terminată amenaja
rea sălii de apel de la 
mina Petrila. Au fost 
confecționate pupitre noi 
pentru ponta j, s-au zu
grăvit pereții, a fost 
montată o instalația de 
iluminat fluorescent, s-au 
confecționat gazate de 
perete noi și au fost mon
tate trei panouri mari 
referitoare la respecta
rea N.T.S. Evdențiați : 
zugravul Biro loan, zi
darii" Pariș Andrei, Tatar 
Teodor și tîmplarii Lanr- 
pe Iosif, Brezan loan și 
Moșlan Teodor.

In acaste zile a fost 
terminată amenajarea 
garderobei de la baia mi
nerilor, 
băncile, 
lionate 
zugrăvit 
vopsite 
1?. S-a 
chiul 
de

Aici s-au vopsit 
au fost confec- 

grătare noi, 
pereții și au 
geamurile și 
renunțat la

sistem, nepractic, 
a preda-primi hainei?

s-au 
fost 
uși- 
ve-

pe bază de mărci. Pre- 
darea-primirea hainelor 
se face pe bază de auto
servire. La această lu
crare s-au evidențiat tîm- 
plarii Lingurar Mihai și 
Popa Marin, zugravul 
Heintz Adalbert și zida
rul Molzek Ianoș.

O lucrare de mare im
portanță ce va fi termi
nată în aceste zile este 
repararea acoperișului la 
circuitul puțului centru. 
Pînă nu de mult ploua 
în circuit, circulația oa
menilor și procesul de 
producție erau îngreu
nate, iar cei care lucrau 
la instalarea cablurilor 
și sîrmelor pe acoperiș 
munceau în nesiguranță. 
Acoperișul a fost reparat 
și acoperit cu carton gu
dronat pe 
2000 m.p. 
reparației, 
producție
tului puțului 
va desfășura 
condițiuni.

In luna august, pînă 
în dimineața zilei de 29, 
productivitatea muncii la 
mina Uricani a crescut 
cu peste 100 kg. cărbune 
pe post. Astfel, s-a reali
zat o productivitat a 
1,503 tone/post 
1,383 tone/post 
cat. Pe seama 
productivității

de 
față de 
planifi- 

creșterii 
muncii,

minerii de la Uricani 
trimis la suprafață, de 
înc aputul anului,
14 808 tone cărbune 
sificabil mai mult 
prevăd sarcinile de
In luna august cantita
tea de cărbune dată pes
te plan se ridică la 3626 
tone cărbune.

au 
la 
cu 

coc- 
decît 
plan.

PRIETENI AI CĂRȚII

«

o suprafață de 
La terminarea 
procesul de 

în hala circui- 
centru se 
în bune

In cadrul centralei electrice ’ 
un stand de cărți cu vînzare.

De la înființarea standului, 
meroși salariați ai centralei 
blioteci personale, procurîndu-și 
la standul cu vînzare. 
boranta Hogman Hortensia, se îngrijește de apro
vizionarea cu ultimele noutăți apărute în li
brării. Acestui fapt se datorește că numărul căr
ților vîndute aici precum și al cumpărătorilor este 
în continuă creștere. Numai în perioada iulie- 
august, au fost vîndute cărți în valoare de peste 
2200 lei. Cît
Vasile, Peter

Vulcan funcționează

acum, 
format

și pînă 
și-au 

cărțile dorite 
Responsabila standului,

nu- 
bi- 
de 
la-

O bogăție superior valorificată
Munții și dealurile din împre- 

jurimile Văii Jiului și-au dăruit 
și în acest an cu prisosință a doua 
lor bogăție după lemnul păduri
lor : fructele de pădure. Pînă în 
prezent s-au recoltat din fondul 
forestier 168 000 kg. smeură, 
63 000 kg. .afine și 4 000 kg. mure.

O maie cantitate din fructele re-

despre cumpărători, tovarășii Haiduc 
Ludovic, Beretchi Petru, Kernacs 

Ioan, Soc Francisc și mulți 
se află printre cei care 
cumpărat zeci de volume de
politice, tehnice și beletristice de 
la standul centralei, înscriindu-se 
astfel

alții 
și-au 
cărți

coltate a și fost prelucrată /o 
centrele de achiziții. Pînă in pre
zent au fost livrate pentru ex
port de la centrele de colectare și 
prelucrare Aușelu, Voevodu, Jieț 
și Livezeni 50 000 kg. pulpe smeu
ră și 22 000 kg. pulpe afine, iar 
de la centrul Cîmpu lui Neag 
21 000 kg. semi-conservat smeură.
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printre prietenii cărții.

GH. TUDOR 
corespondent

Minculeț Gheorghe, Kiss Marton și Vlad Ioan lucrează Ia mina Uri
cani în brigada condusă de comunistul Teodorescu Stancu. Recent ei 
au fost evidențiați pentru valoroase economii realizate la prețul de 
cost, prin recuperarea și refolosirea lemnului de mină în abataj.

------------©------------

Se afirmă noi evidential!

Zor mare la centrul de colectare și preluare a fructelor de 
pădure de Ia Bărbăteni.

Un nou compresor
a doua jumătate a lunii au
la stația de compresoare 
de la mina Petrila a fost

In 
gust, 
„Est" 
pus în funcțiune un nou compre
sor. Noul compresor este de ti
pul „Reșița" și punerea lui în 
funcțiune va duce la o substan
țială îmbunătățire a lucrărilor de 
perforare din subteran. Lucrările 
de instalare au fost efectuate 
timp și în bune condițiuni de 
chipa de lăcătuși condusă 
Biro loan, iar partea electrică
către echipa condusă de Glodeanu 
Iuliu.

la
e-
de
de

In sectorul I al minei Petrila 
se vorbește cu stimă despre co
lectivul brigăzii de la abatajul 
cameră nr. 6 .„Să tot muncești cu 
asemenea oameni. Este una din 
brigăzile cu care se 

sectorul" — spune șeful 
lui inginerul Nedelescu. 
oamenilor despre șeful 
sint asemănătoare: „Este 
tăcut, dar un foar
te bun organizator 
al producției. UnHl 
dintre brigadierii 
cei mai apreciați 
din sector". Pe șe
ful brigăzii îl cheamă Stan Cons
tantin. Are numai 27 de ani și 
conduce brigada nr. 160 de nouă 
luni. Pe acest , tînăr inimos și des
toinic comuniștii din sector l-au 
primit, de curînd, în rîndul can- 
didaților de partid. Care sînt me
ritele trigăzii pe 
Stan ?

De la 
graficul 
cifre ce 
realizări 
tone de 
în luna 
301 în 
muncesc 
nr. 6 pentru a obține 
lizări ?

In ultimul timp în 
găzii conduse de Stan nu s-au în- 
tîmplat lucruri prea deosebite. 
Asta nu înseamnă însă că brigada 
n-ar avea de furcă cu presiunea, 
cu deranjamente tectonice sau cu 
alte opreliști specifice muncii din 
subteran. Armînd bine și la timp, 
cărbunele părăsește ritmic abata
jul în cantități sporite. Alături de 
Stan muncesc oameni de nădejde,

una 
mîndrește 

sectoru- 
Părerils 
brigăzii 

■ un om

care o conduce

acestui an pe 
socialiste apar

începutul 
întrecerii 
vorbesc despre frumoasele 
ale brigăzii nr. 160: 129 
cărbune date peste plan 
februarie, 82 în aprilie, 

mai, 241 în
oamenii de

iunie... Cum 
la abatajul 
aceste rea-

abatajul bri-

abataj și 
în frontul 
și ei cît 
din front.

„unul și unul". Silion Constantin 
și Stan Nicolae sînt meșteri la 
armat ; Slavic Petru, Lupu Cons
tantin, Mleșniță loan, Incolzean 
Ilari a se pricep la toate. Mînuiesc 
cu dibăcie ciocanul de 
știu să perforeze găuri 
abatajului că se miră 
cărbune rupe pușcătura
Citea Constantin și Burcă Nico

lae sînt la fel de 
........................... pricepuți

cru 
lor 
tot 
să 

atmosfara cu cîte o 
știe precis ce are 
menii își iubesc meseria, pun pa
siune în ceea ce fac. Pe lîngă 
că muncesc cu spor dau și căr
bune de bună calitate. In abataj, 
pe suitor, în transversală domnește 
ordinea.

Dar succesele brigăzii se mai ex- 
plică și prin aceea că se bucură 
de îndrumarea competentă din par
tea maiștrilor mineri Liteanu Du
mitru, Demeter Ioan și Matyaș 
Ludovic.

Lucrînd în condițiile folosirii teh
nicii noi, într-un ritm rapid, an
trenant imprimat de întrecerc-a so
cialistă brigada se află mereu prin
tre primele din sector. In lunile 
trecute a deținut fanionul de bri
gadă evidențiată în întrecerea so
cialistă. Cele 207 tone date peste 
plan pînă în dimineața zilei de 20 

august, randamentul de 5,08 to- 
ne/post față de 4,48 tone/post ran
dament planificat o îndreptățește 

să aspire și pe mai departe la fa
nionul de brigadă evidențiată.

la lu-
ca și ortacii 

dar se pricep 
așa de bine 

înveselească 
glumă. Fiecare 
de făcut. Oa-

Fr. VETRO

Preocupare pestru punerea la timp In iunctlunc 
a lucrărilor miniere oe investițiiInvestiții

î
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de investiții 
au obținut în 

succese la

rampe, 
de 

din

Valoarea 
executate 
de acest 
se ridică

lucrărilor ce tre- 
și puse în func- 
sector în anul a- 
la peste 13 000 000

camera pompelor, 
montaj etc.) suitorul 

blocul III, bazinele de 
apei de la puțul 10, 

aeraj din blocul VIII.

!
i
» 
♦
♦
*
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De la centrele de colectare șl preluare Aușelu, Voevodu 
și Jieț a sosit în depozitul final I. F. din gara mică Petroșa »i 
un lung convoi de platforme încărcate cu butoaie. Conținutul ? * 
Produse conservate de smeură și de afine pentru export. Ze ile t 
de butoaie cu prețioasa încărcătură au fost îmbarcate in vage ne • 
C.F.R. Destinația: Olanda. *

Minerii sectorului 
de la mina Vulcan 
acest an însemnate 
deschiderea a noi rezerve de căr
buni, 
buie 
țiune 
cesta
lei. Lucrările prezintă o importan
tă deosebită pentru dezvoltarea 
minei Vulcan. In primul semestru 
a. c. sectorul a avut în plan exe
cutarea unor lucrări în valoare de 
4 796 000 lei. Datorită efortului de
pus, a extinderii metodelor avan
sate de lucru și condițiilor bune 
de muncă create, minerii de aici 
au depășit simțitor planul. Depă
șirea planului valoric însă nu spu
ne totul. Important este faptul că 
s-au dat în funcțiune la termen 
principalele lucrări ce au fost pre
văzute. Printre lucrările date deja 
total în funcțiune se numără : ga
leria transversală din blocul X o- 
rizontul 630, suitorul de aeraj din 
blocul IV orizontul 548—590, cir
cuitul de transport pentru suitorul 
colector din blocul X orizontul 
480 și altele. In același timp și 
alte lucrări sînt pe punctul de a 
intra în funcțiune. Printre princi
palele lucrări ce urmează să fie 
terminate în cursul acestui an pu
tem aminti complexul puțului 10

(circuit, 
lucrările 
colector 
decantare a
suitorul de 
Toate aceste lucrări puse în func
țiune la termenul planificat vor a- 
sigura condiții pentru dezvoltarea 
necontenită a minei, vor contribui 
la realizarea sarcinilor sporite ce 
revin pentru anul viitor minerilor 
de la Vulcan.

Pentru a da lucrările miniere în 
funcțiune în termenul stabilit a 
fost necesar ca sectorul de inves
tiții să-și îndeplinească ritmic pla
nul fizic. La lucrările de săpări și 
lărgiri, sectorul a obținut în pri
mele 7 luni din acest an o depă
șire de peste 9 la sută, iar la to
tal lucrări de investiții planul a 
fost realizat în proporție de a- 
proape 102 la sută. La realizarea 
și depășirea planului fizic au con
tribuit aplicarea în viață a o sea
mă de măsuri tehnico-organizato- 
rice. E vorba în primul 
pr'ovizionarea brigăzilor 
materiale necesare, de 
unei asistențe tehnice 
S-au creat în acest fel
la lucrările de săpare și betonare 
să se obțină viteze de avansare 
sporite. Pe sector s-a obținut în 
medie de la începutul anului o

rînd de a- 
la timp cu 

acordarea 
eficiente, 

condiții ca

avansare mai mare cu peste 15 
metri pe lună față de cea planifi
cată. In același timp s-au aplicat 
procedeele moderne de lucru. La 
susținerea provizorie de pildă, se 
folosește aproape exclusiv arma
rea metalică. Un alt factor însem
nat care a contribuit la realizările 
sectorului, și mai ales la punerea 
în funcțiune cu mult înainte de 
termen a galeriei a doua de le
gătură între puțul nr. 8 și puțul 7 
vest, a fost organizarea unei îna
intări rapide. Brigada complexă „6 
August", care a lucrat la această 
galerie, a stabilit în luna iulie o 
viteză de avansare record : 341
metri de galerie săpată într-o sin
gură lună.

Unul din principalele obiective 
din angajamentele luate de mine
rii sectorului VIII investiții Vul
can îl constituie punerea în func
țiune a tuturor lucrărilor prevăzute 
pe acest an. Nu este un obiectiv 
ușor de realizat, dar dacă colecti
vul sectorului va folosi și pe mai 
departe experiența acumulată, a- 
plicînd noi măsuri tehnico-organi- 
zatorice 
de lucru, 
cese în 
niere de 
de bună

pentru creșterea vitezei 
va putea obține noi suc- 
executarea 
deschidere 

calitate.

lucrărilor mi
la termen și

ST. EKART



STEAGUL ROȘU

E bine să știți,.,
i j ...Eventualele pete ale ursonu- 1, 
I > lui se pot șterge cu un burete , ‘ 
i . Îmbibai cu apă săpunită, după 1' 
i care se* șterge cu burete îmbi- ,; 
1 bat numai cu apă curată. ' i
,; ...Pantofii de velur (antilopă) ’ 
i! se curăță de lustru frecîndu-se > 
i cu periuța specială de sirmă, ' 
J Iar urmele unsuroase se freacă ’ 
' ușor cu hîrtie sticlafă specială. ;, 
i1 ...Catifeaua pan fiind un ma- 
' terial de mătase artificială se 1 
’ poate curăța bine în baia de ,, 
, neolatină. Cu această ocazie se 1 
1 pot scoate și majoritatea pete- ; > 
, lor; pentru tratarea petelor re- <' 
1 zistente trebuie cunoscută natu- ' ■ 

l ra acestora.
1 ’ ...Curățirea poșetelor din vini- ■; 
I' lin se face in mod foarte sim- ' i 
[, piu: cu apă și săpun. In cazul i

; petelor rezistente trebuie cu- , ’ 
,1 noscută natura acestor pete, în 1 ’ 
'! vederea indicării metodei de !
,; tratament. 1,

Inundații folositoare
Anul acesta, apele Nilului au a- 

tins un nivel mult superior celui 
de anul trecut. In amontul baraju
lui de la Assuan, la sfîrșitul primiri 
decade a lunii august nivelul ape
lor Nilului a atins cota de 89,50 
metri, față de 87,50 m. din 1962. De 
asemenea, a crescut mult și debitul 
zilnic al uriașului fluviu, ajungînd 
la 440 milioane m.c. în 24 de ore, 
fată de numai 325 cit a fost anul 
trecut la aceiași epocă.

Problema revărsării Nilului cons
tituie una din preocupările princi
pale ale populației din Egipt, de
oarece după cum se știe rrrîlul adus 
în fiecare an de ape condiționează 
întreaga recoltă a țării.

DE PRETOJTIINDENIO
„Canibalism" feroce

Cel mai feroce „canibalism" se 
întîlnește în lumea insectelor, mai 
ales la păianjeni. Astfel, păianjenii 
din specia dolomide, care își În
tind pînzele pe plantele acvatice, 
se mănîncă unul pe altul cu lă
comie. Orice întîlnire între un pă
ianjen mai mic cu unul mai mare 
se soldează în mod invariabil cu 
devorarea celui mai mic. Natura- 
liștii au pus sub un clopot de 
sticlă aproape 800 de exemplare 
abia ieșite din ouă. La început, 
puii au stat nemișcati, ghemuiti 
unul într-altul. După vreo 1Q zile 
cei mai puternici au început să 
devoreze pe cei mai slabi. După o 
lună și jumătate, din 800 de exem
plare rămăseseră numai 12. După 
alte patru săptămîni n-a mai ră
mas decît un singur supraviețui
tor.

Aceeași cruzime se constată la 
unele specii de păianjeni. De re
gulă, femela își devorează soțul 
după împreunare. Există însă și 
excepții. La specia Xysticus, mas
culul, care se pare că cunoaște a- 
pucăturile sîngeroase ale femelei, 
o pîndește și se repede asupra ei 
pe neașteptate, o leagă bine cu 
firele pe care le produce și abia 
după ce a imobilizat-o în felul a- 
cesta se apropie de ea. La specia 
Meta segmentata CI. soțul nu se 
apropie de consoartă decît după 
ce s-a prins în plasă o insectă și 
soția este ocupată cu devorarea ei.

Hidrocentrală liliputană
Inginerul iugoslav Ismet Omer 

begovici din Sarajevo a construit

NOTE Șl COMENTARII

DEȘTEPTĂTOARE NEDORITE

o mică hidrocentrală „transporta
bilă" pentru regiunile muntoase. 
Ea este atît de mică încît poate 
fi transportată dintr-un loc în
tr-altul cu o căruță. Apa lacului 
de acumulare poate cădea de la 
cr înălțime de 1,5—70 metri. Regu
latoare automate controlează nu
mărul turațiilor turbinei și opresc 
imediat activitatea ei de îndată ce 
se ivește vreo avarie în rețea. A- 
ceastă hidrocentrală în miniatură 
a fost încercată cu succes în re
giunile de munte din Bosnia și 
Her tego vina.

Roboful „Vania“
Doi studenți sovietici — Vladi

mir Trufanov și Vadim Volvikov 
din Sverdlovsk — au construit ro
botul Vania. Acesta poate să mear
gă și să ocolească obstacolele pe 
care le întîlnește în cale. In afară 
de aceasta, Vania „vede, aude și 
are un pic de minte". Vania este 
acționat de patru motoare și diri
jat de un mic dispozitiv electronic. 
El vorbește cu ajutorul unei benzi 
de magnetofon instalat în pieptul 
lui.

Cele mai căutate 
mărfuri

Mister Leonard Carsto din Los 
Angeles, directorul firmei „Sunset 
House Distributing", a anunțat că 
cele mai căutate mărfuri produse 
de întreprinderea lui sînt tablou
rile lui Paul și „pietrele calmante". 
Paul este un cimpanzeu neobiș
nuit, iar „pietrele calmante" nu se 
deosebesc cu nimic de cele obiș
nuite care se găsesc pe orice pla
jă. Reclama spune însă că „dacă 
ții cîteva minute în mînă aceste 
pietre, scapi de toate grijile și ne
cazurile".

ȘTIAȚI CA...
Spațiile cerești sînt infinite. Ma

teria parcurge distanțe fantastice. 
Un atom întîlneștș un electron o 
dată la 5 zile, dar nu se întîlnește 
cu un alt atom decît o dată la un 
an, efectuînd în acest interval de 
timp un parcurs egal cu distanța 
dintre Pămînt și Soare.

☆

/Steaua Gigant studiată de astro
nomul canadian Plaskett este com
pusă din doi sori, unul cu un dia
metru de 18 ori mai mare decît 

al Soarelui nostru, celălalt cu un 
diametru de 20 de ori mai mare. 
Din cauza depărtării insă, ea apare 
ca o stea aproape invizibilă cu o- 
chiul liber. Lumina ei ajunge pînă 
la noi abia în 10 000 de ani. Noi 
nu vedem astiel decît un trecut de 
100 de secole. Poate că astrul a 
dispărut acum 40 de secole. Dar 
acest lucru îl vom afla cam prin 
anul 8 000 al erei noastre...

'ir

Omul a izbutit să descopere ste
le atît de îndepărtate, încît lumina 
lor este egală cu pîlpîirea unei lu
minări la o distanță de 36 000 de 
kilometri.’

☆

in Franța se organizează con
cursurile „fuga înapoi". In cadrul 
acestui concurs trebuie să parcurgi 
cu un automobil o distanță daA 
cu cea mai mică viteză, fără ca vă 
te oprești nici o singură dată. Cîș- 
tigă acela care trece linia de so
sire ultimul.

ft

Există numeroase animale care 
produc sunete muzicale. Dar aces
te sunete nu constituie o melodie 
propriu-zisă, fiindcă nu au frecven
te determinate, corespunzătoare no
telor unor game. Cîntecul privighe

torii, de exemplu, este plăcut, dar 
el se compune dintr-un șir de su
nete intimplătoare, care nu se în
cheagă intr-o melodie oarecare. 
Nici durata sunetelor nu sugerează 
vreun ritm. Nechezatul calului in 
schimb, constă dintr-o gamă croma
tică descendentă, completă, adică 
din sunete care coboară din semi
ton, fără nici o omisiune. Din punct 
de vedere al posibilității de a emi
te sunete de o anumită frecventă, 
calul este mai avantajat decît pri
vighetoarea, dar nu știe să-și fo
losească posibilitățile !

☆

In Anglia a fost construit un 
dispozitiv care semnalizează roirea 
albinelor. Principiul de acțiune al 
dispozitivului este bazat pe faptul 
că înainte d= roi albinele zumzăie 
cu mai multă intensitate.

☆
Un vînător încercat din satul 

Taiejnîi, > din ținutul Primorie, a 
reușit să salveze din ghiarele unui 
tigru o vacă. Aflîndu-se în apro

piere de pășune, vînătorul a auzit 
mugetul vacii și s-a grăb't să vadă 
ce se întîmplă. In niște tufișuri el 
a văZut un tigru și o vacă rănită 
de acesta. La vederea vînătorului 
tigrul s-a speriat și a fugit în 
jungla Primoriei.

☆

Un grup de vînători din Taiga 
au amenajat în scorbura de la ră
dăcina unui stejar uriaș un adă
post pentru trei persoane. Acest 
stejar se află în munții Sihote-Alin 
între gurile fluviului Amur și Via 
divostok și a fost denumit „buni
cul". Potrivit unei legi nescrise * 
taigăi, acela care petrece o noapte 
în „hotelul din stejar" trebuie să 
lase oaspetelui următor iemne us
cate pentru foc și chibrituri.

------------0-------------

întunericul se lăsase de mult. 
Deodată, liniștea nopții fu spartă 
de un cucurigu strident, cîntat cu 
o voce de tenor. Costică tresări 
speriat din somn. Pînă să se du
mirească despre ce-i vorba, coco
șul dădu glas pentru a doua oară 
„sentimentelor" sale.

— Ăsta-i roșcatul lui Haiducsy 
Ernest se liniști Costică și întor- 
cîndu-se pe partea cealaltă încer
că să ațipească din nou. Nici n-a 
pus bine capul pe pernă și un alt 
cucurigu mai puternic, și gros ca 
de bas, îi alungă somnul ce-i da 
tîrcoale.

din nou. De data aceasta au in
trat în concurs și găinile cu un 
cotcodăcit îndrăcit de parcă ar fi 
făcut un car de ouă.

Intîmplaxea cu pricina are loc 
în fiecare dimineață și nu într-o 
comună oarecare, ci chiar în Pe
troșani și mai precis la blocul 21, 
scara 2 și 7 din cartierul Gh. Dimitrov. 
Cine sînt crescătorii de păsări ? 
Locatarii Haiducsy Ernest și Po
pescu Dumitru. Că „orchestra” lor 
din boxe deranjează pe ceilalți nu 
le pasă, iar plîngerile lor îi lasă 
rece. Poate citind articolul de față 
se vor hotărî pînă la urmă să 11-

Vîrsfa vinului
In trecut, numai specialiștii pu

teau aprecia vechimea vinului. Și 
nu totdeauna cu precizie.

Recent, în S.U.A. a fost con
struit un aparat cu ajutorul căruia 
se poate stabili fără greș vîrsta 
vinului, rachiului, coniacului, ro
mului. Aparatul este folosit acum 
de vameșii americani care stabilesc 
vama în raport cu vechimea vinu
lui.

Parcul zoolo
gic budapestau 
s-a îmbogățit cu 
un nou pensio
nar. E vorba de 
Bimbo, uriașul 
pachiderm sia
mez, care, spre 
satisfacția vizi
tatorilor ce vin 
aici nu dispre
țuiește nici cio
colata și nici 
cornurile bine 
unse cu unt. 
Iată-1 așteptîn- 
du-și cuminte și 
răbdător prie

tenii.
Foto :

I. HEGEDUȘ

— Uf, fir-ar să fie de tărcat, că 
bine ar fi să te facă vecinul meu 
friptură să scap odată de aseme
nea deșteptător. Cum în zori omul 
trebuia să plece la șut, și-a tras 
plapuma peste cap și a încercat 
să adoarmă. Cît a durat însă con
certul nocturn, n-a reușit nici în 
ruptul capului. Noroc că au obosit 
și cei doi cintăreti de a avut și 
Costică un pic de răgaz. Pe Ia ora 
trei dimineața, concertul a început

chideze cu deșteptătoarele nedori
te de nici un locatar al blocului. 
Poate are un cuvînt de spus și 
Sanepidul în această direcție.

C. DUMITRU
P. S. Asemenea cazuri nu sînt 

izolate. Spre nemulțumirea celor
lalți locatari, mai sînt unii ce-și 
transformă boxele de la subsol în 
crescătorii de păsări. Ar fi cazul 
să mediteze și dînșii asupra celor 
relatate.

SĂ SE FACĂ LUMINA
Frumoase sînt blocurile energe- 

tlcienilor din Paroșeni și confor
tabile. Așezate pe o colină în drep
tul pîrîului Sohodol, ele formează 
un cartier ce încîntă privirile. 
Dar numai ziua. Noaptea cartierul 
energeticienilor se cufundă într-un 
întuneric de parcă locatarii săi 
n-ax lucra ia producerea energiei 
electrice ci la... fabricarea nopții. 
Vina însă nu este a lor ci a 
I.R.E.H. care pare că și-a făcut so
coteala că cei ce produc energie 
electrică n-au nevoie de lumină.

Si cum această „socoțeală" dăi
nuie de mai multe luni, de cum 
se anunță înserarea, energeticienii 
se grăbesc spre locuințele lor, să 
nu care cumva sâ-i prindă noaptea

prin cartier. Nu de alta dar fău
ritorii luminii nu se pot obișnui 
cu întunericul. Și cum în cartier 
mai sînt și niște șanțuri care își 
au rostul lor, servind la îngropa
rea conductelor de apă, s-ar pu
tea ca vreun „întîrziat" să nime
rească alături de vreo conductă 
din fundul unui șanț.

Nu s-ar putea mai bine să-și 
schimbe conducerea I.R.E.H. „so
coteala" ce pricinuiește necazul 
locatarilor cartierului din Sohodol- 
Paroșeni și să dispună asigurarea 
iluminatului public din cartier prin 
înlocuirea becurilor arse ? Nu de 
alta, dar e cam nelalocul ei să nu 
se dea lumină celor ce o produc.
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viziteze Bul- 
geamul corn-

Un șuier scurt 
și trenul s-a pus 
in mișcare. Gru
pul de turiști ro- 
mini, care pleca să 
garia, s-a adunat la
part iment ului. După puțin timp 
trecem Dunărea prin Rusciuc pe 
grandiosul pod al Prieteniei Ro- 
mino-Bulgare. Priveliștile sînt in- 
cîntătoare. Prin fața ochilor se 
perindă munții stincoși cu văi a- 
dinei, cimpii cu holde de aur. pă
duri și uriașe lanuri de trandafiri.

Sofia ne primește cu soare și 
bulevarde arhipline de pietoni. 
Tragem la unul din cele mai 
derne hoteluri ale capitalei 
gariei. Orașul cu blocurile 
noi, cu străzi largi și drepte,
curi uriașe ne cucerește de la pri
mii pași. Ne oprim să fixăm pe 
pelicula aparatelor noastre foto
grafice Opera de stat, Combinatul 
poligrafic ,șd£>ie Biagoev", hote
lul „RUa" șl circul de stat. Pe bu
levardul Lenin privirea ne este

mo- 
Bul- 
sale 
par-

•
« atrasă de blocul turn de pe a că- 
i rui platformă superioară se poate
♦ vedea întreaga splendoare a So-

excursie la Sofia

Plin de soare și de oa
se aseamănă cu parcul 
din București. Statuia e* 
înaltă de 30 metri, ne

iiei. Pașii ne poartă pe străzi și 
bulevarde inundate de lumină și 
verdeață. Facem un scurt popas 
in Parcul Trandafirilot din centrul 
orașului, 
meni el 
Cișmtgiu 
liberării,
aduce aminte de lupta dirză a po- 
porului bulgar pentru libertate și 
independență.

Timpul trece pe nesimțite. Noap
tea, sub bolta ctrului, presărată 
cu mii de stele, Sofia își schimbă 
complet înfățișarea.

A doua zi, autocarul O.N.T. ne 
poartă prin cartierele vechi ale 
orașului, construite în stil serni- 
baroc. Cu linii sobre, dar totuși 
elegante străzile, încrucișările, tro
tuarele, toate pavate cu cărămidă 
smălțuită în galben, dau locurilor 
un aspect interesant și plăcut. Vi
zităm și noile cartiere ale Sofiei: 
Stanbaiiskl, istok, Zaimov apoi pe 
tind fabrica de texlile 8 Martie,

institutul de căi- ♦ 
bune, Politehnica, • 

•Facultatea de me
dicină, Galeria de 

artă nafională și vestita bibliotecă 
Vasili Kolarov care are o vechime 
de 85 de ani și posedă circa opt 
milioane de volume.

Un punct deosebit de aprecia! 
de localnici și de vizitatorii străini 
este masivul Vitoșa din apropierea 
Sofiei care dă capitalei Bulgare 
o notă de stațiune climaterică. 
Drumurile pe acest masiv urcă 
în serpentină pină la Virtul Ne
gru (2266 metri altitudinej. .Po
dul de aur", ultimul punct al dru
meției noastre în (ara prietenă ne 
uimește prin haotica îngrămădire 
a blocurilor de piattă care arun
cate natural peste o adîncă pră
pastie formează trecerea spre lan
țul muntos Rastopol.

Excursia ne-a imbogăfit cunoș
tințele despre minunatele reali
zări ale oamenilor muncii din tara 
prietenă de dincolo de Dunăre

A. CORNEA
corespondent
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Pregătiri pentru noul an al învățămîntului de partid

Tof' membrii și 
în cercurile

Moldovan Mircea, loc-Tovarășul
țiitorul secretarului organizației de 
bază din sectorul de transport al 
minei Petrila, răsfoia caietele de 
evidență, întocmite de curînd, ale 
cercurilor și cursurilor de partid 
organizate pentru noul an al învă- 
tămîntului de partid. Erau cinci 
caiete, deci tot atîtea cercuri de 
învătămînt în cadrul acestei orga
nizații de bază ; un cerc de eco
nomie politică anul II, două cursuri 
serale anul I și II, un cerc de stu
diere a Statutului P.M.R. și un cerc 
special pentru mineri. In aceste 
caiete sînt înscrise numele tutu
ror membrilor și candidaților de 
partid din această organizație de 
bază. O comisie din care au făcut 
parte tov. Sidorov Vasile, secre
tarul organizației de bază, Sava 
Cornel, membru al biroului și pro
pagandiștii Radu Vaier, Maier A- 
lexandru și Demeter Francisc a 
stat de vorbă individual cu toți 
membrii și candidatii de partid și 
ținîndu-se seama de preferințele 
fiecăruia, de nivelul de cunoștin
țe. s-a făcut înscrierea în cercurile 
de învătămînt. Lăcătușul subteran 
Sereș Iosif și semnalistul de puț 
Vințe Ion. de exemplu, au fost în
cadrați în cursul seral anul I, în 
cursul sera! anul II s-au înscris 
toți tovarășii care anul trecut au 
învățat în cursul seral anul I, în
tre care mecanicul de locomotivă 
Neagu Nicolae, minerul Demean 
Iosif. De asemenea, toti tovarășii 
care au studiat anul trecut în cor
eul de economie politica anul I, 
sînt acum încadrați în anul II al 
aceleiași forme de învătămînt

—- Biroul organizației de bază 
— spunea tovarășul Moldovan Mir
cea, acordă o deosebită atenție a- 
cestui cerc, deoarece aici cursan- 
tii dobîndesc cunoștințele nece
sare pentru a participa în celălalt 
an de învățămînt la cercul de e- 
conomie concretă care va fi or
ganizat în cadrul sectorului.

Cel mai numeros este cercul 
studiere a Statutului P.M.R. In a- 
cest cerc au fost încadrați, alături 
de cei 12 candidați cîți își fac sta
giul în această organizație de bază 
și 28 tovarăși din activul fără de 
partid. între care lăcătușul Gre- 
bent Iosif, mecanicul de locomoti
vă subterană Voicu Ilie, mecani
cul de mașină de extracție Fulman

de

ȘANTIERUL LUMINII
Primele ceasuri ale dimineții. 

Din autobuze și camioane încep 
să se reverse spre șantier zeci 
și zeci de oameni. Sînt muncitorii, 
tehnicienii și inginerii, făurarii gi
ganticelor construcfii care se înal
tă alături de principalele corpuri 
ale termocentralei Paroșeni.

In sectoare, pontajul, repartiza
rea sarcinilor decurg precis și 
operativ. Ultimul sunet al sirenei, 
găsește echipele la posturi. încet, 
clocotul muncii pune stăpînire pe 
întregul șantier. In jurul enorme
lor fundații de beton, pe schele 
ce sfidează înălțimile sau ascunși 
în umbra uriașelor stive de mate
riale, zidari, sudori, dulgheri, mon- 
tori și fierari betoniști au por
nit ofensiva. Lemnul, piatra, fierul, 
gem supuse in miinile lor cu pal
me bătătorite.

Intr-o singură oră, Chiriță Vasi- 
le a zidit cu ortacii un nou panou 
la șirul A, oamenii iui Stancu 
Nicolae au izolat cu celochi î 5 
m.p. din supraiaja ridicată a tur
nului de răcire. Echipa dulgherului 
Kisfoiody Petru a confecționat trei 
cotraje pentru sala de mașini, iar 
Popescu Mihai cu 15 tineri beto
niști, a confecționat și montat la 
degazor armătura viitorului plan- 
șeu.

— De acești oameni nu m-aș 
despărți nici odată — susține 
Mouna Traian, șeful sectorului u- 
zină, inginer constructor cu renu
me la numai 27 de ani. Are drep
tate. Pe graficul de producție ei 
ocupă locuri de cinste. Depășirile

Ă

candidați! de partid încadrați 
și cursurile de învăță mint

sînt în- 
pentru

loan ș. a. Alți 17 tovarăși 
cadrați în cursul special 
mineri.

încadrarea tuturor membrilor și 
candidaților de partid în învăță
mînt, precum și a celor 28 tova
răși din activul fără de partid, a 
făcut necesară sporirea față de a- 
nul trecut a numărului cercurilor 
de învățămînt de la 4 la 5. Pen
tru toate aceste cercuri 
selecționați propagandiști 
riență.

Biroul organizației de 
cerut propagandiștilor
Francisc, Maier Ștefan. Birău Eu
gen și celorlalți să participe cu 
regularitate la cursurile organizate 
de Cabinetul de partid pentru pre 
gătirea propagandiștilor fără scoa
terea din producție deoarece a 
ceste cursuri îi ajută să-și îmbu
nătățească pregătirea spre a asi
gura un înalt nivel calitativ ședin
țelor de învățămînt. Merită, de a-

au fost 
cu expe-

bază a 
Demeter

La mina Dîlja, sudorul autogen Ionică Andrei se bucură de pres
tigiu. Deși tinăr, el s-a evidențiat in numeroase rînduri pentru calita
tea lucrărilor executate și economiile realizate prin recondiționarea că

rucioarelor de mină.
IN CLIȘEU: Sudorul Ionică 

Andrei în timpul lucrului.

lor de pian întrec în fiecare Iu- ? 
nă ciîra de 20 la sută. 5

Lotul II al secfiei uzină lucrează ș 
la sala cazonelor. Răspîndite sub 
uriașa estacadă a șirului G I echi
pele conduse de Șandor Mihai, 
Kadar Iosif, Jaucă Gavril, n-au 
nici o clipă de odihnă. Sini în 
întrecere cu lotul I și vor să lie 
primii. Din cind în cind miinile 
lor flutură prin aer spre macaragii, 
escavatoriștii și șoferii de la bas
culante.

Gestul e semnificativ. El indică 
faptul că intr-o anumită zonă a- 
ceștia trebuie să se zorească mai 
mult cu lucrul.

Pe la locurile de muncă ale e- 
chipelor trece Iacob Iosif secreta
rul organizației de partid și mais
trul Bogdan Alexandru. Creioanele 
lor roșii notează pe foile carne
țelelor de buzunar șiruri de nume 
și de cifre. Curînd va avea loc o 
ședință in care se va analiza a- 
portul comuniștilor din sector la 
lidicarea echipelor care au rămas 
în urmi cu sarcinile. După satis
facția de pe chipuri și după date
le înregistrate se pare că rezulta

tele sin! bune
Ziua de lucru e pe sfirșite. 

Soarele a învăluit întregul șantier 
într-o blîndă lumină aurie. Oa
menii nu încetează însă bătălia. 
Fiecare minut e prețios. Curînd, 
cind șantierul nu va mai ii șan
tier și cea de a patra turbină a 
termocentralei Paroșem va funcționa 
din plin fiecare minut cîștigat azi 
va da atunci sute și sute de kWh 
de energie electrică in plus. 

că pro- 
altă sar- 
ceea ce

să-și con-

semenea, subliniat faptul 
pagandiștii nu au nici o 
cină pe linie de partid, 
le va da posibilitatea
sacre toate forțele desfășurării în 
condiții bune activității cercurilor 
de învătămînt.

Cu încadrarea membrilor și can- 
dldaților de partid în cercuri și 
cursuri s-au făcut progrese mari 
în pregătirea noului an al învă
țămîntului de partid. Biroul orga
nizației de bază continuă însă să 
acorde toată atenția acestei sar
cini. deoarece mai sînt încă multe 
de făcut. Stabilirea sălilor pentru 
toate cursurile. întocmirea progra
melor, procurarea de material bi
bliografic, de caiete de către toți 
cursanții, preocupă îndeaproape 
biroul, spre a asigura în noul an 
școlar desfășurarea unei munci 
susținute pentru ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire a mem
brilor și candidaților de partid.

Se așteaptă reparații!
Podul de trecere peste apa Jiu

lui înspre cartierul „Traian Vuia" 
și cătunul Dobrești din Petrila pro
voacă multe emoții și griji trecă
torilor. Podul s-a stricat, și de 
mult timp așteaptă' să fie reparat. 
Așteaptă acest lucru și locatarii 

ce-1 folosesc. Pînă acum așteptarea 
le e însă zadarnică. Așa că peste
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mai așa se pot asigura premizele 
ca planul pe trimestrul III și, res
pectiv, IV să fie realizat integral. 

Un sprijin puternic în această 
direcție poate da I.P.I.P. Livezeni 
care este chemată să asigure pra
ful hidrofob pentru acoperirea 
noilor blocuri. (Și acum, pe blo
curile A 2 și A 3 mai lipsesc cca. 
30 tone praf, iar apartamentele 
sînt deja și zugrăvite !...). Tot la 
fel trebuie asigurată funcționarea 
în două schimburi a utilajelor te- 
rasiere (buldozer, excavator) iar 
lucrările de sistematizare în întreg 
ansamblul cvartalului Braia I să 
fie atacate din plin și încredin
țate celui mai bun maistru, care să 
ia măsuri hotărîte pentru realiza
rea lor integrală în cursul lunii 
septembrie. (Trebuie- demolate și 
toate clădirile vechi lăsate în Braia 
I de către constructori).

Brigăzile de finisaje interioare, 
în cursul lunii septembrie, să fie 
concentrate numai pe două lucrări ■■ 
blocul H și blocul G pentru a le 
putea încheia într-un termen mai 
scurt. Dacă aceste două blocuri se 
predau în prima lună din trimes
trul IV, atunci înseamnă că cele
lalte obiective rămase (în afară de 
cinematograf) pot fi realizate pînă 
la sfîrșitul anului. Deci, volumul 
de lucrări executat la ele în sep
tembrie este hotărîtor !

Regrupînd forțele și concentrîn- 
du-le pe obiectivele importante 
care trebuie executate în luna 
septembrie: sistematizarea cvarta
lului Braia I, predarea canalelor 
și centralei termice Braia II, ter
minarea acoperișurilor și finisa
jelor la blocurile H și G — con
ducerea șantierului Lupeni va asi
gura condiții pentru realizarea 
sarcinilor trimestriale și deci pen
tru îndeplinirea prevederilor pla
nului anual.

ȘT. MIHAI

Sarcinile mari de plan pe care 
trebuie să le realizeze în acest an, 
pun probleme serioase în fata 
constructorilor din Lupeni : 571 a- 
partamente, două centrale termice, 
două complexe comerciale, o școa
lă, un cinematograf, alimentări cu 
apă, canalizări, drumuri — sînt 
obiectivele centrale pentru a că
ror realizare colectivul șantierului 
7 trebuie să depună eforturi deo
sebite.

Primul semestru al anului a fost 
încheiat pe acest șantier cu pre
darea a trei blocuri însumînd 180 
apartamente. De aceea pentru tri
mestrul III constructorii și-au spo
rit numărul obiectivelor planifica
te pentru darea în folosință: blo
curile A 1, A 2, A 3, G, H, apoi 
noua școală, complexul de maga
zine din Viscoza și centralele ter
mice Braia I și II. Au trecut însă 
două luni din acest trimestru și pe 
șantier nu a fost predată decît 
noua școală, cîteva magazine din 
complex și un singur bloc: A 3 
cu 60 apartamente. Cît privește 
restul, unele obiective ca blocu
rile H și G nu au încă acoperișul 
terminat (!?), iar la centralele ter
mice lucrările se tărăgănează ne- 
permis de mult. Toate aceste ră- 
mîneri în urmă vor încărca serios 
planul trimestrului IV care cu
prinde luni de toamnă și iarnă, 
periclitînd realizarea planului a- 
nual al șantierului. Intr-adevăr în- 
tîrzierea blocurilor H și G face ca 
în trimestrul III (de vară) să se 
predea numai trei blocuri (A 1, 
A 2, A 3) cu 160 apartamente iar 
pentru trimestrul IV (de iarnă) 
să rămînă șapte blocuri (H, G, B 
2—6) însumînd 240 apartamente

Lucrările cele mai urgente care 
stau în fata colectivului șantieru
lui Lupeni pe luna septembrie, ul
tima lună a trimestrului III, sînt 
predarea pînă la 15 septembrie a 
blocurilor A 2 și A 1, încheierea 
finisajelor și darea în folosință 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie 
a centralei termice Braia II și a 
întregii rețele de canale termice 
de la blocurile din grupul B, în
cheierea lucrărilor de sistematizări 
p--' verticală (drumuri, alei, tro
tuare) în întreaga incintă a cvar
talului Braia I și terminarea aco
perișului la blocurile H și G. Nu- 

pod se circulă numai cu mare gri
jă și... cu inima făcută purice. De 
are vreun trecător ghinionul să-i 
scape piciorul prin una din zecHe 
de spărturi ale podului, precis că 
se alege cu o baie în Jiu.

Cît mai este oare de așteptat 
pînă se va repara acest pod?

PROGRAM DE RADIO
1 septembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 Me
lodii populare cerute de ascultători, 
9,20 „Muzicieni despre ei înșiși" : 
Răsfoind scrisorile lui Serghei 
Rahmaninov, 11,00 Arii din opere
te, 11,30 Vorbește Moscova 1 12,20 
Interpreti de muzică ușoară, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Concert 
de prînz, 16,10 Muzică ușoară ro- 
mînească, 17,25 Transmisiune spor
tivă, 19,35 Muzică de dans, 20,00 
Teatru la microfon : „Salonul". A- 
daptare radiofonică după piesa lui 
S. Alioșin, 21,13 Muzică populară, 
22,25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,30 Muzică ușoară instru
mentală, 9,00 Pagini din muzica 
de estradă, 10,00 Muzică din o- 
pere cerută de ascultători, 10,30 
Revista presei străine, 10,38 Soliști 
și formații de muzică ușoară, 11,30 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 12,00 Emisiunea : „Cinema", 
13,00 Muzică ușoară. Cîntă Gigi 
Marga, 14,15 Cine știe cîștigă, 
15,00 Muzică ușoară romînească, 
16,08 „Partidul, călăuză spre vic
torii" — montaj de cîntece și ver
suri, 17,25 Duete de dragoste din 
opere, 18,00 Teatru la microfon 
pentru copii, 19,00 „Melodii... me
lodii" — emisiune de muzică u- 
soară romînească, 20,05 Muzică de 
dans, 21,45 Scriitori în lumina do
cumentelor, 22,00 Seară de romanțe.

CINEMATOGRAF-
1 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE :
Cereomușki; AL. SAHIA: Labirin- 

j tul inimii,- PETRILA : Flăcări și 
flori; LIVEZENI : Pace noului ve
nit; VULCANj Circul fără cupo. î 
CRIVIDIA : Cazacii; LUPENI A 
fost prietenul meu, BARBATîNJ 

Raze pe gheață.
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Greva minerilor spanioli 
continua

MADRID 30 (Agerpres).
Greva minerilor spanioli, decla

rată în sprijinul revendicărilor 
privind majorarea salariilor, îm
bunătățirea condițiilor de muncă, 
încheierea unor noi contracte co
lective ]a elaborarea cărora să 
participe adevărații reprezentanți 
ai muncitorilor, a intrat în cea de-a 
7-a săptămînă. Cu fiecare zi, gre
va, care paralizează întreaga in
dustrie carboniferă din nordul Spa
niei, a luat o amploare tot mai 
mare. In prezent, numai în regiu
nile Asturia și Leon sînt în grevă 
peste 20 000 de mineri. Referindu- 
se la desfășurarea grevei minerilor 
spanioli, ziarele franceze sublinia
ză că în timp ce în Asturia situa
ția a rămas neschimbată, în pro-

vincia Leon greva se extinde cu- 
prinzînd zilnic noi și noi mine.

Intr-un articol în care subliniază 
amploarea mișcării greviste din 
Spania, săptămînalul francez „Vie 
Ouvriere" scrie în ultimul său nu
măr că „toate metodele 
siune pe care regimul 
le folosește împotriva 
muncii din Spania sînt 
șecului. Lock-outurile, 
schingiuirile, deportările
sorile nu ajută cu nimic autorită
ților franchiste". La 
ziarul catolic francez 
scria la 29 august că 
franchiste nu mai 
pentru a-i 
reia lucrul

de repre- 
franchist 

oamenilor 
sortite e- 
arestările, 
și închi

știu
sili pe 
în mine.

O

Mișcare de solidaritate
LIMA 30 (Agerpres).
La ședința plenară a Confedera

ției oamenilor muncii din Peru s-a

— 0=-

Acțiuni de boicotare 
a R.S.A.

cuvîntul la o ședință a 
legislative centrale a A- 
răsărit, ministrul comer- 

industriei al Tanganicăi,

DtAR-ES-SALAAM 30 (Agerpres).
Luînd 

Adunării 
fricii de 
țului și
George Kahama, a anunțat că U- 
ganda, Kenya și Tanganica 
extinde acțiunile de boicotare 
Republicii Sud-Africane.

Miniștrii celor trei țări, a ară
tat Kahama, au căzut de acord a- 
stipra noilor măsuri pe care ur
mează să le ia împotriva Republi
cii Sud-Africane și care vor fi 
prezentate viitoarei sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite.

vor
a

Semnificația marșului spre Washington

York Herald 
publică un am- 

impresionanta 
avut loc mier-

rîndul său, 
„La Croix" 
autoritățile 
ce să facă

muncitori

în Peru
la 2 septembrie să

să

fie
24 
de

liotărît ca 
declarată o grevă generală de 
de ore. In această zi, 3 500 000
muncitori și funcționari din Peru 
vor înceta lucrul în semn de soli
daritate cu muncitorii de la fabrica 
de faianță „Inca", ai cărei patroni 
au declarat lock-out acum cinci 
luni. Pentru a atrage atenția asu
pra situației grave create, 30 
muncitori din această 
declarat greva foamei 
8 zile.

Greva generală va 
menea, o manifestare

fabrică 
în urmă

de
au
cu

fi, de ase- 
de protest 

împotriva asasinării țăranilor din 
localitatea Corpacancea, precum și 
o manifestare de solidaritate cu nu-

meroasele greve declarate de dife

rite categorii de oameni ai mun

cii in sprijinul satisfacerii 
dicărilor lor economice.

reven-
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NEW YORK 30 (Agerpres).
Corespondentul din Washington 

al ziarului „New 
Tribune", Donovan, 
piu articol despre 
manifestație care a
curi la Washington. „Ieri, în tim
pul marșului negrilor spre Washing
ton, scrie autorul, capitala părea 
un oraș schimbat și s-ar putea ca 
ea să nu mai fie niciodată ca pînă 
acum".

Subliniind că „nici o demonstra
ție publică nu a stîrnit vreodată 
iâei și sentimente mai profunde 
ca demonstrația din 28 august", 
Donovan scrie : „Washingtonul șl, 
neîndoielnic, milioanele de tele
spectatori îi privesc acum într-o 
altă lumină pe negri".

Donovan consideră „un feno
men neobișnuit", faptul că „locui
torii Washingtonului, în orice caz 
mulți din ei, nu au fost simpli 
spectatori. Negrii și albii, majori
tatea celor care s-au îndreptat spre 
locul demonstrației, au plecat a- 
colo ca participanți ai marșului"

Este posibil, scrie coresponden
tul, ca marșul să nu influențeze 
asupra acelor membri rasiști at 
Congresului care vor participa Ia 
discutarea proiectului de lege pri
vind drepturile cetățenești.
„de acum încolo 
blemei negrilor se 
Washington într-o 
totul diferită față 
precedat acest eveniment".

Dar, 
discutarea pro
va desfășura la 
atmosferă cu 

de cea care a 
• «.H

o

„Fapt divers"
NEW YORK 30 (Agerpres).
Agențiile de presă occidentale 

relatează despre un „fapt di
vers" din S.U.A., care ilustrea
ză toleranta autorităților față de 
manifestările rasiste. Familia ce
tățeanului de culoare, Horace 
Baker, care intenționa să se mute 
recent într-o nouă locuință din- 
tr-una din suburbiile orașului 
Philadelphia (statul Pennsylva
nia) a fost întîmpinată de un grup 
de huligani care s-au dedat la 
amenințări și chiar la acte de 
violență împotriva noilor loca
tari. Poliția, la care s-a făcut 
apel pentru a permite instalarea 
locuitorilor de culoare, s-a mul
țumit... să le dea acestora sfatul 
de a
a se muta în propria lor locu
ință.
rasiști, familia Baker a fost si
lită să se retragă. Revenind mai 
tîrziu, pentru a încerca totuși să 
se instaleze, membrii familiei 
Baker au fost din nou primiți 
cu pietre și huiduieli. De data 
aceasta, scrie 
Prese, „însuși 
cale i-a sfătuit 
cercările de a
ceastă suburbie". Pentru moment, 
familia 
renunțe 
propria

nu insista în încercarea de

Nigeria a semnat Tratatul tripartit
MOSCOVA 30 (Agerpres).
La 30 august Tratatul privitor 

la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa 
țiul cosmic și sub apă, a fost sem
nat de Jaja Wachuku Upto, mt-

nistrul afacerilor externe al Nige
riei, care a sosit la Moscova într-o 
misiune specială din partea gu
vernului său.

Nigeria este a 74-a țară al că
rei împuternicit a semnat Tratatul 
la Moscova.

ale ora- 
înregis-

datelor 
de sta-

CANBERRA. La 29 august, 
uragan însoțit de ploi torențiale 
s-a abătut asupra orașului Sydney. 
Vîntul puternic a răsturnat auto
mobile, a smuls acoperișurile de 
pe clădiri. Unele cartiere 
șului sînt inundate. S-au 
trat victime omenești.

NEW YORK. Potrivit 
publicate de Biroul central
tistică al S.U.A. la 30 iulie, popu
lația Statelor Unite ale Americii 
era de 189 478 936 de oameni.

LONDRA. Asociația societăților 
de asigurare din Anglia a relatat 
la 29 august că în luna iulie au 
avut loc 63 de mari incendii, care 
au provocat pierderi de aproape 
6 500 000 lire sterline. Daunele ma-

Diemism cu sau fără Diem
Și economic 

Diem, țin 
veninos",

„In Vietnamul 
de sud, State’e 
Unite angajate 
total din punct 
de vedere militar
față de regimul lui 
de coadă un șarpe 
scria nu de mult ziarul francez 
„Les Echos" comentînd actua
lele evenimente sîngeroase de 
la sud de paralela 17. Imaginea 
plastică a ziarului rezumă cit se 
poate de bine postura de nein
vidiat în care se află susțină
torii americani ai lui Ngo Dinh 
Diem. Represiunile brutale ale 
diemiștilor au provocat în în
treaga lume un val de proteste. 
Un număr de țări asiatice și-au 
manifestat intenția de a ridica 
problema la apropiata sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., per
sonalități de prim plan ale vieții 
internaționale, cum ar fi primul 
ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, și-au exprimat adînca 
îngrijorare față de persecuțiile 
împotriva budiștilor, în diverse 
țări ale lumii au avut loc de
monstrații de solidaritate cu 
victimele represiunii diemiste. 
Este lesne de înțeles că oficia
litățile americane nu doresc să 
împărtășească oprobiul unanim 
la adresa protejatului lor. Pen
tru S.U.A. problema mai com- 
po- tă însă și un alt aspect con
cretizat, după cum scrie ziarul 
„New York Herald Tribune", 
prin teama, prăbușirii odată cu 
regimul lui Diem a „pietrei un
ghiulare (pentru politica ameri
cană n. r.), a Asiei de sud-est". 
De aceea oficialitățile america
ne la Washington și la Saigon 
unde noul ambasador american

de 
în Anglia se 
de lire ster-

relatează zia- 
aproape 1 000

Henry 
postul 
desfășoare

luat

Vietnamul de sud. 
necesitatea urgen- 

unei astfel de so- 
„Washington Post"

Cabot Lodge, și-a 
în primire au început să 

o activitate inten
să în vederea unei „soluții de
schimb" în 
Caracterizînd 
tă a găsirii 
Iuții, ziarul
constată că „S.U.A. își dau bine 
seama că interesele lor vor fi 
într-un pericol și mai mare și 
în curînd nu va mai rămîne 
de făcut nici o alegere dacă nu 
se va acționa suficient de rapid".

In ce fel este 
luția de schimb ? 
această întrebare 
serie de luări de
Departamentului de stat. Intr-o 
primă declarație, Departamentul 
de stat și-a exprimat printr-un 
purtător de cuvînt „regretul” 

ale
Ngo Dinh Diem. 

declarație răspun- 
represiunile din 
sud a fost pusă

seama fratelui „președinte
lui Diem, pe numele lui

concepută so- 
Răspunsul la 
reiese dintr-o 

poziție ale

față de măsurile represive 
guvernului lui 
Intr-o a doua 
derea pentru 
Vietnamul de 
în 
lui"
Ngo Dinh Nhu, în mîinile că
ruia se află politia secretă, și 
pe seama soției sale, conside
rată ea o eminentă cenușie a 
regimului de la Saigon. Potrivit 
Departamentului de stat, ambii 
ar fi acționat împotriva voinței 
lui Ngo Dinh Diem. In decla
rație se arată în continuare, că 
Ngo Dinh Nhu trebuie să-și dea 
demisia, ceea ce ar duce la 
..destinderea încordării".

Exprimate matematic, soluțiile

Sub presiunile huliganilor

agenția France 
șeful poliției lo- 
să renunțe la in
se stabili în a-

Baker a fost silită să 
deci la a se instala în 
sa locuință.

luate în conside
rare de Washing
ton ar putea fi 
reprezentate în

felul următor : Diem minus Nhu, 
plus armata, sau armata minus 
Diem. Aceste formule matema
tice s-au pomenit însă suspen
date în aer prin declarațiile lui 
Diem care a arătat că aprobă 
în întregime acțiunile fratelui 
său, ca și prin declarațiile sta
tului major al armatei sud-viet- 
nameze care și-a asumat partea 
de răspundere pentru acțiunile 
represive. Comentînd aceste de
clarații, agențiile de presă ame
ricane au transmis că ele au 
produs dezorientare la Washing
ton, care se vede pus în fața 
necesității de a căuta acum altă 
soluție. A început, de pildă, să 
se vînture numele fostului am
basador sud-vietnamez la Wa
shington, Tran Van Choung, ca
re și-a dat recent demisia, 
lidarizîndu-se de acțiunile 
mului diemist... în numele 
sității intensificării luptei
triva forțelor patriotice. Ținînd 
seama de această declarație și 
ținînd seama de faptul că Choung 
nu este altul decît tatăl d-nei 
Nhu, cumnata lui Diem, rezultă 
că și această soluție se reduce 
la aranjarea lucrurilor „în fa
milie". Soluții de acest fel sînt 
lipsite însă de orice fel de pers
pective. Menținerea diemismului 
cu sau fără Diem este contrară 
intereselor poporului sud-vietna
mez și evenimentele din ultimul 
timp arată că el nu o va accepta.

deso- 
regi- 
neee- 
împo-

R. CĂPLESCU
comentator Agerpres

4 
4 
i 
l
4
i

j
4
i
*
4
4

ț 
ț

♦ 
i 
i 
i 
ț 
i 
f
• 
ț
i 
t ț 
i 
i 
i 
i 
i r i
4r
4
4
* l 
i
4
i 
i
♦
4r
4
4
4
4
4
4
4

teriale provocate anul acesta 
incendiile semnalate 
cifrează la 40 500 000 
line.

DELHI. După cum 
rul „Times of India"
de sate din statul indian Pundjab 
au avut de suferit din cauza unei 
puternice inundații. Peste 25 000 
de locuințe au fost distruse,'100000 
de oameni au rămas fără adăpost. 
Daunele materiale sînt evaluate la 
cîteva zeci de milioane de rupii.

TOKIO. La 50 de mile est de 
baza militară aeriană americană 
Misawa s-au ciocnit în aer două 
avioane de vînătoare cu reacție 
americane „F-120". Ambele avioa
ne au fost distruse.

BERLIN. Partizanii păcii din Ger
mania occidentală se pregătesc să 
sărbătorească la 1 septembrie 
„Ziua păcii", dată la care cu 24 
ani în urmă Germania hitleristă 
a dezlănțuit cel de-al doilea răz
boi mondial, atacînd

PARIS. In cadrul 
militare dintre forțele 
ceze și Bundeswehrul 
la Koblenz (R.F.G.) a 
o companie franceză 
pusă sub comanda 
deswehrului.

NEW YORK. La 
New York a avut
a reprezentanților celor 56 de state 
afro-asiatice membre ale O.N.U., 
în cadrul căreia a fost exprimată 
îngrijorarea și nemulțumirea față 
de tratamentul inuman la care 
sînt supuși budiștii în Vietnamul 
de sud. Reprezentanții acestor sta
te au cerut din nou o discuție 
specială în cadrul Adunării Gene
rale a O.N.U. în legătură cu eve
nimentele din Vietnamul de sud.

Polonia.
„colaborării" 
armate fran- 
vest-german, 
fost trimisă 
care a fost

ofițerilor Bun-

29 august, la 
loc o ședință

NEW YORK 30 (Agerpres).
52 de oameni de știință ameri

cani au semnat un apel prin care 
cer ratificarea neîntîrziată a Tra
tatului cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul coșmic și sub apă. Prin
tre semnatarii apelului figurează 2 
foști consilieri științifici ai admi
nistrației Eisenhower — James 
Killian și George Kistlakowsky — 
precum și președintele Universită
ții din Chicago. George Beadle, și 
alți profesori universitari.

Se anunță, de asemenea, că bu
letinul de presă al oamenilor de 
știință atomiști americani „Buletin 
of Atomic Science" a publicat un 
articol de fond în care subliniază 
că Tratatul de la Moscova cu pri
vire Ia interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară este o contribu
ție importantă la cauza păcii.

„Interzicerea 
cleare, se arată 
ticolului, poate 
spre încheierea
țiale în domeniul 
controlului asupra înarmărilor. De
sigur că tratativele cu privire la 
dezarmare aflate în impas vor fi 
reluate într-un spirit nou și mai 
încurajator".

experiențelor nu» 
în continuarea ar
să deschidă calea 
altor acorduri par- 

dezarmării și

Lupta forțelor patriotice din 
coloniile portugheze

din Guineea 
să ia am-

din comunica-

CONAKRY 30 (Agerpres).
Lupta de eliberare națională a 

forțelor patriotice 
portugheză continuă 
ploare.

După cum reiese
tul Partidului afriean al indepen
dentei din Guineea portugheză și 
Insulele Capului Verde, dat pu
blicității la 29 august la Conakry, 
acțiunile forțelor patriotice s-au 
extins din regiunile din sudul tă
rii și 
nord.

Cu 
tă în

în regiunile centrale și de

cîteva zile în urmă, se ara- 
comunicat, forțele patriotice

au organizat o ambuscadă împo
triva unei unități a trupelor por
tugheze în regiunea Mansaba, si
tuată la nord de fluviul Corubal. 
In luptele care au avut loc, parti
zanii conduși de Ambrosio Djassi, 
membru al Biroului politic al parti
dului, au distrus mai multe vehi
cule ale trupelor colonialiste por
tugheze. Au fost, de asemenea, 
uciși 46 de militari portughezi.

In ziua următoare, menționează 
comunicatul, aviația portugheză a 
atacat regiunea Mansaba. Trei a- 
vioane au fost -ioborîte de focul 
forțelor patriotice. j
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