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ÎNTRECEREA pe profesii 
A DAT REZULTATE

In cinstea de 23 August
După o decadă 
la mina Urîcani

Colectivul 
uei Uncani 
dezvoltă 
nit realizările 
întrecerea 
listă’ 
zilei 
gust. Din 
fost extras

Colectivului Depoului *_.F.R. 
Petroșani îi revine sarcina de a 
asigura locomotivele necesare 
bunei desfășurări a transportu 
lui de călăiril și mărfuri pe o 
rută destul de întinsă. Pentru a 
putea duce la bun sfîrșit această 
sarcină importantă, locomotivele 
trebuie să funcționeze în mod ire
proșabil. Buna lor funcționare 
depinde ----------- —:
zuirea 
lor cu 
încredințarea locomotivelor unor 
mecanici și fochiști pricepuți.

■Muncind cu hărnicie, colecti
vul depoului a încheiat luna iu
lie cu realizări frumoase. Planul 
de prpducție a fost depășit cu 
16,87 la sută. Principalul factor 
în depășirea sarcinilor de plan 
l-a constituit creșterea continuă 
a productivității care a întrecut 
cu 13,36 la sută obiectivele fixa
te. La creșterea productivității 
muncii o contribuție importantă 
a avut-o desfășurarea largă a în
trecerii pe profesii. In depou, 
meseriașii se întrec pentru do- 
bîndirea titlului de fruntaș, avînd 

. ca obiectiv executarea de repa- 
i rații de bună calitate, într-un 

timp cît mai scurt și la un preț
* de cost cît mai redus

Mecanicii și fochiștii au ca o- 
biectiv de seamă în întrecere re
ducerea consumului de combusti
bil, de ulei mineral etc. In iulie- 
consumul 
țional a 
sută, iar 
ridică la 
convențional și 819 
neral.

In întrecerea pentru dobîndi- 
rea titlului de cel mai buri pe 
profesie sînt antrenați mecanicii 
și fochiștii de la trenurile marfă 
și călători. Brigada de pe loco
motiva 230.005 ce asigură trans
portul de călători pe ruta Petro
șani — Simeria a încheiat luna 
iulie realizînd economii de 26 
tone combustibil convențional 
Avînd aceeași rută, brigada me 
canicului Bozera Ferdinand de 
pe locomotiva 230.111 a economi
sit 25 tone combustibil conven-
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de repararea și revi- 
temeinică, alimentarea 
combustibil, precum și

de combustibil conven- 
fost redus 
economiile
570 tone

cu 12,86 la 
realizate se 
combustibil 

kg ulei mi-

conventional de 
prima decadă a 
mai economisit

țional. In prima decadă a lunii 
august brigada condusă de me 
canicul Bozera a economisit 8 
tone de combustibil. In fruntea 
întrecerii pe profesii între meca
nici se află de multă vreme Mar- 
cu Aurel de pe locomotiva 
150.1004. Transportînd trenuri de 
marfă cu tonaj sporit, folosind 
cu pricepere forța vie a locomo
tivei, brigada sa a reușit să în
cheie luna iulie cu o economie 
de combustibil 
29 tone, iar în 
lunii august a 
incă 10 tone.

Mecanicii și fochiștii au ca o- 
biectiv de întrecere și buna în
grijire a locomotivelor. Deși lo
comotiva lui Maieu Aurel a par
curs cu 4000 de km. mai mult 
decît prevederile normei ea con 
tinuă să funcționeze în cele mai 
bune condiții.

Toate acestea dovedesc că co 
mitetul de secție sindicală (pre
ședinte tovarășul Josan Adrian) 
s-a preocupat ca întrecerea so
cialistă, pe profesii să se desfă
șoare pe bază de angajamente 
concrete.

Ne mai desparte puțin timp, 
pînă cînd oamenii muncii din pa
tria noastră vor sărbători cea de 
a 16-a aniversare a eliberării 
patriei. Colectivul Depoului CFR 
Petroșani se străduiește să întîm- 
pine-acest eveniment cu noi suc
cese în întrecerea' socialis
tă. Comitetul de secție sin
dicală nu a acordat însă 
suficientă atenție popularizării 
realizărilor. Graficele de produc-, 
ție, panourile sînt rămase mult 
în urma vieții. La gazeta de pe
rete de asemenea nu se vorbește 
de fruntași și metodele lor de 
lucru pe motiv că ea e pe punc
tul de a fi mutată într-un Ioc 
mai frecventat.

îndrumat de organizația de 
bază, comitetul de secție sindi
cală va trebui să înlăture acea» 
tă stare de lucruri, contribuind 
printr-o popularizare vie și ope
rativă la stimularea întrecerii cc 
se desfășoară.

D. CRIȘAN

în 
de

neconte- 
în 

sccia- 
cinstea 
23 Au- 
abata- 
cii 1,3jele minei a 

la sută mai mult cărbune cocsi- 
ficabil decît prevedea planul pri
mei decade a lunii curente. Cele 
mai bune rezultate le-au dobîn- 
d«t în acest timp minerii secto
rului I care au livrat cocsarilcr 
hunedoreni 300 tone cărbune de 
bună calitate peste plan, randa
mentul pe sector fiind depășit 
cu mai bine de 300 "kg. de căr
bune pe post. Ca urmare a în
zestrării locurilor de muncă din 
subteran cu utilaje noi precum 
și a folosirii unor metode de lu
cru avansate, pe întreaga mină 
s-a realizat în această lună o 
productivitate medie de 1,180 
tone pe post. S-au remarcat prin 
rezultatul muncii lor rodnice bri
găzile minerilor Hrițcan Vasile, 
Cîrciumaru Victor, Rusu Dumi
tru, Timofte Spiridon și altele 
din sectoarele exploatării Uri 
cam.
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...A sosit ziua mult aștepta
tă. Prima zi de școală. Calen
darul arată că e 1 
1961. Grupuri de 
câți sărbătorește, 
de flori, se ad^nă

septembrie... 
copii îmbră- 
cu buchete 
de prin toa-

Haideți dragi copii, Gigei, 
Mioara, voi toți care ați venit, 
să vizităm împreună noua școa
lă. încă n-o cunoaște nimeni. 
A fost construită dte-abia acum 

clădire mîndră în mijlocul
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♦
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Antrenați în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 Au- * 
gust, cea de-a 16-a aniversare a eliberării patriei noastre, mi- 4 
nerii din brigada lui Pășcalău loan de la sctorul IV al miaeî 1 
Lonea obțin importante succese.

In primele 9 zile ale lunii august ei au dat peste plan 
sute de tone de cărbune pe seama depășirii randamentului 

planificat cu 0,770 tone pe post.

1 

4 4 
________  __ ,.¥__ _____  _ ___ i

IN CLIȘEU : Brigadierul Pășcăiău loan împreună cu Mol- î 
dovan Petru, Moldovan Vasile, Dumărea Cornel și Bodan loan * 
discutînd despre sarcinile bri găzii, ț

La mina Petrila întrecerea pe 
profesii a căpătat o largă extin
dere. In fiecare sector, numeroși

LEMN DE MINĂ ECONOMISIT
la 
a- 
3* 

tenție economisirii 
materialului lem
nos. In acest scop 
au fost luate o 
seamă de măsuri 

pentru armarea In fier șî bolțari 
a galeriilor și pentru Introduce
rea armării metalice la cît mai 

1 multe abataje frontale. Astfel, în

Minerii de 
mina Lupani 
cordă o mare

• ••
elevi- 

c*j lă-
activitățile practice ale 
lor, apoi două încăperi 
vabouri.

Să mergem acum la
I; ’Din casa scării ieșim prin 
uși duble într-un coridor rna

etajul

luna trecută, la rnina Lupeni s-au 
armat în fier și cu bolțari 664 
m. 1. de galerie. De asemenea, 
s-a trecut la folosirea susținerii 
metalice la un număr de 6 noi 
abataje frontale.

Toate acestea au făcut ca la 
mina Lupeni, în luna . trecută 
consumul de lemn să scadă pe’ 
1000 tone cărbune cu 5 m c, 
față de plan. Pe această cale, 
minerii de aici au economisit pe 
luna iulie cca. 450 m. c. de lemn 
de mină. Fruntași în acțiunea de 
economisire a lemnului sînt co
lectivele sectoarelor II, III si V 
sud.

întregul colectiv al minei este 
hotărît ca în întrecerea 
desfășoară în cinstea 
August, să reducă și 
consumul de lemn de

. «e. -:.«e 
zilei de 23 
mai mult 
mină.

G. M.

te blocurile noului cartier Li- 
vezeni al orașului Petroșani. 
Unii poartă cu mîndrie crava
ta roșie de pionier — ei sînt 
școlari „bătrîni“. Mulți fac 
însă cunoștință pentru prima 
oară cu școala, de-abia-s elevi 
ai clasei a l-a.

...Gigei și Mioara locuiesc în 
același bloc, sînt vecini. Pîr.ă 
de curînd aveau o singură pre 
ocupare: joaca. Acum însă sînt 
școlari. Ținîndu-se de mînă, ei 
pășesc timid, privind țn jur cu 
toată curiozitatea celor 7 ani
șori ai lor. Cum o fi școala ? 
Ce-i înlăuntru ?...

noilor blocuri — și-și deschide 
pentru prima" oară porțile în 
fața voastră. Să intrăm deci...

Vedeți copii ? Pentru voi, e- 
levii, sînt două intrări, la cele 
două capete aie clădirii. Pro
fesorii au intrare separetă. 
Trecem de ușile duble, intrăm 
apoi într-un hol. De aici, ni 
se deschid mai multe uși; una 
duce către câsa scării care ur
că la etaje, alta pe un coridor 
mare. Din condor, pe partea 
dreaptă se înșiră 4 săli mari 
de clasă, apoi biroul directo
rului școlii și secretariatul. Pe 
stînga sînt două ateliere pentru

>e, de pe care, pe dreapta 
deschid ușile a altor cinci săli 
de clasă. Sînteți curioși cum 
arată o asemenea sală ? Să in
trăm. Vedeți ce mare e ? Are 
50,75 m. pairați. Fiecare clasă 
are cîte trei ferestre mari înal 
te de 2 m. și late de 2,5 m. 
Cîți copii vor învăța în sa’ă ? 
Să numărăm băncile: 1, 2 3, 
4... 20. Deci în fiecare clasă 
sînt 20 de bănci care vor cu
prinde 40 elevi.

ȘT. Ml HAI

(Continuare în pag. 3-a)

8
8
8
8Q u
8
8 rt Ö
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Nu de mult, la mina Ltipeni a 
fost construită o baie modernă 
pentru mineri. Muncitorii s-au 
bucurat tind această baie a fost 
dată in folosință. încălzire cen
trală, dușuri automate și dula
puri cu două despărțituri, special 
comandate pentru a se putea usca 
hainele de șut în cele mai bune 
condiții. Totuși de vreo două-trei 
săptămîni, minerii care vin să se 
îmbrace în haine de lucru sau să 
facă 
sînt 
care 
acei
ționare și întreținere a ei. In pri
mul rînd, 80 la sută din dușuri 
sînt defecte și nu mai funcțio
nează. Muncitorii așteaptă in

baie, după orele de ’ucru. 
foarte supăiați. Nu pe baia 
nu are nici o vină, ci pe 

care răspund de buna furrc-
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mineri, maiștri mineri și artifi
cieri se întrec pentru titlul de 
cel mai bun în profesia sa. 0- 
biectivrie acestei însuflețite în
treceri sînt sporirea productivi
tății muncii și realizarea de e- 
conomii cît mai mari. La secto
rul III cele mai bune rezultate 
ie-a obținut brigada de mineri 
condusă de Baciu Grigore A- 
ceasta și-a depășit randamentul 
planificat cu aproape două tone 
cărbune pe post, realizînd o eco
nomie de materiale ce revine la 
peste 2 IgP de. fiecare J ăâ de 
cărbune extrasă. In sectorul I, 
titlul de cea mai bună brigadă 
a revenit brigăzii de tineri mi
neri condusă de Cucoș Gheorghe 
care a obținut economii la ma
teriale de peste 2500 lei. Tot la 
acest sector, titlul de cel inai bun 
maistru miner de revir a fost cîș- 
tigat de maistrul minier Matyas 
Ludovic." Revirul’ de care răspun
de el și-a depășit simțitor aiiga™ 
gamentela luate. )

duș 
cei ce

Un
pentru 

răspund de baie 
rînd dte 7—8 să se spele la un 
duș, uneori lăsindu-se păgubași 
din cauza curentului și frigului. 
In dulapuri, hainele sînt ude șl 
reci ca gheața din cauza presa
tei funcționări a instalațiilor de 
aerisire și încălzire.

Acest hicru a fost sezîsat sec- 
torului X, serviciului de protec-, 
ție a 
dical 
nu 
buie.
atîta nepăsare ? Cui trebuie să se 
adreseze ca problema băii să fie 
pe viitor rezolvată ? Nu > *e-ac 
strica celor ce răspund de bona 
funcționare a băii un... duș rece«.

R. DUMITRU 
corespondent

muncii și comitetului" sin-J 
pe mină. Totuși baia 

funcționează cum tre- 
Minerii se întreabă: de ce



■¿ STRAOUE ROȘU

Restaurantul „iMinerul" Petro- 
șnni. Mese frumos aranjate cu 
feje de mese curate, cu vaze cu 
flori proaspete. Cîteva mese o- 
cupate tn dreapta mea, cfteva în 
stingă

— Tovarășe ospătar...
— Imediat, imediat.
Aștept, ce să fac? Ospătarul 

fadă mereu naveta de la mesele 
dta dreapta mea la bucătărie. 
Dl iă bucătărie iese cu un șpriț, 
mal apune un „imediat“ încura- 
gor și se îndreaptă din nou că- 

meaete din dreapta.
In sfîrșit ospătarul se îndreap

tă și către mine.
— Ce-ați dorit?
— Un meniu fix.
Făceam o socoteală în gînd • 

dacă a trebuit să aștept trei sfer
turi de oră ca să fiu întrebat ce 
doresc, cît trebuie să aștept du
pă mîncare?

Dar iată că vine. Vine ospă
tarii! și îmi aduce cuțit, furcu
liță și lingură. In sfîrșit, am și 
eu ceva pe masă. Ba nu. Mai am 
încă ceva: o farfurie cu două 
felii de pîine din care un client 
distrat ciugulise puțin. Intre timp 
a venit și ciorba. Dar la mine e 
cuțitul iar Ia ospătar... plinea. 
Ce să fac? Aștept și după pîi-

--------------- O-
NOTA

De ce nu se respectă programul 
autobuselor ?

Ori de cîte ori vrei să ajungi 
de la Petrila la Petroșani, sau 
invers, desigur că te opj-ești în- 
tr-o stație de autobus care de
servește acesje două localități.

Stai și aștepți să sosească au
tobusul — dar așteptarea este 
zadarnică — cu toate că după 
programul stabilit și anunțat și 
prin presa locală, autobusele cir
culă din sfert în sfert de oră. 
Dar trec sferturi după sferturi și 
cînd în sfîrșit sosește autobusul

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

MICI PUBLICITATE
1>E cumpără
Briciuri care se dezinfectează 

automat, concomitent cu frasul 
pe curea, precum și un dispozi
tiv de stîrpire a favoritismului 
și a obiceiului de a șe pretinde 
bacșiș. Ofertele se primesc la u- 
nitățile de frizerie nr. 1 din Lu- 
peni și nr. 12 din Petroșani ori 
la conducerile cooperativelor 
Sprijinul minier sau Jiul din lo
calitățile respective.

CURS DE CONDUCĂTORI 
AUTO

l.C.O.  Petroșani inițiază un in
teresant curs de conducători auto 
pentru femei. Doritoarele se pot 
angaja ca taxatoare pe autobu
sele locale ale l.C.O. Petroșani. 
In felul acesta, ca și taxatoarea 
Berceanu Paraschiva, la fiecare 
oprire de cap de linie au posi
bilitatea să conducă autobusele 
două trei stații. Că la început nu 
prea se pricep și dau mari emo
ții călătorilor, ntfri cine știe ce, 
cu timpul ori vor învăța ele să 
conducă autobusul, ori va învăța 
conducerea l.C.O. cum să-și in
struiască șoferii pentru a nu mai 
da volanul pe mîna celor fără 
pregătire.i' ■

ANUNȚ
Sanepidul din Petroșani anun

ți pe toți vînzătoriî de zarzava
turi din piața Lupeni si păstre
ze cea mai. strictă curățenie. 
Deși au fost sezisați în mai mul
te rînduri că în piața din Lupeni 
curățenia lasă de dorit, Sanepi
dul anunță (cu părere de răul 
ca nu se poate deplasa pe teren 
la fața, locului (din motive teh
nice} pînă la o dată care va fi 
anunțați ulterior.

AM AFLAT 
Șl NUMELE... 
ne. Ospătarul dacă vede că sînf 
hotărît să nu consum cele două 
felii de pîine începute se decide 
în sfîrșit și ia din coșul unui 
client trei felii de pîine.

Dar mie îmi cam trecuse foa
mea (trecuse deja o oră de cînd 
începusem să fiu servit!) căci 
eram sătul mai mult de răbdare, 
și de așteptare dedt de mîncare 
(desertul de la meniu fix se ter
minase) . Chem ospătarul: „Mai 
doriți ceva?“. Da, nota de plată 
spun eu și numele ospătarului ca
re m-a servit atît de conștiincios. 
Ospătarul se încruntă.

— Nu tovarășe, numele meu 
n-ai să-l afli dumneata!

Intre timp caută prin buzuna
re după mărunțiș ca să-mi dea 
un rest cît jnai exact. Curios, os
pătarul are și bani mărunți în 
buzunar.

Dar iată tov. Demeter că am 
aflat numele duinitale. L-am a- 
flat eu și cred că vor afla și to
varășii din conducerea T.A.P.L. 
Petroșani cum înțelegi să deser
vești consumatorii. De ce? Pen
tru că acum cîteva zile ți-am ce
rut restul exact, la o notă de 
plată ? 1

I. CIOCLIE 
corespondent

mult așteptat, este supraaglome
rat și rămîi tot în stație. 
In special seaia după orele 
20,30, autobusele încep să se ră
rească și mai mult, pe motivul 
că sînt defecte și trebuie să mear
gă ia garaj. Deci dacă vrei să 
ajungi la timp și să nu întîrzii 
de la serviciu, și țot odată să 
nu-ți pierzi’ nici răbdarea aștep- 
tînd, mai bine o iei pe jos. Dar 
nu tot atît de plăcută este plim
barea pe timp urît, ploios, cînd 
desigur n-ai ce face și trebuie 
să aștepți.

Ar fi de dorit ca l.C.O. Petro
șani să nu întîrzie să ia măsuri 
pentru normalizarea circulației 
autobuselor și tot odată între o- 
rele 22—24 să pună în circula
ție două autobuse care să deser
vească călătorii pe traseul Pe
troșani — Petrila.

GH. ECOBESCU 
corespondent

In viața unui pădurar de vî- 
nătoare se pot întîmpla multe 
lucruri, unele demne de povestit 
(chiar și cu înflorituri), iar al
tele, de ascuns rit mai adînc în 
tolba de vînătoare. Mie (cu mul
tă părere de rău) nu mi s-au în- 
tîmplat lucruri cu care ni-aș pu
tea lăuda (și cît aș fi vrut s-o 
fac!) In schimb nenorocos cum 
sînt, tot de bucluc am dat. Da’ 
ce zic eu : nenorocos I Cînd eu 
îs cel mai norocos om dintre toți 
salariații Sectorului silvic din Lu
peni! ? Iau salariul pe degeaba. 
Adică nu chiar pe degeaba, căci 
fac și eu de două ori pe lună cîte 
o deplasare la sector, în zilele de 
2 și 17 ale fiecărei luni, Dacă 
chiar în aceste zile se dă chen
zina ori salariul cu ce sînt eu 
de vină ? Mă prezint și eu la 
ghișeu și iau banii ca toți pădu
rarii de vînătoare. Nu-i vorbă, că 
apoi o iau din loc. să nu care- 
cumva să întîlnesc vreun șef și 
să mă ia la întrebări : „De ce 
n-ai predat încă planul de piei 
și carne de vînat pe anul care 
a trecut și pe prima jumătate a 
acestui an ?“, „Cînd ai de gînd 
să prinzi cei doi pui de lup și 
de căorioare care trebuia de

CURIOZITĂȚI
lntr-o secundă...

...părul oamenilor crește 
0,000.0003 cm

...ciuperca crește 0,008 cm.
...melcul de vie străbate 0,09 

cm.
..un fulg de nea cade (cînd 

atmosfera e liniștită) 20 cm
...musca dte casă zboară 1,6 m. 
...o picătură de ploaie cade la 

pămînt cu o viteză medie de 
11 m

...o rîndunică zboară 60 m.
...sunetul se propagă în aer cu 

viteza de 330 m.
...în apă sunetul se propagă 

cu o viteză de aproximativ 1,500 
m.

Originea unor jocuri
MARIONETE. Istoricii men

ționează că marionetele au apă
rut la sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea, cînd păpușile erau mînuite 
cu ajutorul unor sfori.

DOMINO. Acest joc a apărut 
în Spania la începutul secolului 
al XlV-lea.

DAME. Sînt cunoscute date 
precise care dovedesc că Jocul de 
dame era cunoscut cu 2.000 de 
ani înaintea erei noastre.

ȚINTARUL. Unele desene de 
pe templele din vremea faraoni
lor dovedesc în mod clar că țin
tarul era cunoscut de vechii e- 
gipteni.

• a ♦<

O vreme așa de frumoasă și cabana este atit de singurati
că?! Nul Sînt primele momente ale dimineții tind soarele încă 
nu și-a arătat fața. Locatarii de duminică ai cabanei Cîmpu Iul 
Neag sînt încă în drum spre aceste meleaguri atît de minunate 
în care cabana este locul de întîlnire și de recreare al excursio
niștilor.

Mărturisirile unui pădurar 
de vînătoare

mult să-i trimitem la grădina 
zoologică „Cum e cu urșii ră
pitori ?“ și cîte alte întrebări. 
Mă îngrozește gîndul că la sala
riul viitor voi face drumul de
geaba de la casa mea din Cîmou 
lui Neag și pînă la sector. S-ar 
putea să le treacă șefilor prin 
gînd să nu-mi mai dea salariul, 
pînă nu instalez cîteva capcane 
de prins pui de lupi; Mistreții, 
urșii, lupii trebuie să-i împușc 
chiar eu mîna mea adică cu ar
ma. Bine că locuiesc în sat și 
pînă la mine nu ajung ei. că ar
ma tot n-ar lua foc de ruginită 
și nefolosită ce e.

Și totuși, hotărît lucru, is o» 
fără de noroc. M-am dus șt «a 
anul trecut în pădure, ce-i drept 
nu pentru a aranja locuri de ®- 
crotire pentru anumite animate 
și nici capcane .pentru aiteie, ci 
să tai cîteva „fire“ de molid tre
buitoare la casa unui gospodar 
De frică să n-am martor la iaptâ 
m-am dus singur. Pti, ce am pu
tut păți ! Pe cînd tăiam cel de-al 
optulea „fir“ de molid mă bate 
cineva pe umăr. Am crezut că-i 
necuratul. Dar nu era derit un 
șef de la sector (cum nu prea dau 
ochii cu ei nu știu cum îl chea-

Azi, undeva pe deal, melodia plăcută a acordeonului răscoleș
te văile. Victoraș, în virstă numai de 7 ani, se pregătește de zor. 
Mîine, poate în lumina puternică a rampei, pe o scenă privită de 
sute de spectatori, îl vom revedea pe Victoraș tot cu acordeonul Iul 
drag.

E
MOTIV DE BUCURIE

Dumas-tatăl cîștiga bine, dar 
niciodată n-avea bani. Cu cîteva 
zile înainte de a muri si-au des
coperit în buzunarul lui 2 franci, 
exact suma cu care sosise în ur
mă cu 50 de ani la Paris. Scrii
torul, grav bolnav, a privit me
lancolic cei doi franci și-apoi a 
strigat vesel: „Inchipuiți-vă, am 
trăit 50 de ani și nu m-a costai 
nici un ban“.

PROMPTITUDINE
Schiller cînta cu plăcere la 

harpă, dar nu avea aceeași con
siderație pentru muzică ca pen-

mă). Și așa am început a mă 
ruga de el. Tovarășe, iariă-mă 
da’ n-am vrut s-o fac. lartă-mă 
și fă-te că . nu vezi, pînă apuc 
la casa mea cu „firele“ de mo
lid, că apoi le fac eu nevăzute. 
Dar șeful, om rău și fără milă, 
nici nu voia să audă de așa ceva 
și lată că într-o zi mă pomenesc 
dat în judecată, adică eu, ocroti
torul pădurilor dat în judecată 
pentru opt „firicele“ de molid. 
Ce-i drept am încercat să ie« 
basma curată dar ce g^is-
moe * A trebuit să dtak :999-fc6

as w reafl «9 des—”-
și sa ! are bcafi să ni w
Ca si w --¿rfcc® se eȘ- T- 
trezit dt£»âr* es 3>:a»cei fe cs? 
și t-ans spw - Hx» re am» *' Cc- 
pilul. senmoro*. ’âcu ochii van 
și mă întrebă unde ? Cum. unde, 
zic eu in pădure. Copilul n’i 
mai spuse nimic. Se gîitdi pe 
semne că se apropie ziua de chen
zină și m oi fi hotărît să fac ceva 
pentru banii care-i voi orimi. 
Mi-a și spus-o pe drum, dar mie 
numai de una ca asta nu-mi ar
de. Am scos toporul din ascun
zătoare (doar am atîta minte să nu 

T
tru literatură, lntr-o zi un vecin 
al său i-a spus:

— Domnule Schiller, dumnea
ta cînți la harpă ca regele Da* 
vid, numai nu chiar atît de fru; 
mos.

La care Schiller a răspuns:
— Iar dumneata vorbești ca 

regele Solomon, numai nu chiar 
atît de înțelept.

„MOMEALA"
Lessing era un om foarte dis* 

trat. (Mată a observat că îi lipi» 
sește o sumă de bani. Vrînd să 
pună la încercare cinstea serviv 
torului său, a lăsat pe masă a 
grămadă de bancnote și a plecat 
de acasă. Intîlnindu-se cu un cu* 
noscut, i-a povestit cazul și pla
nul său dfe luptă pentru prinde
rea hoțului.

— Și cîți bani ai -lăsat pe ma
să ?— l-a întrebat cunoscutul.

Lessing rămase înmărmurit... 
Și-a amintit că a uitai că nu
mere banii pe care-i lăsase drept 
momeală.

NEDUMERIRE
Savantul englez Smith a fă

cut odată, în salonul unei doam
ne din elită, o comunicare des
pre telegraful submarin care fu
sese instalat atunci ca să iacă 
legătura între Europa și Ameri- 
ca. La sfîrșitul comunicării, am
fitrioana i-a mulțumit savantului 
pentru expunerea sa cît se poate 
de explicită. <

— Am înțeles totul pînă Â 
cele mai mici amănunte — a 
spus doamna. zUn singur lucru 
nu pot pricepe: de ce telegra
mele transmise prin cablu tran
satlantic ajung la destinație us- . 
cate !.„

umblu cu el prin sat de cîte 
ori vreau să tai cîteva fire de 
molid) și i-am spus copilului să 
fie cu ochii în patru să nu dea 
șeful peste noi. De data asta tot 
din cauza lui am pățit-o. Toc
mai doboram un molid de toată 
frumusețea, voinic și sănătos pe 
cînd alți opt la fel de mîndri ză
ceau- doborîți, cînd vede codîIuI 
pe cărare ttrecînd uni mh și se 
apucă să mă strige: Tată! Un 
om îmbrăcat ca tine, dar are 
pușcă, nu topor... Îmi venea să 
intru în pămînt de rușine. II 
știam eu pe copil cam prostuț, 
dar chiar asa. să nu-1 recunoască 
3e șef. cteas- și densă cum

•■Are Or dteca asta m-a costat 
•e ret-ne ocrotitorul de pădure. 
495 iet lixres celor 9 Jire“ de 
matai Nx-i nici un bai. numai 
sâ sa afte șefii de la sector că-s 
recidivist, cum se spune, că a- 
tunci mă tem că nu mai am de 
ce mă deplasa în zilele de 2 și 
17 la Lupeni la sector peni tu a-mi 
ridica salariul... Măcar acum «â 
am noroc...

Cu frică deosebită 
TODEA PANTILIMON 
pădurar de vînătoare 
Sectorul silvic Lupeni 
pentru conformitate 

G. H. GHEREJEANU

e



STEÄSUL RO$D
at*"1." ■ .... ■■"■■■■

Sarcină concretă — mijloc de activizare 
a fiecărui membru și candidat de partid
Obiectivul principal în activi

tatea organizației de bază de 
partid de la sectorul V al minei 
Vulcan îl constituie mobilizarea 
muncitorilor mecanici și electri
cieni la deservirea în cele mai 
bune condițiuni a sectoarelor pro
ductive prin repararea la timp 
și întreținerea în bune condițiuni 
a utilajelor și mașinilor minière. 

Pentru mobilizarea muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
sectorului la obținerea de rezul
tate cît mai însemnate în muncă, 
organizația de bază acordă mul
tă atenție activizării fiecărui 
membru ți candidat de paîtid.

Organizația, de bază din cadrul 
sectorului V al minei Vulcan nu
mără în prezent peste 100 mem
bri și candidați de partid. Pen
tru activizarea lor, biroul 

.nizației de bază trasează fiecă
ruia sarcini concrete. Cei 
mulți membri și candidați de 
partid au sarcini pe o perioadă 
mai îndelungată. Astfel, mulți 
membri și candidați sînt confir
mați în colectivul de agitatori al 
organizației de bază, alții au 
sarcina de a munci în cadrul or
ganizațiilor de sindicat, U.T.M. 
etc Biroul organizației de bază 
are de asemenea în vedere rezol
varea problemelor curente, la ca
re e necesar să fie atrași membrii 
și candidații de partid, trasîndu- 
le în acest sens sarcini concrete.

Așa de pildă, într-o vreme- ca
litatea pieselor executate la ate
lierul de strungărie lăsa de do
rit, ceea ce stîrnea nemulțumiri 

fortin partea unor sectoare produc
tive. Pentru a se remedia aceste 
deficințe, comunistului Karpati 
Eugen, un meseriaș cu o înaltă 
calificare, i s-a încredințat sar
cina să se preocupe de calitatea 
pieselor. El a discutat cu mun
citorii din strungărie despre a- 
ceastă problemă, a urmărit în
deaproape calitatea pieselor e- 
xecutate. Rezultatul acestei preo
cupări este acela că în prezent 
piesele sînt de bună calitate.

O asemenea sarcină de partid 
a primit cu mai multe luni în 
urmă și candidata de partid

PESTE UN AN
(Urmare din pag. l-a)

orga-

mai

Bencovici Magdalena. La propu
nerea organizației de bază con
ducerea sectorului a numit-o res
ponsabila unei brigăzi de tine
ret de la lămpăria minei, 
erau unele deficiențe din 
indisciplinei; repararea și 
țirea lămpilor de benzină 
de dorit. Fiind exemplu de 
plină, tovarășa Bencovici a reu
șit' să îndeplinească sarcina pri
mită. Brigada ei a devenit un 
colectiv disciplinat, bine înche
gat. Pentru meritele ei orgarii- 
gația de bază a primit-o pe tov. 
Bencovici în riadul membrilor 
de partid.

In trasarea de sarcini concre 
te biroul organizației de bază 
are în vedere de asemenea ca 
sarcina încredințată să contribuie 
la educarea membrilor și candi
daților de partid.

Seprodi Francisc, este fiu de 
muncitor din Vulcan. El lucra 
de mai mult timp la sectorul V 
al minei Vulcan, fiind un mun- 
citoi harnic, disciplinat. De a- 
<-eea organizația de bază l-a pri
mit în rîndul candidaților de 
partid. In producție tov. Șeprâdi 
și-a îndeplinit cu conștiinciozita
te sarcinile ce i-au revenit. Dar 
în timpul liber el nu lua parte 
la activitatea obștească. Consta- 
tînd acest lucru, biroul organi- 
gațieii de bază i-a trasat sarcina 
să participe la activitatea artis
tică în cadrul clubului, să mobi
lizeze și pe alți muncitori la club. 
Acum tovarășul Seprodi este un 
artist amator fruntaș și totodată

Acolo 
cauza 
cură 
lăsa 

di sti

un mobilizator activ la viața cul- 
tural-artistică.

La repartizarea sarcinilor bi
roul organizației de bază ține 
cont și de experiența și de pre
gătirea politică a membrilor și 
candidaților de partid. Cei mai 
pregătiți membri de partid, cum 
sînt tov. Vaum Alexandru, Ciota 
Ștefan, Manole Constantin și al
ții au sarcina să se ocupe de e- 
ducarea candidaților de partid, 
precum și a tovarășilor din acti
vul fără de partid

Pentru urmărirea felului cum 
sînt îndeplinite sarcinile, mem
brii biroului organizației de ba
ză, tov. Groza 
organizației de 
gen, Gali ion, 
Kiss Valeria, 
proape activitatea membrilor și 
candidaților de partid, îi îndeam
nă și îi ajută concret în înde
plinirea sarcinilor. Totodată bi
roul cere membrilor și candida
ților de partid să informeze or
ganizația de bază în adunări ge
nerale despre felul cum își înde
plinesc sarcinile.

Trasînd sarcini concrete mem
brilor șl candidaților de partid 
urmărind îndeaproape medul cum 
ei se achită de aceste sarcini 
biroul organizației de bază a 
reușit să activizeze toți membrii 
și candidații de partid, să asi
gure ca fiecare să devină un 
participant activ la înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața orga
nizației de bază.

I. DUBEK

Lazăr, secretarul 
bază, Nistor Eu- 

Cocotă Silviu, 
urmăresc îndea-

PE ȘANTIERUL PETROȘANI

Ce-o fi însă pe partea stingă 
A caridorului ? Intr-o parte este 
o sală de clasă. Apoi urmează un 
laborator de chimie-biologie, de
pășite pentru laborator și mate
rial didactic, o cameră pentru 
pionieri și una pentru cancela
ria profesorilor. La etajul II sînt 
alte 6 săli de clasă, un labora
tor de fizico-matematici. un ca
binet medical, o bibliotecă.

Dragi copii, vreți să mai știți 
șl altceva despre noua voastră 
școală ? Ea este o clădire mo
dernă cu două etaje, cuprinde 16 
săli de clasă avînd încălzire cen
trală. Aici pot învăța 640 de e- 
levi, avînd la dispoziție și două 
ateliere și două laboratoare. Pen
tru înălțarea acestei școli statul 
a cheltuit un milion și jumătate 
lei. Cîte 3 geamuri mari zor lu
mina îiecare sală de clasă, ate
lier, iar laboratoarele vor avea 
cîte 4 ferestre. Biblioteca, came
ra pionierilor, cabinetul medical, 
sînt alte părți importante ale 
școlii care vă stau la dispoziție.

★
Noua școală este deocamdată 

în construcție. In preztnt i 
toarnă fundațiile Sub conduce
rea maistrului Nagy loan, bri
găzile de constructori ale lui O- 
ros Cornel — betoniști, Kiss A- 
lexandru — dulgher, Ilorvath 
Ludovic — fierar-betonist, Froșt 
Ștefan — zidar, se străduiesc să 
construiască cît rnai repede clă 
direa. Ei sînt hotărîți să mun
cească în așa fel ca pînă în toam
na anului viitor, 1961, să termi
ne școala, pentru ca atunci ele
vii să-și înceapă aici cursurile. Și 
atunci vcm vizita cu adevărat 
școala a cărei machetă o vedeți 
acum în ziar... Prin grija parti
dului și statului nostru veți a- 
vea un nou lăcaș, condiții op
time pentru însușirea de cunoș
tințe cît mai bogate...

; ; «W j. A'. 4

Multe critici le-a fost dat să 
audă anul acesta constructorii 
din Petroșani : că fac risipă de 
materiale, nu realizează planul 
fizic, nu predau blocurile la 
timpul planificat.

Comuniștii, toți constructorii 
de pe șantierul Petroșani, și-au 
pus la inimă aceste critici și au 
pornit hotărîți să lichideze lip
surile manifestate în activitatea 
șantierului. Problemele de pro
ducție au fost larg discutate în 
ședințele organizației de partid, 
în consfătuirile de producție or
ganizate de comitetul sindical, 
în ședințele organizației de tine
ret. Oamenii au căutat soluții, 
au propus măsuri, au inițiat ac
țiuni care au început să prindă 
viață. Și așa, activitatea șantie
rului Petroșajii începe să se re
dreseze, cel puțin în unele sec
toare de activitate.

Primul obiectiv asupra căruia 
constructorii au dat asalt, a fost 
respectarea planului de predări. 
Colectivul de finisaje interioare 
condus de maistrul Prodanciuc 
Mihai, a pornit la o mai rațio
nală organizare a muncii diferi
telor brigăzi. Vopsitorii și zu
gravii din brigăzile conduse de 
Andreevici Alexandru, Vasilescu 
loan, Jenei Francisc, parchetarii 
lui Barbă Constantin, zidarii lui 
Bărbuică Alexandru, 
lui Angliei loan și Țabrea Nico- 
lae și-au analizat posibilitățile, 
au organizat succesiunea necesa
ră operațiunilor de finisaj. Ei 
au hotărît să realizeze integral 
pînă la 23 August planul de pre
dări a blocurilor E, D, F, avînd 
cîte 24 apartamente și să pre
dea în plus încă un bloc, blocul 
G, tot cu 24 apartamente. In 
prezent, blocul E este complet 
gata, iar la celelalte trei blocuri 
se fac ultimele zugrăveli, vopsi
torii, curățirea parchetului și mo
zaicului, îneît există toate con
dițiile create ca constructorii 
să-și respecte angajamentul luit.

CITIȚI:

tîmplarii

I

In lupta pentru tot mi mult cărbune cocsificabii, minerii de 
la Lupeni obțin rezultate inipor tante.

La sectorul l A al minei printre brigăzile fruntașe se nu
mără și brigada minerului Cotroază loan. In prima decadă a lunii 
august brigada a dat peste plan 67 tone cărbune cocsificabii lu- 
crind cu un randament sporit față de cel planificat cu 1,300 
tone pe poet.

IN CLIȘEU: Brigadierul Cotroază loan discutînd cu ortacii 
săi Vejdel Mihai (șef de schimb) Gai Vasile și Culid loan.

Pe teme internaționale A H

Studii de literatură 
universali șl comparați 

de T. VIANU
Volumul cuprinde o culegere 

de studii asupra diferitelor as
pecte ale literaturii universale și 
comparate.

Studiile sînt variate ca tema
tică, ocupîndu-se de problema 
influenței dintre literaturi, for
marea ideii de literatură univer
sală, iar în domeniul studiilor a- 
supra lui Shakespeare autorul 
insistă asupra umanității' aces
tuia și asupra lui Shakespeare 
ca poet al Renașterii. Literaturii 
ruse îi sînt consacrate studiile 
despre’ Dostoievski și Gorki.

Volumul cuprinde un studiu 
despre mitul prometeic in litera
tura romtnă. -

Acest prim succes a mobilul 
și brigăzile de pe lotul maistru
lui Valdman Matei. Angajamen
tul lor era să predea oină te23 
August un număr de CȚ 
micî cu cîte 4 apartamente fie
care. Pînă acum, ei au predat 
14 blocuri — care deja sînt și 
locuite. Dar ei și-au luat un an* 
gajament suplimentar. Ir afară 
de cele trei blocuri pe care lei 
mai au de predat, vor mai dej 
încă două blocuri în folosință. 
Zugravii conduși de Svarț lotó, 
Madaraș losif, Gîboreanu loan 
au zugrăvit aproape complet țfti! 
blocuri, parchetarii lui Mosber-; 
gher Vilhelm, tîmplarii lui Bar? 
bu Constantin, tinichigiul Gațel1 
Franț, au executat deja cea mai! 
mare parte din lucrările ce te 
reveneau. Și acest angajament 
va fi realizat complet.

Muncă însuflețită pentru reali
zarea angajamentelor luate, se 
desfășoară și pe celelalte loturi 
ale șantierului Petroșani. Bri
găzile de tencuieli exterioare ale 
lui Găvan Petru, Moga loan, 
Burchiu loan și celelalte termi* 
nă în prezent tencuirea exteri
oară la 11 blocuri mari și încep 
lucrul la ultimele trei blocuri din 
aceeași serie, încheind astfel 
complet lucrările la tot grupul 
de 14 blocuri mari de la cârtii- 
rul Livezeni. Paralel cu aceasta, 
brigada lui Froșt Ștefan de pe 
lotul maistrului Nagy Ioaij, a în
ceput deja zidăria la noua școală 
aflată în construcție, maistrul 
Albu Constantin a făcut trasarea 
pentru începerea lucrărilor la 
încă două blocuri mari (A 1 și 
A 2) cu cîte 32 apartamente, bri
gada lui Wirsst Valter a început 
zidăria la seria de blocuri IA.K.

Realizările de pînă acum arată 
că lucrurile pe șantierul Petro- 
șani au început să intre pe fă
gașul cel bun. Dar, aceasta nu 
înseamnă că s-a făcut totul. Gri
ja față de materiale, gospodări
rea șantierului, lupta pentru e- 
conomii lasă încă de dorit Nu 
se dă atenție suficientă metode
lor înaintate de muncă, tencu
ielii mecanizate, centralelor de 
mortar pentru tencuieli de fa* 
țadă; nu se aplică parchetarea 
cu panouri de parchet. La con
strucția blocului mic nr. ' 7 pe 
care constructorii s-au angajat 
să-l realizeze prin muncă volun
tară, lucrările înaintează în ritm 
de... melc. Mult rămas în urmă 
este șantierul și la zugrăvirea 
exterioară a blocurilor mari ten- 
cuite.

începutul bun făcut pe- șantie
rul Petroșani în realizarea an
gajamentelor de predări trebuie 
dezvoltat continuu. La aceasta 
însă, conducerea tehnică a șan
tierului trebuie să dea și ea spri
jin, lucru pe care nu l-a făcut 
pînă acum.

FT blüiri 
eHe- 

Pînă acum, ei au predat

M. ȘTEFAN

..Partida durează de multă 
vreme. Poziția pieselor, așezate 
pe uriașa tablă, suferă mereu 
modificări. Jocul are intensități 
diferite. Uneori este, calm, alteori 
agitat...

Negrele, sinistrele figuri ale a 
cestei partide, stau bățoase pe 
locurile lor. A fost o vreme cînd 
numai degetele hrăpărețe ale 
trustului „Anglo-lranian Corn 
pany“ se bucurau de plăcerile a- 
cestui joc neobișnuit, scbimbînd 
piesele după bunul plac și into 
resele capitaliștilor din City. A 
poi au apărut și alte mîini care 
au izbutit, după multă trudă și 
subtile mașinațiuni, să intre în 
joc — cele ale trusturilor ame
ricane, vest germane, italiene — 
toate avînd pe firme cuvîntul 
magic ..oil“ 1 S-a ajuns astfel 
ca negrele, în cap cu regele — 
șahul Mohammed Reza Pahlevi 
— să fie mutate de ma: multe 
mîini în cea mai strînsă cola
borare, în scopul unic de a înge
nunchea cu orice chip albele de 
vis-a-vis — poporul — condus 
de o smgură mînă, dar fermă, 
puternică, mîna clasei muncitoa-
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Regina are im rol mai puțin 
important în «cest joc. ftstfc o ... • - • i

re din Iran, în frunte cu 
dul Popular (Tudeh)..

...Partida durează de 
vreme. Poziția pieselor 
mereu modificări. Cînd cele albe
devin periculoase, mîna protegui
toare — la un semn a! regelui 
(citiți șahului) — pune repede 
în mișcare, cu perfidie, negrele 
figuri pentru a contracara lovi
tura. Pionii negri au — pînă una 
alta — o mare putere de foc, fie
care din cei opt reprezentînd 
cîte 12.500 soldați bine echipați 
și înarmați pînă în dinți cu ar
mament american, în total 100.000 
de oameni, plus detașgmeniele 
speciale de jandarmi, poliție etc.

Cei doi cai negri au și ei un 
rol însemnat. Cel din dreapta a- 
pără cu strășnicie pozițiile rege- 
lui-șah Pahlevi, pe potcoavele 
ducipa'ului stînd scris cu litere 

. mari cuvîntul CENTO! Cel din 
stînga galopează zburdalnic, a- 
ducînd mereu șahului de pește o- 
cean armament pentru bazele 
yankee răspîndite pe întreaga 
tablă de șah a Iranului. Calul 
acesta reprezintă, de fapt, trata
tul militar bilateral dintre Iran 
și S.U.A...

important în «cest joc. Este c 
piesă de schimb ; după prințesa 
Făwzi, prima soție a șăîwfui. ,a 
intrat în joc Soraya, dar curtitd 
a căzut și ea în dizgrația; fiirtd 
înlocuită cu Farah Diba. fiica 
unui colonei... In schimb règde 
se simte apărat de cele două tur
nuri negre — închisorile, marile 
închisori iraniene în care sînt a- 
runcați mii și mii de patrioți...

Nebunii? De, ea nebunii !• Nu 
sînt piese prea sigure înalta so
cietate oscilează în 
cine dă mai muft : 
nian Company“ sau 
Corporation" ?

...Partida durează 
vreme. Dar ca orice 
șah trebuie să se termine odată 
și aceasta. Semnele încep • să se 
întrevadă. Albele, care se află în 
continuă ofensivă, cîștigă.tot mai 
mult teren. Țara fierbe, ca un ca
zan acoperit. Regele-șah priveș
te neliniștit : caii au început să 
șchiopăteze, pionii să șovăie, tur
nurile au zidurile gata să crape ! 
Regele combină în gînd fel de 
fel de mutări, cheamă mîna pro
teguitoare sâ-1 ajute... Cum să-și

funcție de 
„Anglo-Ira- 

,.Gulf oii

ck multă 
partidă de
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apere pozițiile ? Ce mutări să mai 
facă ? fcrost, foarte prost 1 Șin- 
gura mutare valabilă ar fi să, se 
mute în altă tară, la adăpost! 
Da, da... „Primejdia izbucnirii 
unei revoluții în Iran este atît de 
mare — scria zflfele trecute co
respondentul din Teheran al zia. 
rului milanez „GENTE“ -- îjicît 
șahul este gata si pldee fn orice 
moment în Elveția“... Da, singu
ra mutare! Doar n-ați vrea să 
aibă soârta regelui Feisal al Ira
kului 1 Are .vreun rost să conti
nue partida? Ce piese să mai 
mute ? Singurele indicate: pie
sele sunătoare I Același coresțfân* 
dent spunea că „șahul a ’trans
ferat la băncile elvețiene apratâ- 
matlv zece milioane de dolari“ t 
Are vreun rost să coâtinbe par
tida după ce și-a făcut suma ?. 
Feisal al Irakului — mat!; Men- 
deres în Turcia — matî; Lî Sft» 
Man — mat! „La aeroportul se
cret din Iran —• relata corespon
dentul citat — se află în perma
nență gata de /bor o escadrilă «te 
avioane înțărcate cu avmtea per
sonală a șahului“...

...Partida se apropie Se sftrșit 
Va aștepta oare șahul matul ?

MIRCEA JORDACHE
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Plenara lârglid a (. C 
al Partidului nuntii din Coreea

PHENIAN <2 (Agerpres).
Agenția centrală telegrafică co

reeană transmite:
La 1? august la Phenian a fost 

dat publicității comunicatul cu 
privire la plenara lărgită a Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, care a avut 
Ioc între 8 și 11 august inclu
siv. Plenara a discutat următoa
rele probleme:

Senatorul Humphrey despre 
dezvoltarea învățămîntului sovietic

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
TASS anunță:

„Dacă comparăm sistemele 
școlare (din Statele Unite și 
Uniunea Sovietică) în ansamblu, 
devine cu totul evident că mili
oanele de copii sovietici au ase
menea posibilități de îrivățămînt 
pe care le pot avea numai puțini 
în Statele Unite", a declarat se
natorul Humphrey analizînd si
tuația învățămîntului în Uniunea 
Sovietică și Statele Unite.

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

Sosirea lui Norstad la Copenhaga
COPENHAGA 12 (Agerpres).
La 12 august a sosit la Copen

haga generalul Norstad, coman
dantul suprem al forțelor armate 
ale N.A.T.O. în Europa

S-a anunțat oiicial că genera
lul Norstad va duce tratative cu 
primul ministru Kampmann și 
cu ministrul de război, P. Han- 
sen.

SITUAȚIA
VIENTIANE (Agerpres).
Din Laos continuă să sosească 

diferite știri despre situația ca
re domnește în această țară mică 
unde la 9 august a avut Ioc o 
lovitură de stat. Judecind după 
informațiile transmise de cores
pondenții străini, în prezent au 
loc tratative între „comitetul re
voluționar“ care a preluat pute
rea la Vientiane, capitala Lao- 
suiui, și regele cu consilierii săi 
care se află la Luau Praban la 
10 mile de Vientiane. „Comite
tul revoluționar“ consideră că 
este necesar să se formeze un 
nou guvern care să ducă o poli
tică de strictă neutralitate.

★

PARIS 12 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul agenției France Presse 
„comitetul revoluționar“ a hotă- 
rît șă trimită la Luan Praban o 
nouă delegație condusă de data 
aceasta de prințul Suvanna Fum- 
tna, președintele Adunării Națio-

Mitingul 
de la Vientiane

VIENTIANE 12 (Agerpres). 
Potrivit postului de radio Vien

tiane pe stadionul național din 
capitala Laosului a avut loc la 
11 august un mare miting la 
care au luat parte cele mai di
ferite pături ale poporului lao
țian. ,

Adsesîndu-se participanților la 
mitiHg, căpitanul Kong Le, pre
ședintele „comitetului revoluției 
nar“, a declarat că „revoluția 
din Laos are drept scop stabili
rea păcii și lichidarea conflicte
lor interne.

„Noul guvern > care va fi for
mat, a spus Kong Le, va urma 
calea păcii, Și neutralității, va 
accepta ajutor necondiționat din 
partea tuturor'țărilor și va sta
bili relații diplomatice cu ele. 
Toate guvernele de pînă acum au 
promis că vor proceda la fel, dar 
în realitate nu au făcut nimic".

I. Cu privire la intensificarea 
pe toate căile a mișcării pentru 
progresul tehnic în toate ramu
rile economiei naționale.

II. Cu privire la îmbunătățirea 
și întărirea muncii în domeniul 
pregătirii de cadre tehnice.

III. Cu privire la consfătui
rea de la București a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste.

In articolul cu această temă 
publicat în revista „Alumnv 
News Magazine“ a Universității 
din Louisiana, Humphrey subli
niază că învătămîntul în Uniu
nea Sovietică „se află la un ni
vel foarte înalt“. Și totuși, scrie 
el, principalul care reiese din 
convorbirile cu rușii, începînd de 
la N. S. Hrușciov și ternnnînd 
cu un om sovietic de rînd, este 
convingerea că ei intenționează 
să facă școlile și mai bune".

După cum relatează „Land og 
Folk“, Norstad va discuta cu 
miniștrii danezi, probleme lega
te de colaborarea militară dane- 
zo-vest-germană și de manevrele 
mixte danezo-vest-germane care 
urmează să aibă loc în curînd în 
Schleswing Hollstein și pe Ma
rea Baltică.

MN LAOS
nale, fost prim ministru al Lao- 
sului. Prințul Suvanna Fumma 
va expune regelui punctul de ve
dere al „comitetului revoluțio
nar“. El a plecat cu avionul la 
Luan Praban. După părerea „co
mitetului revoluționar“, arată co
respondentul, nu este necesară 
schimbarea actualului regim și 
a instituțiilor existente ci nu
mai a orientării politice a guver
nului.

Ostașii batalionului 2 de pa- 
rașutiști care au înfăptuit lovi- 

' tura de stat și în general toți 
ostașii armatei naționale laoție- 
ne, scrie corespondentul, au avut 
de suferit de pe urma nesfîrși- 
tului război civil.

Ei vor să înceapă cît mai cu- 
rîud tratative cu Patet Lao (for
țele patriotice ale Laosului —• 
N. R.) și să se asigure Laosului 
o strictă neutralitate în domeniul 
politicii externe.

Hw hl/sidufoL
PARIS — Corespondentul din 

Fort Lamy al agenției France 
Presse anunță :

In noaptea de 10 spre 11 au
gust Tombalbaie, primul ministru 
al Republicii Ciad, a proclamat 
într-un cadru festiv independen
ța acestei tinere republici afri
cane. Republica rămîne membră 
a comunității franceze.

FORT LAMY — Agenția 
France Presse anunță că guver
nul Republicii Ciad a adresat o 
telegramă Iul Dag Hammarsk
joeld, secretarul generai al 
O.N.U., în care cere admiterea 
Ciad-ului ca membru al Organi
zației Națiunilor Unite.

QUITO — Agențiile de presă 
anunță că romancierul ecuado- 
rian Adalberto Otiz s-a declarat 
solidar cu lupta justă a poporu
lui cuban. „Sînt ferm convins a 
spus el, că popoarele continentu
lui latino-american sînt de par

Aniversarea 
eliberării Parisului
PARIS 12 (Agerpres).
Potrivit tradiției, în fiecare an 

în luna august, parizienii săr
bătoresc într-un cadru festiv 
Ziua eliberării capitalei Franței 
de sub ocupația hitleristă.

Comitetul parizian de elibera
re a adresat parizienilor chema, 
rea de a se aduna la 8 august 
în gara Montparnasse pentru a 
aniversa luarea ca prizonier a 
generalului hitlerist Șchottiz.

Sărbătorirea eliberării Parisu
lui a început la 10 august prin 
manifestații ale feroviarilor din 
gările pariziene. La chemarea 
organizațiilor sindicale, a comi
tetelor foștilor participanți la 
mișcarea de rezistență, ferovia
rii din Paris au aniversat 16 
ani de la puternica grevă decla
rată de ei care a fost semnalul 
încenerii luptelor pentru elibera
rea Parisului.

Feroviarii de la gara de nord 
din Paris au comemorat în fața 
plăcii memoriale fixată pe clă
direa gării, memoria tovarășilor 
lor împușcați în acest loc de sol- 
dații generalului Speidel pentru 
participarea la mișcarea de re
zistență. Autoritățile au interzis 
însă ca la această ceremonie să 
se rostească vreo cuvîntare

----- O-----

„Zonele de prosperitate” 
din Vietnamul de sud

HANOI 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția viet

nameză de informații într-o scri
soare adresată Comisiei interna
ționale de supraveghere și con
trol în Vietnam, misiunea de le
gătură a înaltului comandament 
al armatei populare vietnameze 
a cerut Comisiei internaționale 
de supraveghere și control în 
Vietnam să inspecteze cele trei 
lagăre de concentrare cunoscute 
sub denumirea „zone de prospe
ritate“, create de autoritățile lui 
Ngo Dinh Dien în comuna Tan 
Than, provincia Kien-Tuong, unde 
sînt deținuți foști participanți la 
mișcarea de rezistență.

Autoritățile sud-vietnameze, se 
arată în scrisoare, supun unor 
represiuni bestiale populația lo
cală. In cursul repetatelor atacuri 
din partea detașamentelor de re
primare împotriva comuQei lan 
Than 50 de persoane au fost u- 
cise, 140 arestate.

tea revoluției cubane pentru că 
sînt strîns legate prin aspira
țiile lor comune spre viilor și 
Independență".

BERLIN — In Marea Nordu
lui au loc în momentul de față 
manevre ale flotei navale a Ger
maniei occidentale. In timpul a- 
cestor manevre, caie vor dura 
pînă la 19 august, navele vest < 
germane vor vizita bazele na
vale din Belgia și Olanda.

SOFIA — In R. P. Bulgaria 
mișcarea raționalizatorilor capă
tă din ce în ce mai mult un ca
racter de masă.

In perioada 1951—1959 au fost 
prezentate aproximativ 250.000
propuneri de raționalizări și
inovații. Din sumele economisite 
în ultimii 9 ani datorită raționa
lizărilor s-ar putea construi
20.600 de apartamente cu cîte 
două. camere.

Un ofițer iranian a cerut azil politic 
în U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
Ofițerul Rezazade Hasan Taghi 

Ogli din regimentul 1 de instruc
ție al armatei iraniene, cantonat 
în orașul Horremabad, a trecut 
în U.R.S.S. și a cerut azil poli
tic. El a adresat o declarație 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

O nouă manevră colonialistă , 
împotriva Republicii Congo

LEOPOLDVILLE (Agerpres). 
1ASS anunță :

Acțiunile subversive ale colo
nialiștilor împotriva Republici1 
Congo continuă. Ei au întreprins 
o nouă manevră pentru a crea 
greutăți în calea activității gu
vernului tinerel republici. Dțipă 
cum reiese din știrile primite 
din Leopoldville, în ultimele zile 
în Congo se intensifică activita
tea elementelor de opoziție. Li
derul fracțiunii clericale care s a 
separat de partidul mișcarea na
țională congoleză, Kalonji, s-a 
pronunțat împotriva ideii creării 
unui stat centralizat. După e-

CHOMBE AMENINȚA...
LONDRA (Agerpres).
După cum reiese din informa

țiile agențiilor străine, la indi
cația stăpînilor săi belgieni, 
Chombe, cate se dă drept „pre
ședinte“ al provinciei congoleze 
Katanga încearcă să creeze im
presia că hotărîrea Consiliului 
de Securitate cu privire la re
tragerea' imediată a trupelor bel
giene de pe întregul teritoriu 
congolez nu are un caracter o- 
bligatoriu și definitiv.

Ca răspuns la telegrama secre
tarului general al O.N.U Ham- 
marskjoeld, el a declarat la 10 
august că este gata „sâ încea
pă tratative“ „referitoare la con 
dițiile“ apropiatei sosiri a tru
pelor O.N.U. deși este absolut 
evident că nu poate fi vorba de 
nici un fel de „tratative", ci doar 
de îndeplinirea necondiționată și 
imediată a hotărârilor Consiliu- 
hți de Securitate.

La II august Chombe a recurs 
la amenințări directe, afirinfhd 
din nou în telegrama adresată 
lui Hammarskjoeld că intenția N L ----- o-----

Hammarskjoeld a sosit 
ia Leopoldvilfe

LEOPOLDVILLE 12 (Ager 
pres).

După cum transmite corespon
dentul agenției Reuter, Dag Ham- 
marskjoeld, secretarul general al 
O.N.U. a sosit în seara zilei de 
11 august la Leopoldviile.

WASHINGTON —- După cum 
anunță agenția United Press In
ternational 12.300 muncitori de 
Ia societatea americană Laughlin 
Steel Corporation, au declarat 
grevă în semn de protest împo
triva refuzului administrației so
cietății de a satisface revendică
rile lor privind mărirea salarii
lor.

LONDRA — 300 de muncitori 
de la rafinăria de petro! din 
Fawley (în apropiere de Sout
hampton) a societății „Esso Oii“ 
au declarat grevă în semn de 
protest împotriva concedierii a 
doi muncitori.

NEW YORK — După cum 
transmite agenția Associated 
Press, în seara zilei de IC au
gust forțele aeriene militare ale 
S.U.A. au lansat de la baza ae
riană militară de la Vanden
berg, satelitul artificial al Pă- 
mîntului — „Discoverer-14“. La 
trei ore după lansare, comanda
mentul forțelor aeriene militare 
ale S.U.A. a anunțat că satelitul 
s-a plasat pe o orbită polară.

Motivele care m-au determinat 
să trec din Iran, scrie el, sînt 
condițiile insuportabile create în 
țară în ultimii ani, în spec’al du
pă aderarea Iranului la blocui a- 
greșiv C.E.N.T.O. și după înche
ierea tratatului militar cu Statele 
Unite ale Americii.

xemplul marionetei belgiene, Kă- 
lonji propune, sub masca lozin
cii „federației“, un plan de crea
re a unui stat independent în 
Kasai — provincie congoleză un
de se extrage 95 la sută dlh în
treaga producție de diamante in
dustriale. a statului Congo,

Kalonji, precum și președintele 
senatului, Ued — fost membru 
al fracțiunii mișcării naționale 
congoleze, condusă de Kalonji, 
cer crearea unei largi federații 
în care Katanga și o parte din 
Kasai să aibă o administrație de 
sine stătătoare. Acesta urmărește 
de fapt scindarea țării.

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

acestuia de a sosi la 12 august 
la Elisabetville, însoțit de două 
detașamente suedeze care fgp- 
parte din forțele armate Jp/e 
O.N.U. în Congo „poate avea 
consecințe grave“.

PROGRAM DE RADIO
14 august

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 8,50 „Acordeonul ve
sel“, muzică ușoară, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 10,30 
„Cu muzică odihna este mai plă
cută“ — program de cîntece și 
jocuri populare romînești, 11,10 
„Oamenii muncii cîntă viața 
nouă a patriei“, 11,40 Concert de 
estradă, 12,25 Din cîntecefe și 
dansurile popoarelor, 13,10 De 
toate, pentru toți, 14,00 Concert 
de muzică populară romînească 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă, 14,30 ” Melodii celebre, 
interpreți celebri, 16,15 Drumeții 
veseli, 17,30 Concert simfonic 
popular, 18,15 Concert de n&zi- 
că ușoară, 19,00 Din cele mâi 
cunoscute romanțe, 19,35 Djn 
creația compozitorului H. Măii- 
neanu, 20,00 Teatru la. microfon: 
„Invazia“. Adaptare radiofonică 
după piesa lui Leonid Leonot, 
22,35 Muzică de dans PROGRA
MUL II. 7,30 Cîntece sovietice, 
8,00 Concert de dimineață,. 8,30 
Școala și viața, 9,50 Revista pré
sei străine, 10,30 Muzică din o- 
peretele Iui Suppé, 10,57 Concert 
simfonic, 12,45 Concert de mu
zică ușoară, 14,30 La microfon: 
Satira și. Umorul. 16,00 Vorbește 
Moscova ! 17,20 Concert pentru
oamenii muncii aflați la. odihnă, 
18,15 Succese ale artei interpre
tative romînești peste hotare, 
19,00 Din creațiile de muzică u- 
șoară .romînească în primii ani 
ai puterii populare, 20,05 Muzică 
de dans, 21,15 Din cele mai cu
noscute melodii populare romî
nești, 22,00 Muzică de dans

CINEMATOGRAFE
14 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Război și pace (seria 
Il-a); AL. SAHIA: La doi pași 
de graniță; MUNCITORESC ; In 
căutarea comorii; PETR1LA: 
Valurile Dunării; LIVEZENI: 
Visul spulberat; ANINOASA : In 
pragul vieții; VULCAN: Cei 
mari și . cei mici; CR1V1DIA: 
Secretul cifrului. (Responsabilii 
cinematografelor Lonea, Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
august).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA J Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: „6 August“ — Poligrafie


