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Economii la atelierul 
electro-mecanic 

al minei Vulcan
Colectivul atelierului electro

mecanic de la mina Vulcan de
pune eforturi susținute pentru a 
executa la timp și în bune con- 
dițiuni lucrările de întreținere a 
utilajului minier, luptînd în ace
lași timp pentru obținerea de cît 
mai mari economii. Zilele trecu
te comuniștii de aici au anali
zat într-o adiunare generală pro
blema economiilor. Cu această 
ocazie s-a constatat că s-au ob
ținut rezultate frumoase. Secția 
de reparat crațere, de exemplu, 
prin recuperarea diferitelor pie
se de schimb, ca axe pentru ac
ționare, cuplunguri pentru an
grenaje, role SKR-5 și multe al
tele a reușit să economisească 
materiale în valoare de peste 
•r ''VP lei în ultimele trei luni.

_^eeași sumă se ridică și e- 
t-сйЪтііІе realizate de muncito
rii din echipele de reparat u- 
nelte pneumatice și de cei de la 
secția electrică.
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PE ȘANTIERUL ȘCOLII 
DIN URICANI

...Zi obișnuită de lucru. Pe șan
tier domnește o vie animație. 
Muncitorii care transportă mate
riale, forfotesc neîntrerupt. Pe 
îBele, zidarii se întrec între ei. 

Deasupra parterului terminat de 
curînd, betoniștii toarnă planșeul 
primului etaj. Lîngă motorul pom
pei cu sorb s-a oprit un grup de 
copii. Ochii lor iscoditori, privesc 
uimiți apa dintr-o groapă care sca
de mereu. Au uitat de joacă. O 
betonieră în func
ție le atrage aten
ția. Se apropie de 
ea. Nu le spune 
nimeni nimic. To
tuși muncitorii îi 

supraveghează îndeaproape.
-► Nene, putem urca acolo sus ?

Betonistul își aruncă pentru o 
clipă privirea spre schele, apoi fă
cu un semn negativ cu mina. Pis
truiatul cu haina de vînător care-i 
adresase întrebarea nu se lăsă cu 
una cu două.

— Nene, știi că școala aceasta 
este a noastră ?

— Serios ?! Uite asta n-o știam 
*— îl zeflemi rîzjn l betonistul.

— He, he, păi lucrul acesta nu-l 
știm numai noi, îl știu toți copii 
din Uricani.

— Și ei de unde au aflat ?
— Cum de unde, de la părinți. 

Spune, acum ne lași să ne urcăm 
sus ?

— Nu se poate.
— Atunci, venim pe aici cînd 

nu se lucrează și tot urcăm.
— Noaptea ?
— Ba
...Pentru ziua de 11 septembrie 

'as. comitetul executiv al Sfatului 
popular Uricani și comitetul 
U.T.M. al minei au organizat la 
șantierul noii școli din Uricani. o 
Zi de activitate patriotică. Pentru 
a ușura munca constructorilor, era 
necesar să se transporte de la par
ter la primul etaj, aproape două 
vagoane de cărămidă. Dornici de 
a contribui din plin la ridicarea

Problema re
ducerii consu
mului de carbu
ranți auto l-a 
preocupat mult 
pe comunistul 
Alexandru Tudor 
de la autobaza 
C.C.V.J. Petro
șani. In acest 
sens, el a con
struit un aparat 
care înlesnește 
verificarea și 
reglarea jgleru. 
lui de la carbu
ratoare.

Prin 
acestui 
se reduce 
maximum 
mul de 
obținindu-se im. 
portante econo
mii. Iată-1 
clișeul nostru pe 
comunistul Ale
xandru Tudor 
lucrînd la apar 
rat.

Un succes al minepilop 
aninoseni

Melodia plăcută a rapsodiei 
lui Enescu anunța începerea e- 
misiunii locale a centrului de 
radioficare. Din nou aninosenii 
aveau să audieze noi știri des 
pre munca rodnică a minerilor 
de aici. Și crainicu începu:

„O corespondență trimisă de

acestui edificiu, zeci și zeci de ce
tățeni veniseră pe șantier încă dis 
de dimineață, lnșiruiți pe două 
rînduri, oamenii își treceau cu re
peziciune cărămizile din mină î n 
mină. Se muncea cu însuflețire. Ti
nerii utemiști conduși de minerul 
Bădescu Nicolae care se instala
seră pe planșeul superior nu mai 
conteneau cu glumele. Din cînd în 
cînd, noi grupuri de cetățeni ve
neau să îngroașe rîndurile celor 

prezenți. Jos, la 
parter grămada 
de cărămizi scă
dea văzând cu o- 
chii.

— Constructorii vor avea mâi
ne o surpriză ■ plăcută, tovarășe 
președinte — spuse minerul Heți 
Gheorghe. Mogoș loan, președin
tele sfatului popular, nu răspunse 
imediat. Se uită surprins la echipa 
de fierari-betoniști condusă de Că
lina loan care . tocmai apăruse pe 
șantier. Tov. Ciobotaru Constan
tin, membru în comitetul executiv 
al sfatului popular Uricani îl lă
muri imediat.

— Călina și-a mobilizat oame- 
neii încă de ieri. Știți, betoniștii 
sînt în întrecere cu zidarii și cum 
aceștia mîine, vorba acea, „vor a- 
vea apă la moară", nu vor nici ei 
să se 'lase mai prejos.

...Lucrul continua spornic și cu 
aceeași voioșie. Printre spațiile 
dintre scândurile unui gard înve
cinat șapte—1 opt perechi de ochi 
ptiveau țintă spre șantier.

— Simioane, ți-au venit priete
nii. Uite-i acolo. Betonistul se în
toarse în direcția indicată. Zărind 
copiii zâmbi larg și le făcu un 
semn prietenesc cu mina. Pistruia
tul îmbrăcat în hăinuțe de vînător, 
veni primul. Părea supărat.

— Nene, mai lucrați mult pe 
aici ? Betonistul, ghicindu-le do-
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colaboratorul emisiunilor noastre 
locale — Constantin Dănilă re
levă munca deosebit de rodnică 
a harnicilor mineri aninoseni 
care s'-аи remarcat în acest an 
în special prin calitatea superi
oară a cărbunelui extras. In lu
na august, se spune în corespon
dență, minerii de la exploatarea 
Aninoasa au reușit să livreze 
preparației Petrila cel mai bun 
cărbune din acest an. Prin puș- 
carea rațională a cărbunelui în 
abataje, granulația acestuia s-a 
îmbunătățit în luna august cu 7 
la sută, iar prin alegerea șistu
lui în abataj și pe banda ce duce 
la silozul funicularuliM, conținu
tul de cenușă a scăzut cu 0,5 la 
sută. Și la umiditate s-a obținut 
o îmbunătățire, înregistrîndu-se 
o scădere de 2,3 la sută. Cali
tatea superioară a cărbunelui 
livrat în august preparației a a- 
dms colectivului minei Aninoasa 
bonificații de 459.798 lei“...

------- — ........ —

A început noul an școlar. Spre deosebire de anii trecuți, de data 
aceasia primele clipe petrecute în sălile de clasă nu au mai fost con
sacrate povestirilor din vacanță, sau cunoștințelor cu noii colegi. 
Elevi: claselor 1—Vil aveau de făcut în prima oră din noul an școlar 
o , cunoștință mult mai interesantă: cu noile manuale școlare din 
care vor învăța in cursul anului. Fiecare copil a așteptat cu deose
bită nerăbdare să-i vină rîndul pentru a primi manualele școlare ofe
rite în mod gratuit.

Ionel și Norbert, colegi.de bancă in clasa Vl-a C la Școala de 
7 ani nr. 4 Petroșani, răsfoiesc cu admirație manualele primite. Ca ei, 
în prima oră de clasă, au făcut toți cei peste 6000 școlari din raionul 
nostru care au primit în mod gratuit 60.000 de cărți. Fiecare școlar 
a nășit în prima carte pe care a răsfoit-o un mic bilețel pe care 
cineva scrisese cu creion roșu : „Succes la învățătură. Îngrijiți cărțile cu 
toată dragostea, sînt prietenii voștri cei mai buni".

ШІ ИйЯЙ № ЙНЙЦІ ЙЯИЙВ ЙИІЙЙ-ЙІІ 
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Mulțumim din Inimă tuturor 
celor ce au transmis urări de 
succes delegației noastre. Aici in 
largul oceanului, la mii de kilo
metri depărtare de patrie, ne bu
curăm de știrile pe care le pri
mim in fiecare zi cu privire la 
succesele oamenilor muncii din 
țară. După cum știți pe vasul 
„Baltika** ne aflăm împreună cu 
tovarășul Hrușciov și cu alți 
prieteni apropiați — delegați 
ai țărilor socialiste; călă
toria este foarte plăcută, 
sîntem cu toții sănătoși și bine 
dispuși. Asigurăm pe oamenii 
muncii că la ceai-de a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., care se anunță a fi una 
din cele mai importante din în
treaga istorie a acestei Organi
zații, ne vom îndeplini cu cinste 
misiunea ce ner-a fost îneredin-

—-   —*«*«...................—-—
ln fiecare luni cel puțin 1.800.000-2.000.000 lei economii

„Vom produce nai multă energie electrică 
și mai ieftină”

— Cuvîntul energeticienilor de la Paroșeni —
In cursul acestui an, muncito

rii, tehnicienii și inginerii de la 
termocentrala Paroșeni au obți
nut însemnate succese în înde
plinirea sarcinilor de plan și în 
realizarea de economii. Colecti
vul uzinei se mîndrește cu fap
tul că pînă acum a obținut a- 
proape 1.000.000 lei economii 
suplimentare la prețul de cost al 
energiei electrice produse.

Publicăm mai jos unele rela
tări ale tov. Căpățînă Vasi-le, 
inginerul șef al termocentralei, 
despre modul cum colectivul u- 
zinei a obținut acest succes, pre
cum și despre posibilitățile pen
tru sporirea sumei economisite.

„Cunoscînd sarcinile economice 
trasate de partid muncitorilor 
energeticiprii, întregul colectiv 
al uzinei noastre a pornit, cu ho- 
tărîte la înfăptuirea lor. Prin 
traducerea în fapt a planului de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
prin îmbunătățirea schemei de 
funcționare a centratei, reduce
rea consumului propriu tehno
logic, noi putem raporta că din 
cei 1.709.000 lei cît ne*am an
gajat să economisim peste plan 
în acest an am realizat deja a- 
proape 1.000.000 lei. La baza re
zultatului obținut stau măsurile 
luate, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumului de 
combustibil convențional și stră
dania muncitorilor termocentra
lei. In urma măsurilor aplicate 
s-a îmbunătățit simțitor siste
mul de transport al cărbunelui 
și de pregătire a prafului, iar cu 
ocazia reparațiilor grupurilor 1, 
2 și 3 s-au adus îmbunătățiri 
schemei termice. In timpul repa- 

țată de Marea Adunare Națio
nală și de întregul nostru popor, 
împreună cu delegația Uniunii 
Sovietice, cu delegațiile celorlalte 
țări socialiste și ale tuturor sta
telor iubitoarei de pace vom face 
tot ce ne stă în putință ca se
siunea O.N.U. să contribuie în 
mod efectiv la rezolvarea mari
lor probleme internaționale și în 
primul rînd a celei mai arzătoan 
re dintre ele — problema de-; 
zarmării generale și totale. Sîro- 
tem convinși că lucrările Adună, 
riî Generale a O.N.U. vor fi ur
mărite cu atenție șl interes de 
toți oamenii muncii din țara 
noastră cărora le dorim noi rea
lizări importante în activitatea 
lor pusă în slujba înfloririi pa
triei noastre dragi.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

rațiilor s-a modificat la turbine 
sistemul de prindere a coroanei 
directoare a roții Kurtiss înlătu- 
rîndu-se în acest fel deteriorările 
labirinților roții. Muncitorii din 
echipele de reparații au redus 
termenul planificat al reparații
lor cu 6 zile la grupurile 2 și 3 
și cu 10 zile la grupul 1, contri
buind astfel la îndeplinirea pla
nului de producție și obținerea 
de însemnate economii. In luna 
iulie, de pildă, s-a livrat cu peste 
320.000 kWh mai multă ener
gie electrică decît a fost plani
ficat, iar consumul, specific de 
combustibil convențional a fost 
redus cu 0,006 kg./kWh.

Rezultatele obținute pînă a>- 
cum constituie un puternic im
bold pentru colectivul nostru. 
Noi considerăm că avem posi
bilități să obținem, în condițiile 
actuale, cel puțin 140.000-150.000 
lei economii peste plan pe lună, 
contribuind astfel la realizarea 
obiectivului de 1.800.000— 
2.000.000 lei economii pe raion. 
In vederea realizării acestor e- 
conomii s-au luat măsuri supli
mentare. Printre acestea se nu
mără : funcționarea cazanelor 
cu spălare intermitentă a pîlnii- 
lor reci pentru reducerea aeru
lui fals și a consumului speci
fic, determinarea debitelor de ae
risire din degazori pentru a se 
asigura conținutul minim de o- 
xigen, în vederea reducerii pier
derilor de aburi, executarea pro
belor la sistemul de preparare a 
prafului pentru determinarea re
gimului optim de ardere în fo
car și realizarea unei producti
vități maxime a morilor etc. In 
același timp se va continua ur
mărirea* menținerii parametrilor 
optimi la cazane și funcționarea 
agregatelor după fișele de regim.

Sînt convins că prin munca 
întregului colectiv, îndrumat și 
sprijinit de organizația de par
tid, vom respecta angajamentul 
obtinînd în fiecare lună econo
mii în valoare de cel puțin 
140.000 lei“.

_=*=—

1.300 ore muncă 
voluntară

Tinerii muncitori constructori 
de pe șantierul din Petroșani a- 
duc o contribuție valoroasă la 
realizările șantierului. In afara 
programului de lucru, ei contri
buie prin muncă patriotică la 
scurtarea termenului de execuție 
a lucrărilor și la realizarea de 
economii. Cei 58 de tineri, mem
bri ai brigăzii utemiste de mun
că patriotică, au efectuat în 
cursul acestui an mai bine de 
1300 ore de muncă voluntară. 
Prin acțiunile întreprinse ei au 
acoperit cu țigle 4 case B.U.M., 
au construit o anexă pentru un 
bloc de locuințe, au turnat 8 
scări de beton la blocurile în 
construcție și au executat alte 
lucrări, realizînd mii de lei e- 
conomii. In . fruntea acțiunilor 
de muncă patriotică s-au situat 
tinerii Anghel Ilie, Dima Elena, 
Marcu Marin, Staicu Ștefania, 
Nebunu Cornel și alții.

colegi.de
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Constructorilor de la șantierul 7 Lupeni
Știu bine că lucrați cu spor, 
Mistria că o mînuiți ușor, 
Gă lucrul vostru-i trainic și frumos 
Dar sint și treburi care „merg pe dos" 
Economiile-o știți prea bine — 
Se fac prin voi și nu vin de la siM 
Dar pentru asta trebuie si Știți 
Materiile prime să nu le risipiți. 
Zic — nu le risipiți! insă te doare 
Cînd vezi că varul a cam prins picioare 
La fel, la blocul douăzeci' și trei 
Rămas-a ciment-afară dr agil mei, 
5 metri cobi, imi pare, l-a plouat 
Și în morman. — steril — s-a transformat. 
Mă-ntreb, tredndi pe lingă ei mereu 
Voi nu simțiți pe suflet ceva greu? 
De ce să risipiți materiale 
Că fiecare costă — și parale!
Atenție mai multă, mai mari economif 
Afară cu risipa, și lăud ați veți ff!

S. RADULESCU
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„Invitație la estrada' 
în turneu 

prin Valea Jiului
De cîteva zile se află în tur

neu prin Valea Jtutat, Teatrul 
de Estradă din Deva cu un nou 
spectacol intitulat „Invitație la 
estradă". Pînă acum spectacolul 
a fost prezentat în localitățile 
Petroșani, Aninoasa, Petrila, 
mînd ca 
prezentat 
duminică

sîmbătă seara să 
în orașul Uricani, 
la Vulcan.

ur- 
fie 
iar
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SE CAUTA...
...fotografii colorate sau nu, 

de diferite mărimi, decupate din 
reviste sau alte surse (tema nu 
contează) de către șoferii auto
busului nr. 51.111 al I.C.O. Pe
troșani. Șoferii acestui autobus 
doresc să acopere în întregime 
—.'—1 autobusului în careinteriorul
nu inițiat o adevărată expoziție

De ce s-au veștejit 
florile !

Printre blocurile noi din Lonea 
sînt părculețe de verdeață, rai
duri plantate cu flori și pomi. 
La început șici a domnit ordi-■ 
nea și curățenia. Pomii erau 
frumos îngrijiți, părculețele și 
rondurile presărate cu flori și 
îngrijite cu migală. Asta a fost 
însă la început. Acum totul s-a 
schimbat. Florile zac ia pămînt, 
rupte și călcate de cai, vaci, 
porci. Pomii sînt pe jumătate 
rupți, aleele murdare, peste tot 
htrtii, coji1 de semințe etc. Toate 
acestea arată lipsa de interes ai 
gospodarilor și a locatarilor de 
aici pentru curățenia cartierului 
lor. Locatari ca Bordea Traian, 
Jurca Ioan, Popescu Petre, Gre- 
cea Petre și alții au adevărate 
crescătorii de animale lăsate în 
voia lor. Se pune întrebarea: de 
ce atîta nepăsare din partea lo
catarilor față de munca altora, 
față de înfrumusețarea orașu
lui ? Oare secția de gospodărie 
și sectorul I.C.O. Petrila au ui
tat de acest cartier ?

LICITATE 
de fotografii dt mai „i 
Plata pentru o fotografie : 
drum gratuit cu autobusul 
plătește totuși taxatoarei 
fără a se pretinde și bilet).

ANUNȚ...
...Personalul de serviciu al 

fetului „Crișana“ din Lupeni a- 
duce la cunoștința consumatori
lor următoarele: se interzic re- 
clamațiile cu privire la faptul cS 
berea se servește caldă deoarece 
timpul s-a răcit îndeajuns pen
tru a înlocui gheața. Redania- 
țiile de acest fel au fost vala
bile numai în timpul verii. A- 
cum, noaptea este atît de frig 
încît s-a luat hotărîrea ca ziua 
berea să se servească caldă (pen
tru protejarea danturii clienți- 
lor).

SE VINDE...
...un autocamion întreg și ne

vătămat, „conservat" pe strada 
pieții de mai bine de două săp- 
tămîni de către I.C.I.L. (proprie
tar). Amatorii îl pot „examina" 
în liniște că doar nu-1 păzește 
nimeni.

COMUNICAM...
...pentru amatorii de plajă și 

băi, că ștrandul din Lupeni, în 
urma reparațiilor intense care au 
durat toată vara, s-a redeschis 
în ziua de 29 august a. c. și va 
rămîne la dispoziția doritorilor 
toată iarna. Preparația din Lu
peni (care are 
ștrandul) anunță 
za băi de aburi 
tiaticI ?

.diverse", 
un 
(se 
dar

bu-

în patronare 
că 
Și

va organi- 
a jnaj ar-
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Uraganul din АпЫе
Agenția France Presse publi

că date referitoare la pagubele 
pricinuite de puternicul uragan 
care s-a abătut acum cîteva zile 
asupra părții de vest a Atlanti
cului și asupra Mării Caraibilor. 
Uraganul a provocat mari dis
trugeri, mai ales într-o serie de 
insule mici din grupa Antilelor 
Mici.

Potrivit unor date provizorii, 
pagubele se evaluează la 6 mili
oane franci noi.

Pe insula Saint Martin ura
ganul a distrus 124 de case și 
a avariat alte 196. Toate mijloa
cele de telecomunicație au fost 
distruse. Pe insula Saint Barthe- 
lemy au fost distruse sau ava
riate grav un număr de clădiri 
publice și 20 de case de pescari.

Intr-o serie de porturi mici de 
pe insulele Antilele Mici s-au 
scufundat zeci de vase.

Șantierul naval de la 
Haifon

Recent, ministrul Comunicațiilor 
și poștelor a inaugurat la Haifon 
un nou șantier naval. Acest șantier 
este înzestrat cu utilajul necesar 
pentru repararea navelor, precum 
și pentru construirea de nave dc 
tcsaj mic și mediu.

De asemenea, noul șantier de la 
Haifon va putea repara navele 
străine care , acostează în acest 
port.

Primul ше ta no metru 
construit 

in Cehoslovacia
fa minele bazinului carbonifer 

Ostrava-Karvina se încearcă pri
mul metanometru construit în Ce
hoslovacia — un dispozitiv pentru 
detectarea metanului din atmosfe
ră.

Metanometru 1 cîntărește mai pu
țin de două kilograme și este la 
nivelul standardului mondial. El 
înregistrează chiar și două zecimi 
de procent din cantitatea de metan 
din atmosferă. Dispozitivul este 
extrem de simplu de mînuit.

Istoria literaturii kazahe
Academia de Științe din Kahaz- 

stan a inițiat editarea „Istoriei li
teraturii kazahe". De curînd a 
apărut volumul consacrat creației 
populare orale din cele mai vechi 
timpuri pînă în anul 1917 (Revo
luția din octombrie).

Volumul apărut cuprinde o ana
liză istorică a conținutului ideolo
gic și a particularităților artistice 
a diferitelor genuri de poezii 
populare — cîntece de muncă, o 
poeziei sociale de datini, epice, a 
basmelor, legendelor, transmise 

. din generație în generație, din gu
ră în gură de acîni-cîntăreți, im
provizatori populari.

Cercetătorii au urmărit legătu
rile poeziei populare kazahe cu 
poezia rusă, poezia populară din 
Asia Centrală și Orientul arab.

Ав feat stabilite în special motivele 
comune cu o serie de opere, cu 
cunoscutele basme arabe „O mie 
și una de nopți", faptul că unele 
subiecte din operele epice au o 
compoziție identică.

Ediția „Istoria literaturii kaza
he" apare sub redactarea științifi
că generală a scriitorului kazah 
Muhtar a Auezov.

0 nouă operă ucraineană
Teatrul academic de operă și 

balet din Odesa a prezentat în 
premieră noua operă națională 
,.Nazar Stodolia" după drama cu 
același nume a marelui poet popu
lar ucrainean Taras Șevcenko 
(1814—1861). Opera este realizată 
de cunoscutul compozitor ucrainean 
Konstantin Dankevici, pe care îl 
caracterizează atracția spre temele 
populare istorice. <

Colaborarea artistică a lui Dan
kevici cu trupa teatrului din Ode
sa s-a realizat încă în deceniul al 
4-lea, cînd pe scena acestui teatru 
a fost prezentată- prima operă ma
re a scriitorului : „O noapte tra
gică". Mai tîrziu teatrul a prezen
tat, de asemenea, opera acestuia : 
„Bogdan Hmelnițki".

Noua creație a lui Konstantin 
Dankevici a fost întimpinată cu 
Căldură de spectatori și de critici. 
Muzica operei se bazează pe moti
ve populare. Spectacolul a fost re
gizat și pus în scenă de Dmitri 
Stnolici, Nikolai Pokrovsk; y;~ 
jor, Piotr Elcevski, pict. 
rator. x, qft

Uzină constructoare 
de mașini

La Petrozavodsk s-a început 
construirea celei mai mari între
prinderi producătoare de mașini 
și utilaje pentru producția hîr- 
tiei din Uniunea Sovietică.

Clădirile uzinei vor ocupa pes
te 100 ha. în partea nordică a 
orașului Petrozavodsk — capi
tala Kareliei.

Noua uzină va intra înprp- 
ducție în 1963.

z F. 
j
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Acum 10 ani pe aceste locuri 
șuvoaiele de apă spălau în 
voie fînețele întinse. Doar din 
cînd în cînd mai veneau pe 
aici excursioniști privind mi
nunatul peisaj sălbatic 
munte pe care se zăreau ca 
bulgării de zăpadă, turme de 
oi păscînd pe coline.

Azi, din vechiul decor n-au 
mai rămas decît muniții dim 
împrejurimi în înfățișarea lor 
veșnic frumoasă. Cîteva case, 
micuțe, mai stau retrase, par
că stinghere, mărturie a vre
murilor care a<u apus. In cîțivaH- 
ani a apărut aici un oraș nou .• 
în care blocurile semețe adă- 1 
postesc sute de familii de mi- ; 
neri. Clișeul înfățișează „un 
colțișor" din noul oraș Uricani. ! 
—------------- - ---------- —.—_— t
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INSTANTANEE DE LA O. A. D. L. F.
Răbdare

— Măi frate, ordonați mai sînt 
oamenii noștri I Și nu numai ordo
nați, ci și răbdători. Ei așa mai 
zic și eu, îmi place. Știți de unde 
am constatat aceasta. Să vă spun 
tot eu...

Deunăzi ое-mi spune nevastă- 
mea.

— Mitică dă șî tu o fugă pînă 
la Aprozar și ia ceva roșii. Soția 
mea nu știe că nu se mai numește 
Aprozar ci magazin de „Legume și 
fructe". Așa se face că, înarmat cu 
două lăzi in mîini am pornit cu 
pas întins spre unitatea nr. 29 din 
cartierul nostru — Dimitrov.

Aici oamenii își așteptau liniș
tiți rîndul, așa că fără să mai stau 
pe gînduri mi-am ocupat și eu lo
cul. E ora 16,00 d. m. Magazinul 
închis. Minutele se scurg în șir 
unul după altul. Se face ora 16,15. 
Magazinul tot închis. Pe fețele oa
menilor se vede nerăbdarea dar 
toți tac. Insfîrșit se face și ora 
16,30 (magazinul se deschide nor
mal la orele 16,00) și de pe o 
stradă laterală își face apariția

gestionarul magazinului — Grata 
Gheorghe. De la distanță se vede 
c&-i cu chef. Cînd ajunse în drep
tul oamenilor se aplecă respectuos 
în fața lor și-i salută :

—- Vă salut, hîc. Vă salut pe 
toți, Ыс. Ce mai Ыс, faceți ?

— Apoi te așteptăm pe dum- 
neatale îi răspunse o femeie mai 
curajoasă.

— O, hîc, îmi pare bine. Acuș 
deschid, Ыс.

Din buzunar tcoasf două chei. 
Se uită pe riad, îndelung la ele. 
Insfîrșit se hotărî asupra uneia din 
ele și încercă să o introducă în 
lacătul de ia ușă. încercări zadar
nice. După vreo 15—20 de minu
te introduce cheia în lacăt dar ghi
nion : nu se poate răsuci. După 
mai multe încercări renunță la pri
ma cheie. O scoate din lacăt și o 
introduce în buzunar, scoțînd-o pe 
cealaltă. Din nou încercări de a 
introduce cheia în lacăt. Dar za
darnic. Un om mai săritor îl ru
gă să-i dea lui cheia să încerce. 
Grsta nu a protestat și î-a dat-o. 
O pocnitură scurtă și lacătul «-a 
deschis. Intre timp se ficus; ora

17. Grsta, după ce văzu că ușa s-a 
deschis scoase din nou cele două 
chei și le admiră spunînd-i

— Uite, hîc, frate. Două chei, 
hîc la fel, hîc, dar mimai cu una 
se poate, hîc, deschide... ^S-o fi 
îmbătat una din ele" îi răspunse ci
neva...

Grsta își întoarse fața către și
rul de oameni care așteptau liniș
tiți. Parcă acum își aduse aminte 
că-1 așteptau pe el.

— Și ce, hîc, doriți mă rog 
dumneavoastră ?

— Să cumpărăm roșii și altele, 
— îi răspunseră vreo dți-va în cor.

— Ha, ha, v-am tras-o, hîc 1 - - 
rise el satisfăcut. Nu avem nimic.

Oamenii îi priviră dezamăgiți. 
Dar nu au avut te face, așa<ă au 
făcut calea întoarsă acasă.

Și acum după toate astea, spu- 
neți-mi nu sint oameni răbdători 
și ordonați ? Au avut ei răbdare 
să aștepte o oră pînă să se hotă
rască Grsta să deschidă magazinul. 
Au avut răbdare să audă și fap
tul că nu are roșii în magazin. Și 
o să mai aibă probabil răbdare 
pînă ce conducerea O.A.D.L.F. se

va hotărî să caute un alt gestionar 
corespunzător și bineînțeles să a- 
ducă și roșii la magazine că acum 
vine iarna! -<

Cunoscufi 
și neciuioscufi

— 11 cunoști pe Chițoaică Nico- 
lae ?

— Nu-1 cunosc. Gine e ?
— Cum frate, nu-1 cunoști ? 

Rău. de 3 ori rău. Păi cum vrei 
tu să iei marfă bună dacă nu-l 
cunoști ? Ăsta, frate c vînzător la 
dhioșjcul mobil care aparține de 
magazinul nr. 2 din hale. Trebuie 
neapărat să-l cunoști. Și nu numai 
atît. Ci să ți-1 faci prieten. Omul 
acesta împarte cumpărătorii în 
două categorii : cunoscuți și necu- 
noscuți. Pentru prima categorie are 
întotdeauna marfă bună. Dacă 
mergi, de exemplu, să cumperi 
struguri și el te cunoaște, ai asi
gurată marfă „a întîia“, dacă nu 
te cunoaște are, dinainte pungi pre
gătite în care găsești boabe de 
struguri stricate, sparte. Mai mult 
de jumătate sînt așa, restul pînă 
la un kilogram îți mai pune cite 
un ciorchine ca vai de el. Dacă îl

î&țzebi de ce îți pune aricea boabe 
stricate, imediat îți spune „Da’ cc 
astea nu trebuie să le vtod ?!" Ba 
da frate îi zici dar nu o jumătate 
de kilogram la mine și la oltul 
nu.

Uite la cel care i-ai pus acum 
și care ți-a spus Nicușor i-ai dat 
numai struguri buni, fără să-i pui 
boabe ca la mine. „Asta-i treaba 
mea" — îți va spune el. Și așa că 
n-ai ce face. Tot la fel și cu hîr- 
tia. Dacă cumperi mere și ceri hîr- 
tie îți spune că nu are deși sub 
lăzi are 1 In schimb dacă îi vine 
un cunoscut, imediat îl servește cu 
două mere la... pungă. Așa e el l 
Ce bine ar fi dacă cineva de la 
O.A.D.L.F. ar trece pe acolo șî at 
fi servit cum sînt serviți necunos- 
cuții. Poate se vor lua măsuri. Dar, 
cam greu, pentru că ii „cunoaște" 
pe toți. Și nu prea face el .con
fuzii".

— Mulțumesc frumos pentru 
informație. O să fac tot posibilul 
să-l cunosc. Altfel... o să fiu și eu 
la fel de „bine servit" ca și nțcu- 
noșcuții.

C. COTOȘPAN
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VIAȚA DE PARTID P и В L I С IT A TE

Colectivul Depoului C.F.R. Pe. 
troșani obține lună de lună re
zultate economice tot mai bune 
în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. In cele opt luni 
care s-au scurs din anul acesta, 
muncitorii feroviari de la depou 
au îndeplinit planul de produc
ție în proporție de 109,2 la sută, 
au realizat 1.045.756 lei econo
mii prin reducerea normei de 
consum la combustibil, iar pro
ductivitatea muncii au sporit-o 
cu 10,50 la sută fată de plan.

Toate aceste rezultate impor
tante obținute în procesul de pro
ducție sînt rodul muncii politice 
desfășurate de către comuniști, 
care, prin exemplul lor, au mo
bilizat întregul colectiv de mun
citori, tehnicieni și ingineri la 
realizarea sarcinilor de produc
ție. Rezultatele obținute эе da- 
toresc faptului că organizația 
de bază și-a lărgit rînduriie și 
s«a întărit continuu, prin primi
rea în rînduriie sale a celor mai 
buni oameni ai muncii care au 
dovedit prin fapte că merită 
înalta cinste de a face parte din 
avangarda clasei muncitoare din 
tara noastră — P.M.R.

Avînd în vedere faptul că cea 
mai mare parte dintre salariații 
depoului sînt tineri, biroul or
ganizației de partid se ocupă cu 
‘ 'iă și răspundere de creșterea 

□jucarea acestora. Membrii 
și în mod deosebit to- 

Deatcu Dumitru, parti- 
adunările U.T.M., dînd 
sfaturi prețioase de fe
să muncească și să se 

societate. Pentru

ШИІСІІМІ — la riadurlic 
иіигМг ic partM

44.000 iei și, respectiv, 33.000 
lei, precum și tovarășii lorda- 
che Emanoil, Drăgan loan și al
ții care luptă cu hotărîre pen
tru ridicarea necontenită a nive
lului lor politic, ideologic și pro
fesional.

Trebuie arătat însă că atît bi
roul organizației de bază cît și 
unii membri de partid cum sînt 
Șchlet Carol, Bucur Teodor, 
Tuhuț Ilie și alții, nu se preocu- г 
pă cu suficientă stăruință de 
creșterea și educarea candidați- 
lor de partid. Așa de exemplu,. 
candidații Mălău Constantin,» 
Sîrbu Nicolae, Adam Ioan, Hîn-’ 
dea Va si le și alții sînt slab pre
gătiți, ei nu cunosc numeroase 
probleme legate de bunul mers 
al producției, probleme ale vieții 
interne și internaționale.

Biroul organizației de bază 
trebuie să se ocupe mai mult de. 
educarea candidațiior de partid, 
să organizeze conferințe educa
tive despre trecutul glorios de 
luptă al partidului nostru, des
pre calitatea de membru de 
partid, să facă informări asu-. 
pra principalelor evenimente ta-' 
terne și Internationale. întări
rea continuă a rîndurilor orga
nizației de bază de la Depoul * 
C.F.R. Petroșani prin primirea’ 
de candidați și noi membri deț 
nartid, va diuce la creșterea ro-ț 
lului ei în mobilizarea colectivii-i 
lui la lupta pentru înfăptuirea« 
sarcinilor trasate de cel de-al'( 
ІП-lea Congres al partidului.

Z. ȘUȘTAC

Pe șantierul școlii 
din Uricani

(Urmare din pag. l-a)

tnunistul Marcu Aurel, care s-a 
ocupat de pregătirea tovarășului 
Bara Ștefan. In timpul serviciu
lui pe locomotivă, cît și în tim
pul liber, tovarășul Marcu i-a 
vorbit fochistului său despre 
trecutul de luptă al partidului, 
despre calitățile pe care trebuie 
să ie aibă un membru de partid, 
ajutîndu-i în același timp să de
vină fruntaș în producție. Biroul 
organizației de bază spune des
pre tovarășul Bara Ștefan nu
mai cuvinte de laudă, pentru 
conștinciozitatea cu care lucrea
ză și întreține locomotiva. In 
acest an brigada comunistului 
Marcu Aurel a redus lună de 
lună cu 16—28 la sută consu
mul specific de combustibil rea- 
lizînd în total peste 611.000 lei 
economii.

Rezultate bune în munca de 
pregătire a tinerilor muncitori 
pentru a putea deveni membri 
și candidați de partid a obți
nut și comunistul Narița Toma. 
El s-a ocupat de tovarășii Cîm- 
peanu Gheorghe și Trufaș Sa>- 
bin, care în fiecare lună își de
pășesc norma de lucru în atelier 
cu 15—25 la sută. Printre co
muniștii care se ocupă cu răb
dare și perseverentă de pregăti
rea celor mai buni muncitori în 
vederea primirii lor în rindu- 
rile candidațiior de partid se 
numără și tovarășii Cătuțoiu 
loan, Crișan Gligor și alții. 
Membrii de partid! își întăresc 
în permanență legăturile cu 
muncitorii fără de partid, îi sfă
tuiesc cum să muncească mai cu ‘ 
spor, le vorbesc despre politica 
partidului, se preocupă de creș
terea conștiinței lor politice.

Comuniștii din organizația de 
bază a depoului (secretar tov. 
Zeicu Gheorghe) acordă calita
tea de membru de partid celor 
mai buni muncitori, care prin 
întreaga lor activitate și com
portare se dovedesc demni de 
înaltul titlu de membru de par
tid. Printre muncitorii de frun
te care au, fost primiți în ulti
ma vreme în rînduriie membri
lor și candidațiior de partid se 
numără mecanicii de locomotivă 
Bușoi Gheorghe, Idițoiu Gheor
ghe, care în anul acesta au rea
lizat economii în valoare

î
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VEf’Jâului, 
varășul 
cipă la 

■ tinerilor 
. Iul cum
comporte în 
creșterea și educarea tineretului, 
mai mulți membri de partid au 
primit sarcina să se ocupe la lo
cul de muncă de pregătirea po
litică și profesională a celor mai 
buni și înaintați tineri care co
respund pentru a fi primiți în 
rînduriie candidațiior dte partid. 
Grija deosebită a comuniștilor 
față de pregătirea tinerilor a 
dat roade. Numai anul acesta 
au fost primiți în rînduriie mem
brilor și candidațiior de partid 

•50 de tovarăși, dintre care 43 
de tineri din organizația de

; bază U.T.M.
Lucruri frumoase în această 

direcție șe pot spune despre co-
■ —

Mai aurită atenție amenajăriin

punctelor
Raionul Petroșani are numeroa

se locuri pitorești unde, în timpul 
liber, oamenii muncii merg să se 
teoecze. Pentru ca locurile de in- 
ttfea turistic să poată fi vizitate, 
pentru ca oamenii muncii să fie 
atrași de bazele turistice, este ne
cesar ca aceste bunuri să fie bine 
aamiajate și îngrijite.

Peștera Bolii este un punct căutat 
pentru frumusețea sa naturală. Dar 
cri care vin s-o viziteze nu pot 
pătrunde în ea, pentru că toate po
durile care traversează pîriul Ju- 
pîaeaelor în interiorul peșterii, sînt 
rupte.

Rcparerea podurilor rit și o tă- 
Utță indicatoare азирга peșterii $i 
caracteristicilor ei va da posibili
tatea vizitatorilor să o poată tra
versa, să admire frumusețile inte
rioare. peștera devenind un punct 
turistic solicitat.

Cabana Rusu, situată în masivul 
Paringului, o bază turistică modernă 
cu tot confortul necețar unei re- 
crceri plăcute își așteaptă oaspe
ții ți ei nu se lasă ptea mult ru
gați. Dat și aici mai trebuie făcu-

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

Filarmonica arădeană
Orchestra de muzică populară 

a Filarmonicii de stat din Arad în
treprinde un turneu prin Valea 
Jiului cu ipetcacoiul : „Cîntece și 
voie bună". La acest spectacol își 
dau concursul ți colaboratori 
radiodifuziunii — Victoria 
du, Elisabeta Pavel, Teodor 
și Emil Gavriș.

In ziua de 11 septembrie a. 
orchestra Filarmonicii ar&dene a 
dat un spectacol în fața haraicilor

ai
Ba

ltici

c.

de

turistice
te unele amenajări pentru ca 
să corespundă tatni-totul scopului 
său și vizitatorii să fie complet sa- 
tisfăcuți.

Și pentru a face acest lucru nu 
trebuie prea multe. O preocupare 
mai atentă din partea întreprinde
rii regionale pentru exploatarea 
bazelor lunatice Petroșani ar pu
tea rezolva destul de ușor acest 
deziderat Am fost oaspetele aces
tei cabane in zilele de 9 și 10 sep
tembrie, și am fost plăcut impre
sionat de construcția spațioasă, a- 
șczatva ei, felul în care este utilată 
cu mobilier dar am rămas nesatis- 
lăcut în ce privește curățenia, în
treținerea ei, de faptul că la club 
nu se găsește o bibliotecă sau un 
aparat de radio, că la mese trebuie 
să te servești singur, intrind me
reu în bucătăria cabanei. Sint poa
le lucruri mici dac care contează 
foarte mult ca să te poți simți 
satisfăcut din toate punctele de ve
dere și e păcat ca aceste lucruri, 
mărunte, să umbrească plăcerea de 
a fi petrecut zilele libere la ele
ganta cabană din Paring.

ea

în mijlocul minerilor
mineri de la Uricani. Cei care au 
participat la spectacol au răsplătit 
cu vii aplauze măestria artiștilor 
arădeni. Soliștii și orchestra au în
flăcărat inimile spectatorilor cu 
minunate melodii populare din ța
ră și în special diu regiunea Timi
șoara.

Minerii din Uricani și-au mani
festat dorința ca asemenea specta
cole să fie date în fața lot cit mai 
des.

rința înlătură din călea copiilor

■
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. r___ ’ o
strmă de fier, apoi, bând o înfă
țișare serioasă răspunse t

— Pînă se înopteazi. — Picii 
care între timp U înconjuraseră din 
toate părțile, se întunecară la 
față...

— Toi șt, dacă nu vă este tea
mă veniți cu mine pînă sus. Și* 
ața am eu acolo puțină treabă. 
Conduși pe schelă de o nună sign- 
ră, copiii urcară sus pe plartșeu,- 
ascultînd uimiți explicațiile măn
ătorului despre viitoarea lor școa-i 
M. ОсЫі lor, negri, căprui, albaț-, 
tri oglindeau o adîncă mulțumire.; 
'Mulțumirea dorinței împlinite.

Acțiunea de muncă voluntară; 
luase sftrțit. Printre stivele de та-" 
teriale, scăldate în aur de razele 
soarelui de amiază, prietenii, cu- 
noscuții, vecinii s-au strîns în pil
curi vesele pentru a merge spre ca
se împreună. Simțămîntul datoriei 
îndeplinite se putea citi pe chipul-, 
tuturor.
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Ш. Produse INMKk
— Petroșani —

Aduce la cunoștința 
cumpârilorHor că maga
zinele industriale din tot 
raionul oferă cumpărăto
rilor un bogat sortiment 
de articole pentru sezo
nul de iarnă.

Paltoane pentru băr
bați, femei și copiii, 
costume bărbătești 
și pentru copii, 
faioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei și copil, 
ghete pentru copii, 
cisrne cauciuc, 
postav, finet, bar- 
chet, sibir etc.

A N 1 N T
întreprinderea de Locuințe 

și Localuri dîn Valea Jiului, 
aduce la cunoștința între
prinderilor din raionul Pe
troșani, cît și a populației, 
că prin sectoarele l.L.L. din 
localitățile Petroșani, Lenea, 
Petrila, Atunoasa, Vulcan, 
Lupești și Uricani, încheie 
contracte pentru prestațiuni 
de coșerit.

In baza normelor stabi
lite de pază contra incendii
lor, toți proprietarii de imo. 

’bile sînt obligați să asigure 
curățirea coșurilor de fum, 

. prevenind astfel pericolul 
’ incendiilor.

Prestațiunlle de coșerit, se 
var face în toate localitățile 
raionului (Inclusiv sate și 
cătune).

Informații suplimentare și 
încheierea contractelor pen
tru curățirea coșurilor se 
primesc la sediul sectoarelor 
l.L.L. din localitățile sus
menționate.
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le de tehnică a se cu- 0 
rității, vă feriți de ac* • 
cidente și asigurați $ 
realizarea și depăși- X
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Posesorii de tkbete de ț 
combustibil stat rugați a î 
ridica din timp eombusttbi- ♦ 
iul pentru a se evita agio- ♦ 
merația din ultimele zile. ♦

1. R. RtmbtisWI
DEVA 

Filiala raională Petroșani 
anunță

Tranșele 1 și 2 (taloanele 
5 și 6) e-att prelungit ptak 1» 
noi dlspozl^i. Concomitent se 
IKrează lemne șl pe taloa
nele 7 și 8.

ABONAȚI-VĂ 1
Pe anul 1961 la ziarele fi Ц 

revistele sovietice!
Abonamentele se primesc J 

prin difuzoril voluntari de|i 
presă din întreprinderi ș{l|i 
instituții precum și pri»**; 
factorii poștali și oficiile ge 
P.T.T.R, din raionul Petro- ■;! 
șanț. j:

Informații suplimentare la-iî 
toate oficiile P.T.T.R. și :: 
secția difuzării presei Petro, jj 
șani.
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GOSPODINE! I 

Ne găsim îs plin мат : 
de conservări pentru iar
nă. Magazinele cu articole 
de menaj din raionul nos
tru sînt bine apreviziona- 
te cu tot sortimentul de 
borcane pentru dulceață, 
compot și murături.

Vizitați centrul de des
facere a borcanelor din 
belele Petroșani.
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ANUNȚ
i. M. Rovinari organizează 

concursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— 1 post maistru urinar 
pentru sectorul Rovinari — 
Cariere cu salariu între 1.400- 
1.700 lei;

— 1 post maistru miner 
subteran — sectorul Schela cu 
salariu între 1.500—1.900 leiț

— 1 post electromecanic 
subteran — sectorul Rovinari 
cu salariu între 1.500—1.900

— 1 post maistru mecanic 
(dieselist) sectorul Cariere 
(utilaj greu) cu salariu 1.400- 
1.700 lei;

— 1 post maistru mecanic 
Cariera II Cicani cu salariu 
între 1.400—1.700 iei;

— 1 post maistru mecanic 
principal sector Cariere (uti
laj greu) cu salariu 
1.900 lei;

— I post maistru 
cian principal sector 
(utilaj grea) cu salarin 1.600- 
1.900 lei.

Concursurile se vor ține în
tre 1—5 octombrie 
întreprinderii.

Pentru posturile 
principali se cere 
de calificare ca maistru și o 
vechime in funcția de maistru 
de cel puțin 5 ani.

Cererile însoțite de celelalte 
acte legale se vor depune la 
sediul întreprinderii pînă Ia 
data de 22 septembrie I960.

Relații suplimentare se 
la serviciul

!

la sediul

i

i

i

elect ri- 
Cariere

de maiștri 
dfrnpiomă
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Memorandumul guvernului R. D. GermanePE DRUM
MOTONAVA „BALTIKA 

(Agerpres). — TASS transmite: 
Grupul de presă de pe lîngă 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică:

Este ora 10, ora navei, iar la 
Moscova este deja ora 17. La 16 
septembrie pasagerii de' pe „Bal. 
tika“ au mutat pentru ultima 
oară acele ceasornicelor cu încă 
o oră îi urmă. Acum pe bardul 
navei este ora New York.ului. 
In cele șapte zile „Baltika" a 
parcurs 3.138 mile în drumul său 
spre New York.

Mai rămîn încă 1.145 mile. 
Ieri am anunțat că timpul este 
însorit dar în cursul nopții vre
mea s-a schimbat. Astăzi deși 
este cald, cerul e înourat, uneori 
plouă, viteza vîntului a ajuns la 
gradul 6, valurile au crescut sim
țitor, toți pasagerii s-au deprins 
însă cu călătoria pe ocean și se 
simt bine. Pe bordul „Balticii" 
continuă activitatea obișnuită.

Postul de radio recepționează 
neîntrerupt diferite știri cu pri-

vire la cele 
nimente din 
Din Uniunea Sovietică, din Bul
garia, Ungaria, Romînia și din 
alte țări se primesc urări de suc
ces în activitatea delegațiilor ca
re se îndreaptă spre cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. La 16 septembrie 
N. S. Hrușciov a expediat o 
telegramă la Hanoi tovarășului 
Ho Și Min. In telegramă se spu
ne: „Am primit salutul dv. prie
tenesc și urările de bine pe care 
mi le-ați transmis. Vă mulțu
mesc sincer, dragă Ho Și Min, 
și la rîndul meu vă urez sănăta-. 
te și mari succese în activita
tea dv. rodnică. Urez succese, 
fericire și prosperitate poporului 
frate al Republicii Democrate 
Vietnam. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Todor Jivkov, 
Janos Kâdăr, N.. V. Podgornîi 
și К. T. Mazurov m-au rugat să 
vă transmit din partea lor un 
salut sincer și aceleași urări de 
bine". — N. S. Hrușciov.

mai importante eve- 
viața internațională.

O

In preajma sesiunii
Adunării Generale a O. N. U

„Este o idee
BEIRUT 16 (Agerpres). TASS 

transmite:
Toate ziarele libaneze acordă 

o mare atenție participării pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Majo
ritatea ziarelor consideră parti
ciparea lui N. S. Hrușciov la a- 
ceastă sesiune drept un pas care 
a fost așteptat de întreaga ome
nire.

strălucită
Ziarul „Al Kifah", de exemplu, 

scrie că „ideea lui Hrușciov de 
a conduce delegația sovietică la 
O.N.U demonstrează că el do
rește o consfătuire asupra dezar
mării la cel mai înalt nivel. Fără 
îndoială că aceasta este o idee 
strălucită. Traducerea ei în viață 
corespunde intereselor întregii 
omeniri. Uniunea Sovietică adu
ce o uriașă contribuție cauzei 
păcii generale, deoarece ea re
învie speranța în coexistența 
pașnică".

mai fie un instrumentO. N. U. a încetat să 
al Occidentului

de un suficient număr de voturi 
pentru a infringe „gruparea 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. și a țărilor 
Americii Latine".

Au trecut vremurile, 
„New Statesman" cînd 
domina exclusiv O.N.U. 
Organizația Națiunilor Unite nu 
mai poate fi un instrument al 
politicii occidentale așa cum a 
fost în decursul unei lungi pe
rioade

LONDRA 16 (Agerpres).
Apropiata sesiune a Adunării 

Generale a O.N.U. va constitui 
o cotitură în istoria postbelică, 
întrucît va marca schimbarea 
raportului de forțe în Organi
zația Națiunilor Unite, scrie la 
15 septembrie săptămînalul „New 
Statesman".

Blocul țărilor neutre împreună 
cu țările lagărului socialii, ara
tă săptămînalul, dispune astăzi de timp".

continuă 
America 
„Astăzi

.O greșeală
CANBERRA 16 (Agerpres).

TASS transmite:
De la data cînd s-a anunțat că 

președintele Consiliului1 die Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, va conduce delegația sovie-

9
tică 
rale

r o s о I a n ă<

t Creșterea duratei medii}I a vieții în U.R.S.S
6 MOSCOVA
j *T ACC

I
o
o

Y depășește numărul locuitorilor 
<> Suediei, Norvegiei și Firolan- * 
Ilei la un loc. î

Potrivit datelor cuprinse în j 
culegerea „Ocrotirea sănătății ;

«[ în li.R.S.S." editată de Dlrec- ♦ 
4 ția Centrală de Statistică de 
ț[ pe lîngă Consiliul de Miniștri 
" al U.R.S.S., îni Uniunea Sov.ie-

l 16 (Agerpres). 
TASS transmite:

In decurs de cinci ani (1955- 
1959) sporul natural al popu- 

cifrat la

♦ * ♦ 
lației U.R.S.S. s-a cifrat la î 
17,9 milioane oameni, ceea ce J- ■■ .. . . .- . j

la 
a 

dentul 
„Daily 
ducătorii Statelor Unite și ai a- 
liaților lor sînt cuprinși de pa
nică. Pînă în prezent, liderii oc
cidentali, scrie corespondentul, 
„nu au hotărît încă ce atitudine 
să ia față de chemarea lui Hruș- 
dov de a participa la sesiunea 
O.N.U.".

Americanii, continuă corespon
dentul, au comis „o greșeală dt 
se poate de grosolană" limitînd 
deplasarea lui N. S. Hrușciov Ia 
teritoriul insulei Manhattan. „La 
Londra, declară corespondentul, 
această hotărîre a guvernului a- 
merican este considerată ca a 
acțiune absurdă de pe urma că
reia Statele Unite vor avea de 
suferit". In încheiere corespon
dentul acuză S.U.A. de „lipsă 
de politețe".

sesiunea Adunării Gene- 
О.N.U., scrie corespon- 

din Londra al ziarului 
Mirror" din Sydney, con-

BERLIN 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

A.D.N., la 15 septembrie repre
zentantul permanent al R. D. 
Germane la Geneva a remis con
ducătorului ad-interim al secției 
O.N.U. pentru Europa, spre a 
fi transmisă mai departe la 
New York lui D. Hammarskjoeld. 
secretarul general al O.N.U.. o 
scrisoare din partea lui Otto 
Grotewohl. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
și memorandumul guvernului 
R. D. Germane în problema de
zarmării, adresat celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

După cum se arată în scrisoa
re, guvernul R. D. Germane este 
ferm convins că dezarmarea ge
nerală și totală este o problemă 
care afectează toate popoarele și 
că viitorul poporului german este 
indisolubil legat de asigurarea 
păcii.

In scrisoare se relevă faptul 
că principiile acordului de la 
Potsdam au fost traduse în via
ță numai într-o singură parte 
a Germaniei, pe teritoriul R. D. 
Germane, și că guvernele celor 
două state germane au adoptat 
puncte de vedere principial deo
sebite în problema dezarmării. 
Din această cauză, se spune în 
scrisoare, guvernul R. D. Ger
mane consideră necesar ca în 
cursul discutării problemelor de
zarmării generale și totale la 
cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. să capete 
posibilitatea de a expune prin 
intermediul reprezentantului său 
punctul de vedere al guvernului 
R. D. Germane în problema de
zarmării generale și totale în 
Germania. Prin scrisoare, secre
tarul general al O.N.U. este so
licitat să sprijine invitarea gu
vernului R. D. Germane.

Concomitent scrisoarea cuprin
de rugămintea de a se difuză 
pentru discutare memorandumul 
guvernului R. D. Germane în 
probtema dezarmării.

In centrul atenției celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rate a O.N.U., se spune în me
morandum, se vor afla propune
rile în problemele dezarmării 
generale și totale, prezentate de 
guvernul U.R.S.S. Călăuzit de 
dorința de a-și aduce contribu
ția constructivă la dezarmarea 
generală și totală, conștient de 
răspunderea ce-i revine pentru 
pace, precum și pentru intere
sele naționale ale poporului ger
man, guvernul Republicii Demo
crate Germane prezintă spre e- 
xaminare celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.LL 
următoarele propuneri cu privire 
Ia înfăptuirea pe etape a dezar
mării generate și totale în cete 
două state germane.

Guvernul R. D. Germane pro
pune ca în prima etapă (1960— 
1961) cele două state germane 
să renunțe — prin declarații ba
zate pe principiile dreptului in
ternațional și a căror respectare 
este obligatorie — la folosirea 
forței unul față de celălalt sau 
față de terțe state. Cele două 
state germane renunță la înar
marea atomică. Ele își asumă

obligația de a nu produce arme 
nucleare și arme rachetă, de a 
nu participa la fabricarea lor în 
alte state, de a nu achiziționa 
aceste arme, precum și de a nu 
lua parte la experiențele nuclea
re ale altor state. Cele două 
state germane își asumă obli
gația de a nu produce arme chi
mice și bacteriologice și de a 
nu le achiziționa, precum șî de 
a nu participa la experimentarea 
acestor arme în alte state.

In prima etapă se preconizea
ză de asemenea încheierea unui 
Tratat de pace cu cele două sta
te germane și transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat. In acest scop 
puterile coaliției antihitleriste 
vor convoca o conferință de pace 
la care ar urma să participe ret- 
prezentanți ai celor două state 
germane.

In a doua etapă (1962) cele 
două state germane își reduc 
forțele armate și armamentele. 
Ele renunță la serviciul militar 
obligatoriu și se abrogă legea 
cu privire la introducerea servi
ciului militar obligatoriu în 
Germania occidentală. Pe baza 
Tratatului de pace încheiat, cele 
patru state care au semnat a- 
cordul de la Potsdam se înțe
leg cu cele două state germane 
asupra retragerii tuturor trupe
lor străine și asupra lichidării 
tuturor punctelor de sprijin și 
depozitelor lor. Implicit se lichi
dează toate rămășițele celui de-al 
doilea război mondial și se 
creează premise de cea mai ma
re importanță pentru exercita
rea dreptului Ia autodeterminare 
de către poporul german. In a- 
ceeași etapă vor fi distruse ar
mele rachetă aflate la dispoziția 
forțelor militare germane.

Guvernul R. D. Germane pro
pune ca în a treia etapă (1963— 
1964) să se desființeze definitiv 
forțele armate ale celor două 
state germane și să se distrugă 
complet armamentul, munițiile și 
echipamentul militar. In cele 
două state germane urmează să 
înceteze producția în scopuri 
militare. Uzinele respective trec

la producția de pace. In cele 
două state germane sînt desfi
ințate instituțiile militare (mi
nisterele, statele majore, acade
miile militare etc.). In aceeași 
etapă cele două state germane 
se retrag respectiv din N.A.T.O 
șl din Organizația Tratatului de 
la Varșovia. Cele două state 
germane își fac cunoscută neu
tralitatea care este garantată de 
principalele puteri participante 
la coaliția antihitleriștă sau de 
Organizația Națiunilor Unite.

In memorandum se arată în 
continuare că fondurile devenite 
libere în urma dezarmării vor fi 
folosite în scopuri pașnice înă
untrul țării, precum și pentru a- 
jutorarea țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Pentru controlul asupra efec
tuării măsurilor propuse în me
morandum se recomandă insti
tuirea unui organ de control ca
re va fi creat pe bază dte pari
tate din reprezentanți ai Came
rei Populare a R. D. Germane î 
șî ai Bundestagului vest-german, 
precum și din reprezentanți ai 
sindicatelor și ai altor organiza
ții democrate.

In memorandum se subliniază 
că cele două state germa”' ; 
obligă ca, după realizarea, - 
acord internațional cu privi* 
dezarmarea generală și t'ouriă, 
să adere la acest acord și să-și 
asume obligațiile care decurg 
diin el.

Guvernul R. D. Germane sub
liniază că reunificarea Germa
niei este o chestiune care pri
vește numai poporul german șî 
cele două state germane. Reuni
ficarea presupune însă dezarma
rea șî încheierea unui Tratat de 
pace cu cele două state germane. 
Guvernul R. D. Germane, se 
spune în încheierea memorandu
lui, este convins că sprijini
rea inițiativei sale de către 
O.N.U. corespunde nu numai in
tereselor poporului german, ci șî 
intereselor tuturor celorlalte sta
te și că ar contribui 
rea pentru totdeauna 
tații unui război în 
ropei.

la exclude- 
a posibili, 
inima Eu

SITUA ȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 16 (Ager 

preș).
In cursul zilei de vineri legă

tura orașului Leopoldville cu lu
mea exterioară a fost întreruptă, 
iar informațiile despre evenimen
tele din Congo sosesc foarte ne
regulat. După cum reiese din 
relatările agențiilor, situația din 
Republica Congo și îndeosebi si
tuația din Leopoldville s-a agra
vat în urma activității a diferite 
grupări țegate de politica cer
curilor colonialiste.

United Press International 
transmite că în cursul zilei de 
16 septembrie soldați congolezi

Consecințele automatizării în S.U.A
NEW YORK 16 (Agerpres).
Ziarul american „Worker" pu

blică un articol privind situația 
muncitorilor din diferite ramuri

înarmați au înconjurat clădirea 
parlamentului', interzicînd intra
rea deputaților și senatorilor. Un 
corespondent al agenției își ex
primă părerea că acești soldați 
au acționat probabil din ordinul 
colonelului Mobutu care în ajun 
declarase că intenționează să 
preia puterea.

Tot vineri după-amiază, scrie 
corespondentul lui France Presse, 
„sub ochii ziariștilor care aștep
tau la poșta din Leopoldville 
să-și expedieze telegramele, sol
dați congolezi înarmați cu mi. 
traliere au intrat în localul poș
tei, în sala telegramelor insta- 
lîndu-se aici cu ordinul de a in
tercepta toate telegramele cu ca. 
racter politic. Această cenzură 
— adaugă agenția citată — a 
fost instituită de colonelul Mo
butu".

tică mortalitatea este mai scă- *
• zufă, iar sporul natural al 
4 populației este mai mare decît 
Iîn majoritatea covîrșitoare a 

țărilor capitaliste.

In. comparație cu Rusia pre- 
revoluționară, in U.R.S.S. du
rata medie a vieții a crescut 
de la 32 de ani cit era în 1896- 
1897 Ia 68 de ani in 1957-1958.

------ '........... =^^=._...... ........ _

Marinarii englezi continuă lupta 
revendicativă

t

LONDRA 16 (Agerpres)’.
Marinarii englezi care de două 

luni sînt în grevă își continuă 
lupta.

La mitingul de masă de la 
Liverpool la care au luat parte 
1.500 de marinari, greviștii’și-ац 
manifestat încrederea față de

comitetul de grevă și au adop
tat hotărîrea de a continua lupta 
pînă cînd vor fi satisfăcute 
cererile lor cu privire la majora, 
rea salariilor și reducerea zilei 
de lucru. Mitinguri au avut loc 
de asemenea și în alte porturi 
ale Angliei.

industriale din orașul Michigan, 
ca urmare a automatizării.

Ziarul subliniază că în anul 
1946 în Uzinele Ford Rouge din 
Michigan lucrau circa 74.000 de 
muncitori, în ftiînp ce în prezent 
numărul lor a scăzut la 36.000

Ziarul arată că și în industria 
construcțiilor sute de zidari și 
ajutori de zidari cad victime ale 
automatizării.

Acești muncitori, scrie ziarul, 
dacă au mai puțin de zece ani 
vechime în producție se alătură 
iremediabil celor peste 260.000 
de șomeri din Michigan.

0 nouă crimă 
a lui Chombe

ELISABETHVILLE 16 (Ager- 
preș). — TASS transmite •

Agenția France Presse rela
tează că în gara orașului Luen 
jandarmii marionetei Chombe 
veniți din Kamina au deschis fo. 
cui împotriva unei demonstrații 
organizate de partidul de opo
ziție „Balubakat". Au fost uciși 
40 de oameni.
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