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• Telegrama adresată poporului sovietic și eroului Cosmosu

lui, Iuri Gagarin de Manolis Glezos
• Puternic val de indignare și protest împotriva atacului ae

rian perfid asupra Cubei
• Sărbătorirea dlei de 1 Mai în Cuba
• Guvernul provizoriu algjerian dorește tratative cu Franța

Metelargiștii de la
920.000 lei economii 

peste plan
Muncitorii, teh

nicienii și ingine
rii de la URUMP 
s-au angajat ca 

. în întrecerea so 
cialistă în cinstea 
aniversării parti
dului să obțină în 

puțin 800.000 lei e-acest an cel 
conomii peste sarcina planificată. 
In acest scop întregul colectiv al 
uzinei s-a preocupat îndeaproape 
de folosirea judicioasă a mate
rialelor, de reducerea rebuturi
lor, în fiecare secție munca a 
fost organizată mai bine, utila
jele au fost folosite în mod ra
tional, fapt care a făcut să creas- 
că-simțitor productivitatea muncii.

Datorită eforturilor depuse de 
muncitorii de aici în privința re-

U.R.U.M.P. raportează succese de seamă
ducerii prețului de cost al lucră
rilor efectuate, IN PRIMUL 
TRIMESTRU AL ANULUI PE 
UZFNA S-AU OBȚINUT ECONO
MII PESTE SARCINA PLANI
FICATA IN VALOARE DE, 
920.000 LEI, economii care de
pășesc cu mult angajamentul 
luat pe întregul an. La obținerea 
acestor economii a contribuit fie
care secție a uzinei, toți munci
torii, tehnicienii și inginerii. Din 
valoarea dte 920.000 lei aproape 
150.000 lei au fost obținute prin 
aplicarea unor inovații de valoare.

Produse de bună 
calitate

In centrul preocupării colecti
vului de la U.R.U.M.P. stă lupta 
pentru ridicarea calității produc
ției, întrecerea, socialistă ce se 
desfășoară în
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criteriu principal folosirea tutu
ror mijloacelor în scopul îmbu
nătățirii calității produselor. In 
secția turnătorie, în cea de pre
lucrare a pieselor și în celelalte 
secții, procentul de rebuturi ad
mis a fost simțitor redus. In pri
mele trei luni din acest an, la 
piesele de otel turnat, procentul 
de rebuturi admis a fost' redus 
cu 1,03 la sută, la piesele. din 
fontă cu 1,13 la sută, iar la pie
sele prelucrate, rebutul admis a 
fost micșorat cu aproape 80 la 
sută. Acest lucru dovedește că 
activitatea de producție a munci
torilor din uzină privind îmbu
nătățirea calității produselor se 
apropie tot mai mult de nivelul 
sarcinilor.

uzină are drept

La toate 
planul a

Și
co

Preocupările unei
Una din brigăzile preparației 

Petrila care și-a cucerit, titlul de 
fruntașă in marea întrecere socia
listă ce se desfășoară în întâmpi
narea celei de a 40-a aniversări 
a partidului este cea condusă de 
comunistul Rusu Carol. Brigada 
lucrează la atelierul electric dar 
munca și inițiativele oamenilor ei 
sînt simțite din plin în întreaga 
uzină.

— Electricienii din brigada to
varășului Rusu sînt un exemplu 
de muncă rodnică, spunea tov. 
Andervald Francisc, secretarul or
ganizației de bază de la prepara
ție. Reducerea timpului de repa
rate a instalațiilor electrice, cali
tatea ireproșabilă a lucrărilor, e- 
conomisirea materialelor — iată 
■pe scurt, principalele merite ale 
brazii.

Dacă stai de vrobă cu muncito
rii brigăzii — toți tineri, — faci

fruntașe
oameni culți, plini 
simt bucuria muncii

—=★=•

Aceiași solisti —• •

aceleași melodii
Dacă pentru faza regională a 

concursului au fost clasați numai 
doi soliști vocali și doi instrumen
tiști, aceasta nu înseamnă că la 
faza orășenească s-au prezentat 
puțini soliști. Nu. In Valea Jiului 
există în fiecare localitate zeci de 
tineri care nu odată au desfătat 
publicul prin melodiile interpre
tate, culegind aplauze din plin. 
La faza orășenească a celui de-al 

■ Vl-leă concurs însă a ieșit la ivea
lă un aspect nedorit și anume: 
Cei mai mulți soliști vocali și-au 
ales un repertoriu cu totul neco
respunzător vocii lor. De pildă tî- 
nătăul Tcaciuc Nioolae din cadrul 
sindicatului comerț și sanitar care 
are o voce foarte potrivită pentru 
melodii populare a avut în reper
toriul său mai multă muzică ușoa
ră la fel aa și colega sa de club 
Manta Viorica. Desigur în acest 
sens o vină o au și .responsabilii 
cluburilor precum și dirijorii co
curilor și fanfarelor care nu se 
ocupă de soliștii vocali. Această 
greșeală precum și faptul că au 
cintat aceleași melodii de acum 
doi ani se datorește lipsei unei 
pregătiri corespunzătoare teore
tice în domeniul muzicii, ceea ce 
trebuie să constituie problema nr. 
1 pentru Școala populară de artă 
din Petroșani, creată tocmai pentru 
a da acestor tineri cunoștințele te
oretice necesare. Este deci nece
sar ca să fie indicați de către fie
care sindicat, Școlii populare de 
artă din Petroșani, tinerii talen- 
tați pentru a fi pregătiți ca soliști 
vocali.

brigăzi
cunoștință cu 
de viață, care 
și vieții noastre noi. Tinerii din 
brigada lui Rusu sînt în întrecere 
cu cei din brigada lui Filipini 
loan. Deseori, cele două brigăzi 
se întâlnesc 'și își împărtășesc din 
experiența lor în muncă, lntr-una 
din zilele trecute, muncitorii din 
aceste două brigăzi au fost îm
preună într-Q excursie la Lunca 
Florilor. Împreună în întrecere, 
împreună la odihnă și, recreare /

Una din -principalele preocupări 
ale electricienilor brigăzii este în
vățătura. Tinerii Resiga și Rădan 
pot fi văzuțt deseori cu manuale 
tehnice sub braț, li interesează 
îndeosebi posibilitățile de automa
tizare a instalațiilor. Tovarășul 
Țiraki este un mare meșter al 
schemelor complicate. Împreună ei 
au adus o contribuție importantă 
la instalarea de către brigadă a 
unui sistem de semnalizare opti
că și acustică a funcționării mai 
multor utilaje. Acum au în studiu 
un dispozitiv de măsurare auto
mată a cantităților de cărbune la 
silozul de brut.

Printre cei mai buni tineri din 
brigadă se numără și tovarășul 
Culea. El este unul din membrii 
corului clubului muncitoresc din 
Petrila.

Fiecare dintre tinerii brigăzii, 
înmănunchează preocupări demne 
de un muncitor al zilelor noastre. 
Hotărîrea de a munci tot mai bine 
se împletește cu setea de învăță
tură, cu preocuparea pentru îmbo
gățirea cunoștințelor de cultură, cu 
bucuria de a contribui din plin la 
construirea vieții noi pe care și-o 
făurește poporul nostru.

a
și a- 

ritmic

sortimentele, 
fost realizat 
depășit

O preocupare de seamă
lectivului U.R.U.M.P. este 
ceea de a îndeplini în mod 
sarcinile de plan. In acest scop 
la fiecare loc de muncă s-au ex
tins metodele avansate de lucru, 
mașinile și utilajele au funcțio
nat cu un randament ridicat. 
Toate acestea au făcut ca pro
ductivitatea muncii planificată să 
fie depășită în fiecare lună în 
medie cu pește 17 la sută, iar 
planul de producție pe primul tri
mestru să fie îndteplinit și depă
șit la toate sortimentele. La ar
măturile de galerie planul a fost 
realizat în proporție de 100,34 
la sută, producția planificată de 
stîlpi de abataj a fost depășită 
cu 28 de tone, la grinzi metalice 
cu peste 46 la sută, iar la piese 
de schimb s-au dat 
86 tone piese.

Aceste realizări aii 
producția globală pe
I să fie depășită cu 14 la sută. 
De menționat este faptul că, 
pentru a asigura minele din ba
zinul nostru carbdnifer cu utilaje 
și armăturile necesare, volumul 
producției globale din 
trimestru al acestui 
cut față de aceeași 
anului trecut cu 124 
valoarea producției 
peste 1,5 ori.

peste plan

făcut ca 
trimestrul

primul 
an a cres- 
perioadă a 
la sută, iar 
marfă de
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scări și membrii comitetelor

Agllafla vizvaM — № sprijinul 
îndeplinirii angajamentelor I 
Minerii, tehnicienii și inginerii 

minei Petrila întâmpină marea săr
bătoare din viața întregului nostru 
popor — a 40-a aniversare a creă
rii partidului — cu un puternic 
avânt în muncă. Mărturie este în
trecerea socialistă ce se desfășoa
ră la fiecare loc de muncă, în 
sînul fiecărei brigăzi.

Participarea entuziastă la între 
cere a minerilor este un rezultat 
firesc al activității politice desfă
șurate de organizațiile de partid, 
de comuniști în rîndul colectivului 
exploatări;. îndrumate de comite 
tul de partid organizațiile de bază 
au luat măsuri pentru ca întreaga 
muncă politică să servească mobi
lizării minerilor la îndeplinirea an
gajamentelor pe care și le-au luat 
în întrecere.

Comitetul de partid al minei a 
luat totodată măsuri ca, alături 
de celelalte forme ale muncii po
litice de masă, agitația vizuală să 
devină un factor mobilizator în 
atragerea întregului colectiv la în
trecerea socialistă în cinstea ani - 
versării partidului.

„Muncitori; ingineri și tehnicieni, 
întîmpinați cea de-a 40-a aniver
sare a înființării Partidului Co
munist din Romînia prin îndepli
nirea angajamentelor ce vi le-ați 
luat în întrecerea socialistă"- — 
se adresează un panou mare, așe
zat în apropierea intrării în curtea 
minei, întregului colectiv al ex
ploatării. Tot la poarta minei sînt 
expuse două panouri mari care re
dau obiectivele chemării la între
cere adresate de colectivul minei 
Vulcan către toate exploatările din 
țară în cinstea aniversării partidu
lui și răspunsul la chemare âl co
lectivului minei Petrila prin care 
minerii petrileni și-au stabilit 
drept obiective să reducă conți • 
nutul de cenușă din producția ex
ploatării la 30,50 la sută, să ex
tragă peste sarcinile anuale de 
plan 35.000 tone cărbune, să obți 
nă un randament pe mină 
1,250 tone pe post și altele.

In incinta minei sînt expuse pa
nouri și lozinci care se adresează 
direct minerilor din diferite sec
toare. Iată conținutul unui astfel 
de panou : „Muncitori, tehnicieni 
și ingineri din sectorul III, luptați 
pentru îndeplinirea angajamentului 
luat în cinstea celei de-a 40-a a- 
niversări a partidului, de a da 
patriei 6400 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan". O asemenea che 
mare este adresată și colectivului 
sectorului IV al minei.

Agitația vizuală militează tot
odată pentru realizarea și a altor 
obiective în întrecere : sporirea 
productivității muncii, reducerea

de

In toată Valea Jiului, mii de oameni ai muncii au întreprins 
duminică însuflețite acțiuni de muncă voluntară pentru înfru
musețarea localităților. In toate cartierele noi, responsabilii de 

• de blocuri au mobilizat locatarii 
la acțiuni de curățire a străzilor, de plantare de puieți, de ame
najare a spațiilor verzi, lată în clișeu un grup de locatari din 
cartierul Dimitrov-Pelroșani — blocurile 15—17 — în timpul lu
crului.

prețului de cost, indicînd posibi
lități concrete în acest sens. „Mun
citori, tehnicieni și ingineri din sec
torul II — scrie pe un panou — 
luptați pentru reducerea consumu
lui de lemn de mină, răpiți lem
nul din galeriile vechi și folosiți-1 
pe panourile de figuri la cășițe“.

Obiectivul principal, spre reali
zarea căruia mobilizează agitația 
vizuală colectivul minei este îm
bunătățirea calității producției de 
cărbune: „Muncitori, tehnicieni și 
ingineri, întîmpinați cea de-a 40-a 
aniversare a partidului nostru cu 
noi succese în îmbunătățirea cali
tății cărbunelui 1". Asemenea che
mări sînt adresate minerilor din 
diferite sectoare, vagonetarilor, 
tehnicienilor și artificierilor. Iată 
conținutul câtorva din aceste pa
nouri expuse la locurile cele mai 
vizibile din incinta exploatării: 
„Tovarășe vagonetar, nu uita de 
aportul pe care-1 poți aduce la 
îmbunătățirea calității aătbunelui 
prin alegerea șistului vizibil". 
Printre alte lozinci vagonetarii, s.nt 
chemați să încarce bine vagonetele. 
Un alt panou se adresează arti
ficierilor. ^Tovarăși artificieri, ce 
ați făcut azi pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui ? Nu pușcați 
cărbunele împreună cu șistul 1 
Prin aceasta veți contribui la îm
bunătățirea calității cărbunelui".

Un rol însemnat în îndeplinirea 
angajamentelor luate de colectivul 
minei revine inginerilor și tehni
cienilor. De aceea, o chemare se 
adresează inginerilor, maiștrilor și 
artificierilor, chemîndu-i să asigu
re la fiecare loc de muncă con
dițiile necesare îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de plan, precum și a 
angajamentelor luate în întrecere.

Agitația vizuală cheamă totoda
tă comuniștii să fie în primele rîn- 
duri ale întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 1 Mai și a ani
versării partidului.

Sporirea substanțială a produc
ției de cărbune, îmbunătățirea ca
lității producției, reducerea prețu
lui de cost — iată obiectivele spre 
realizarea cărora mobilizează agi
tația vizuală minerii exploatării. 
Succesele obținute de minerii pe- 
trileni în întrecere reflectă efica
citatea agitației vizuale.

De la începutul anului minerii 
exploatării Petrila au extras peste 
sarcinile lor de plan 19.000 tone 
de cărbune, au dat cărbune de bu
nă calitate, cu up procent de cenu
șă cu circa 0,4 la sută mai mic 
decît cel admis.

Agitația vizuală de la mina Pe
trila are însă și unele lacune care 
trebuie remediate în cel mai scurt 
timp. In dezvoltarea avîntului în 
muncă pentru îndeplinirea angaja-
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Concurs
„Cine știe cîștigă"
Comitetele orășenesc și de mină 

U.T.M. Lupeni au organizat în sa
la de festivități a clubului din Lu
peni un concurs „Cine știe cîștigă" 
cu tema : „Perspectivele luminoa
se ce le deschid tineretului din 
patria, noastră Directivele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R.".

La concurs au participat tinerii 
muncitori de la mina, preparația, 
și Filatura Lupeni. Premiul I a 
fost cîștigat de concurentul Burdeț 
Dumitru, muncitor la preparație, 
care s a dovedit bine pregătit. 
Drept stimulent ,concurentul a 
primit din partea Comitetului 
U.T.M. al orașului regional Petro
șani un premiu de 400 lei. Califi
cative bune au primit și concu • 
renții Borza Cornel, muncitor sub
teran la. sectorul IV A mina Lu
peni și Chira Ezechil de la Fila
tura Lupeni.
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Raid-ancketă asttpra fehihâ cum sînt îngrijite locuințele din noile cartiere ale Văii Jiului
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Obișnuim să spunem, au fără îndreptățită 
mîndrie: noile construcții au schimbat fața Văii 
Jiului. Da, noile construcții, cele 6000 de apar
tamente construite și date în folosință In anii 
puterii populare, la care se vor mai adăuga a- 
nul acesta alte peste 800 apartamente, numeroa
sele cluburi, cinematografe, spații comerciale — 
au schimbat fața bazinului nostru minier, au de
terminat prefaceri adîncii In viața de fiecare zi 
a oamenilor muncii, le-au creat condiții pentru 
un trai civilizat.

In trecut, pe timpul regimului burghezo-mo- 
șteresc, nici un muncitor miner, absolut nici 
unul, nu avea la dispoziție un apartament com
pus din 2—3 camere, baie și alte accesorii nece
sare unui trai civilizat. Muncitorii mineri lo
cuiau în colonii igrasioase, tn podurile caselor, 
în bordeie.

Pentru a schimba fața Văii Jiului, pentru a 
crea oamenilor muncii condiții de locuit ome
nești, partidul și guvernul au alocat fonduri 
uriașe. Construcțiile de locuințe din Valea Jiu
lui, așezămintele culturale, lucrările care s-au 
făcut pentru îmbunătățirea alimentării cu *p&, 
energie electrică de uz casnic etc. au costat pînă 
acum mai mult de o jumătate miliard lei.

Eforturile deosebite făcute de partid, de statul 
nostru democrat-popular pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit obligă pe oamenii muncii 
came locuiesc în noile cartiere să îngrijească cu 
un înalt simț de răspundere apartamentul, blo
cul sau cartierul în care trăiesc. Aceasta cu atlt 
mai mult cu cîț marea majoritate a locatarilor 
noilor cartiere, adică muncitorii mineri, au pri
mit în mod gratuit noile locuințe.

In pagina de față ne vom referi la cîteva as
pecte ale gospodăririi noilor cartiere.

« 
Â
i 
i 
i 
І
І 
î 
♦ «
i 
i
*
І 
ș 
i 
І 
i
ș

Scrisoare deschisă conducerii 
sectorului I. C O, Petrila-Lonea

iii mii ш se інодіг gospoM
Cu un an în urmă s-a organi

zat un schimb de experiență plnă 
. atunci unic în felul său: au fost 

aduși zed de responsabili de 
scări și blocuri din diferite loca* 
lități ale Văii Jiului pentru a ve
dea felul exemplar in care era 
întreținută scara nr. 1 a blocu
lui 23 din cartierul Dimitrov — 
Petroșani, <1 cărei responsabil 
este tov. Skoupie Vincențlu. 
Partidpanții la acest schimb de 
experiență aiu apreciat că aceas
tă casă de scări, adevărată seră 
de flori, era pe atunci cea mai 
frumoasă și mai cu gust între
ținută din toată Valea

Era atunci...
Astăzi în cartierele 

Văii Jiului sînt zeci de 
case ale scărilor, exemplar în
treținute. intrind în flecare din 
aceste spații folosite în comun 
fți dai seama de la ușa de In
trare, nu mai e necesar să calci 
pragul apartamentelor, ce fel de 
gospodari locuiesc de la parter 
șl ptnă la ultimul etaj.

Intri, de exemplu, în casa scă-

Jiului.

alenoi 
asemenea

rli nr. 3 din blocul В cartierul 
Braia — Lupeni, al cărei res
ponsabilă este tov. Rusu Ana, și 
vei vedea flori, fotografii înră
mate, perdeluțe la geamuri.

Intri în casa scării nr. 
blocului 5 din cartierul „7 
iembrie" — Petrila, al cărei 
ponsabilă este tov. Firoiu Auri
ca, soție de miner, și vei -2-_ 
iarăși ghivece cu flori șl 
rățenle exemplară.

Intri în casele scărilor 
rilor E sud, E nord sau 
orașul Vulcan și, de asemenea, 
te întâmpină curățenie, flori, ta
blouri.

Exemple de bună întreținere a 
spațiilor folosite în comun și a 
locuințelor se poț da din toate 
cartierele Văii Jiului. Aceasta 
dovedește eficiența întrecerii în
tre locatari pentru tea mai fru
moasă scară, preocuparea susți
nută a multor deputați, a ma
jorității grupelor de partid pe 
blocuri pentru mobilizarea cetă
țenilor la iufrumusețarea caselor 
ți cartierelor în care locuiesc.

JQ----------------------

2 a 
No- 
res-

vedea 
o cu-

blocu- 
0 din

O notă rea pentru constructori
Cartierele Dimitrov din Petro

șani, „7 Noiembrie" și „8 Mar
tie" din Petrila, Orașul nou din 
Uricani se pot considtera în linii 
generale ca terminate (cu excep
ția unor lucrări de finisaje sau 
de amenajări a incintelor). To
tuși tn aceste cartiere se mai gă'- 
sesc și astăzi diferite magazii, 
șoproane și materiale ale con
structorilor care nu-și mai au 
rostul și care împiedică lucră
rile de amenajare sau strică as
pectul noilor cartiere.

Spre exemplu, între incintele 
2—3 din cartierul Dimitrov — 
Petroșani este o magazie aproa
pe goală și în jurul ei se află 
materiale de construcții în de
zordine (vezi fotografia). De a-

dHrea fostului grup electr 
șantierului 
ta te cîteva

slectrogen al 
îh "care sînt depozi- 
roabe și cîteva sdîn-

duri vechi, precum și de bazinul 
metalic de lîngă această clădire 
pe care cetățenii din cartier sînt 
ferm hotărîți să-l dea la 
vechi.

In celălalt cartier nou al 
trilei — „8 Martie" — ale cărui 
blocuri sînt complet tencuite, 
Constructorii au lăsat în mijlo
cul cartierului o groapă de var 
neastupată, un șopron și o ma
gazie dărăpănată. Toate acestea 
încurcă lucrările de amenajare 
provizorie a incintei interioare a 
cartierului.

La Uricani constructorii au 
depozitat, chiar la intrarea în

fier

Pe-

Certat cu to(i vecinii
In fața scării nr. 1 a blocului 

nr. 1 din cartierul „7 Noiembrie" 
Petrila se adunaseră aproape 
toți locatarii de pe această scară 
pentru a se plînge conducerii 
sectorului I.L.L. dlin localitate.

— Tovarășe Stepanek, nu o 
mai putem scoate la capăt cu 
Bendea Nicolae...

— De ce ?...
— Cînd îi cerem să participe 

la vreo acțiune comună de cu
rățenie, ne amenință cu securea...

— ...Și ne face, pe toți proști...
— ...Taie lemne în aparta

ment...
— ...Cînd unii se odihnesc, el 

începe să cînte cît îl ține gura...
—- ...Unde a locuit mai îna

inte folosea 
ușă...

Dacă un 
spus toate 
pre Bendea 
crede că poate are ce are omul 
cu el. Dar cum toți locatarii de 
pe scară sînt profund indignați 
de comportarea acestuia — și 
au mai arătat I.L.L.-ului acest 
lucru — înseamnă că Bendea Ni
colae ține neapărat să fie certat 
cu toți vecinii, nu vrea să se în
cadreze în regulile de conviețui
re civilizată.

In mare parte din această cau
ză casa scării respective este 
prost întreținută. La numai trei 
luni după ce a fost zugrăvită ea 
arată acum ca după doi ani de 
folosință și de aceea necesită o 
nouă zugrăvire. Or, acest lucru 
costă 2—3000 lei.

Locatarii de pe această scară 
au propus conducerii sectorului 
I.L.L. Petrila să ia măsuri pen
tru a restabili regulile de bună 
conviețuire în acest bloc. Acestei 
digeri îndreptățite trebuie să i 
se dfea curs cît mai grabnic!

• a

fereastra în loc de

singur locatar ar fi 
cîte s-au spus des- 
Nicolae s-ar putea

semene*, în fata acestor incinte, 
pe terenul dinspre linia lersis, 
pe care ar trebui amenajate so
larii pentru copii, se află două 
magazii ale constructorilor com
plet goale.

La intrarea In cartierul „7 No
iembrie" din Petrila se află la fel 
o „relicvă** a... neglijenței con
structorilor. Este vorba da dl*

Orașul nou, zeci de ferme și alte 
materiale rezultate de la baraca- 
mentale demolate, precum și 
mari cantități de prefabricate.

Este necesar ca șantierele de 
construcții să demonteze barăcile 
și magaziile din cartierele unde 
lucrările de construcții »-au ter
minat, să-și adune materialele șl 
sâ facă ordina ta depozite.

Tovarășe șef T-’acv,
Scuza-ne că iți aducem la cu

noștință, 
ce vrem 
insă altă 
neata și 
ducerea 
foarte scumpi la vedere. Cel puțin 
noi nu v-am văzut (mai precis
n-am văzut pe nici unul din cei informăm că de o lună de zile 
care se ocupă cu salubritatea') de 
c'tnd s-au dat în folosință noile 
blocuri și centrala termică din 
cartierul ,,8 Martie" — Petrila, 
adică din luna august 1960. Măr
turie că așa s-au petrecut lucrurile 
stă mormanul de zgură din fața 
centralei termice care a tot cres
cut de la o lună la alta. Acum 
credem că a ajuns la 3—4 va
goane tonaj.

N-am văzut, de mult timp, nici 
pe electricienii d-voastră pe care 
îi așteptăm să-și dea avizul pen
tru funcționarea contorului instalat

-------------------Q.

pe această cale, cele 
să-ți spunem.- N-am avut 
posibilitate fiindcă dum- 
ceilalți tovarăși din con- 
sectorului l.C.O. sînteți

pe rețeaua motorului centralei ter
mice și pentru a verifica lunar 
consumul de curent. Aceasta pen
tru că e mai cinstit să plătim 
curentul după consumul înregis
trat de contor,dec'u după paufalul 
stabilit după ochi...

înainte de a încheia vrem să vă

n-ați mai ridicat gunoaiele mena
jera nici din cartierul „7 Noiem
brie" situat tot în Petrila, gu
noaie pe care cetățenii le-au adu
nat grămezi și acum le împrăștia 
porcii, precum și despre faptul că 
subsolul blocului nr. 1 din acest 
cartier este inundat cu apă fiind
că nu funcționează canalizarea.

In speranța că nu ne 
lăsa gunoaiele în pază 
și pe mai departe ai 
clienți.

veți mai 
rămînem 

d-voastră

Ateliere, crescătorii de animale 
și alte „accesorii"

Construcția sutelor de blocuri 
din Valea Jiului a «cruț mari fon
duri bănești și materiale. Sînt a- 
partamente care — bineînțeles și 
din vina constructorilor — au cos
tat pînă la 100.000 lei. Aceste mij 

au fost 
oameni - 
oameni- 
locuit, 
cetățeni

loace bănești ți materiale 
investite pentru a asigura 
lor muncii — subliniem 
lor — condiții demne de

Din păcate sînt unii 
care, sub privirile binevoitoare ale 
tovarășilor de la sectoarele I.L.L. 
ți sfaturile populare, au dat alte 
întrebuințări apartamentelor cons
truite cu multă trudă din banii 
statului. Așa. de pildă, cetățenii 
Metejan Ioan ți Crojoleac loan 
din Lonea, Negru Constantin, Ge
ra Vilhelm, Buzatu loan, Kapelar 
Rozalia ți Lupșa loan din Petrila, 
Morarec Ștefan din Vulcan, Cos 
tache Constantin din Lupeni au 
deschis în apartamentele în care 
locuiesc ateliere de croitorie, fri
zerie, vulcanizare și chiar de tîm 
plărie.

Alți cetățeni țin clinii în apar
tamente, cum sînt Bergeru Emil, 
Costijit Nicolae și Grecus loan din 
Lonea, Bec Vasile de la Petrila, 
Pop Adrian și Erdely luliu din

CONCLUZII

Petroșani, Bogaianu Constantin, 
Ilie Marin ți alții de la Paroșeni, 
Bîzu Victor ți Todorici Florica de 
la Lupeni, sau găini ca Moară 

, Gheorghe și Surnei Mihai de ia 
Vulcan.

Adresele exacte ale acestor ce
tățeni care au prefăcut aparta
mentele în ateliere sau în ferme 
de canicultură le cunosc sectoarele 
I.L.L. ți le pot da ți Sfaturile 
populate.

In afară de faptul că se țin ani
male în blocuri trebuie arătat că 
în aproape toate cartierele noi se 
găsesc diferite cotețe improvizare 
pentru creșterea porcilor și a pă
sărilor, iar la Petrila ți Uricani 
porcii tuturor vecinilor cartierelor 
noi circulă nestingheriți pe alei 
sau prin locurile de joacă, ale Co
piilor fără ca tovarășii de la sfa
turile populare respective să i în
trebe cum stau cu taxa de gloa
bă...

In
muncitorii mineri au asigurat con
fortul pe care trebuie să-l aibă 
este de neadmis ca unii cetățeni 
să-ți transforme locuințele în ate
liere sau crescătorii de animale 1

condițiile cînd încă nu toți

Raidul anchetă întreprins de redacția ziarului 
nostru — la indicația Biroului Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani — asupra felului 
cum sînt întreținute noile cartiere a scos la 
Iveală preocuparea stăruitoare a marii majori
tăți a oamenilor muncii care locuiesc in aceste 
cartiere, a sectoarelor I.L.L. pentru buna între
ținere а fondului de locuințe. La multe blocuri 
s-au executat lucrări de zugrăvire a spațilloi 
folosite în comun, s-au împodobit casele scări
lor cu flori și tablouri. In toate aceste acțiuni 
se face simțit imboldul care l-a dat întrecerea 
între locatari pentru cea mai frumoasă scară 
— inițiată de Comitetul executiv al Statutul 
popular orășenesc și întreprinderea de locuințe 
șl localuri.

Dacă în ce privește întreținerea interioară a 
blocurilor și îndeosebi a spațiilor folosite tn co- 
cum s-au obținut reale progrese, lucrările de 
amenajare și întreținere a spațiilor din jurul 
blocurilor nu se desfășoară la nivelul cerut. A- 
ceasta pe de o parte datorită faptului că acțiu
nile de muncă voluntară nu sînt suficient coor
donate de către sectoarele I.L.L., deputați, res
ponsabilii de blocuri și de grupele de partid, iar 
pa de altă parte din estică că în Incintele unoi 
blocuri se găsesc o seamă de lucrări de orga
nizare care n-au fost demolate de către con
structori precum și diferite materiale de con
strucții.

Raidul-anchetă a mai scos la iveală șl unele 
oazuri de folosire necorespunxătoare a spațiului 
locativ (deschidere* de ateliere în apartamen
tele din blocuri etc.), deficiențele din activitatea 
serviciilor de salubritate ale f.C.O. (de exemphi, 
dacă tn cartierul Dimitrov din Petroșani aa rl-

dică gunoaiele i 
alte părți nu se ridică cu lunile), 
zuri de încălcare a regulilor de 
comun.

Ce măsuri sînt necesare ?
In primul rînd este necesar 

lună, care este de fapt tradiționala „lună a cură
țeniei", să fîe mult Intensificate lucrările de a- 
menajare a terenurilor din jurul blocurilor. Să 
fie demolate magaziile șl șoproanele care nu-și 
mai au rostul, să se recupereze materialele pe 
care constructorii le-au făcut uitate pe fostele 
lor șantiere, să se niveleze terenurile și să se 
amenajeze spații verzi (chiar șl cu caracter 
provizoriu, unde nu se pot face amenajări de
finitive).

In al doilea rînd este necesar ca întreprinde
rea de locuințe și localuri să controleze perio
dic telul cum sînt utilizate locuințele și să ia 
măsuri, cu sprijinul sfaturilor populare șl al 
întreprinderilor și Instituțiilor ai căror salarlați 
beneficiază de spațiu locativ în noile cartiere, 
pentru ca locuințele să fie folosite numai ca 
locuințe șl întreținute ca atare I Trebuie, de a> 
temenea, că I.L.L. să acorde mai multă atenție 
punerii în ordine a unor lucruri care la prima 
vedere par mărunte, dar care în fond dăunează 
mult, cum sinî de exemplu jgheaburile de scurge
re a apel, antenele montate la întâmplare, gea
murile de la subsolul blocurilor etc.

Așa după cum oamenii muncii se străduiesc 
să întâmpine cea de а 40-a aniversare a parti
dului șl ziua de 1 Mai cu rezultate deosebite în 
producție, să depunem toate eforturile pentru a 
obține aceleași succese și în înfrumusețarea ca- 
srior șl cartierelor în care locuim I

menajere zilnic, la Petrila și In 
precum și ca* 
conviețuire In

Ca In această
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nai bine, mal repede, mai frumos
— Haideți băieți, dați-i zor. 

Vă întrec cei de peste drum.
— Nu-mi prea vine să cred. 

Ați uitat de calitate ? Noi putem 
ajunge astăzi cu lucrul la ulti
ma locuință de pe strada asta, 
dar nu ne lasă... calitatea.

Șeful sectorului I.L.L. Aninoa
sa, maistrul Bacinschi Mihai, 
zîmbi mulțumit. Răspunsul pri
mit de la zidarul Fritz Adam, co
coțat pe schela abia montată la 
noua locuință, îi plăcu. Păși ve
sel pe șoseaua asfaltată, oprin 
du-se mai sus, acolo de unde 
putea privi nestingherit munca 
zidarilor. In spate se înșiruiau 
locuințele care acum, după re
parațiile de tencuieli, subzidiri, 
spoieli, vopsitul tîmplăriilor ex
terioare, îți furau privirea cu 
frumusețea lor. In față, de-a lun
gul locuințelor din dreapta, co
coțați pe schele, tinerii Milijt A- 
dam, Bembea Vasile, Filip Ioan 
și alții mînuiau cu pricepere 
mistria. In stînga, zidarul frun
taș Fritz Adam da indicațiile ne
cesare pentru înlocuirea ușilor, 
lucrare încredința-tă zidarilor Ko- 
niardy Mihai și Felea loan.

— Măi băieți, să nu văd ri
sipă. Ioane, ce-i cu mortarul de 
colo ? Vezi că spre dreapta mai 
trebuie finisată tencuiala. Așa 
băieți! Să fim mîndri de calita
tea muncii noastre.
• Și zidarul Fritz, cel care s-a 

<4dut cunoscut aninosenilor prin 
hărnicia și priceperea ce-1 carac
terizează se apropie de maistrul 
Bacinschi.

— Încă două zile și terminăm 
cu locuințele astea. Sînt 18 la 
număr. începem apoi zugrăvitul 
fațadelor pînă la capătul contu-

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

Pentru viitoarele păduri
Pădurile constituie o mare bo

găție și în același timp o mîndric 
a patriei noastre. La refacerea lor 
pun umărul, alături de sute de 
tineri brigadieri ai muncii patrio
tice, și numeroși țărani muncitori 
din cătunele Văii Jiului.

La o asemenea acțiune au par
ticipat zilele trecute 50 de țărani 
muncitori din cătunele Coasta și 
Slătinioara. Mobilizați de pădura

Agitația vizuala — în sprijinul 
îndeplinirii angajamentelor!

(Urmare din pag. l-a)

mcntclor, un rol însemnat îl are 
urmărirea și popularizarea rezul
tatelor obținute de colectivele ex
ploatării. Dacă în privința oglin
dirii rezultatelor obținute în spori
rea producției agitația vizuală de 
la mina Petrila este la înălțime, 
nu în aceeași măsură se urmărește 
oglindirea rezultatelor obținute de 
colectivele sectoarelor în lupta pen
tru îmbunătățirea calității produc
ției. Totodată, deși pe exploatare 
Și sectoare producția este de bună 
calitate, cu un conținut de cenușă
ooocooooooooooooaooooooooooeooooooooooooooooc eocc oooOooooooooooeooooocaooooceooooooocooooooooco
O C
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Merge 
numai 
11 i e

Pe el însă nu-l critică 
merge singur. Și tovarășul Mar- g 
dare se uită zîmbind spre un fi 
năr care îi răspunse cu subînțeles.

— Cum așa ?
— Fiindcă -i flăcău — veni răs- 

punsul însoțit de hohote de rîs.
Că un miner, un tehnician 

un inginer de la mina Uricaiti 
pleacă împreună cu soțiile în ex
cursie în Uniunea Sovietică nu e 
un fapt ieșit din comun. In excur
sii, sau la concedii de odihnă în 
alte țări pleacă în fiecare an nu
meroși oameni ai muncii din Va
lea Jiului și de pe întreg întinsul 
patriei noastre. Dai1 acest lutru 
spune mult. Datorită grijii părin
tești a partidului, robit de altă
dată duc astăzi o viață fericită 
lipsită de griji. Excursiile în 
străinătate, petrecerea Concediului 
de odihnă la stațiunile balneo
climaterice din (ară și de peste

o înainte de a
а porni pe potecile J ,
g munților, excur- i 11
8
8
8
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8
8
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sioniștii ce vizi
tează frumoasa Vale a fiului se 
abat pentru puțină vreme pe Iu 
filiala O.N.T. Carpați din Pe
troșani spre a cere unele lămuriri 
despre itinerariile turistice. Mat 
Zilele trecute la o Oră destul de 
matinală, la sediul filialei O.N.T. 
din oraș a intrat un grup de tu
riști neobișnuit. Bocancii de mun
te, costumele de excursioniști și 
rucsacurile lipseau cu desâbîrșire. 
Le-ait luat locul pantofii eleganți, 
costumele de ultima modă, vali 
Zele încăpătoare. Era clar Că o 
asemenea ținută nu era indicată 
pentru a străbate coclaurile mun
ților ce imprejmuiesc ta o cunu
ni de nestemate Valea Jiului. 
Printre excurisionifti era ți tova- 

8 râșul Murdare Eftimie, maistru 
8 miner la sectorul 11 al minei U- 
§ ricani. De cum îl văzu, un cunos- 
I см îl și întrebă ;
g — Unde, unde nene Mardare ? 
g — la ghici — răspunse Mar- 
8 dare trăgînd cu ochiul către cei- 
Б Uiți.

nei. Dăm gata tot pînă la 1 Mai.
— N-ar fi rău Adame, răspun

se șeful sectorului I.L.L., dar 
gîndește că-s multe locuințe, una 
lîngă alta, pe o lungime de a- 
proape 2 km.

Zidarul nu mai răspunse, dar 
lăsă ca maistrul să-și aminteas
că de cuvîntul pe care și l-a res
pectat ori de cîte ori a pornit 
în întrecere.

Maistrul porni mai departe. 
Se opri o clipă în fața tîmplari- 
lor Knebel Francisc și Lakatoș 
Iuliu ce împrospătau cu o culoa
re verde primăvăratecă tîmplă- 
riile ferestrelor și ușilor de la 
locuințele frumos spoite. Apoi își 
ridică privirea pe acoperișul unde 
Furdui Nicolae și Dunca Petru 
— înlocuiau țiglele ajutați de e- 
chipa de dulgheri formată din 
Furdui Turna, Kaicso Emeric și 
Fluțaru Vasile ce uimeau prin 
repeziciunea cu care munceau la 
o înălțime atît de mare. Maistrul 
ii salută și porni mai departe. 
Trecea vesel și mîndru de oa
menii cu care a pornit să înfru
musețeze comuna Aninoasa. Și 
cum sa nu fie mîndru cînd în 
colectivul său muncesc deputați 
ca Knebel Francisc, Dunca Pe
tru, Pagnejer Gheorghe, comu
niști cum sînt Furdui N., Leah 
V.» Kouyardy Mt, . fruntași ca 
Fritz A., Milik A., 'Lakatos Iu- 
lfu...

Iar el, maistrul Васіпэкі Mi
hai se va strădui de aici înainte 
și mai mult. Acum e doar vice
președinte în sfatul popular co
munal și răspunderea pentru în
frumusețarea comunei e mai mare.

LIC.HJ LUCIA

rul Neagu Constantin, deputat în 
Statul popular orășenesc Petroșani, 
ei au transportat 200.000 puteți 
de molid ți ftasin de la pepiniera 
Calvaria la șantierul de împăduriri 
de la Dealul Izvorului — distanță 
de peste 25 km. Printre cei care 
au muncit voluntar la transporta
rea puieților se numără țăranii 
muncitori Gălățan Rusu Bija, Gîr- 
că loan al lui Bucur, Fânic La- 
zăr, Brândan Petru și alții.

redus, mai sînt unele brigăzi care 
la controlul de calitate al exploa
tării sînt găsite cu vagonetc care 
conțin șist vizibil. Față de aceste 
brigăzi agitația vizuală trebuie să 
aibă o atitudine combativă.

îmbunătățind în permanență ă- 
gitația vizuală, imprimîndu-i un 
caracter viu, atractiv, comitetul de 
partid al minei va face ca ea să 
contribuie și mai mult la mobiliza
rea minerilor spre obținerea de 
succese noi, mai însemnate în spo
rirea producției, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, în reducerea pre
țului de cost.

EXCURSIE
— Pe munte la nici un caz — 

veni răspunsul. Poate in excurste 
la București, ori la Muzeul Dofta- 
na.

— N-ai nimerit o. Plecam mult 
mai departe.

— Doar nu mergeți la Cons
tanța pe litoral ? O fi ele zilele 
frumoase dar pentru mare tot a 
răcoare.

— Ai ghicit-o cam pe sfert. La 
Constanța mergem, iar de acolo 
luăm vaporul șl direcția Odaia, 
lada, Sod.

— Să știți că bă invidiez 
zise cunoscutul. Dar soția nu 
supără ?

— De ce să se supere frate 
se miră Mardare.

Cum de ce. Păi dumneata 
distrezi fi ea să rămînă actr 

se

te 
să?

N-ai nimerit-o nici de astă- 
Păi merg cu Irinuca, nevttîydată.

tă'mea. Și tot cu soția merge și 
inginerul Haroi Carol, șeful secto
rului de transport, la fel și mi-

Di» Mi — Numi Luneiii 6-0 (1-0)
(De la trimisul nostru).
Deși duminică la București, 

evoluau două formații din pro
vincie, publicul a așteptat cu in
teres cuplajul de pe stadionul 23 
August, avînd în vedere surpri
zele caracteristice fotbalului. Du
pă ce Progresul a învins cu 6—0 
formația timișoreană Știința, în
tr-un joc mediocru, publicul a 
crezut că va fi recompensat dts a 
doua întîlnire în care Minerul 
era așteptat cu mult interes. Dar. 
lupenenii s-au dovedit un par- 
teren foarte comod, jucînd într-o 
manieră și cu un sistem de ne
recunoscut. Ceea ce au apreciat 
anul trecut spectatorii și specia
liștii bucureșteni la formația din 
Lupeni — combativitatea, atacul 
dezlănțuit și neîncetat — care 
i-au adus victoria în meciul cu 
C.C.A., de data aceasta au fost 
înlocuite chiar de la început cu 
un sistem defensiv, dfe apărare, 
care, după cum arată și scorul, 
s-a dovedit foarte greșit. Dacă 
în primele 30 de minute a existat 
un joc de cîmp în care ,,s-a vă-
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Crosul
„Să înfimpinâm 1 Mai"

hi cursul săptămînii trecute o 
bună parte din asociațiile spor
tive au continuat să organizeze 
etapa I a a crosului „Să întîm- 
pinăm 1 Mai“. Astfel la Lupenii 
asociațiile Straja și Minerul, do
vedind preocupare pentru această 
Competiție au reușit să antrene
ze 600 tineri — toți membri ai 
U.C.F.S. — la întrecerile pentru 
desemnarea celui mai bun aler
gător de cros pe anul 1961.

La fel și asociațiile sportive 
30 Decembrie, Știința, C.F.R. din 
Petroșani, Parîngul Lonea, Mi
nerul Vulcan, au organizat pri
mele întreceri, iar altele ca Pa
rîngul Lonea au organizat și 
faza a II-a, faza pe, asociație.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre restul asociațiilor 
sportive care în perioada destul 
de lungă scursă de la deschide
rea oficială a acestei competiții 
de masă rezervată tineretului și 
pînă acum n-au luat nici un fel 
de măsuri în această direcție, 
așa cum sînt cele din Aninoasa, 
Uricani, Petrila și asociația te
ritorială Jiul Petroșani unde din 
cele 12 cercuri sportive numai la 

1 Grupul școlar minier s-a orga- 
1 nizat prima fază.
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zut" și Minerul, după primul 
gol al fui Eftimie, cu toată in
sistența atîtor simpatizanți bu
cureșteni care au îndemnat în 
permanență echipa lupeneanfi să 
lasă la atac, Minerul se descu
rajează și mai mult rămînînd în 
înaintare doar cu un singur om, 
Crăiniceanu, bine păzit de Popa. 1 
Desigur, acest sistem a dat po
sibilitate diin-amovișiilor ca în 
trei minute (37, 38 și 39) să în
scrie 3 goluri pentru care este 
vinovată întreaga echipă lupe- 
neană cu excepția portarului Mi- 
halache care a avut în tot meciul 
o comportare foaa-te bună. Ih re
priza a doua cînd scorul arăta 
că cele două puncte sînt ca și 
pierdute și deci sistemul de apă
rare nu ar mai fi avut nici un 
rost, spectatorii sperau să vadă 
Minerul ieșind la atac. Spre sur
prinderea tuturor însă lupenenii 
continuă să practice același jde 
defensiv ceea ce nu le-a putut 
aduce desigur doar încă 3 goluri.

Mai mult nu se poate comen
ta. Minerul a tras dte cîteva ori 
,îa poartă și ar fi putut înscrie 
doar de două ori prin Țurcan și 
Crăiniceanu, care însă au ratat. 
De menționat că în minutul 77 
Țurcan părăsește terenul acci
dentat și revine numai în minu
tul 85.

C. COTOȘPAN

IN CLIȘEU : Echipa școlii din Lonea câștigătoarea spartachiadei.

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa — Parîngul Lonea 1-0

De la început lonenii s-au re
tras în apărare încereînd să ob
țină un rezultat alb în întîlnirea 
de la Aninoasa cu Minerul. In 
tr-adevăr pînă în minutul 84 a- 
ceastă practică le-a reușit. Dar 
în acest minut Furnea reia cu 
capul din plonjon o centrare a 
lui Petrescu șt înscrie golul ln-

CLASAMENT
SERIA I

1. Minerul Vulcan 12 10 0 . 2 32:11 20
2. Parîngul Lonea 13 9 1 3 33:16 19
3. Minerul Aninoasa 11 6 3 2 24: 9 15
4. Victoria Călan 11 6 3 2 27:14 15
5. Minerul Petrila 12 5 3 4 29:18 13
6. Minerul Ghelar 12 4 0 8 19:28 8
7. Retezatul Hațeg 11 3 2 6 13:22 8
8. C.F.R,, Simeria 12 3 2 7 15:35 8
9, Șantierul Hunedoara 11 1 1 9 4:36 3

SERIA II
1. Minerul Deva 15 14 1 0 78: 4 29
2. Metalurgistul Gugtr 15 13 1 1 44: 9 27
3. Dacia Orăștie 15 10 0 5 51:24 20
4. A.S.T.A. Alba 14 9 1 4 46:21 19
5. C.F.R. Ttiuș 14 8 1 5 31:25 17
6. Sebeșul Sebeș 14 7 1 6 33:31 15
7. Metalul Griștiof 15 7 0 8 24:33 14
8. Aurul Zlatna 13 4 3 6 16:28 11
9. Aurul Certej 15 5 0 10 26:37 10

10. Mureșul Vinț 14 3 2 9 21:48 8
11. Șurianul Petraști 15 1 2 12 12:62 4
12. Victoria Dobra 15 0 0 15 8:68 0

Viitorii саяфюлі
Ziua de duminică ar putea fi 

numită „Duminica școlarilor spor
tivi" datorită întâlnirilor, la nive
lul fazei orășenești (raionale) de 
șah și fotbal la care au partici
pat cei mai buni elevi sportivi 
din Valea Jiului. In «ala Construc
torul — Petroșani s-au ăntîinit, în 
cadrul „Cupei Cravata roșie'- cei 
mai buni șahiști. Cîștigătorii, adt 
la fete cît ți la băieți, srnt cei care 
cu puțin timp în urmă au cîștigat 
și faza orășenească a spartachiadei 
pionierilor și școlarilor și aaumc : 
Savu Mari lena, elevă la școala de 
7 ani nr. 1 Lupeni și Karaaony 
Eugen, elev la școala de 7 ani 
din Aninoasa.

In timp ce șahiștii se întreceau 
în fața meselor, pe stadionul Jiul 
au avut loc întâlnirile de fotbal 
din cadrul spartachiadei pionieri
lor și școlarilor. Pentru a treia 
oară consecutiv, elevii fotbaliști 
din Lonea au ocupat locul I.

Era necesar însă ca anccenorii 
echipelor „mari" să fie prezenți la 
aceste meciuri pentru a putea ob
serva copii ca Samuel Buci, (din 
Lonea), Szabo Iosif, Nicola Ioan. 
(Vulcan), Danci u Ioan (Uricturi) ți 
mulți alții care au dovedit intr-a
devăr un real talent.

tîlnirii. Deși aninosenli au do- 
minat în continuare, datorită 
ineficacității înaintării în fața 
porții, scorul nu a mai fost mo
dificat. întîlnirea s-a desfășurat 
într-un ntm viu și în limitele 
sportivității. Au jucat mai bine 
Gsutak, Furnea, Golgoțiu Costel 
și Goșereanu de la Aninoasa și 
Leah și Furdui de la Lonea.
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ZBORUL LUI MII 6ЙММ HI U88M8S SfliUTAT CU ENTUZIASM
Felicităm

Uniunea Sovietică
Declară Eleanor Roosevelt

NEW YORK 17 (Agerpres)
„Simți aproape că ți se taie ră

suflarea la gîndul că un om s-a 
ridicat in Cosmos, a făcut încon
jurul Pămîntului în 108 minute și 
în timpul zborului a întreținut le
gături prin radio cu Pămîntul. Bi
neînțeles că felicităm Uniunea So- 
vietică“, declară Eleanor Roose
velt într-un articol publicat de zia
rul „New York Post".

„Rușii, scrie ea în continuare, 
sînt firește deosebit de mîndri că 
au fost primii care au obținut a- 
cest succes științific, care după cum 
sîntem convinși, va avea pînă la 
urmă o mare însemnătate pentru 
noi toți"...

Suvanna Fumma 
s-a întîlnît 

cu Leonid Brejnev
MOSCOVA 17 (Agerpres) —

TASS transmite :
Suvanna Fumma, primul minis- 

: tru al guvernului Laosului, a făcut 
I la 17 . aprilie o vizită lui Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a 
avut cu el o convorbire prieteneas
că.

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

Guvernul provizoriu 
algerian dorește 

tratative cu Franța
TUNIS 17 (Agerpres)
Ziarul „El-Mudjahid“, organ al 

Frontului de eliberare națională a 
Algeriei, a publicat la 15 aprilie 
un articol redacțional consacrat 
perspectivelor reglementării proble
mei algeriene. In articol, transmis 
de corespondentul din Tunis al a- 
genției France Presse, se spune 

I printre altele :
Guvernul provizoriu al Republi

cii Algeria a declarat că dorește 
să înceapă tratative cu guvernul 
francez. Toți membrii guvernului 
sînt gata să-și asume răspunderea 
cuvenită pentru a grăbi restabili
rea păcii în Algeria prin tratative 
serioase.

Tratativele nu pot fi rodnice 
dacă nu se va renunța la orice 
condiții preliminare. In următoa
rele zile trebuie să se rezolve nu 
numai problema restabilirii păcii 
în Algeria, ci și soarta relațiilor 
franco-algeriene în general.

Guvernul francez are propria 
sa părere în legătură cu reglemen
tarea problemei algeriene. Noi 
avem ideile noastre al căror merit 
constă în faptul că sînt mereu a- 
celeași, că sînt clare și sincere. 
Cele două guverne au căzut de 

' acord că este necesară autodeter
minarea ; rămîne să se treacă doar 
la acțiuni. Autodeterminarea este 
posibilă numai după restabilirea 

, păcii. Poziția noastră constă în 
aceea că încetarea operațiunilor 
militare trebuie să aibă loc îna
inte de încheierea acordului cu 
privire la condițiile și garanțiile 
de înfăptuire a autodeterminării 
Algeriei.

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

Expoziția „Asia, Africa, 
America"

MOSCOVA 17 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La Moscova s-a deschis expozi
ția de artă „Asia, Africa, Ameri
ca”, la care sînt reprezentate a- 
proximativ 300 de lucrări execu
tate în urma călătoriei făcute în 
16 țări ale lumii de pictori, scuipi 
tori și graficieni din Moscova.

adresată poporului sovietic
și eroukti Cosmosului, Iuri Gagarin 

de Manolis Glezos
ATENA 17 (Agerpres)
In telegrama adresată poporului 

sovietic și eroului Cosmosului, Iuri 
Gagarin, de Manolis Glezos', se 
spune : ;,Din închisoarea unde sis
tem ținuți de ani de zile de forțele 
locale ale reacțiunii și violenței, 
ne alăturăm glasul de entuziasm 
nelimitat glasului poporului grec 
și al popoarelor întregii lumi și 
salutăm cu emoție pe primul cos
monaut, Iuri Gagarin, cetățean so
vietic.

In persoana lui salutăm marele 
și curajosul popor sovietic, cuceri-

La mitingul consacrat probleme
lor instaurării păcii și colaborării 
în Balcani, care a avut loc la 16 
aprilie la Atena, președintele Co
mitetului grec pentru colaborare 
balcanică, Merkuris, a propus să se 
exprime oamenilor de știință sovie-

IN ȚĂRILE AMERIC1I LATINE

Puternic val de indignare și protest împotriva 
atacului aerian perfid asupra Cubei

HAVANA 17 (Agerpres)
Țările Americii Latine au fost 

cuprinse de un val de indignare 
și protest împotriva noului atac 
aerian perfid asupra Cubei.

Acest atac aerian, a declarat 
conducătorul Partidului Uniunea 
republicană democratică, Jose Her
rera Oropeza, „constituie o măr
turie clară a faptului că împotriva 
Cubei revoluționare se pune la ca
le o agresiune condusă de capita
lul monopolist din S.U.A.". „Po
porul Venezuelei este alături de 
Cuba", a declarat el.

„înfierăm acest atac criminal. Ne 
vom ridica în apărarea revoluției

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

ZI DE DOLIU NAȚIONAL
HAVANA 17 (Agerpres)
Ziua de 16 aprilie a fost în Cu

ba o zi de doliu. Au fost înmor- 
mîntați cei șapte fii ai poporului 
cuban care. au căzut victima noii 
agresiuni criminale a imperialis
mului american, în raidul barbar 
asupra unor orașe cubane din dimi
neața zilei de 15 aprilie.

In tot cursul nopții de 15 spre 
16 aprilie oamenii muncii din Ha
vana și din alte regiuni ale țării 
s-au îndreptat în șuvoi neîntrerupt 
spre Universitatea din Havana 
pentru a aduce victimelor ultimul 
omagiu. In clădirea universității 
au fost depuse șapte sicrie acope
rite cu drapelele naționale ale Cu-

Sărbatorirea zilei
HAVANA 17 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Confederația oamenilor muncii 

din Cuba a cerut tdturor munci
torilor și țăranilor, funcționarilor 
și liberilor profesioniști din Cuba 
să întâmpine ziua de 1 Mai ca pe 
cea mai mare și cea mai impor
tantă sărbătoare a poporului mun
citor. In manifestul dat publicită
ții la Havana se subliniază că ziua 
de 1 Mai va fi ziua întregului po
por cuban și a guvernului său, ziua 
mobilizării Cubei pentru apărarea 
revoluției și cuceririlor ei. Mani
festul cere cubanilor să demons
treze la 1 Mai unitatea de nezdrun
cinat a întregului popor în jurul 

tor al Cosmosului, pe muncitorii 
sovietici, știința și tehnica înaintată 
sovietică, care au înscris cu mîn- 
drie în Cartea de Aur a omenirii 
cea mai genială victorie pașnică a 
omului.

Noile dv. realizări mărețe ne în
suflețesc pe noi și întregul nostru 
popor în lupta grea dar plină de 
perspective pe care o ducem în 
acest colț al pămîntului, pentru 
pace, independență națională, de
mocrație și progres.

închisoarea Eghina, 13 aprilie 
1961.

MANOLIS GLEZOS".
★ ★

tici și „cuceritorului olimpic al 
Cosmosului, Gagarin", recunoștința 
fierbinte a poporului grec pentru 
această faptă fără precedent. Toți 
cei prezenți s-au ridicat în picioa
re și au început să scandeze spon
tan : „Ga-ga-rin, Ga-ga-rin“.

cubane", a declarat unul din con
ducătorii Partidului Mișcarea re
voluționară de stingă din Vene
zuela, Cesar Fortul. „Condamnăm 
din toată inima agresiunea impe
rialistă împotriva Cubei" — a spus 
Pedro Manuel Vasches deputat 
din partea acestui partid.

„întreaga Americă Latină con
damnă acest atac bestial" — sub
liniază Cuillermo Garcia Ponce, 
deputat al Partidului Comunist din 
Venezuela. „Condamn atacul ae
rian împotriva Cubei și orice in 
tervențîe fie ea politică, economi
că sau armată în treburile acestei 
țări", subliniază Gonzales Navar

bei. Garda de onoare se schimba 
continuu. Ostași din miliția popu
lară și armata revoluționară, mun
citori, țărani, elevi, funcționari, re
prezentanți ai organizațiilor revolu
ționare din Cuba, membri ai gu
vernului, primul ministru Fidel 
Castro, președintele Osvaldo Dor- 
ticos și-au luat rămas bun de la 
victimele acestei crime monstruoa
se.

Cu acest prilej poporul Cubei a 
jurat să rămînă credincios cauzei 
revoluției, să-și apere patria pînă 
la ultima picătură de sjnge, să-și 
strîngă și mai mult rîndurile în 
jurul guvernului revoluționar, să 
facă zid în calea oricăror agresori.

ele 1 Mai în Cuba
sarcinilor și țelurilor revoluției, să 
demonstreze că sînt gata de luptă 
împotriva contrarevoluției, imperia
lismului, agresorilor.

LA LOyDBA
Conferința organizației de masă 
„Mișcarea pentru eliberarea 

coloniilor"
LONDRA 17 (Agerpres) -— 

TASS transmite :
La 15 aprilie, cînd întreaga o- 

mcnîre progresistă a sărbătorit Ziua 
libertății Africii, la Londra s-a 
deschis conferința anuală a orga
nizației de masă „Mișcarea pentru 
libertatea col< iilor".

Silvia eiomiia laiailiolala dio omiliile 
(onirolale le wooeiele lolooialiiie

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres).

In provinciile din Congo care se 
află sub controlul „guvernului" 
marionetă Ileo, domnește haosul 
economic.

Luînd cuvîntul la o conferință 
de presă care a avut loc la Leo
poldville, directorul Băncii Națio 
nale, Ndele * recunoscut situația 
catastrofală în care se află econo 
mia provinciilor de sub dominația 
clicii Kasavubu—Ileo. Ndele a a 
nunțat că actualul deficit se ridica 
la aproximativ 5.400 milioane de 
franci congolezi.

Situația economică catastrofală 
din Congo se datorește în mare 
măsură blocadei economice insti 
tuite de marionetele de la Leo
poldville asupra provinciilor Orien
tală și Kivu.

In aceste provincii, care sînt 
bastionul guvernului legal Antoine 
Gizenga, economia și industria 
continuă să,se dezvolte normal.

Blocada aduce prejudicii restului 
țării deoarece provinciile Orien 
tală și Kivu livrau cea mai mare 

ro, președintele Confederației oa
menilor muncii din Venezuela.

„Dacă va avea loc o invazie în 
Cuba, declară oamenii muncii din 
Panama, nici un yankeu nu va mai 
rămîne în Panama".

La 15 aprilie în centrul orașului 
Bogota a avut loc un miting de 
masă de protest împotriva atacului 
aerian barbar împotriva Cubei. 
„Noi, tinerii din Columbia, sîntem 
gata să ne sacrificăm viața pentru 
revo'uția cubană", a declarat în 
aplauzele generale unul din cei 
care a luat cuvîhtul. Participanții 
la miting au manifestat apoi prin 
oraș sub lozinca : „Cuba da, yan
keii — nu !“.

Comitetul unității sindicale din 
Columbia și alte organizații care 
întrunesc peste 100.000 de oa- 
mei ai muncii au adoptat o rezo
luție comună care condamnă agre 
siunea împotriva Cubei. ;,In nu
mele oamenilor muncii din Co
lumbia — se spune în rezoluție — 
declarăm un protest energic și ho- 
tărît în legătură cu agresiunea pre
meditată a imperialismului ameri
can împotriva gloriosului popor al 
Cubei, călit în lupte. Declarăm că 
poporul Columbiei nu intenționea
ză să admită înfăptuirea planuri
lor reacționare diabolice, al căror 
țel este să distrugă singurul guvern 
popular din America și să asu
prească iarăși prima țară liberă a 
continentului nostru".

PROGRAM DE RADIO
19 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal și sumarul presei centrale, 
7,45 Melodii populare romînești, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 Pie
se simfonice, 9,00 Muzică ușoară,
9,30 Roza vînturilor (reluare), 
10,00 Muzică populară romîneas- 
că, 11,03 Teatru la microfon : 
i,Orașul fără istorie" _ scenariu ra
diofonic de Victor Bîrlădeanu, 
12,39 Muzică ușoară, 13,05 Cîntece 
din țări socialiste, 14,00 Din fol
clorul popoarelor, 14,30 Teatre 
muzicale create în anii puterii 
populare, 15,10 Muzică ușoară,
16.15 Vorbește Moscova! 16,45 
Muzică instrumentală; 17,15 „Mul
țumim din inimă partidului", 
18,00 Jurnal de întrecere,
18.15 Program muzical pen
tru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 19,30 For
mații romînești de muscă ușoară, 

cantitate de cafea, banane, manio- 
ca, cherestea și alte mărfuri desti
nate exportului.

Cauza principală a deficitului o 
constituie uriașele cheltuieli pentru 
întreținerea armatei și poliției cu 
ajutorul cărora Kasavubu și Ileo 
reușesc să țină sub dominația lor 
o jumătate din teritoriul Republicii 
Congo. Presa străină anunța că sa
lariile acestor soldați și polițiști 
sînt cele mai mari din lume.

In legătură cu înrăutățirea situa
ției economice, Sindicatul funcțio
narilor de stat din Leopoldville 
a cerut sporirea salariilor și s-a 
pronunțat pentru organizarea la 3 
mai a unei greve generale.

Marionetele din Leopoldville re
curg la tot felul de manevre pen
tru a împiedica această grevă. Prin 
intermediul agenților și provocato
rilor lor, marionetele din Leopold
ville vor să transforme organiza
țiile sindicale într-o filială a.as^’ 
numitei Confederații internaționale 
a sindicatelor libere, cunoscută 
prin politica sa de trădare a inte
reselor clasei muncitoare. S-a reu
șit deja să se încropească o ase
menea filială sub denumirea de 
Confederația congoleză a sindica
telor libere.

Prima acțiune a noii confederații 
a fost hotărîrea de a nu sprijini 
greva funcționarilor din Leopold
ville.

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

Documentul secret 
al N.A.T.O. „MC-70“
BONN 17 (Agerpres)
Cercurile guvernante din R.F. 

Germană dezmint categoric știrea 
că în urma tratativelor dintre A- 
denauer și Kennedy ar fi fost sis
tată înarmarea atomică a Bundes- 
wehrului, „In cercurile guverna
mentale de la Bonn s-a decimat, 
scrie ziarul „Bonner Rundscjiîu" 
în numărul său din 16 aprilie; că 
în timpul tratativelor de la Wa
shington s-a căzut de acord ca do
cumentul secret al N.A.T.O. ;,MC- 
70", conform căruia în afară de 
forțele armate ale S.U.A. și Marii 
Britanii trebuie să fie înzestrați 
cu mijloace de transportare a ar
mei atomice și ceilalți parteneri 
din N.A.T.O., trebuie să se ex
tindă asupra tuturor partenerilor 
din N.A.T.O fără excepție".

După cum arată ziarele, pînă 
în prezent Bundeswehrul a și pri
mit jumătate din armele atomice 
prevăzute în documentul „MC-70", 
care se referă la rachete americane 
de diferite tipuri.

20,30 Oratoriul „Scînteia eliberă
rii", 21,15 La microfon : Satira și 
umorul (reluare), 22,30 Muzică de 
estradă. PROGRAMUL II. 14,08 
Noi cîntece ale compozitorilor noș
tri scrise în cinstea glorioasei a- 
niversări, 15,00 Muzică populară 
din R.P. Polonă, 15,40 Muzică de 
estradă, 16,30 Muzică ușoară, 17,00 
„Drag mi-e la gospodărie". Pro
gram de cîntece și jocuri popu
lare romînești, 17,35 „Compozitorii 
întâmpină cu noi creații glorioasa 
aniversare", 18,05 Concert de mu
zică ușoară, 18,50 Meridiane, 19,30 
Răspundem ascultătorilor, 20,10 
Noi înregistrări de cîntece primite 
de la Radioteleviziunea sovietică,
20,30 In pas cu știința, 21,55 Mo
ment poetic : Alfred Margul Sper- 
ber, 22,00 Concert de muzică 
populară romînească.'
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