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Din munca constructorilor

Șantiere noi,
In această lună, r cașul 

Petroșani a-a îmbogățit 
cu un nou șantier de 
construcții : șantierul de 
la institut. Aici s-au în
ceput lucrări pentru dez- 

„ -voltarea complexului de 
învățămînt al Institutului 
de mine. Se va construi 
un amfiteatru care va 

- completa corpul principal 
de clădire cu o fațadă 
frumoasă către oraș, un 
corp de laboratoare am
plasat în păduricea de 
brazi de lingă sala de 
gimnastică, două cămine 
studențești avînd fiecare 
dte 330 locuri, o can
tină pentru studenți și se 
va i modernizarea
drumului în bună parte 
pe o nouă variantă care 
se află deja în lucru.

In afară de unul din
tre cămine și cantină, 

■- toate celelalte obiective 
au fost începute și se lu
crează din plin. După 
urgența obiectivelor, cons
tructorii au termene de 
punere în funcțiune dife
rite, urmînd ca primul 
din ele — noul cămin 
studențesc cu 3 etaje și 
330- locuri la care de-a- 
bia se începe turnarea 
fundațiilor să fie gata în 

-că- -tatoamna acestui an.
Pentru realizarea aces

tui volum important de 
lucrări, se pun o serie de 
probleme care trebuie ne- 
întîrziat rezolvate. Astfel, 
șantierul condus de ingi
nerul

probleme ноі
nu are dedt un singur 
maistru constructor; pe 
tov. Albu loan. Acesta 
îhsă nu poate cuprinde 
toate luarările — amfi
teatrul, laboratoarele, 
drumul nou, căminul — 
ca și problemele de orga
nizare, aprovizionare, mai 
ales că noul cămin și 
modernizarea drumului 
necesită o atenție spe
cială. De aceea, este ab
solut necesar ca acest 
șantier să fie încadrat cu 
încă un maistru (s-ar pu
tea trece maistrul Tecu- 
ță de la Petrila la șan
tierul de la 
lucrările lui 
pravegheate 
Nagy, care 
nu are dedt școala nouă; 
sau s-ar 
maistrul 
blocurile 
mînd ca 
fie trecut maistrul Pro- 
danciuc, iar lucrările de 
la cele 3 blocuri din car
tierul Gh. Dimitrov să 
fie supravegheate de că
tre maistrul Valdman, ca
re este pe șantierul С. I. 
Parhon unde mai există 
maistrul Korodi). Condu
cerea șantierului .Petro
șani trebuie să asigure, 
de asemenea. sporirea 
numărului de muncitori 
pe acest tot de lucru, a- 

ritmică cu 
dotarea cu

institut, iar 
să fie su- 
de maistrul 
în prezent

putea trece 
Manea de la 
Livezeni, ur- 

în locul lui să

provizionarea 
materiale și 
utilaje.

ȘT. MIHAIBarnes Constantin
-----------------O

Cu planul depășit
la începutul anului și pînă la 1 iunie, mUn-

i 
к

фе ,
citorii de la atelierul de tapițerie din cadrul în
treprinderii de industrie locală „6 August" Petro
șani și-au depășit planul de producție cu 12 la 
sută. In această perioadă ei aii dat în plus de 

de 67 dormeze 
pat și au rea-

sarcinile de plan un număr 
și somiere, 52 bucăți canapele tip 
lizat la prețul de cost al produ
selor o economie dte 15.000 lei.

Continuînd șirul succeselor, 
muncitorii tapițeri au obținut și 
în primele două decade ale lunii 
iunie o substanțială depășire de 
plan.

м. TRIFAN 
corespondent 
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UNDE MERGEM?
AZI: PETROȘANI — Volei: 

Teren C.C.V.J., ora 16, etapa re
gională a campionatului de ca
lificare — feminin — cu parti
ciparea echipelor Corvinul De
va. Corvinul Hunedoara, Aurul 
Brad. Unirea Alba Iulia și Ști
ința Petroșani.

' MIINE: PETROȘANI — Fot
bal : Stadionul Jiul, de la orfele 
9—13, campionat în cadrul con
cursului cultural-sportiv, partici
pă cercurile Asociației sportive 
teritoriale Jiul; orele 15,30 finala 
faza oraș în „Cupa R.P.R. edi
ția 1961/1962 : Unirea Banița — 
Retezatul Uricani. RUGBI — o- 
rele 17,00, Știința Petroșani — 
Grivija Roșie București, cam
pionat categoria A VOLEI — 
Teren C.C.V.J., ora 16, finala 
campionatului de calificare, eta
pa regională, feminin.

' LUPENI — TENIS DE CTMP : 
! ora 9—19, campionatul de ca- 
' lificare pe echipe, etapa regio

nală. Participă echipele Minerul 
Lupeni și Jiul Petroșani.

I T
In ziua de 23 iunie 1961 a avut l®c o ședință a Biroului Politic 

al Cotnitetalui Central al Partidului Muncitoresc Romfn în care 
s-a examinai proiectul planului de stat pe anul 1962. La ședință 
au lnaț parte membrii Biroului Politic și ai Secretariaitului C.C. 
ad P.M.R., precum și tovarășii Al. Bîrlădeanu, 
Consiliului de Miniștri și Gh. 
totului de Stat al Planificării.

Biroul Politic a hotărit ca 
tățit în urma discuțiilor ce au
aprobării Plenarei Comitetului Centrai al P.M.R.

La mina Aninoasa

vicepreședinte at
Gaston Marin, președintele Comi-

proiectul planului de stat îmbună*  
«vut loc, să fie supus dezbaterii și

Excursie tn țară
După ce cursurile U- 

ț niversității muncitorești 
♦ din Lupeni s-au înche

iat cu succes, cei 40 ab
solvenți s-au despărțit ca 
să se reintîlnească în 
ziua următoare pe pero
nul gării din Lupeni cu 
puțin înainte de pleca
rea trenului.

Conform itinerariului 
stabilit, de comun acord 
cu foștii cursanți, con
ducerea universității 
muncitorești a organizat 
o excursie de 12 zile cu 
absolvenții. Cu acest pri
lej se vor vizita marii ? 
șantiere de construcții
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„Prietenii cărții”
ajută

„Prietenii cărții"- 
cadrul clubului muncito
resc Petrila au ajutat-o, 
mai zilele trecute pe bi
bliotecara clubului, tova
rășa Smida Aurelia, să f 
înregistreze și să aran- j 
jeze cărțile recent cum- • 
părate a căror valoare J 
se ridică la 12.500 lei. I 
Acum, numărul cărților J 
bibliotecii clubului este * 
de 12.300 i»r al citita- І 
rilor la 1.60. î

de cărbune rebut at 
mai mult în aba-

Inițiativa „Ni.ci un vagonet 
pentru șist" se extinde tot 
tajele minei Lupeni.

Minerii Boga Zoltan, Pîrvu 
vrilă din brigada lui Feher Vasile și Rada Virgil 
din cea a lui Velek loan din sectorul I discutînd) 
despre primele rezultate obținute în urma aplică
rii inițiativei.

Toma, Crișan Ga-

Măsuri eficiente, dar care trebuie 
susținute de o vie muncă politică

arată că minerii de la 
trec în prezent printr-o 

critică, sectorul I : 83 la 
plan, sectorul II : 96 la 

la sută.
V își de-

aninoseni,

Cifrele de pe graficul din in
cinta minei pe care se însemnea
ză zilnic realizarea planului de 
întreaga exploatare, precum și pe 
sectoare, 
Aninoasa 
perioadă 
sută din
sută, sectorul III: 92 
Numai sectoarele IV și 
pășesc planul.

Minerii și tehnicienii
oameni care de atâtea ori au do
vedit că știu să înfrunte greută
țile, să le învingă, sînt hotărîți să 
lichideze în scurt timp rămînerea 
în urmă, și să asigure o producție 
la nivelul angajamentelor pe care 
și le-au luat în întrecere. Această 
hotărâre este : 
acțiuni inițiate 
partid cu scopul 
gului colectiv la 
nerii în urmă.

Astfel, sub îndrumarea comite
tului de partid, sindicatul și con
ducerea minei au convocat în dimi
neața uneia din, zilele trecute o 
consfătuire operativă cu șefii de' 
brigăzi și sectoare, ai tehnicienii, 
în cadrul căreia s-a ăâlizât cau- 
zrie care fșfnează procesul de pro
ducție precum țî сё trebuie făcut 
pentru ■ ca brigăzile de 'mineri sS 
aibă posibilitatea de a munci din 
plin. A reieșit că transportul sub
teran, mai ales în cadrul sectoare
lor, continuă să rămînă una din 
verigile slabe ale procesului de 
producție. Greutățile sînt create 
mai ales de faptul că nu se asi
gură o repartizare judicioasă a va- 
gonetelor goale, adică acolo unde 
ele sînt necesare in primul rînd. 
In ziua de 15 iunie, de exemplu, 
la ora 7 dimineața, au fost in
troduse multe goale sub rostogolul

susținută de unele 
de comitetul de 
mobilizării între- 
înlăturarea râmi-

abatajului frontal condus de tov. 
David Ioan din sectorul I. Din a- 
cest abataj, ca urinare a unor de
ficiențe in organizarea muncii, pî- 
nă la ora 11,30 nu a fost încărcat 
nici un vagonet. Timp de patru 
ore și jumătate aceste vagonete au 
stat nefolosite, în timp ce alte 
brigăzi, între care cele conduse 
de tovarășii Mănăilă Vasile, Muj- 
nai: Nicolae, Sasz Teodor nu pu
teau să lucreze din cauză că nu a- 
veau în ce încărca. Asemenea ca' 
zuri sînt frecvente nu numai în 
sectorul I, ci și în celelalte sec
toare, ceea ce impune tehnicienilor 
și supraveghetorilor de transport 
să lichideze cu practica de a re
partiza goale la întîmplare. Acest 
lucru trebuie făcut în funcție de 
situația la ora respectivă, de ne
cesități, fapt care trebuie să stea

(Continuare în pag. 3-a)
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Corespondenții voluntari 
ne informează
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înainte de termen

Zilele trecute, ca prilejul unei ' 
ședințe de analiză;‘ colectivul 
secției de gatere Lonea II care 
aparțin^de It F. Petroșani a ra
portat conducerii întreprinderii 
că planul pe trimestrul II al a- 
nului 1961 a fost îndeplinit cu 
12 zile înainte de termen. Aceas
tă realizare se datorește în ma
re măsură bunei organizări a 
întrecerii socialiste, care a dus 
la îmbunătățirea calității sortu
rilor de cherestea și la însem
nate depășiri zilnice de plan.

Printre cei. care au fost evi- 
dențiați ca fruntași în muncă și, 
în întreținerea utilajelor se nu
mără gateriștii șefi de schimb 
Brăitan Constantin, Despina 
Gheorghe, Pavel Silvester și Bu- 
durea Constantin.

In cinstea zilei de 23 August 
numeroși muncitori gateriști s-au 
angajat, în numele echipelor și 
schimburilor pe care le conduc, 
să dea peste planul .celui de-al 
Ill-lea trimestru al anului 1961, 
400 metri cubi de cherestea.

C. CAR DEL

Minerii din sectorul
abatajelor în figuri

băgăm și în buzunare — glumi cel 
înalt. ;

— In buzunare I — se oțărî ce
lălalt. Să cărați pînă ieșiți la pen
sie și nu-l duceți în buzunar nici 
pe cel ce l-am dat în contul 
celui de-al ll-lea semestru... Nai 
sînțem primii de la Petrila de 
am luat-o înaintea timpului.

— Știu... ,
— Ei vezi, acum te mai dai

In parcul dintre cele doua că
mine ale tineretului de la Petrila 
stăteau de vorbă doi mineri. Pî
nă aici nimic deosebit. In parcul 
de aici se văd zilnic, zeci de 
tineri stînd de vorbă, în timp ce 
alții, încăleând pe biciclete sau 
motociclete pornesc în excursii 
prin împrejurimi. Tinerii cu pri
cina discutau aprins, iar ca te
mă și-au ales tocmai munca din 
sectorul 1. Faptul n-a fost intim- . pe brazdă. Păi numai în două de- 
plător. Cel potrivit de statură și 
cu mișcări vioaie era din .secto
rul cu pricina. Căuta să-și lămu
rească interlocutorul, un 
înalt și bine legat, cum că secțor 
că al lor mai rar. Să-l tachineze, 
cel înalt îi zise:

— Ce te tot lauri atîta cu sec- 
torid vostru. Mare scofală cu aba
tajele în figuri.' Cărbunele ce-l 
dați voi, noi ăștia de la trei. îl 
căr&m cu căștile l

— Nu zău, nu ți se pare că 
te cam lauzi- Om fi fost noi co
dași mai anul' trecut, dar acum 
le-am cam luat-o înainte la mulți 
fruntași. Cărbunele dat de noi 
peste plan se ridică la multe mii 
de tone și apoi căștile voastre 
n-or fi cit riznele...

— Chiar cu căștile-, nu, dar mai

băiat

cade din iunie, figuranții noștri 
au dat 1516 tone de, cărbune pes
te plan.

— Înseamnă că ați băgat tot 
sectorul la cărbune.

— Te înșeli. Și la pregătiri 
stăm fain. Avem șaizeci și doi de 
metri liniari și jumătate peste 
plan, că doar noi ne gîndim și 
la viitor. Depășirea-i dobîndită 
pe baza productivității. Pini a- 

•cum ne-ат întrecut-o pe cea pla
nificată cu 215 de kg. pe post. 
E fain nu ?

— Frumos n-am ce zice. Da 
care-i cea mai bună brigadă din 
sector ? . .

— Veri, asta-i cam greu de 
spus. Pe cele două decade din 

' iunie mai bine stă cea a lui Cu- 
• coș Gheorgbe. După ăte .știu a 
dat mai bine de 200 tone de căr-

bune peste plan fi are și economii 
de vreo 6.000 lei.

— Și cum a făcut atîtea econo
mii ?

— Păi, brigada lui face stive de 
armare din lemnul vechi adunat 
din galeride de cap.

— Dar celelalte nu fac așa ?
— Ba da. Și a lui Demeter 

loan și a lui Neagu Gheorgbe au 
economii de peste 5000 de lei 
fiecare fi cărbune peste plan po
top.

— Asta-i fain. Dacă stați tot 
așa de bine și la calitate să știi 
ci sînteți de toată landa.
— Cum? Crezi cumva că noi dăm 

cărbune cu șist ? Păi de, ce crezi
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că toate brigăzile din sector apli- J 
că inițiativa lui Ghioancă de la 
Lupeni, de a na da nici un va
gonet de cărbune rebutat ? Să fiii 
că inițiativa-i bună. De dnd o 
aplică, nici o brigadă de la noi 
nu are penalizare pentru șist vi
zibil.

— Bravo lor. Pînă i-om între
ce noi, ăștia de la trei, niă dau 
bătut.

— Să te și dai. Or fi lucrînd 
ei pe figuri, dar mineri ca în sec
torul nostru mai rar.

♦
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Economii la lubrifianți

In întrecerea socialistă, un o- 
biectiv al muncitorilor de la 
preparația Petrila îl constitute 
economia de lubrifianți. De la 
1 ianuarie 1961 și pînă la data 
de 2Q iunie a. c., . preparatorii au 
reușit să economisească peste 
2000 kg. ulei din grupa 100, 1230 
kg. ulei la grupa 200 și 200 kg. 
ulei- -din grupa 400. De aseme
nea, ei au mai economisit 250, 
kg. de unsoare specială U 85 și 
180 kg. de unsoare Rol-145.

C. BADUȚA

Cîtiți în pag. IV-a
• Tratativele sovieto-chi- 

neze au luat sfîrșit.
• Plenara С. C. al P. C. 

din Cehoslovacia.
• Marele miting de la 

Berlin.



2 STEAGUL ROȘU

apărut așa a și

spus că au o- 
supărat Pj doiu.

FACULTATIV
Este lingă Casa pionierilor din 

Petroșani o stafie de autobuz ?. 
Este, cum de nu, că doar o a? 
rată chiar și o tăbliță. O fi nu
mai că e facultativă și, conștiin
cioși cum sînt, șoferii nu prea 
opresc aici. Cunoscînd meteahna 

. șoferilor, nici călătorii nu prea 
stau în stație. Totuși mai sînt 
unii care, deși păcăliți oda
tă, mai așteaptă în stație că doar 
se va întîmpla și minunea <Je a 
vedea o mașină oprită. Așa au 
așteptat și joia trecută tovară
șii Predoiu și Stoian, doi oa
meni mai în vîrstă. N-au aștep
tat prea mult și iată că apare 
mașina. Cum a 
dispărut.

— Nu ți-am 
prește ? — zise ______
Acum, pînă vine cealaltă haî la 
stația de la Gh. Dimitrov,

— Să mergem.
Si au plecat. Ajung tn stație 

și stau, stau de li s-au sucit gî- 
turile de atîta privit în spre Li- 
vezeni, de unde trebuia să apară 
mașina. După vreo 40 de minute 
de așteptare, mai precis de la 
10,25 la II șl 7 minute, apare 
și mașina cu numărul 50.861. 
Urcă lume multă.

— De 
varăși ? 
trebe.

— Ce 
răstit șoferul.

— Dar pe cine vrei să întreb ?
— Pară-ți bine că am venit și 

acum.
— Păi, nu aveți un program ?
— Dacă întrebi așa «va în

seamnă că nu ești serios, ori 
poate ai necaz pe mine că n-am 
oprit data trecută la stația fa
cultativă ? N-am vrut și pace...

N-o fi vrut șoferul de pe ma
șina 50.861 să oprească faculta
tiv, dar noi îl încondeîem DE- 
F1NITIV, poate atunci q să o- 
prească.

ce ați întîrziat atîta to- 
~ îndrăzni unul să în-

mă întrebi! răspunse

„OPERATIVITATE"
Hale ca în Petroșani mai rar. 

începi nd cu anul acesta, ele au 
devenit și mai frumoase. Pelu
zele cu verdeață șî flori, porțiu
nea betonată dau un aspect plă
cut halelor. A mai rămas însă o 
porțiune nebetonată ce contras-

încă

fata

materiale lăsate a-

1MPORTANT

MICA PUBLICITATE
’ ANUNȚ

- I LL, Petroșani angajează zu- 
gravi harnici și pricepuți pentru 
terminarea zugrăvelii exterioara 
la fațada blocului 15 din car
tierul Gh. Dimitrov-Pețroșanf, 
lucrare începută de IL.L. 
eu trei luni în urmă.

Cei care se angajează, să ter
mine lucrarea vor găsi 1» 
locului toată schelăria, var, ni
sip și alte 
colo de cînd s-a întrerupt munca.

’’ AVIZ
In atenția cicliștilor caro cir

culă pe strada 23 August din 
Petroșani! Pe această stradă 
circulă camionul nr. 25.611 HD 
condus de șoferul Florea Con
stantin care are pică pe cicliști. 
Deci toți posesorii de biciclete 
sînt avertizați pe această cale 
să nu’ se încumete să circule pe 
strada susamintită «jînd șoferul 
Florea âr putea să pice din clipă 
îp clipi, deoarece riscă să facă 

' cunoștință cu un Florea nou, 
mare maestru al unui sport în
vechit căratul pumnilor — 
mai cu seamă cîpd aresta se 
simte lezat de îndrăzneala vre, 

: unui ciclist care îi amintește fel 
șoferului < se cere1 să conducă 
cu măi mult simt de rSspunddre 
ti să- clacaoneze. . 

tează cu restul. Pentru betona- 
rea ei s-a făgut încă de la data 
de S aprilie a. o. o comandă că
tre I.C.O. Ea poartă numărul 
16.396. in (X sorter și tn a! cui 
bifau îngălbenește hlrtla pe care 
s-a făcut comanda nu știe. 
Garb este însă faptul d lucrările 
n-au început, 
I.C.O. 
să nu 
vitate"

iar conducerea 
tace Hiîlc. Se putea oare 
dea o probă de „operati- 
în plus ?

Deși erau, teci mai mult tecii 
mai puțin de 5 oameni, în bi- 

■ roul revizorilor de inventare de 
la T.A.P.L. Petroșani domnea o 
tăcere de njormînt. Din cînd în 
cînd se auzea însă ctte o lovi
tură ușoară ca atunci cînd ai 
bate discret în ușă, urmată de 
exclamații de admirație. Prinși 
în vîrfejul „muncii", revizorii 
Andrei Ioan, Constantinescu Ghe- 
orghe și Popescu Ioan, juriscon
sultul Popescu Ioan și contabiJ 
Iul șef Țigăreaau Constantin 
nici n-au observat că cineva a 
intrat pe ușă- Cînd 1-au văzut 
au rămas surprinși. Ce’ îndrăz
neală 1 Să-i întrerupă tocmai 
cînd „munca" era mai intensă. 
Cei ce „munceau" de-a-npicioa- 
relea și-au întors privirea a ma
re întrebare. Doi însă, stînd pe 
scaune, unul în fata celuilalt, își 
vedeau liniștiți de treabă pînă ce 
unul dintre ei a exclamat satis
făcut : Mat!... Apoi 
încet; АЦіі la rînd 
cine iese campion pe

...Partidele de șah 
serviciului sînt' ceva 
biroul revizorilor de
Deh, oamenii muncesc uneori și 
noaptea și timpul pierdut vor 
să-l recupereze în orele de ser- 
viciu.

Or fi vînzînd unitățile T.A.P.L. 
produse M.A.T. dar asta nu în
seamnă că cei mal sus vizați tre
buie să joace șah în timpul ser
viciului că doar bine știm că a- 
cest joc duce în mod inevitabil 
la... MAT. Deocamdată însă le 
dăm doar șah șî îi punem în 
gardă...

a zis mai 
să vedem 

ziua de azi.
din timpul 
obiștuit în 
la T.A.P.L.

C. DIMITRI E

M cunoaștem frumusețile 
regiunii noastre

.. Crăița zorilor — una din 
specule rare ale floreii mun- 
♦Re* «Retautâ ■ *' • <

J „SPECTACOLE
> LUPENI: „CHEMAREA" 
( In regie brigăzii minerului
< fruntaș Ghioancă Sabin.
? I.C.O. PETROȘANI (în sala
> secției transport cu autobu- 
( zele) : „UN OM AȘTEAPTĂ
< IN STAȚIE" — dramă coti-
> dîană. In completare filmele 
s de scurt metraj: „BILETUL 
l DE 50 BANI" și „CIND NU 
5 VREA ȘOFERUL...".
S LONEA : Ultimele zile : „CE-
< NUȘEREASA". In viitorul a- 
l propiat: „VIRAJ SPRE,.. CA- 
£ ШТАТЕ",
t U.R.U.M. Petroșani: (în sala 
s turnătoriei) „AȘA S-A REBU- 

’<! TAT OȚELUL" — regizor prin- 
l’ Plftfhl Mimfonnti РлгЛіиапхІ Ім> 
ț 
I

J
5

cipal Munteanu Ferdinand. In 
completare, filmul documentar: 
„MASURILE RAMIN DOAR1 
PE HIRTIE".

PETRILA: „MINDRIE". In 
viitor: „DRUMUL SPRE GLO
RIE".

URICANI: „LUMINA IN... 
RATE". In completare: „SE
TEA", în regia «tovarășilor de 
Ia I.C.O. Spectacolele încep de

ȘIj 
î

Ia I.C.O. Spectacolele încep 
la ora 5 dimineața.

VULCAN: „JUCĂTORI
SPECTATORI".

C.GV.J. PETROȘANI: „ZEII 
NU COBOARĂ DIN OLIMP* *‘.

Diatre nunții regfuPti Hune 
doara cel mai frumos și mai inte- 

’ resant este masivul Retezat Co
loritul peisajelor, cele 80 de la- 

‘ curi gladăte ți raritatea unor, sper 
di floristice și -faunistice dau ți- 

' mitului o notă cu totul aparte. 
< Datorită interesului științific și pi_ 

tarescului pe care îl prezintă, o
* mare suprafață din zona centrală 

a acestui яшіѵ a fost declarată 
în anii regimului democrat popu 
Iar, parc național de rezervație 
naturală. Ajcj, în. ațainștițul pă- 

■ durilor, în poieni ca și în me 
diul stincos al înălțimilor alpine 
își găsesc găzduire și ocrotire un 

LONEA: (în unitățile
O.A.D.L.F.): „CIORBA FARA 
ZARZAVAT".

ANINOASA; „N-AVEȚI UN 
BUȘTEAN IN PLUS?" — 

ț tragedie in regia Direcției co- 
1 marțiale a C.C.VJ,
Хм—------------------------ ,--------------

MIC DAR VOINIC
In R. Ș. Cehoslwaeă. automo- 

bilul-liliputan „Vizitka" «sta 
foarte mult folosit în excursii. 
Deși de proporții minuscule, a- 
cest automobil, produs de indus
tria cehoslovacă, atinge o viteză 
de 70 km. pe oră. ;

din sutele 
ce urcă 

Valea I.ă- 
de vîrfuri 
oferă pri-

mare număr de capre sălbatice, 
cerbi, rișij jderi și păsări.

O excursie pe una 
de poteci sau văioage 
dinspre Jiu, Hațeg sau 
pușnicului spre cele 30 
ale masivului Retezat 
veliști de neuitat. Curiozități ca 
nucul sălbatic, rămășiță a vremu
rilor prediluviene, frăsinetul de 
mojdrean de obîrție meridională 
sau pilcurile de zimbri (pinus 
cembra), coniferul recilor tundre, 
opresc pașii în loc multe ore. Alte 
ori, străbătînd pajiștile ți coastele 
din lungul văilor glaciale privirea 
plină de surprindere rămîne fixată 
pe corola gingașă a vreunei flori 
alpine de culoare și prospețime 
fără seamăn.

Cerențeî portocalii cu lăstari 
lungi, tîrîtori, studenițe cu sepale 
ascuțite, ipcărife zvelte, nobile 
orhidee de munte și uneori jne- 
peni, și-au găsit un bun sălaș în 
aceste locuri.

In partea de sud a Retezatului, 
pe suprafețele mai puțin înclinate 
ale calcarelor albe ce alcătuiesc 
muntele Piule găsim 
doline renumite prin 
lor naturale, ciudat 
stîncă de apa ploilor 
lor. Aproape de vîrful Piule se 
află un aven adine de circa 40 
m. în care gheața persistă de la 
an la an. In legătură cu calcarele 
din Retezat stat ți Cheile Buții

lapienuri ți 
arabescurile 

sculptate în 
ți a zăpezi-

ț Gimnastica imwează, dâ sănătate și patere. Ținuta vestimen- 
i tară nu contează. După cum st vede și din clișeu, gimnastica 
» In aer liber • plăcută, chiar dacă e practicată în frumoasele 
♦ costume naționale ale băștinașilor din Valea Jiului, care la prima 
? vedere par incomode.

Sfaturi pentru fotografii amatori
• Nu încărcati niciodată apa

ratul ân plin soare, căci se poate 
întîmpla ca lumina puternică să 
pătrundă prin ambalaj și să voa
leze partial pelicula

• La aparatele cu 
gust, verificași după 
dacă filmul a „prins" 
mărind dacă se învîrtește 
tonul din partea în care 
montată caseta.

în

de a

film 
încărcare, 
bine, ur

și bu- 
a fost

• Controlați — înainte 
fotografia —dacă pe obiectiv nu 
se află urme de degete sau praf 
Dacă nu ați avut grijă să pro
tejați obiectivul, curățați-l atent, 
dar nu cu o piele de căprioară 
rare păstrează printre pori gră
unțe fine de praf ce pot zgîria 
obiectivul. Procedați astfel : su- 
flați peste obiectiv pentru a în
lătura eventualele fire de praf 
mai meri, apoi, cu o bucată de _____  „ ...
antilopă sau <fe mătase, păstrate ?tîrziu cu un film neexponat '

---------------- o-----------------

Enigma ccmalelop mapțiene
Particularitatea planetei Marte, 

care a atras de mult atenția astro
nomilor, este rețeaua de linii ne
gre existente la suprafață, cărora 
li >-a dat numele de canale. A- 
certe canale la începutul iernii au 
o culoare pală care la sfîrșitul el 
dispare, reapărîpd din nou vara.

In trecut s-a presupus că ar fi 
vorba de niște uriașe rețele hidro
tehnice, asemănătoare sistemului 
nostru de irigație. Temperatura 

care deși au numai o lungime de 
100 m. sînt atrăgătoare ți foarte 
căutate de turiști. O atenție deo
sebită merită 'ale» «ului Bărbat 
care are un curs curios și plin 
de tone. Apa, după ce parcurge 
aproximativ 10 km. spre est, iși 
schimbă brusc direcția și, după ce 
străbate o diete strimtă si sălba
tică săpată în granit, îți resfiră 
firul domolit spre ciuipia Hațe
gului. Dar frumusețea munților 
Retezat nu se oprește aici.. Peste 
tot omul este întimpinat de pirăie 
repezi ce coboară înspumate trep
tele înălțimilor de unde izvorăsc. 
Circurile glaciale paralele, lungi 
de 5—6 km., salba lacurilor cris
taline, abundente în păstrăvi, raci 
ți alte viețuitoare acvatice, piscu
rile semețe ce străpung seninul 
albastru al cerului, plaiurile ți 
coamele înverzite, pantele abrup
te cu grohotișuri granitice comple
tează armonios tabloul prezentat.

Intr-adevăr în țara noastră sînt 
puține locuri unde pe o suprafață 
nu prea mare se întilneic atîtea și 
atîtea frumuseți naturale. Cunoaș
terea lor umplu de bucurie și mîn- 
drie inima celor care le cercetea
ză. Ele însă nu trebuie aă consti
tuie pentru noi numai un mijloc 
de recreerc, d ți un valoros 
mijloc de educate a sentimentelor 
de ocrotire ți dragoste pentru fru
musețile naturii.

A. N1CMIFOREL

f♦ 
ț
♦ 
ș
i

' V

într-un loc anume, ferit de praf, 
ștergeți ușor obiectivul. -j O ba
tistă neîntrebuințată poate la 
nevoie înlocui antilopa sau mă- 
tasa.

• In 
mișcați 
tionează 
care cît 
aparat în acest mome, 
da o fotografie mișcatădiiar 
(facă afi operat cu 1/500 secunde.

momentul declanșării 
numai degetul care ac- 
declanșatorul. O miș- 
de ușoară a. ^tegului 

Vă va

• înainte de a încadra și de
clanșa, mai verificați odată dacă 
cele trei elemente: viteza, dia-'" 
fragma și distanta sînt «le pe 
care le socotiți potrivite pentru 
fotografia respectivă.

• Cînd scoateți filmul expo
nat din aparat, notați pe el data 
și locul sau însemnati-1 într-alt 
mod, pentru a nu-1 confunda mai 

pe suprafața planetei Marte este 
cu 40° C mai mică decît cea de л 
pe Pămînt, deci apa provenită din 
topirea ghețurilor nu a putut for
ma pe Marte, canale, deoarece es
te în permanență înghețată. Chiar 
în zona tropicelor, topirea unui 
strat mic de gheață nu este .posi
bilă decît pe o durată de cîțgva 
ore pe zi.

După studiile luj V. Dandov, 
secretarei științific al Institului 
Ațtonomic Stenbelg, făcute cu o- 
cazia marilor opozițiuni ale pla
netei Marte, cînd ea se apropie 
de Pămînt cel mai mult, fenomen 
care are loc la 15 ți 17 ani, ul
timul în 1956, cînd Marte s-a a- 
propiat de Pămînt la o distanță de 
57.000.000 km., se pare că enig
ma canalelor marțiene este legată 
de repartiția vegetației după anu
mite linii regulate.

Această vegetație ar exista în 
anumite oaze ce străbat groasa și 
eterna ei calotă glacială, ce pre
zintă crăpături adînci, umplute cu 
o pulbere neagră acumulată în 
milioane de ani.

Se poate presupune că aceste 
canale s-ar fi format in urma miș
cărilor seismice asemănătoare cu
tremurelor cc au loc pe Pămînt.

Misterul va fi deslegat cînd ra
chetele cosmice vor studia atmos
fera și relieful enigmaticei pla
nete.

Insulă descoperită 
prin calcul

In anul 1924, cunoscutul ex
plorator sovietic V. 1. Vize a 
descoperit la... masa de lucru, 
pe baza unor calcule în legătu
ră cu naufragiul vasului Sfînta 
Ana {1913), în Arctica existen
ta unei insule necunoscute, in- 
dieîndu-i poziția pe hartă. Cu 6 
ani mai tîrziu, la 13 august 
1930, expediția arctică sovietică 
de pe spărgătorul de gheață 
„Sedov" a găsit într-adevăr pe 
aceleași meleaguri o insulă care 
a căpătat numele de insula 
Viz$,
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Măsuri eficiente, dar care trebuie 
susținute de o vie muncă politică

(Urmare din pag. l-a) 

în permanență în atenția conduce
rilor de sectoare.

O cauză care a dăunat transpor
tului subteran, este $i aceea că 
unii mecanici de locomotive nu 
folosesc din plin timpul progra
mului de lucru. Tot din inițiati
va comitetului de partid S'a or
ganizat o consfătuire cu mecanicii 
de locomotive subterane, in cadrul 
căreia s-ац stabilit măsuri con
crete privind buna întreținere a 
locomotivelor, folosirea din plin a 
Capacității lor, spre a se asigura 
o bună aprovizionare a locurilor 
de muncă. Mecanicul de locomo
tivă Ghendel I,, s-a angajat să 
muncească astfel ca nici o brigadă 
de la locurile de muncă pe care le 
deservește să nu ducă lipsă de 
goale, chemind pe ceilalți mecanici 
să lucreze la fel.

Principala atenție a fost acor
dată sectorului I, sectorul cu pon
derea cea mai mare in producția 
minei Aninoasa și care are cea mai 
mare răminere în urmă. Conduce
rea sectorului în frunte cu tov. 
ing. Tarcea Ioan, a' fost criticată 
pentru deficiențe in eșalonarea 
rambleierii abatajelor, pentru lipsa 
de preocupare față de crearea de 
fronturi suficiente de lucru.

Și în această direcție în ultima 
vreme^-au luat măsuri. Minerul 
cons t Cristea Aurel a trecut 
cu' brigada la efectuarea unor lu
crări urgente de pregătiri pentru 
abatajul frontal. La această lu
crare, brigada lui Cristea Aurel 
realizează avansări de 5—6 jn.l. 
pe zi în loe de 3 m. cit este pla
nificat. Un alt membru de partid, 
tov. Bud Gheorghe, a primit sar
cina să preia o brigadă rămasă 
în urmă tot de la pregătiri.

In scopul recuperării răm! 
merii în urmă s-au luat, de ase
menea, măsuri pentru întărirea a' 
sistenței tehnice la locurile de 
muncă, pentru o mai bună planifi
care a producției pe abataje etc.

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

început bunUn
Dacă pînă anul trecut activi

tatea bibliotecii clubului minier 
din Uricani avea un număr res- 
trîns de cititori, anul acesta și 
aici munca a început șă se îm
bunătățească. Fondul de cărți al 
bibliotecii se ridecă la 3200 de 
VMume. De remarcat e faptul că 
4jn acest fond peste 600 volume 
în valoare de 4500 lei au fost 
cumpărate în cursul acestui an. 
De asemenea, colectivul de con

Calitatea producției — preocupare 
a comitetului sindicatului

Astfel» după cum se poate vedea, 
comitetul de partid a determinat 
luarea unor măsuri bune menite 
să redreseze producția minei.

Este însă necesar să se arate 
că parale] cu aceste măsuri, tre
buie intensificată munca politică 
pentru mobilizarea întregului co
lectiv la folosirea tuturor resur
selor de sporire a randamentelor, 
în vederea creșterii producției de 
cărbune, îmbunătățirea calității ei 
In primul rînd este necesar să se 
organizeze instruirea agitatorilor 
pentru ca fiecare să mobilizeze co
lectivul la folosirea din plin a tim
pului programului de lucru, pentru 
învingerea greutăților, la întărirea 
disciplinei. Măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate în ultima vreme 
trebuie aduse la cunoștința agita
torilor, pentru» ca ei să le sprijine 
prin munca politică pe care o des
fășoară.

Agitația vizuală, care în pre
zent la mina Aninoasa are un ca
racter general, și în multe cazuri 
e depășită, trebuie să fie reînnoită, 
să atragă atenția minerilor și teh
nicienilor asupra principalei sar 
cini ce le revine în momentul de 
față: intensificarea eforturilor
pentru lichidarea rărnînerii în ur 
mă, îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere. Graficul producției, 
pe care în prezent e înscrisă nu
mai realizarea planului pe sectoare 
și pe întreaga mină, trebuie să o- 
glindească și modul în care bri
găzile își îndeplinesc angajamentele 
de întrecere, lucru care pînă acum 
a fost neglijat.

Luînd măsuri de îmbunătățire 
a muncii politice de masă în fie
care sector, la fiecare loc de mun
că, repartizînd comuniștilor sarcini 
concrete în această direcție, co
mitetul de partid și organizațiile 
de bază de la mina Aninoasa vor 
conduce cu succes lupta întregului 
colectiv pentru realizarea unei 
producții de cărbune sporite, de 
calitate, la nivelul angajamentelor 
luate în întrecere.

ducere al bibliotecii a început să 
organizeze recenzii, seri literare 
și expoziții de cărți. De la în
ceputul anului și pînă acum, la 
această bibliotecă au fost În
scriși 310 cititori care au citit 
în acest timp peste 1600 volume. 
Printre cititorii cei mai activi al 
bibliotecii se numără mineri și 
muncitori ca Drob M.. Constantin 
V., Enacha N. care își petrec în I 
mod util timpul lor liber, I 

a nu avea nici un vagonet de 
cărbune rebutat, chemind în a- 
cehși timp la întrecere celelalte 
sectoare de la Lonea.

Cu toate măsurile luate, cali
tatea cărbunelui pe mină a lă-. 
sat încă de «torit în majoritatea 
lunilor ce au trecut din acest an. 
Acest lucru se explică atîț prin 
faptul că la unele sectoare eon-
••♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦••♦•♦♦♦♦•a**  
Nici un vagonnt de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil

îmbunătățirea calității produc
ției a stat în centrul preocupări
lor conducerii minei Lonea, a or- 
ganizației de partid și comitetu
lui sindicatului de aici. încă de 
la începutul anului au fost luate 
junele măsuri menite să îmbună
tățească calitatea cărbunelui ex
tras. Multe din ele ău dat rezul
tate bune.

V.agonetele cu șist se urmă
resc pe circuit în fiecare s-chimb 
și s-înt garate pe linii secunda
re, iar brigăzile care nu aleg 
șistul sînt criticate prin panouri 
sugestive în sălile de apel. In 
circuite s-au introdus cîntare 
pentru cîntărirea șistului vizibil. 
In majoritatea locurilor de mun
că s-a introdus iluminatul elec
tric care dă posibilitatea unei a- 
legeri mai bune a șistului vizi
bil. De asemenea. în scopul re
ducerii procentului de umiditate 
s-a captat ap» de la suitorul 403, 
suitorul nr. 12 și de la sectoa
rele I Si V.

Cele mai bune rezultate, în 
privința alegerii șistului din căr
bune, le-au obținut minerii din 
sectorul 1. Aici comitetul de sec
ție sindicală, sub îndrumarea 
organizației de partid, a desfășu
rat o bogată activitate, crețnd o 
opinie de masă privind extrage
rea de cărbune cît mai curat, A- 
eeșt colectiv a fost primul de la 
mina Lonea care a hotărît să a- 
plice Inițiativa minerilor de la 
sectorul III al minei Lupeni de 

♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦•♦•• 

dițiile de zăcămînt nu permit o 
separare completă a sterilului.de 
cărbune cît și prin faptul că u- 
nele brigăzi, cu toate că . au avut 
posibilități pentru alegerea șis
tului vizibil, nu s-au preocupat 
sufieient de acest lucru. Așa sînt, 
de pildă, brigăzile conduse de 
Molnar Traian, Bîrlut Clement, 
Timar Gheorghe și altele de la 
sectoarele II, IV și V.. Aceasta 
a făcut ca procentajul de cenușă 
pe exploatare să fie depășit în 
medie cu 0,5—0,9 la sută.

Situația nesațisfăcătoare în ce 
privește calitatea a determinat 
comitetul sindicatului să. organi
zeze de curînd o consfătuire de 
producție pe mină în care s-a 
prelucrat un referat privind nro- 
btema calității. In cadrul aces
tei consfătuiri calitatea produc
ției a fost analizată sub tq^je

Se schimbă fata 
orașului Lupeni
Vechiul Lupeni cu case moho- 

rîte, străzi înguste, noroioase și 
întunecoase trăiește doar în a- 
mintirea celor ce l-au cunoscut 
cu ani în urmă. Acum orașul e 
de nerecunoscut. Cartiere întregi 
cu sute de apartamente, spații 
verzi, parcuri înfrumusețează o- 
rașul.

Lucrări de modernizare 
a drumurilor

In cartierul Filimon Sîrbu 
toate casele au primit o nouă 
înfățișare,. iar acum pe o por
țiune de 600 metri se fac lucrări 
de pavare și canalizare, de mo
dernizare a drumului. Lucrarea, 
care are o valoare de 500.000 
lei, a fost încredințată șantieru
lui 7 construcții din localitate. 
Lucrări de modernizare se exe
cută și pe străzile Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, I. V. Stalin, Тц- 
dor Vladimirescu din Lupeni.

A mai răsărit o grădiniță
In fața blocurilor din cartie

rul Braia-Lupeni, pe o porțiune 
de 4000 metri pătrați crește vă- 
zînd cu ochii iarba semănată; 
prin acțiunea întreprinsă încă 
din primăvară pentru crearea de 
spații verzi, pentru înfrumuseța
rea cartierelor și blocurilor din 
Lupeni.

Aidoma cîntecului : „A mai în
florit o grădiniță..." a apărut în- 
tr-adevăr una cu peste 150 fire 
de trandafiri și alte flori cte se
zon ce îneîntă ochiul trecătoru
lui.

încă un solar pentru copii
Aproape fiecare cartier al o- 

rașului Lupeni are cîte un solar, 
loc plăcut de joacă pentru copii. 
De puțin timp în oraș a mai a- 
părut unul, utilat cp aparate de 
joc ca : balansoare, tobogan, 
bărci etc. $i ceea ce este demn 
de remarcat e faptul că din pre
vederile bugetare ale sfatului’ 
popular nu s-a cheltuit în acest 
scop nici un leu. Toate lucrările 
de amenajare ale parcului — so- 
Iar s-au făcut prin contribuția 
brigăzilor UT.M. de muncă pa
triotică din Lupeni

Lucrările gospodărești de în
frumusețare a orașului Lupeni 
continuă cu . sprijinul cetățenilor 
mobilizați de către deputății cir
cumscripțiilor din cartierele Lu- 
peniului.

M. MICA

aspectele. Au fost scoase în evi
dență brigăzile de mineri con
duse de Berinctei Aurel, Nedelcu 
Ștefan, Compodî loan și Pască- 
lescu loan care, ocupîndu-se în
deaproape de alegerea șistului 
vizibil, au extras cărbune curat. 
In încheiere, participant» la con
sfătuire au hotărît, răspunzînd 
chemării sectorului I. să extindă 
la toate abatajele inițiativa mi
nerilor de la sectorul III al mi
nei Lupeni, Secțiile sindicale au 
primit ca sarcină să urmărească 
îndeaproape cum se respectă mă
surile propuse pentru alegerea 
șistului vizibil, să ajute brigăzile 
care întîmpină greutăți. Printre 
măsurile propuse în consfătuire 
sînt: plasarea la benzile princi
pale de transport dte efective pen
tru alegerea șistului vizibil, in
tensificarea curățirii vagonetelor 
de steril, clasificarea și urmări
rea cenușei pe fiecare sector în 
parte și plasarea pe fiecare 
schimb, în toate sectoarele, a 
unui maistru care să răspundă 
de calitatea producției,

Aplicarea măsurilor propuse, 
urmărirea îndeaproape de către" 
secțiile sindicale a felului cum 
fiecare colectiv se ocupă de pro
blema calității, îndrumarea con
cretă la locurile de muncă, vor 
face ca eforturile minerilor să 
fie încununate de succes și în 
privința calității cărbunelui.

, ȘT. EKART -

S PUBLICITATE
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întreprinderea de Construcții Siderurgice * 
HUNEDOARA ț

;; Л N G A J E A Z Л | 

;; Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori electrici, • 
;; dulgheri, fierari beton iști și strungari. •
I' Se asigură condiții bune de salarizare și caza- £ 
îl re. Ofertele se vor adresa direct întreprinderii de J 
II Construcții Siderurgice — Hunedoara, ssrviciui ca- $ 
îl dre și învățămînt, strada Molotov nr. 8. ț

întreprinderea de Stat pentru Aprovizionare 
cu Animale Reproducție I.S.A.A.R. — Deva 

strada Aurel Vlaicu nr. 17 telefon 169 

Contractează și achiziționează 
vite, junitici și vaci de prăsilă 

Pentru vite și juninci provenite din vaci cu producții 
mari de lapte și contractate cu I.S.A.A.R. Deva 

se obțin prețurile cele mai avantajoase.
Adresați-vă cu încredere medicilor veterinari 

șî inginerilor zootehniști.
CREȘTEȚI CIT MAI MULTE VIȚE DE PRÂSILĂî 

CONTRACTAȚI-LE CU I.S.A.AiR. DEVA!

întreprinderea de construcții și montaje 
miniere Petroșani 

AN GA JEAZĂ :
— Un inginer principal norme montaje,
— lin inginer principal contracte,
— Un inginer pr. verif, proiecte și devize,
— Un inginer control tehnic calitate,
— Un inginer principal mecanic,
— Un tehnician I. — metrolog, 
■— Un contabil principal,
— Un inginer principal montaje (construcții), 
— Un tehnician II — utilaje.
Condițiile de salarizare și angajare sînt cele 

prevăzute de hotărjrile în vigoare.
Ofertele șe vor adresa direct întreprinderii de 

construcții și montaje miniere Petroșani, str. M. 
Emlneșcu nr. 17,

ii

Completați-vă 

biblioteca personală 

Librăriile șf dHuzorii de 
!j cărți din Întreprinderi și in
ii 
І 
! 
i 
I

stituții vă oferă cărți din 
toate domeniile de activitate.

Pentru cumpărătorii de 
blioteci personale « 100 
200 lei — plata în rate.

Ы-
Și

I
I

TOV л. и Ă s

TEHHIC1EH

OE LA LOCUL 
DE ЛЛиМСХ 
f»iHÂ NU AȚI 

PRECIZAT 
MUNCITORILOR

HAȘURILE

V

ce TREBUIESC LUATE ІП SCOPtl
да VF NIR11 A€C 1 DEN IE LOR

1 Atelierul de zonă » 
♦ C. F. R. Petroșani, an- I 
J gajează cu dată ime- t
2 diată I
j шіш ii sm« i
J Ф
î Cei interesați se vor | 
t prezenta la Atelierul ♦ 
I de zonă Petroșani. |

sterilului.de
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Tratativele sovieto-chineze

Plenara С. C. ai P. C 
din Cehoslovacia

PRAGA 23 (Agerpres). —
La 21 și 22 iunie a avut loc 

plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C, al P.C. din Ce
hoslovacia, a prezentat raportul 
cu privire la activitatea comite
telor raionale de partid și a co
mitetelor raionale naționale la 
sate.

Victoria hotărîtoare a relați
ilor de producție socialiste la 
sate — a declarat A. Novotny — 
a creat baza pentru reconstrucția 
socialistă continuă a satului și 
pentru trecerea treptată de la 
mica producție la marea produc
ție.

Sarcina lichidării dispropor
ției dintre nivelul producției în 
agricultură și industrie trebuie 
să fie realizată simultan cu dez
voltarea continuă și rapidă și a 
celorlalte 
naționale.

Plenara 
hoslovacia

ramuri ale economiei

C.C. al P.C. din Ce- 
a aprobat raportul 

prezentat de A. Novotny și a a- 
doptat în. unanimitate o hotărî- 
re corespunzătoare.

Dr. SUKARNO
я sosit Іа Токіо

ТОКІО 23 (Agerpres). —
La 23 iunie a sosit la Tokio 

venind de la Copenhaga, dr. Su
karno, președintele Republicii In
donezia.

----- O-----

Crește numărul 
membrilor P. C.

din Marea Britanie
LONDRA 23 (Agerpres). — 
După cum relatează „Daily 

Worker11, William Lauchlau, 
membru în Comitetul politic al 
Comitetului Executiv al Parti
dului Comunist din Marea Bri
tanie, a anunțat la 21 iunie că 
în ultimele trei săptămîni sute 
de persoane au cerut să fie pri
mite în partid.

Succese deosebite au obținut 
în această direcție comuniștii 
din comitatul Yorkshire, din 
nordul Angliei. Ziarul „Daily 
Worker" precizează că numai 
într-o singură zi, la 1 iunie, în 
Yorkshire au intrat în parti
dul comunist 102 noi membri.

Greva marinarilor americani continuă

comerciale ameri- 
început acum opt

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Agenția Associated Press a- 

nunță că greva de 24 de ore a 
docherilor din New York a luat 
sfîrșit. Această grevă a fost de
clarată în semn de solidaritate 
cu greva celor 85.000 de mari
nari ai flotei 
cane care a 
zile.

In prezent 
reprezentații patronilor și cei ai 
marinarilor sînt în impas deoa
rece cele 300 de societăți de 

navigație americane continuă să 
respingă cererea marinarilor de 
pe navele americane care arbo
rează pavilioane străine de a 
beneficia de drepturile legisla
ției muncii din S.U.A.

O nouă încercare a ministru
lui Muncii al S.U.A., Arthur 
Goldberg, dfe a intervenî pentru 
a reglementa conflictul a eșuat. 
Potrivit agenției Associated Press, 
Goldberg a propus greviștilor să 
înceteze greva pe timp de 60 de 
zile, interval în care un comitet 
numit de președintele Kennedy 
să caute o soluție de compromis. 
Cele cinci sindicate ale marina
rilor nu au acceptat această pro
punere.

Agenția Associated Press a-

negocierile dintre

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Б Petroșanii Sts. Gh. Gheorghiu-Dcj or. 56. TeL interurban 322 automat 269.

Marele miting de la Berlin
BERLIN 23 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii a 20 de 

ani de la agresiunea Germaniei 
hitleriste împotriva Uniunii So
vietice oamenii muncii din R. D. 
Germană au exprimat în cadrul 
unor mari mitinguri recunoștin
ța pentru eliberarea poporului 
german de fascism. Ei au mani
festat totodată pentru pace, prie
tenie cu toate popoarele și au 
salutat noile propuneri construc
tive sovietice, care indică 
porului german calea spre un 
viitor luminos.

La 22 iunie, la Berlin în 
care poartă numele antifascistu
lui german Werner Seelenbi'n- 
der a avut loc un mare miting 
la care mii de berlinezi l-au as-

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

po-

sala

ce ne
împo- 
partea 
vede-

la suveranitatea

cu comunicatul 
iunie, Suvanna

Conferința de presă a 
Suvanna

ZURICH 23 (Agerpres). —
„Am realizat un anumit succes 

care va contribui la reglementa
rea problemei laoțiene" — a spus 
la 23 iunie în cadrul unei con
ferințe de presă primul ministru 
al Laosului, Suvanna Fumma.

„Poziția noastră este apăra
rea independenței, suveranității, 
integrității teritoriale și neutra
lității țării". Luptăm împotriva 
violării acordurilor de la Geneva 
din anul 1954 — iată de 
pronunțăm în primul' rînd 
triva „protecției" din 
S E.A.T.O., bloc creat în 
rea atentatelor 
noastră".

In legătură 
comun din 22
Fumma a declarat următoarele: 
„Deși am obținut mari succese 
militare, am venit la Zurich cu 
bunăvoință pentru a ne înțelege 
în privința asigurării reconci
lierii naționale".

„Noi, a spus Suvanna Fumma, 
salutăm rezultatele întîlnirilor de 
la Zurich. In ce privește proble
ma formării unui guvern de coa
liție, am adoptat o hotărîre im
portantă cu privire la politica 
externă a Laosului, la sarcinile 
urgente ale acestui guvern și la 
procedura formării lui. La capi
tolul politicii externe comunica
tul prevede că vom respecta ri
guros cele cinci principii ale co
existenței pașnice. Am subliniat 
că nu vom recunoaște protec- 

nuntă că numărul navelor imo
bilizate în 30 de porturi de pe 
coastele Atlanticului, Pacificului 
și din golful Mexic se ridică în 
prezent la 150.

Marinarii greviști sînt hotărîți 
să nu reia lucrul pînă cînd re
vendicările lor nu vor fi satis
făcute.

'5.' *■ rasismului 
să ia măsuri. De tot alifia ani 
guvernul răspunde: 
ne acuzați pe
S.U.A. este plin de intenții bu
ne. Rasismul nu 
la periferie".

Si iată că acum bombele ra
siștilor explodează la Washing
ton. Să fi devenit capitala S.U.A. 
un oraș de periferie ? Sau mai 
de grabă, încurajați de atitudi
nea pasivă și uneori chiar bine
voitoare a stăpînirii, rasismul 
s-a gîndit că ar fi cazul să re
nunțe la modestie și să-și ceară 
drepturile chiar sub nasul Casei 
Albe? Cine știe. In orice caz, la 
Casa Albă e liniște. Atîta timp 
cît prin aer nu zboară farfurii 
comuniste, bombele pot să ex
plodeze în pace pe străzile ora
șului. Cu o singură condiție: să 
fie sută la sută americane.

P. DINCULESCU

împotriva ajutorului 
american

TEHERAN 23 (Agerpres). -
Opinia publică iraniană este se

rios îngrijorată de informațiile în 
legătură cu intenția guvernului de 
a contracta noi împrumuturi ame
ricane.

Ziarul „Tadjadodde Iran" seriei 
După ce a încasat în decurs de 
zece ani un miliard de dolari ca 
„ajutor economic și militar ame
rican", guvernul cere din nou po
mană. Dar dacă acest miliard de 
dolari a adus țara doar la criză 
și ruină, subliniază „Tadjadodde 
Iran“5 se impune întrebarea dacă 
cei 40.000.000 de dolari pe care 
guvernul îi cere Americii vor pu
tea vindeca rănile poporului ira
nian și vor putea salva țara ? 

cultat pe Heinz Hoffman, minis
trul Apărării al R.D.G., și au a- 
doptat un apel către populația 
din Germania occidentală în ca
re o cheamă să intensifice lupta 
pentru înfrînarea militarismului 
german și să-și exprime în mod 
hotărît voința de a se încheia 
un tratat de pace.

In aceeași zî, la monumentul 
ridicat în cinstea ostașilor sovie
tici eliberatori din parcul berli- 
nez Treptow au fost depuse co
roane de flori din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G., Walter Ulbricht. a C.C. 
al P.S.U.G., a 
a Consiliului 
tului național

guvernului R.D.G., 
national al Fron- 
german.

lui
Fumma
ția din partea oricărei coaliții 
militare, inclusiv din partea fai
mosului S.E.A.T.O.... Au rămas 
nerezolvate unele probleme im
portante, însă sperăm că în scurt 
timp vom cădea de acord și a- 
supra lor Vom mai avea întâl
niri în Laos sau în alt loc pen
tru a încheia tratativele înce
pute".

In timpul viitoarelor întâlniri, 
a spus primul ministru Suvanna 
Fumma, va fi discutată proble
ma principală — crearea unui 
guvern de coaliție care, după 
părerea noastră, trebuie să fie 
format pe baza actualului gu
vern cu includerea în compo
nența lui a reprezentanților ce
lorlalte două forțe politice.

In încheiere, primul ministru 
al Laosului a vorbit despre proble
ma controlului internațional 
Laos.

„Comisia internațională 
control trebuie să ne ajute 
aplicarea 
vacuarea 
teritoriul 
caz însă 
mestece în treburile noastre in
terne. să atenteze la suveranita
tea și independența Laosului".

în

încetării focului, la 
trupelor străine de 
Laosului. In nici 

ea nu trebuie să se

**********************
Microfoileton

Calm la
Cercurile influente din Wa

shington s-au calmat. Ani de 
zile aecste cercuri reacționa
re au încercat să-l înspăimînte 
pe bietul american de rînd, sus- 
ținînd că comuniștii aruncă niș
te farfurii care zboară prin aer 
și trimit în S.U.A. niște oameni 
înspăimîntători care (închipuiți- 
vă grozăviei) refuză să răspun-► 
dă la întrebările 
Comisiei pentru 
cercetarea acti
vității antiame- 
ricane.

Și oricît încercau să-î poto
lească oamenii cu scaun la cap, 
guvernanții strigau mereu pri
mejdie și vedeau în orice o ten
tativă de atac.

Și iată că, dintr-odată, guver
nanții s-au calmat. Inchipuiți-vă 
că nu o farfurie zburătoare, ci 
6 bombe au explodat pur și sim
plu pe străzile capitalei S.U.A., 
fără ca nimeni să fie cuprins de 
spaimă și disperare. E drept: 
cîteva persoane au fost rănite 
șî a curs sîngele pe străzile ca
pitalei. Dar autoritățile care se 
speriau așa de tare de o biată 
farfurie, nu s-au speriat de loc de 
data aceasta de sînge.

— Calmați-vă, au spus ele 
populației. Acestea sînt bombe 
de ale noastre, sută Ia sută 
mericane.

Aceste șase bombe sută 
sută americane au fost făcute 
explodeze de reprezentanții rasiș-

a-

1a 
să

MOSCOVA’ 23 (Agerpres). — 
In comunicatul dat publicității 

la Moscova cu privire la trata
tivele sovieto-chineze în proble
mele colaborării economice și teh- 
nico-științifice se arată că, în 
cei cîțiva ani care au trecut, co
laborarea bazată pe principiile 
internaționalismului proletar, e- 
galitățiî în drepturi și ajutoru
lui reciproc frățesc a fost rod
nică.

Părțile și-au exprimat satis
facția reciprocă față de rezul
tatele tratativelor în problemele 
colaborării, economice și consi
deră că noile acorduri în aceste 
probleme vor contribui la dez
voltarea continuă a economiei 
naționale a celor două țări.

Cele două părți au căzut de 
acord ca, folosind diferite for
me, să înfăptuiască șî pe viitor 
schimbul de experiență tehnico- 
științifică și de 
rite domenii ale 
ței și tehnicii, 

Acordurile cu 
borarea economică 
științifică reciprocă au fost sem
nate la Moscova la 19 iunie.

La 22 iunie delegația guver
namentală economică șî tehnico- 
științifică a R. P. Chineze în 
frunte cu Gu Tzo-sin. vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al R. P. Chineze a 
plecat din Moscova pe calea ae-; 
rului spre patrie.

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

0 oi li alia Să li n Miilo îi [fiiinbe
LEOPOLDVILLE 23 (Ager

pres).
Marionetele congoleze se agi

tă căutând să torpileze convoca
rea parlamentului prevăzută pen
tru 25 iunie. Tîrgul dintre Chombe 
și clica de la Leopoldville prin 
care „președintele" impostor al 
Katangăi a fost eliberat pune 
în primejdie acordul realizat 
pentru convocarea parlamentului. 
„Pentru toți observatorii, trans
mite agenția France Presse, a- 
ceastă nouă alianță între Mobutu 
șî Chombe compromite grav re
concilierea fracțiunilor anunțată 
prin acordul dintre Leopoldville 
șî Stanleyville. Președintele Ka
tangăi nu a ascuns faptul că 
reuniunea parlamentului nu i se 
pare deloc urgentă. La rîndul 
iui, Mobutu nu a lăsat impresia 
că ar accepta ca armata sa să 
depună armele în momentul în 
care parlamentarii s-ar îndrepta 
spre deschiderea parlamentului".

Potrivit aceleiași agenții, aces
te acțiuni vor provoca amînarea 
convocării parlamentului dacă 
chiar anularea ei.

Eliberarea lui Chombe și 
cordul militar încheiat între 
și Mobutu a provocat serioase 
disensiuni chiar în rîndurile po
liticienilor de la Leopoldville. A- 
genția France Presse arată că 
aceste acțiuni î-au luat prin sur
prindere pe unii „miniștri" ai lui 
Kasavubu. Totodată, eliberarea 
Iui Chombe și anunțarea apro
piatei sale reîntoarceri la Eli- 
sabethville a provocat, potrivit 
unor știri dm Katanga, panică

nu

a- 
el

C a J a Alba
tilor din statele din sud. Rasiș
tii sînt supărați foarte pe ora
șul Washington. De aici au în
drăznit să plece în ultimul timp 
așa-zișii „călători ai libertății", 
oameni care și-au permis să nu 
fie de acord cu manifestările 
sută la sută americane din Mis
sissippi, cu linșajul negrilor, cu 
maltratarea copiilor de culoare, 
cu menținerea segregației rasiale 
în școlî, instituții publice, res

taurante. cinema
tografe, teatre.

Ani de zile cercu
rile progresiste 
din S. U. A. pro
testează împotriva 

și cer guvernului!

„Degeaba 
noi. Guvernul’

înflorește decît

realizări în dife- 
economiei, știin-;

privire la cola- 
și tehnico-

ij

. / 
kafan- 
o hip-

în cadrul „guvernului" 
ghez, unde se declanșează 
tă pentru moștenirea postului 
lui Chombe.

Munongo, „ministrul" de In
terne în Katanga și „omul for
te" al acestei provincii congole
ze, a dispărut din capitala ka- 
tangheză de cîteva zile. Potrivit 
unui comunicat publicat la Eli- 
sabethville, s-ar afla la Brazza
ville, într-o misiune „confiden
țială". Comunicatul îț! ■'b’că să 
dezmintă știrile că în ternul 
katanghez s-ar manifesta^ diver
gențe.

Pentru sprijinul dat de auto
ritățile O.N.U. acțiunilor desfă
șurate de marionetele colonialis
te, este semnificativ faptul că-' 
O’Brien, reprezentantul O.N.U. 
în Katanga, a declarat că știrea 
eliberării lui Chombe este „bine 
venită".

PROGRAM DE RADIO
25 iunie

PROGRAMUL I. 7,15 Concert 
de dimineață, 8,00 Școala și via
ța, 8,30 Suită din baletul „Ma
cul roșu" de Glier, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 10,32 
Muzică ușoară, 11,00 Soliști și 
formații artistice de amatori în - 
studiourile noastre,. 11,30 Vor
bește Moscova! 12,00 Cîntă co
rul U.T.M. dirijat de Marin Con:-’ 
stantin, 12,25 Răsfoind albumul 
cu operete, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 „Vitrina cu noutăți 
muzicale". In program irfitîică 
populară, 14,30 Muzică ușoș&fi, 
14,50 Arii din operele lui Puc
cini, 16,15 „Cel mai bun din 
zece" — emisiune concurs pen
tru tineretul școlar, 17,40 Melo
dii populare romînești, 19,30 Me
lodii, melodii — program de mu
zică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon — premiera: 
„întoarcerea". Adaptare radiofo
nică după piesa lui Mihaî Be- 
niuc, 22,35 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzfcă 
ușoară, 8,30 Clubul voioșiei,
9.30 Concert de dimineață, 10,00 
Muzică din opere, 10,30 Revista 
presei străine, 10,50 Transmisie 
din sala Ateneului a concertu-, 
lui Orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „George Enes- 
cu“, 13,40 Muzică ușoară sovie
tică, 15,15 Concert de estradă,
16.30 Tineri interpreți de muzică 
populară romînească, 17,25 Cu 
microfonul prin sălile teatrelor 
muzicale din tară (reportaj mu
zical), 18,00 Concert pentru oa
menii muncii aflați la odihnă,
19.30 Program pentru iubitorii 
de romanțe. 20,05 Muzică de 
dans, 20,30 Almanah muzical,
21.30 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
25 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Socoteli greșite; AL. SA- 
HIA: Dincolo de centura ora-, 
șului; PETRILA: Zafra; LIVE- 
ZENI : Război și pace (seria 
H-a): ANINOASA: Eroii vir; 
VULCAN: Pas cu pas; CR1VI- 
DIA: Prima zi de pace; LU« 
PENI : Poveste nordică; BAR- 
BATENI : Lady Hamilton; Ui 
RICANI: Dr. Soim.
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