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La mina 
desfășoară 
propagandă

Oi
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Sector forestier fruntașProgram de conferințe 
în sprijinul producției

Petrila se 
o susținută 
prin confe

rințe în sprijinul înde
plinirii angajamentelor 
de întrecere luate de mi
neri și tehnicieni în ve
derea realizării cu suc
ces a sarcinilor ce le re
vin din planul pe 1961. 
In sălile clubului minier, 
la. stațiile de radioficare 
ți/^mplificare, precum și 
ireala de apel a minei, 
înainte de intrarea mine
rilor în șut, au fost ți
nute în acest an 49 con
ferințe axate pe probleme 
ale producției. Cu mult 
interes au fost audiate 
conferințele „Prețul de 
cost al cărbunelui și căi
le de reducere a lui în 
condițiile concrete ale mi-

nei Petrila", „Lupta pen
tru calitatea cărbunelui — 
o sarcină primordială", 
„Forme noi de muncă 
pentru obținerea unei pro
ductivități înalte" și nu
meroase altele, strîns le
gate de specificul minei, 
din care s-au putut trage 
învățăminte prețioase pen
tru îmbunătățirea proce
sului de producție.

Printre cei mai activi 
conferențiari se numără 
tov. Cojocaru Gheorghe, 
activist al comitetului o- 
rășenesc de partid Petri
la, Dobrican Traian, se
cretarul comitetului de 
partid al minei, inginerul 
Felea Mircea și alții.

R. IOSIFESCU
corespondent

La odihnă : de două ori 
mai multi oameni ai muncii

Pe adresa sindicatului 
Uzinei de reparat utilaj 
minier Petroșani sosesc 
aproape zilnic ilustrate. 
Infâțișînd colțuri minuna
te ale patriei, trimise de 
Cei plecați să-și refacă 
sănătatea sau să se odih
nească în stațiunile de la 
munte și de la mare. 
Muncitorul Verșanski A. 
și-a petrecut concediul la 
Pena Sibiului, maistrul 
15lbernando Iosif la Te- 
kirghiol, muncitoarea Bik 
Eva la Buziaș, altă mun-

citoare, tov. Mureșan Ma
ria la Tușnad.

Dar ei nu sînt singurii. 
Din uzină peste 360 de 
muncitori și tehnicieni 
și-au petrecut în acest an 
concediul în stațiuni bal- 
neo-climaterice.
in
an 
de 
în 
38

Anul XIII 
XVIII Nr. 3661

î
4
4
♦1
*
4
4
4
4
4
4
1

-*■ »-♦ • « • • »

Fruntași ai luptei 
pentru calitate

Muncitorii de la U.R.U.M.P. 
se străduiesc ca toate piesele 
și utilajele pe care le confec
ționează pentru mineri să fie 
numai de bună calitate. Prin
tre fruntașii uzinei se numără 
și lăcătușul comunist TOTH 
1UL1U care obține depășiri de 
plan de 25—30 la sută.

IN CLIȘEU : Lăcătușul Toth 
luliu lucrînd la un cărucior 
pentru mină.

Numai 
trimestul II ai acesta» 
au plecat la mare 94 
salariați ai uzinei, iar 
stațiunile de la munte 
tovarăși. Față de a- 

nui trecut, cînd numărul 
total al celor plecați 
odihnă și tratament 
fost de 180, numărul 
lor plecați în acest 

să-și petreacă 
concediul în cele 
mai frumoase

colțuri ale patriei 
a crescut de pes
te două ori, 

ceea ce constituie 
o vie dovadă a 
grijii partidului 
și guvernului fa
ță de oamenii 
muncii.
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Lucrătorii de la I. F. 
Petroșani se întrec cu în
suflețire pentru a obține 
noi succese în muncă. In 
perioada cuprinsă între 
1—15 iulie, sectorul .Lo
nea s-a situat în fruntea 
sectoarelor întreprinderii 
forestiere Petroșani. La 
bușteni gater rășinoase, 
de pildă, lucrătorii sec
torului Lonea și-au între
cut planul cu 238 m.c. pe 
prima jumătate a lunii 
în curs. Și la sortimen-

tul lemn de mină răși- 
nos, sarcinile de plan pre
văzute pe această perioa
dă au fost întrecute cu 
146 m.c.; iar la chores-1 
tea 'rășinoasă; prevederii 
le de plan au fost depăși
te cu 93 m.c.

Printre echipele din ca
drul brigăzilor complexe 
care au contribuit la ob
ținerea succeselor sectoru
lui se numără cele condu
se de Urda Ștefan, Sena- 
tovici Ștefan și Sicoi Ni- 
colae.

eooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooocoo

La 6 iulie minerul u~ 
temist Șimo Alexandru, 
unul din fruntașii secto
rului IU al minei Lu- 
peni, a primît din par
tea. comuniștilor o sarci
nă importantă : să preia 
conducerea unei brigăzi 
rămase în urmă care lu
cra la săparea unui pre- 
abataj necesar deschide
rii de noi ctmpuri de 
cărbune pentru un fron
tal. De la preluarea noii 
brigăzi n-au trecut decît 
două săptămîni, dar rea-

Uzările obținute arată că 
tinărul brigadier și-a în
deplinit cu cinste sarci
na încredințată : în pre- 
abata] a fost lichidată 
rămînerea în urmă. lată~l 
pe brigadierul Simo A- 
lexandru împreună cu 
minerii Duță M. și Gog- 
nea Gheorghe în fața 
graficului de producție. 8 
Cifrele sînt îmbucură
toare : brigada își depă
șește de pe acum planul 
cu 5 la sută.

îmbunătățirea calității firelor de mătase este o preocu
pare de seamă a colectivului secției de tineret dini cadrul Fi
laturii Lupeni. Ca rezultat, în ultimul timp a crescut cantita
tea de mătasă de bună calitate depănată de membrele brigă
zilor de tineret cu cîte 200— 300 kg.

IN CLIȘEU: Moldovan Constanța, șefa unui schimb din 
secția de tineret discutînd cu muncitoarele Zamfir Ecaterina, 
Stan Elena, Cîmpeanu Ana II și Domokoș Elisabeta despre 
calitatea firelor.

La înălțimea sarcinilor 
încredințate

angajamentelor
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Era în adunarea generală din 
luna mai a organizației de partid 
nr. 3 de la mina Lupeni. Comu
niștii din sectorul marilor fron
tale s-au adunat pentru a ana
liza desfășurarea muncii în sec
tor, realizarea 
luate în întrecere.

In sectorul lor lupta pentru a 
smulge adîncurilor tot mai mult 
cărbune se desfășoară cu elan 
pe .toate fronturile. Mărturie : 
miile de tone date peste plan 
de la începutul anului, calitatea 
tot mai bună a cărbunelui ex
tras. Deci aveau cu ce se mîn 
dri. Dar totuși...

— Mai avem .în sector., un loc 
de muncă unde treburile nu 
merg bine — arăta în adunarea 
generală secretarul organizației 
de bază, tov. Nan Traian.

Fra vorba despre o brigadă 
de înaintări în steril. Acestei bri
găzi i s-a încredințat săparea 
a trei galerii transversale pen
tru deschiderea de noi linii de 
transport pentru abatajele fron
tale. Lucrarea întîrzia. Brigada, 
cu tot ajutorul primit, -ărnîn 
lună de lună sub plan. Iși rea
liza sarcinile abia pe jumătate.

Deodată, din rîndul partici- 
panților la adunare s-a ridicat 
un miner tînăr, mic de statură :

— Preiau eu conducerea aces
tei brigăzi...

Era comunistul Onișor Nico- 
lae, șeful unei brigăzi de îna
intări fruntașă. Adunarea comu
niștilor a luat hotărîrea să-i în
credințeze dtrept sarcină, de' par
tid conducerea brigăzii codașă.

Onișor Nicolae a muncit cu

SEZON DE CONSERVE IN MAGAZINE
Contactul direct cu 
permis lucrătorilor

populația 
noștri dina 

comerț să cunoască tot mai bine 
nevoile de consum, precum și 
preferințele pentru anumite sor
timente de mărfuri, aspecte care 
ne-au ajutat în stabilirea unui 
fond de mărfuri pentru semes
trul II a. c. cît mai apropiat de 
cerințele reale.

Pentru această perioadă ma
gazinele noastre au prevăzut a- 
provizionarea cu cantități însem
nate de conserve de legume în 
apă și ulei, compoturi, dulcețuri, 
gemsuri, murături etc. In ace
lași timp, vor fi puse în vînzare 
prin unitățile noastre și unele 
sortimente noi de conserve de 
fructe. Printre noutăți sînt pas
te de smeură, de pere, 
cane de 
cireșe în 
500 ml., 
500 ml., 
caise în
poi vor fi compoturi 
și mure în cutii și 
0,500 kg., gems de 
borcane de 325 ml.,

smeură, coarne, gutui, prune și 
mere în borcane de 500 ml. și 
gem de cireșe în borcane de 500 
ml. Paralel cu aceasta, pentru 
trimestrul IV a. c. se vor pune 
în consum și unele sortimente 
de fructe congelate, care prezin
tă aceleași calități ca și fruc
tele proaspete, cum sînt : pier
sici, caise, căpșune și vișine con
gelate în cutii dte carton și bor
cane de 400 și 500 gr.

Intrucît produsele puse la dis
poziția populației prin unitățile 
noastre comerciale sînt mult su
perioare calitativ față
produse de gospodine, prin fap-
— -----------------o-

întrecere între f emei
Miercuri după-amiază, în ca

drul unei ședințe plenare a Co
mitetului de femei din Lonea s-a 
născut o inițiativă interesantă 
menită să sprijine acțiunea de 
înfrumusețare a incintei blocuri
lor și cartierelor din Lonea.

Inițiativa „Cît mai multe fe
mei participante la acțiunile de 
înfrumusețare a cartierelor" a

de cele

tul că posibilitățile industriei a- 
limentarr de conserve sînt mult 
mai mari în a face conserve bu
ne, aceasta avînd la dispoziție 
utilaje moderne și laboratoare 
amenajate special în acest scop, 
precum și tehnicieni cu o înaltă 
calificare în acest domeniu, con
sumatorii pot să se aprovizione
ze cu încredere, ■ cu aceste pro
duse. Prin ele, se economisește 
un timp prețios care poate fi. 
utilizat pentru alte îndeletniciri 
casnice.

ABALAȘ1U EMIL 
șeful1 serviciului comercial 

O.C.L. Alimentara Petroșani

:, în bor-
110 ml., de piersici 
borcane de 
de mere în 
de vișine, 
borcane de

Și 
și 

de
Și

A-

110, 200 
borcane 

căpșune 
110 ml.
de căpșune 
borcane de 
piersici în 
geleuri de

stăruință pentru îndeplinirea a- 
cestei. sarcini. El a explicat pe 
larg noilor lui ortaci ce impor
tanță reprezintă lucrarea pe ca
re o au de executat, i-a ajutai! 
să folosească judicios utilajele, 
căruciorul de încărcat cu bandă, 
perforatoarele, să folosească rod
nic timpul de lucru. îndemnurile 
lui, mai ales exemplul lui însu- 
flețitor în luptă cu greutățile, 
n-au fost zadarnice. Din prima 
lună brigada și-a realizat sar
cinile de plan, iar în luna iu
nie a săpat 
blă armată 
depășire de

In cadrul 
ză nr: "3 a 
comuniștii au sarcini concrete. 
Sarcina de partid constituie un 
mijloc principal de creștere а 
rolului membrilor și candidați- 
lor de partid în mobilizarea 
colectivului sectorului la obți
nerea de realizări din ce în ce 
mai bune în sporirea producției 
de cărbune, îmbunătățirea cali
tății producției. Organizația de 
bază urmărește ca membrii și; 
ca-ndidații de partid să răspundă; 
de cele mai importante locuri > 
de producție, să fie prezenți undei 
se cer cele mai mari eforturi i 
pentru învingerea greutăților; 
ivite în procesul de producție, j

Iată un exemplu. Nu cu multi 
timp în urmă, după ce în aba-' 
tajele frontale s-a produs о co- : 
titură, în îmbunătățirea calității! 
producției, în abatajul frontal 2 
vest cărbunele, din cauza unei 
intercalați! groase de șist, con
tinua să aibă o slabă calitate. 
Pentru a imprima o răspundere 
sporită în rîndul minerilor din; 
acest abataj față de alegerea 
șistului din cărbune, comunistul; 
Condoiu Alexandru, artificier șî 
agitator destoinic, a fost repar
tizat în acest abataj, primind 
sarcina dfe a răspunde de cali
tatea producției. El a desfășu
rat o muncă stăruitoare în rîn
dul minerilor. Le-a explicat cum 
să plaseze cît mai judicios gău
rile de pușcare pentru a evita 
amestecarea sterilului cu cărbu
nele, i-a îndemnat să aleagă 
cu grijă sterilul la locul de 
muncă. In prezent și din acest 
abataj se extrage o producție 
de bună calitate.

Comuniștii au primit sarcini 
concrete și în legătură cu ridi
carea calificării tinerilor mineri, 
cu educarea lor pentru a-i for-

I. DUBEK

35 m.l. galerie du- 
în fier, atingînd o 
peste 10 la sută.
organizației de bâ
rfi inei Lupeni toți

(Continuare în pagina 3-a>

stîrnit o adevărată întrecere în
tre femei pentru obținerea celor 
mai frumoase rezultate pe tă- 
rîm obștesc în cinstea Zilei mi
nerului și a zilei de 23 August.

Rezultatele întrecerii vor fi 
urmărite de către comisia eco- 
nomico-obștească din cadrul co
mitetului de femei Lonea.

Citiți în pag. IV-a
• Iuri Gagarin va vizita R. 

P. Polonă și Cuba
• Guvernul Tunisiei a cerut 

convocarea Consiliului de 
Securitate

• Declarația P.C. Francez
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Consfătuirea interregionala de farmacie 
un valoros schimb йс experiența
In zilele de 14—16 lulfe curent Ia Petroșani a 

avut loc o consfătuire interregională de farma
cie, organizată de către Societatea Științelor Me
dicale din R.P.R, In cadrul consfătuirii au fost 
prezentate mai multe referate privind dezvoltarea 
rețelei farmaceutice în țara noastră șl în regiu
nea Hunedoara, tehnica, calitatea, organizarea, 
asistența cu medicamente, lucrări științifice di
verse.

La consfătuire au participat peste 206 de far
maciști și medici din toată țara, reprezentanți ai 
M.S.E.S. și O.UF., profesori medici, specialiști 
larmacologi, invitați.

Scopul consfătuirii a fost STABILIREA CE
LOR MAI EFICIENTE METODE DE APROVI
ZIONARE ȘI ASISTENȚA CU MEDICAMEN
TE, ATIT IN MEDIUL URBAN CIT ȘI ÎN CEL

RURAL. Pe această temă au fost prezentate 
ferate de către un colectiv de farmaciști din 
glurrea Hunedoara precum și din alte regiuni 
țării.

In discuțiile consfătuirii au fost abordate și 
alte probleme ca: progrese în tehnica farmaceu
tică, verificarea calității medicamentelor etc.

Scoțîndu-se în evidență baza materială optimă 
creață în amil de democrație populară și în do
meniu! farmaceutic), participanții la consfătuire 
S-au angajat ca prin eforturi sporite să-și aducă 
și mai mult contribuția la ocrotirea- sănătății oa
menilor muncii, punindu-le la dispoziție la timp 
medicamentele de care au nevoie.

Redăm în pagina de față linele aspecte din lu- t 
crările consfătuirii,
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Dezvoltarea scdenMI iarnaceotic In aml 
rcglmalal flcwetral popalar

Vorbind! despre realizările ob
ținute de sectorul farmaceutic 
din țara noastră, tov. farm. Va
sile Ionescu, director general al 
D.G.F. din Ministerul Sănătății. 
și Prevederilor Sociale a subli
niat sarcina trasată de partid 
privind organizarea tot mai bu
nă a ocrotirii sănătății oameni
lor muncii. Dacă la început în 
țara noastră se produceau un nu
măr redus de medicamente (cca. 
240), în 11 ani de existență in
dustria noastră de medicamen
te s-a dezvoltat permanent, nu
mărul sortimentelor ajungînd 
azi la cca. 500. Cîteva cifre sînt 
edificatoare: față de anul 1949 
producția industrială globală de 
medicamente a crescut de 13,25 
ori, industria de sinteză de 8,9 
ori, de extracție vegetală de 
ori, iar cea de produse de 
gine animală de 4,4 ori.

Datorită ajutorului tehnic, 
ințific și material al U.R.S.S. 
s-a construit fabrica de antibio
tice de la Iași, cu o mare capa
citate de producție, unde se rea
lizează o gamă variată de pro
duse farmaceutice.

Oficiile farmaceutice sînt or
ganizate pe principiul împărți-

Ști-

rii administrative teritoriale a 
țării, iar rețeaua farmaceutică a 
fest organizată într-un sistem 
complex de unități profilate în 
funcție de caracteristicile econo
mice și teritoriale. Astfel, în 
țara noastră funcționează 1110 
iarmacii din care circa 60 la 
sută sînt în mediul rural, pre
cum și farmacii care deservesc 
unitățile spitalicești și policli
nici în număr de circa 560. De 
asemenea, mai funcționează 4.300 
de puncte farmaceutice de cate
goriile a I-a, a Il-a și a III-a.

Concomitent cu consolidarea 
și extinderea rețelei farmaceuti
ce au crescut și posibilitățile oa
menilor muncii de a-și procura 
medicamentele necesare, datorită 
repetatelor reduceri die prețuri, ■ 
precum și gratuității'multor me
dicamente.

Respectarea legislației privind 
calitatea medicamentelor se ur-, 
mărește permanent și cu stric
tețe de către o rețea specializa
tă, organizată atît în cadrul 
producției cît și la nivelul rețe
lei farmaceutice de difuzare.

Pentru creșterea numărului de 
specialiști, în prezent, în țara 
noastră sînt 3 facultăți de far

o-

Contribuții ale specialiștilor 
din Valea Jiului la lucrările consfătuirii

La consfătuirea interregională 
de farmacie au luat parte și 
farmaciști și medici din Valea 
Jiului. O parte din aceștia au 
prezentat referate, aducînd o 
contribuție utilă la lucrările 
consfătuirii. Redăm mai jos în 
rezumat referatele prezentate de 
farmaciștii și medicii din Valea 
Jiului.

Tov. dr. Constantini Lăpădatu 
— Medic Emerit, a prezentat 
referatul „Conduita actuală și 
contribuția medicamentelor în 
șocul traumatic și chirurgical". 
Autorul, a scos în evidență a- 
tenția acordată în bazinul car
bonifer Vațea Jiului asistenței 
cu medicamente în anii regimu
lui democrat-popular. Toate ex
ploatările miniere, atît la supra
față cît și în subteran, au puncte 
sanitare înzestrate cu toate cele 
necesare primului ajutor.

Vorbind despre problema șo
cului traumatic și chirurgical, 
autorul a reliefat aportul impor
tant și eficace adus de medica
mentele romînești în tratamen
tul preventiv, în timpul opera
țiilor și postoperator. Intre a- 
cestea au fost amintite: Gorti- 
genul, Andrenalina, Noradrena
line, Cordiamina, Vitamina C, 
antibiotice ș. a, In încheiere, au
torul a menționat că medica-

mentele romînești sînt un pre
țios sprijin în munca medicului 
pentru a reda sănătatea oame
nilor muncii, medicamentele ca
re se afirmă și pe plan inter
național ca o realizare dte sea
mă înfăptuită de regimul nostru 
democrat-popular.

Tov. farm. Alexandrina Gdja- 
Szabo de la farmacia nr. 11 
Petroșani a prezentat lucrarea 
„Șulfamide antiinfecțioase". Sul- 
famidele antiinfecțioase noi, 
par din ce în 
nate, sînt mai 
bilitate foarte 
mai lentă și 
Astfel sînt 
Sulfadia-zina, Sulfamerazina, Sul- 
fametazina. Altele realizează con
centrații locale mari cum este 
Talazolul. In continuare autoa
rea a scos în evidentă calitățile 
superioare terapeutice ale unor 
șulfamidfe de producție romî- 
nească care au dat rezultate ex
celente în tratarea bolilor.

Tov. farm, ing. Tiberiu I<ele- 
merț de la laboratorul prepara
tei Petrila a susținut referatul 
cu privire la evoluția 
mentelor începînd de la 
documente scrise, pînă la 
înaltă treaptă a chimiei 

sinteză.

macie care funcționează în ca
drul institutelor medico-farma- 
ceutice din București, Cluj și 
Tg. Mureș. In cursul acestui an 
va lua ființă încă o facultate de 
farmacie la Iași. De asemenea, 
în cadrul I.M.F. din cele trei 
centre de mai suș s-au organi
zat pentru prima dată în țara 
noastră cursuri pentru perfec
ționarea și specializarea farma
ciștilor. Paralel cu încadrarea- 
rețelei farmaceutice cu persona
lul cu o calificare superioară 
s-a trecut la organizarea unor 
forme de învățămînt de pregăti
re a cadrelor medii farmaceuti
ce, Au fost astfel înființate școli 
medii tehnice sanitare, organi- 
zîndu-se totodată și o vastă ac
țiune dte calificare la- locul dte 
muncă a tuturor cadrelor auxi
liare existente în farmacii. Pînă 
acum au absolvit asemenea 
cursuri peste 1500 de cadre me
dii, ușurîndu-se astfel munca' 

«farmaciștilor.
In următorii ani, rețeaua far

maceutică va cunoaște o dezvol
tare și mai mare. In aceeași pro
porție 
drelor 
lei și 
toate 
rurale

Datorită grijii permanente a 
partidului și guvernului nostru, 
în anii puterii popîeare sectorul 
farmaceutic a cunoscut o conti
nuă dezvoltare, venind tot mai 
eficient în sprijinul apărării să
nătății oamenilor muncii.

va crește și numărul ca- 
farmaceutice necesare rețe- 
care vor fi repartizate la 
circumscripțiile sanitare 
și urbane.

Realizări în regiunea Hunedoara 
în ultimii 10 ani

Participanții la consfătuire au 
ascultat cu deosebit interes re
feratul prezentat de farmacistul 
Andrei Labud, directorul D.F.R. 
Deva, privind „Evoluția secto
rului farmaceutic din regiunea 
Hunedoara în ultimii 10 ani“ 
In referat sînt reliefate realiză
rile obținute în acest domeniu, 
ca urmare a măsurilor luate de 
partid.

In regiunea noastră, rețeaua 
farmaceutică a crescut foarte 
mult față de anul 1944 cînd 
funcționau în total numai 46 u- 
nități farmaceutice. In prezent 
funcționează 208 unități farma
ceutice, în care lucrează 149 
farmaciști și 102 cadre medii.

Imediat după naționalizare, în 
unele centre funcționau cîte 3-4 
farmacii mici, necorespunzătog- 
re ca spațiu, cu personal califi
cat insuficient. La deschiderea 
farmaciilor de stat, au fost co
masate cele mici, organizîndiu- 
se unități cu spații corespunză
toare. Astfel au luat ființă 22 
farmacii de stat precum și încă 
26 farmacii cu circuit închis și 
anume : 13 farmacii de spital, 
11 farmacii de dispensare, 2 far
macii la sanatorii T.B.C.

In anul 1950 s-a înființat pri
mul magazin tehnico-medical cu 
atelier optic în orașul Deva și 
primele două puncte farmaceu
tice pe lîngă cooperative la Și- 
bot și Certej. Apoi în 1954 au 
luat ființă primele două puncte 
farmaceutice de gr. I de sine 
stătătoare în centrele muncito
rești Petrești și Certej. Cu un 
an mai tîrziu existau deja 198 
puncte farmaceutice de gr. III 
și, pentru prima dată la noi în 
regiune, s-au transformat 
puncte de gr. III în puncte de 
gr. II funcționînd pe lingă cir
cumscripțiile sanitare.

Rețeaua actuală a unităților 
farmaceutice din regiunea Hu
nedoara este următoarea : 1 de
pozit de vînzare cu ridicata, 1 
laborator regional pentru con
trolul medicamentelor. 19 far
macii cu circuit închis, 40 far-

Pagină realizată
de C. COTOSPAN
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macii cu circuit 
gherie medicală, 
nico-medicale cu 
puncte farmaceutice de categoria 
I-a, 119 dte categoria II»a și 17 
de categoria III-a. De aici se 
vede clar că rețeaua unităților 
farmaceutice din regiune a cres
cut mult în cei 10 ani. Dacă în 
1951 la aproximativ 10.000 lo
cuitori revenea o farmacie, as
tăzi la numai 3.700 locuitori re- 
vine cîte o unitate farmaceutică

In vederea îmbunătățirii con
dițiilor de funcționare a farma
ciilor o serie de localuri neco
respunzătoare au fost abando
nate, farmaciile fiind instalate 
în alte localuri noi, moderne sau 
în localuri a căror capacitate a 
fost mărită.

In același timp, oamenii mel
cii au accesibilitate la medica
mente datorită reducerilor repe
tate die prețuri, gratuității inter
nărilor, asistenței medicale șl 
tratamentului absolut gratuite 
pentru copii etc.

Lupta pentru îmbunătățirea 
calității medicamentelor a fost 
și este o datorie permanentă a 
cadrelor farmaceutice din regiu
ne. Controlul calității medica
mentelor este făcută riguros și 
cu mult simț de răspundere, atît 
la recepționam cît și la depo
zitare, împiedieîndu-se pe cît po
sibil pătrunderea în farmacii a 
medicamentelor necorespunzătoa
re. In această direcție o contri
buție importantă o are labora
torul regional de controlare a 
medicamentelor.

Unitățile farmaceutice din re
giune au. fost. încadrate; cu cadre 
superioare de specialitate, nu
mărul acestora ajungînd la 149.

Pentru ridicarea nivelului pro
fesional și ideologic al farma
ciștilor, în ultimul timp au fost 
trimiși la cursurile de perfec
ționare și specializare 30 de far
maciști.

Farmacistul de azi din regiu
nea noastră este un om al mu»- 
cii. care pe baza pregătirii sale 
profesionale contribuie activ, a- 
lături de medici, la ridicarea ni
velului sanitar al oamenilor 
muncii. Ia educația sanitară a 
populației în lupta pentru pre
venirea și vindecarea bolilor.

deschis. 1 dro-
2 unități teh- 

atelier optic, 8

Un imbold în activitatea de viitor
IN LOC DE CONCLUZII

a- 
ce mai perfecțio- 
active, cu o solu- 
bună, eliminare 
toxicitate redusă, 
sulfapirimidinele :

medica- 
primele 
cea mai 
farma-

ceutice, chimia de
O

O lucrare
Farmacistul Andrei Farago 

din Orăștie a prezentat la con
sfătuire o lucrare originală inti
tulată „Considerațiuni 
posibilităților de 
plantei medicinale 
purpurea". Pornind 
riențele efectuate
plată, autorul lucrării a încer
cat să înobileze și semințele de

asupra 
inobilare a 

„Digitalis 
de la expe- 
pe această

originală
grîu. Rezultatele 
fost foarte bune.
preună cu spicul au crescut foar
te mult, iar bobul de grîu 
tins mărimea unui miez de 
bure de prună.

Rezultatele experiențelor 
tuate de către farmacistul 
drei Farago au o importanță 
mare pentru farmaceutică și 
pentru agricultură.

obținute 
Tulpina,

au 
îm-

a a-
sîm-

efec-
An-

Printre participanții la consfătuire s-a aflat 
și tovarășul Vasile Ionescu, director general al 
D.G.F, din M.S.P.S. După terminarea consfă
tuirii l-am rugat pe tov. Vasile Ionescu să ne 
răspundă la cîteva întrebări :

ÎNTREBARE : Ce a determinat organizarea 
acestei consfătuiri ?

RĂSPUNS : Necesitatea de a face un schimb 
de experiență între Oficiile farmaceutice regio
nale în problemele farmaceutice și îndeosebi în 
cele legate de aprovizionarea și 

sistențel cu medicamente în cen
trele muncitorești, calitatea me
dicamentelor și aproviziona
rea cu medicamente în general, 
au stat la baza organizării aces
tei consfătuiri. Paralel cu aceas
ta, am urmărit să cunoaștem și părerea unor spe
cialiști în problemele de medicamente și bineîn
țeles popularizarea medicamentelor noi, indicate 
in diferite tratamente.

ÎNTREBARE : Care dintre problemele puse în 
discuția consfătuirii a fost mai importantă ?

RĂSPUNS: Dintre problemele discutate, cea 
mai importantă a fost aceea a eficacității siste
mului de aprovizionare și asistență cu medica
mente în regiunea Hunedoara. Aceasta făcîndn- 
se prin urmărirea permanentă a respectării con
tractelor economice de către, furnizori, forma
rea judicioasă a stocurilor de medicamente, a 
mai bună redistribuire între unități, precum și 
cererea de medicamente extraplan — aceasta rea
li zîn du se în urma studierii amănunțite, în co
laborare cu corpul medical, a morbilității in re
giune, precum și a consumurilor anterioare, a- 
ducind astfel medicamentele specifice regiunii 
Hunedoara.

asigurarea a-

Interviu
j cu tov, Vasile Ionescu, 
director general al D.6.F.

i ~ — —
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In ceea ce privește cele mai bune referate mi-e 
greu să aleg dintre ele. lotuși remarc pe cele 
prezentate de către prof, dr. Petre lonescu-Sto- 
ian „Progrese în tehnica farmaceutică", farm, , 
Adalbert Szilvasy — „Asistența cu medicamente j 
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și eficiența ei în centrele muncitorești din re 
giunea Hunedoara", ar. Constantin Lăpădatu 
— Medic Emerit — „Conduita actuală și contri
buția medicamentelor in șocul traumatic și chi
rurgical".

ÎNTREBARE : Care credeți că va fi influența 
consfătuirii în munca de viitor?

RĂSPUNS: Prin schimbul de 
experiență făcut cu ocazia a- 
cestei consfătuiri se vor pu
tea extinde în viitor șl în 
alte regiuni sistemele cele 

aprovizionare cu medicamente, în. mai bune de 
scopul îmbunătățirii asistenței medicale, atît în 
centrele muncitorești, cît și în mediul rural.

Învățămintele trase de la consfătuire sînt pre
țioase, iar punctele prevăzute în hotărirea adap
tată vor constitui o linie călăuzitoare în munca 
de viitor pentru toți farmaciștii.

ÎNTREBARE : Cum apreciați lucrările consfă
tuirii în general ?

RĂSPUNS: Temele diseutate la consfătuirea 
interregională a farmaciștilor au fost bine alese, 
au scos în evidență preocuparea cadrelor de spe
cialitate pentru problemele actuale ale asistenței 
și aprovizionării populației cu medicamente, cu- 
prinzînd în același timp prețioase propuneri ca 
re vor sta în atenția M.S.P.S. pentru generali
zare, iar pentru farmaciștii din regiunea Hune
doara și din celelalte regiuni un imbold în ac
tivitatea ce o vor desfășura la locurile lor de 
muncă.
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STEAGUL ROȘU

N O A S A
cînd școlile își vor 
nou porțile лгніі 
două luni, la Ani

L A ANI

Livezeni.

• PUBLICITATi

Priveliște din noul cartier al Potreșaniulul
-------------------O------------------

Difuzoare voluntare fruntașe
— Dorina, fetița mea, să te 

joci cuminte, numai prin curte. 
Să nu mergi în stradă. Mama mer
ge să distribuie revistele.

Dorina o asculta. De fiecare 
dată cînd mama pleacă să dis
tribuie revistele — și asta se face 
de trei ori in fiecare lună, o dată 
pentru „Femeia'', o dată pentru 
^Dolgozo no" și o dată pentru 
,sâteanca" fetița nu-i face griji. 
Doar are aproape 7 ani și știe 
să-și asculte părinții. Știe că mă
mica ei e c difuzoare voluntară 
fruntașă, care face cinste comi
tetului de temei din Aninoasa.

De cite ori responsabila cultu
rală din comitet sosește cu revis
tele „Femeia", „Dolgozo no‘ sau 
„Săteanca”, tovarășa Brînduș plea
că în circumscripție pentru a le 
distribui. Azi o întilnești la to
varășa Lungu Maria, discutînd cu 
interes despre minunatul 
pentru perdea apărut în 
„Săteanca" pe care tocmai 
dusese, mîiiie la tovarășa 
Călina indieîndu-i unul din re
portajele apărute in ultimul nu
măr al „Femeii" pe care-l luminea
ză. altădată îndreptîndu-se grăbi
tă spre locuința tovarășei Banda 
cu revista „Dolgozo no".

Mamă și gospodină neîntrecută, 
tov. Brînduș Maria a reușit să 
fie îndrăgită și așteptată de fe
meile din circumscripția nr. 17, 
numărîndu-se printre difuzoarele 
volunțare care în fiecare trimestru 
întregesc numărul abonamentelor 
la reviste cu 76—20 abonamente.

•I *
Educatoare, cu o vastă experien-

model 
revista 
i-o a-

Ignat

ță, tov. Barbu Maria a devenit 
cunoscută tuturor aninosemlor. Ac
tivitatea sa ca deputata a ridicat-o 
mai mult In ochii locuitorilor. Ca 
secretari a comitetului de femei, 
tov. Barbu poate fi intilnită de
seori mobilizind femeile la dife
rite acțiuni iar în ultimul an, și 
ca difuzoare voluntară a revistelor 
pentru femei. La fel ca și gospo
dina Brînduș Maria, educatoarea 
Barbu muncește cu multă tragere 
de inimă ca difuzoare voluntară. 
Numărul abonamentelor ce le face 
trimestrial

In urmă 
rea Barbu 
Brînduș.

— Și la d~ta ca și la mine a 
scăzut numărul de abonamente pe 
trimestrul III. Multe din tovară
șele care au fost plecate în con
cediu s~au înapoiat. Acestora le 
facem abonamente pe august și 
septembrie. Ce zîd ?

—- Le facem, cum să nu 1 tova
rășa Barbu.

In ziua următoare responsabila 
culturală din comitetul de femei 
adăuga la abonamentele realizate 
de tov. Brînduș Maria încă 12, 
iar la cele realizate de tov. Barbu 
încă 23 abonamente la diferite re
viste pentru femei.

Brînduș Maria 
Barbu Maria sînt 
fruntea acțiunilor 
comitetul de femei 
■iifuzoare voluntare.

LTC1U LUCIA

Deși pînă 
deschide din 
sînt aproape 
noasa, la fel ca și în celelalte 
localități din Valea Jiului, lu
crările de reparații, zugrăveli etc. 
au început îndată după ce elevii 
au primit vacanța. La Școala de 
7 ani din Aninoasa lucrările de 
reparații și zugrăveli sînt avan
sate. Potrivit relatărilor tov. 
profesoară Jurca Silvia, direc
toarea școlii, pînă pe data de 
20 iulie vor fi zugrăvite toate 
sălile de clasă și coridoarele, 
iar soclurile vor fi revopsite 
După ce lucrările se vor termi
na, conducerea școlii ajutată de 
comitetul de părinți va trece la 
efectuarea curățeniei și amena
jarea sălilor, astfel ca la 1 
gust totul să fie gata.

Dacă în interior lucrările 
vor termina în timpul fixat, 
același lucru se va 
exteriorul clădirii. In 
Iar trecut, ținîndu-se 
creșterea numărului 
clădirea Școlii de 7 ani din A-

au-

se
nu
cupetrece

anul șco- 
seama de 

elevilor,

ninoasa s-a mărit cu încă 8 săli 
de clasă. Aceasta a fost o mă
sură foarte bună întrucît spa
țiul existent acum corespunde 
cerințelor și îngăduie o desfă
șurare mai bună a procesului de 
învățămînt. Ceea ce nemulțu
mește însă pe aninoseni e fap
tul că partea clădirii construită 
recent nu are nici pînă acum ex
teriorul finisat și nici acoperi
șul terminat. Este absolut ne
cesar ca secția de gospodărie a 
sfatului popular din Aninoasa 
să ia măsurile corespunzătoare 
spre a se termina cît mai repede 
și aceste lucrări întîrziate.

„Tot în cadrul amenajărilor 
— spunea tov. Jurca — se va 
împrejmui, prin muncă volunta
ra, cu concursul comisiei de 
gospodărire, curtea școlii pe o 
porțiune de circa 35 m. In vede
rea protejării clădirii școlii e ne
voie, de asemenea dfâ construi
rea unui zid de sprijin pentru 
a opri alunecarea terenului- din 
spatele clădirii, lucrare care de 
asemenea, trebuie executată cît 
mai curînd**.

ANUNȚ
I.A.P.L. Petroșani, servi

ciul de cadre, recrutează t- 
levi absolvenți ai școlii e’e- 
mentare de 7 ani din Valea 
Jiului, băieți și fete, pentru 
școlarizare în următoarele 
meserii :

— Bucătari, cu durata de 
școlarizare de 3 ani la Bra
șov.

— Cofetari-patiserj cu du
rata de școlarizare de 3 anî 
la Brașov.

— Bufetieri, cu durata de 
școlarizare de 
șov.

— Ospătari, 
școlarizare de 
iova.
SONDIțH DE

a) Să fie

3 ani la Bra-

cu durata de
2 ani la Cra

depășește cifra de 20. 
cu citeva zile, educatoa- 
discuta cu gospodina

educatoarea 
întotdeauna în 
întreprinse de 
și mai ales ca

...Ș I 1 S
$j aici școala de 7 ani și-a 

mărit spațiul cu încă două săli 
de clasă. Una a fost construită 
anul trecut iar a doua s-a ri
dicat în acest an. Cele două săli 
s-au construit prin contribuția 
voluntară a cetățenilor din co
mună. In afară de contribuția 
bănească (care se ridică în anul 
curent la peste 50.000 lei), lo
cuitorii din Iscroni, mobilizați 
de comitetul executiv al sfatului 
popular (președinte tov. Bora 
Aurel), sub conducerea organi
zației de bază al cărei secretar 
este tov. Pintea Vladimir au 
prestat și un număr important 

ore de muncă voluntară, pen-de

ma
fel,

C R O N I
tru a grăbi terminarea lucrări
lor. Astfel, de la începutul anu - 
lui și pînă în prezent au parti
cipat la muncile voluntare or
ganizate la școală peste 400 de 
cetățeni; bărbați, femei, tineri. 
Aceștia au prestat 2400 ore de 
muncă, fealizînd economii care 
se ridică la 6900 lei. Datorită 
hărniciei cetățenilor din Iscroni 
precum și interesului deosebit 
manifestat de comitetul executiv 
al. sfatului popular și organiza
ția de bază față de această lu
crate, ea va fi, fără îndoi 
terminată la timp.

La înălțimea sapcinilop 
mepedințate

(Urmare din pag. l-a)

ca muncitori înaintați. Ast- 
comunistul Florii loan s-a 

ocupat de 
loan, care 
fi cier, tov. 
cupat de

tînărul miner Boca 
în curînd va îi arti-
Aslău loan s-a o- 
ridicarea calificării

CU TRENUL PRIETENIEI IN U. R. S. S

!•

M, c.

Tibil

RECRUTARE 
absolvenți al 

școlii de 7 ani cu certificat 
de absolvire.

b) Să aibă vtrșta de mi
nimum 14 ani și maximum 
18 ani împliniți la data de 
15 septembrie 1961.

Părinții care doresc a în
scrie în aceste școli copii, se 
vor prezenta la serviciu! 
cadre al T.A.P.L. Petroșani 
avîtid asupra lor certificata’ 
de școală, extrasul de naște
re și buletinul de identitate 
al copilului, pînă la data de 
30 iulie 1961.

i

(?. C. L. Produse 
Industriale

Petroșani
Anunță cumpărătorii ca 

prin magazinele de solduri 
din Petroșani, Lupeni și 
Vulcan s-au pus în vînzare 
cantități importante de arti
cole de îmbrăcăminte și de 
uz gcspo7ă~esc cu preturi

j
I■

I

Timp de 12 zile, 350 de medici, 
ingineri, profesori universitari, oa
meni de artă, ziariști și tehnicieni, 
participanți la excursia organizată 
de A.R.L LJ.S. cu Trenul Prieteniei, 
au vizitat la Kiev, Leningrad, Mos
cova, locuri legate de glorioasa is
torie a poporului sovietic, au luat 
contact nemijlocit cu realitatea 
nouă sovietică, au făcut un larg 
schimb de experiență cu oamenii 
care primii în lume au construit 
societatea socialistă și care făuresc 
astăzi comunismul.

De la Ungheni și pînă la Mos
cova, la întîlnirile de la Kiev și 
Leningrad, pretutindeni oamenii so
vietici î-au primit pe romîni ca 
pe niște adevărați frați. Cuvintele 
de apreciere adresate țării noastre, 
rostite cu atâta căldură de vechi 
bolșevici ca Elisabeta Grigoriev
na Kovalenko, de artistul emerit 
al R.S.F.S.R- A. Alcxandrovici 
Yan, de Olga Alexandrovna Po
dolskaia, profesoară din Kiev, și de 
atiția alții, dansurile și cintecele 
romînești prezentate în cinstea gru
pului nostru și atitudinea plină de 
ospitalitate a personalului din ma
gazine, hoteluri a oamenilor de pe 
stradă, totul ne-a făcut să ne sim
țim în U.R.S.S. ca niște oaspeți 
bineveniți.

In mai puțin de o zi nu poți 
căpăta decît o imagine incompletă 
despre Kiev, al treilea oraș al 
Uniunii Sovietice cu cei 1.200.000 
de locuitori ai săi. Capitala Ucrai
nei, oraș vechi de 1000 de ani, 
care se întinde pe 76.000 de hec
tare pe malul drept al Niprului, 
oferă imaginea unui oraș al cons
trucțiilor și grădinilor. Kresciaii-

— principala arteră a Kievu
lui — cu lățimea sa impresionantă, 
cu clădirile sale între 7 și 14 eta

je, toate înălțate după război, im
primă linia acestui oraș. La Kiev 
noul se vede pretutindeni. El este 
marcat în primul rînd de puzde
ria de macarale care înconjoară 
orașul ca o adevărată centură. Vi
zităm orașul însoțiți de Katerina 
Vilvovskaia, tînăra colaboratoare 
a ziarului „Kievskaia Pravda". 
Trecem pe frumosul pod de pe 
Nipru, construit recent și care 
poartă numele vestitului om c

Clu

știință sovietic Boris Paton. Zeci 
de mii de oameni au luat ai asalt 
plăjile în această minunată zi de 
vară, zeci de mici vase străbat 
fluviul în lung și in lat. De par
tea cealaltă a podului ge întinde 
cartierul Rusanovski. Aici, pînă 
de curînd erau doar mlaștini. A- 
cum ele au fost asanate și pe ma
lul Niprului se construiește un pu
ternic sistem de irigație care va 
alimenta cu apă cele 20 de colho
zuri din imediata apropiere a ora
șului, carc-1 aprovizionează cu pro
duse alimentare.

Vizităm rînd pe rînd noile car
tiere ale orașului Darnița, Zavas- 
ko, în total șase noi cartiere care 
alcătuiesc noua centură a Kievu
lui. Pretutindeni se construiește nu- 
mai din panouri prefabricate din 
cărămidă aparentă. Numai anul a- 
cesta se vor ridica în Kiev locuin
țe însumînd 770.000 de m.p., iar 
în septenal 5.300.000 m.p. Totul 
vorbește despre preocuparea cons
tructorilor de a lucra ieftin și re
pede. Decorația exterioară în stil 
ucrainean realizată în plăci de fa-

ianță colorată este totodată tradi
țională și modernă, nu exagerat 
de scumpă și totuși foarte atrăgă
toare. Dealtfel este evident 
ideca simplificării podoabelor 
terioare cîștigă teren, ceea ce 
poate decit place ochiului, la 
ca și grija pentru integrarea 
monioasă a construcțiilor în [ 
saj. Este adevărat că constructorii 
Kievului sînt avantajați de pito
rescul văii Niprului. Kievul merită 
pe deplin epitetul de „oraș al 
grădinilor" pentru toatfe spațiile 
sale verzi care acoperă aproape 
jumătate din întreaga suprafață a 
orașului, (fiecărui locuitor ii revine 
15 m.p. de spațiu verde, iar la 
sfîrșitul septenalului îi va reveni 
30 m.p.). De-a lungul Niprului 
se intind 20 de km. de grădini. în
tregul oraș este așezat pe 7 coline 
astfel incit revezi mereu din di
ferite unghiuri și de la diferite 
înălțimi locurile pe unde ai trecut. 
De pe colina lui Vladimir, situată 
în apropierea Niprului, se deschi
de perspectiva întregului oraș.

In diferite cartiere ale Kievu
lui au apărut în ultimii doi ani 
clădiri impozante pe care strălu
cește litera M. Sînt noile stații ale 
Metroului- îmbrăcate în interior 
în faianță colorată, stațiile sînt de 
o eleganță sobră. Peste Nipru se 
construiește acum un nou pod care 
va lega cele două maluri ale ora-, 
șului și cu ajutorul Metroului. Pe 
Kresciatk se lucrează de zor la fi * 
nisarea unor noi restaurante și ca
fenele, se deschid magazine, ali
mentare etc.

Vizitatorii Kievului au posibili
tatea sa cunoască istoria orașului 
și a ‘Ucrainei din Muzeul de isto-

(Continuare In pag. 4-a)

: că 
ex- 

‘ nu 
fel 
ar- 

pei-

minerilor Gavra Miron, 
Octavian, Ioana Gheorghe.

Pe marginea hotărîrilor luate 
de adunarea generală a organ! 
zației de bază, biroul ei încre
dințează periodic sarcini concre
te membrilor d'e partid. Merită 
a fi evidențiați îndeosebi comu
niștii Ghioancă Sabin, Ileț Ioan, 
Brezeanu Dumitru precum și al
ții care tși îndeplinesc cu răs
pundere sarcinile de partid.

Faptul că minerii sectorului 
III al minei Lupeni și-au depă
șit sarcinile de plan în cursul 
acestui an cu 13.000 tone de 
cărbune, că au redus în ultimele 
luni cu 0,5 la sută conținutul 
de cenușă din cărbune, că în 
cursul acestui an organizația de 
bază și-a întărit rîndUrile cu 
numeroși membri și candidați 
noi primiți în partid, dovedește 
că comuniștii din cel mai mare 
sector al minei Lupeni sînt la 
înălțimea sarcinilor ce le stau 
în față.

I■

reduse . 80—50 la sută.
iată citeva din 

puse în vînzare :
articolele j

Preț 
nou

Preț 
vechi

Costume 
bărbați 

Taioare
457 330

temei 318 200
Sacouri bărbați

„Trotuș** 141 80
Pantaloni 
Rochii de

154 75,50

olandină 
Balonseide

129 65

femei
colorate 429 250

Cizme i
cauciuc cu

fermoar 66,50 30 ;
Stofă costum

kangarn 
Stofă pentru

280 210 E
rochii 171 90 !

Sacoșe 155 100
Saci merinde 78 40

Vizitați magazinele noas- :
tre spre a vă cumpăra aceste :
mărfuri!î
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Primirea de către 
președintele Braziliei, 

Quadros a unei delegații 
sovietice

BRASILIA 20 (Agerpres) 
' La 19 iulie, președintele Bra
ziliei, Quadros, a primit la Pa
latul Planalto, delegația sovie
tică condusă de M. P. Gheor- 
gadze, secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care a sosii în Brazilia într-o 
misiune de bunăvoință.

Președintele Braziliei a deco
rat pe membrii delegației sovie
tice cu cel mai înalt ordin na
țional „Crucea sudului".

lori Gagarin va vizita 
R. P. Polonă și Cuba 
MOSCOVA 20 (Agerpres).
In dimineața zilei de 20 iulie 

pilotul cosmonaut I. A. Gagarin, 
Erou al Uniunii Sovietice, a pă
răsit Moscova plecînd la Varșo
via, in urma invitației guvernu
lui R. P. Polone.

Iuri Gagarin va rămine în Po
lonia două zile, iar apoi va ple
ca 
la 
de

TRATATIVELE r»AN€O-ALGERIENE
PARIS 20 (Agerpres).
Tratativele franco-algeriene au 

început astăzi la castelul Lugrin, 
în apropiere de Evian. După cum 
se știe, aceste tratative au fost înr 
trerupte acum cinci săptămîni îă 
mod unilateral de către partea 
franceză.

Ca și în timpul tratativelor, îfl? 
ultimele săptămîni, și în ajunul di
luării discuțiilor, partea fraficeză* 
a continuat să amenințe cu seftidrt- 
rea artificială a Algeriei în cazul' 
cînd pretențiile franceze nu vor fi 
satisfăcute.

Se formulează, încă de la înce
put, amenințarea că, în cazul res
pingerii tezei „asocierii"- Algeriei 
la Franța, guvernul de la Paris 
va recurge la „soluția regrupării". 
(„Regrupare” este noul termen lan
sat de cercurile franceze favora
bile intereselor colonialiste după 
ce termenul de „împărțire a țării"

a fost denunțat cu indignare 
opinia publică nord-africană 
franceză).

Agenția France Presse caută 
altfel să acrediteze ideea lipsei 
perspective a

de
Ș*

de 
de 

tratativelor actuale 
ceea ce ar îndreptăți partea fran
ceză să recurgă la „soluții" de ti- 
Лй - -• -фирагіі”. Comentariul a- 

inbepe prin a remarca că 
partttt' fittfnceză așteaptă reluarea 

„fără mari iluzii" pen- 
tttt c®, Strie comentatorul mai de
pute; partea algeriană nu dă sem
ne că va face concesii, adică că 
va accepta pretențiile franceze.

Așa cum reiese din relatările 
agențiilor de presă, anunțarea re
luării tratativelor a prilejuit, în 
Franța ca și în Algeria, o intensi
ficare a activității provocatoare a 
cercurilor colonialiste interesate în 
menținerea unei atmosfere tulburi 
și încordate.

in Cuba, unde va lua parte 
festivitățile consacrate celei 
a 8-a aniversări a revoluției.

O. Francez
Comunist 

20 iulie în 
Este o ac- 
aceasta nu

Guvernul Tunisiei 
Consiliului

TUNIS 20 (Agerpres).
Agenția de presă tunisiană 

T.A.P. a anunțat joi dimineața 
că guvernul Tunisiei a cerut con
vocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate pentru a lua în 
discuție acțiunile agresive ale 
Franței împotriva Tunisiei.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi situația din regiunea 
Bizerta a continuat să rămînă 
încordată. In zorii zilei agenția 
de presă tunisiană T.A.P. a trans
mis un comunicat în care se 
spune că în cursul nopții a a- 
vut loc la Menzel Burghiba, 
unde se află arsenalul bazei mi
litare franceze de la Bizerta, un 
incident grav. Soldații francezi 
au părăsit cantonamentul lor și 
au atacat pe voluntarii și mili
tarii tunisieni care blochează 
drumurile de acces spre Bizerta. 
Potrivit agenției incidentul s-a 
soldat cu 50 de morți și răniți.

Dispozitivul de apărare tuni
sian continuă să fie întărit. Un 
mare număr de voluntari se în-

a cerut convocarea 
de Securitate

dreaptă spre regiunea 
Trupele și voluntarii 
și-au întărit vigilența 
nea de coastă în urma unui co
municat al Ministerului Apără
rii care semnala că nave milita
re franceze se îndreaptă spre 
coastele Tunisiei.

In întreaga țară au avut loc 
miercuri mitinguri și demonstra
ții în sprijinul cererii de a se 
lichida bazele străine de pe te
ritoriul tunisian. Postul de ra
dio Tunis și-a continuat emisiu
nea în tot cursul nopții, trâns- 
mițînd știri despre situația din 
regiunea 
triotice

Bizerta. 
tunisieni 

în regiu-

Bizerta și cîntece pa*

i 20
sum

★

Declarația P
PARIS 20 (Agerpres).
Tratativele între guvernul pro

vizoriu al Republicii Algeria și 
guvernul francez, întrerupte mai 
bine de o lună de zile, sînt în

In jurul reînceperii lucrărilor 
parlamentului congolez

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres).

Parlamentul congolez nu și-a 
reînceput încă lucrările, deși ma
joritatea deputaților se află în 
clădirea Universității Lovanium 
din apropiere de Leopoldville, a- 
menajată special pentru sesiu
nea parlamentară. Potrivit știri
lor sosite din Leopoldville, în 
prezent la Lovanium au loc con- 
crltări prealabile.

Grupul lui Kasavubu face ma
nevre pentru a limita activitatea 
parlamentului doar la „stabili
rea modalităților unei reforme 
constituționale". După cum re
iese dintr-o declarație a lui lleo, 
„primul ministru" al lui Kasa- 
yubu, grupul de la Leopoldville 
ar dori ca parlamentarii „să se 
pună de acord asupra principii
lor urtei noi constituții" a cărei 
redactare. însă, „să fie încredin
țată experților", adică unor con-

de 
se 

ocupe* de problemele fundamen
tale ale Congoului, și în primul 
rînd de sarcina constituirii unui 
guvern central de uniune națio
nală, grupul de la Leopoldville 
caută să se pună la adăpost 
o eventuală înfrîngere a sa 
parlament.

Intr-un discurs transmis la 
iulie de postul de radio Stanley
ville, generalul Lundula, coman
dantul forțelor armate naționale 
ale Republicii’ Congo, a cerut 
membrilor parlamentului să re- 
zlove înainte de toate problema 
creării unui guvern central 
uniune națională. „Adresez 
apel tuturor fiilor acestei țări, 
a spus generalul Lundula, pen
tru a le cere să se opună pro
punerii lui Ileo care preconizea
ză elaborarea unei constituții 
înaintea formării unui guvern 
uniune națională".

silieri străini. Prin încercarea 
a împiedica parlamentul să

de 
în

19

curs de reluare, se spune în de
clarația Partidului 
Francez publicată la 
ziarul „L'Humanite". 
țiune importantă, dar
înseamnă că guvernul francez a 
renunțat la pretențiile sale, care 
creează piedici în calea păcii. 
Dimpotrivă, ca și pînă acum, 
președintele de Gaulle se opune 
autodeterminării întregului teri
toriu al Algeriei, încercînd să 
separe Sahara de Algeria și să 
asigure o situație privilegiată 
minorității europene a populației 
Algeriei. Menținerea acestei po
ziții poate duce numai ia eșecul 
tratativelor și la continuarea 
războiului.

Vastele acțiuni de . masă,
spune în declarație, trebuie să 
determine guvernul francez 
accepte încheierea păcii pe baza 
unei adevărate autodeterminări;

TUNIS
După ;

Reuter, președintele Tunisiei, gțir- 
ghiba luînd cuvîntul la 20 iulie în 
cadrul unei conferințe de presă, 
a anunțat că guvernul Tunisiei a 
hotărît să rupă relațiile diploma
tice cu Franța.

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

(Agerpres)
transmite Agenția

de 
un

de

se

să

Victime omenești și pagube mari 
provocate de inundații în Coreea de Sud

SEUI. 20 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Seul al agenției Asso
ciated Press, Comitetul sudcoreean 
de ajutorare a victimelor inunda
țiilor a declarat la 19 iulie că 
potrivit datelor oficiale, în Coreea 
de Sud au murit 119 persoane iar 
130 au dispărut fără urmă după 
recentele ploi torențiale și inun
dațiile care le-au urmat.

In declarația comitetului se ara
tă, de asemenea, că în. Coreea de 
Sud au rămas fără adăpost 50.000 
de persoane, iar daunele materia
le au depășit 6.000.000 de dolari

Au fost distruse complet 2,248 
case de locuit, au fost avariate 
6.384 case și au fost înecate sau 
avariate 14 vase, au fost distruse 
236 de poduri și au fost inundați 
peste 100.000 acri de pămînt ara
bil.

Ș
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Specialiști sovietici vizitează Centrul 
de cercetări nucleare de la Harwell

LONDRA 20 (Agerpres). —
Cinci specialiști sovietici în 

domeniul fizicii atomice au so
sit la "Londra într-o vizită de 10 
zile.

laPotrivit acordului semnat 
Moscova anjjl acesta oaspeții so
vietici vor vizita Centrul de cer
cetări nucleare de la Harwell.

Populația din provincia Vientiane se pronunță 
pentru un guvern de coaliție în frunte 

cu Suvanna Fumma
XIBNG KUANG 20 (Agerpres)
La începutul lunii iulie peste 

24.000 de reprezentanți ai tuturor 
păturilor populației din provincia 
Vientiane âu organizat mitinguri 
și demonstrații în sprijinul progra
mului politic al guvernului Suvan
na Fumma și în sprijinul comuni
catului comun cu privire la tra-

•-

CU TRENUL PRIETENIEI IN U. R. S. S.

tativele de la Ziirich ale celor trei 
prinți.

Postul de radio „Vocea Laosu- 
lui" a anunțat că participanții la 
miting au cerut crearea unui guvern 
de coaliție al Laosului în frunte 
cu prințul Suvana Fumma. Ei s-au 
pronunțat în unanimitate împotri
va tacticii de subminare adoptată 
de imperialiștii americani și de 
gruparea de la Savannaket la tra
tativele de la Na Mon și la con
ferința de la Geneva.

Pensii de bătrînețe 
mizere

PARIS 20 (Agerpres).
Un milion cincisute de mii 

de bătrîni trăiesc dintr-o реп- . 
sie de 3 franci (aproximativ 
5 lei) pe zi, iar peste 500,000
de oameni primesc numai doi ‘ 
franci pe zi. Aceste date sînt' 
menționate de ziarul „L’Hu- 
manite" care subliniază că со- !

5 muniștii, membri ai Adunării 1 
t Naționale și Senatului au pro- ■ 
? pus în repetate rînduri să se 
S revizuiască pensiile în vederea
< majorării lor. Guvernul fran-
? cez a respins încă o dată la < 
S 18 iulie aceste propuneri juste. î 
> Luînd cuvîntul în Senat, Gis- J
< card d’Estaing, secretar de $ 
? stat în Ministerul Finanțelor j 
I și Afacerilor economice, a de- .

i
clarat că nu poate fi vorba de
nici o majorare a pensiilor dej 
bătrînețe. ,

—=- ______ . t

(Urmare din pag. 3-a)

tie al orașului. Dar istoria se 
poate descifra și pe străzile ora
șului în minunatele sale monu
mente de artă și cultură. Iată uni
versitatea cu zidurile ei cărămizii 
care poartă numele lui Taras Sev- 
cenko și unde astăzi 12.000 de 
studenți învață în cele 12 facultăți, 
clădirea Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, instalată în pa
latul unde a locuit pe vremuri 
Suvorov.

Capitala Ucrainei sovietice are 
însă și monumente ale istoriei re
cente care evocă lupta împotriva 
barbariei fasciste. Obeliscul de 30 
de metri închinat memoriei osta
șului necunoscut, în mijlocul parcu
lui pe ale cărei alei sînt înșirate 
plăcile de marmoră cu numele e- 
r<>iloc, monumentul generatului Va
tutin, sînt scumpe locuitorilor Kie
vului care au înfruntat cu atîta 
curaj ocupația hitleristă. Ele sînt 
parcă o continuare a monumentu
lui înălțat în cinstea muncitorilor 
de la uzina. „Arsenal", care cu 
patru decenii în urmă, au luptat

nc-înfricați pentru puterea sovietică. 
Am vizitat Kievul în zilele cînd 
acest oraș erou fusese decorat pen
tru a doua oară cu Ordinul Lenin. 
Această înaltă distincție marca re
cunoașterea meritelor sale în lupta 
împotriva fascismului ca și în cons
truirea socialismului și comunismu
lui în Uniunea Sovietică.

Locuitorii Kievului vorbesc cu 
mindrie despre contribuția lot la 
construirea comunismului. Mașinile 
agricole și motocicletele, fabricile 
producătoare de unelte și bunuri 
de larg consum au făcut vestit 
Kievul și dincolo de hotarele U- 
niunii Sovietice. Nu trebuie uitat 
însă că Ucraina continuă să fie, 
chiar și după marele succes al va
lorificării pămînturilor înțelenite, 
unul din principalele grinare ale 
Uniunii Sovietice. Pavilioanele a- 
gricole de la expoziția Republicii 
Ucrainene din Kiev, pe care grupul 
nostru a vizitat-o, constituie o 
școală a experienței înaintate în a- 
gricultură.

La Kiev pulsează o intensă 
viață culturală. Șapte teatre, prin
tre care se numără în mod deose

bit cel de operă și balet, 800 de 
biblioteci, confirmă setea de cultu
ră a locuitorilor Ucrainei Sovietice. 
Studioul de filme „Dovcenko", 
creat în anii puterii sovietice, rea
lizează valoroase filme care s-au 
bucurat de un mare succes în țara 
noastră.

E sîmbătă după-amiază. Privim 
ce se întimplă în magazine și pe 
Sttadă :* se cumpăra cărți și cutii 
cu torturi, vin din Crimeea și ju
cării, bilete de operă și cinemato
graf. Pe Kresciatik, un „ZIM“ de
capotabil duce un mire și o mi
reasă spre ofițerul stării civile. S-a 
Inserat. Rochii elegante, costume 
de seară, oameni grăbiți să nu în- 
tîrzie la un spectacol, alții care se 
plimbă! prin nesfîrșitele grădini 
ale Kievului.

Ne-am despărțit cu regret de 
acest vecii oraș, din nou atît de 
tînăr. in somptuasa gară a .orașu
lui, Trenul Prietenie ne aștepta 
să ne ducă măi departe spre Le
ningrad și Moscova.

FELICIA ANTIP
1. MANEA

PROGRAM DE
22 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Muzică populară so
vietică, 9,50 Muzică ușoară, 
11,20 Pagini orchestrale din o- 
pere, 12,20 Album sportiv, 13,05 
Concert de muzică ușoară, 14,00 
Muzică populară romînească, 
14,30 Muzică de estradă, 15,45 
Emisiune literară consacrată săr
bătorii naționale a R. P. Polone, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,35 
Cîntă corul de copii al Radiote- 
leviziunii, 18,30 Din folclorul po
poarelor, 19,15 „Cele mai bune 
programe muzicale alcătuite de 
ascultători", 19,40 Muzică de 
dans, 20,30 Ce e nou în librării, 
20,40 Muzică din operete, 21,05 
Noi înregistrări ale orchestrei de 
muzică populară „Doina Moldo
vei" din Iași. PROGRAMUL II. 
12,10 Muzică corală, 12,30 Me
lodii populare romînești, 13,15 
Corcert de prînz, 14,03 Muzică 
ușoară, 14,30 Muzică simfonică

RADIO
romînească, 15,00 Cîntă Ștefan 
Lăzărescu și acordeonistul Itie 
Udilă, 15,30 Muzică din operete, 
16,30 Muzică ușoară, 17,00 Due
te din opere, 17,35 Muzică popu
lară din Asia și Africa, .18,05 
Muzică ușoară de Ramon Taver
nier și George Grigoriu, 19,30 
Pe teme internaționale, 19,40 
Estrada artistului amator, 20,30 
Muzică de dans, 21,45 Album 
artistic, 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
22 iulîe

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Imagini ale unui, trecut 
glorios; AL.. SAHIA: Poveste 
nordică; PETRI LA : Toată lumea 
cîntă, rîde și dansează; AN1- 
NOASA : Micuța; VULCAN : A- 
vionul pleacă la ora 9; LU« 
PENI : . Socoteli greșite; BAR- 
BATENI: N-am ucis.
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