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Flacâra întrecerii — 
tot mai vie I

Despre principalele rezultate obținute în primul 
semestru de colectivele de muncă ale exploatărilor 
miniere și celelalte întreprinderi din Valea Jiului 
s-a mai scris în ziarul nostru. Ele merită totuși 
să fie amintite încă odată: 121.286 tone de căr
bune cocsificabil și energetic date peste plan, ob
ținerea unu: randament pe bazin de 1,084 tone pe 
post (cu 1,9 la sută mai mare decît cel planificat), 
realizarea în primele 5 luni a unei economii de 
peste 7,5 milioane lei în industria carboniferă a 
orașului, îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan de către colectivele preparațiilor, U.R.U.M.P., 
imp^Jiiui de locomotive, termocentralei Paroșeni, 
Uzinei electrice Vulcan, întreprinderii de explorări 
miniere și Filaturii Lupeni, I. F. Petroșani, auto
bazei I.R.T.A. și altele.

In importantele succese obținute se reflectă en
tuziasmul fierbinte cu care luptă colectivele tutu
ror înrreprinderilor din Valea Jiului pentru a da 
viață mărețelor sarcini trasate de cel de-al Ill-lea 
Congres al partidului. Muncind cu însuflețire, sub 
conducerea organizațiilor de partid, oamenii mun
cii din Valea Jiului au dat dovadă că știu să res
pect' cuvîntul dat partidului. Angajamentele luate 
în întrecere se înfăptuiesc cu succes.

Exemple vii de luptă perseverentă pentru obți
nerea unor rezultate din ce în ce mai bune, pen
tru ridicarea întrecerii socialiste pe o treaptă mai 
înaltă, pentru îmbunătățirea continuă a activității 
politice și economice ne oferă organizațiile de 
partid, d^'sindicăt și U.T.M., precum și conduce
rile' țelmico-administrative dintr-o serie de între
prinderi. Colectivul minei Petrila, purtătorul dra
pelului df fruntaș in întrecere pe bazin pentru rea
lizările frumoase obținute în primul trimestru, a 
reușit să sporească randamentul în cele 6 luni care 
au trecut de la începutul anului cu 6,1 la sută față 

sarcina planificată, iar colectivul minei Uricani 
cu1 8,4 la sută. Pe baza creșterii randamentelor, 

colectivii1 minei Uricani a îndeplinit acum cîteva 
zile angajamentul anual cu privire la depășirea 
planului de cărbune, iar colectivul minei Petrila a 
realizat mai mult de jumătate din angajamentul 
anual.

Succesele minerilor de la Petrila și Uricani r.-au 
venit de la sine. Este meritul organizațiilor de 
partid, al comuniștilor, al muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor fruntași care au știut fiecare la 
locul său de muncă, să-și facă datoria, să desfă
șoare cu avînt întrecerea socialistă. Este de ase
menea, meritul conducerilor administrative ale an
cestor exploatări care, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, s-au străduit să creeze condiții 
materiale optime pentru ca fiecare brigadă de mi
neri să poată munci din plin pentru a-și îndeplini 
ritmic și a depăși sarcinile de plan. Experiența 
celor două colective fruntașe arată limpede că fără 
o muncă politică susținută din partea organizații-

(Continuare în pagina 3-a)

Cadse calificate pentru 
șantierele industriale
Un facjor important în lupta 

pentru calitatea lucrărilor de pe 
șantierele industriale, îl consti
tuie ridicarea nivelului profesio
nal al muncitorilor în cadrul 
școlilor de calificare. In acest 
an, la I.C.M.M. funcționează 5 
școli cu un număr de 115 elevi 
în meseriile zidari, dulgheri1, fie
rari betoniști, lăcătuși, manipu- 
lanți de utilaje. Un număr de 
24 elevi provin din rîndurile 
muncitorilor calificați care au 
astfel posibilitatea să-și ridice 
calificarea iar alți 18 provin din 
rîndurile muncitorilor necalificați 
care lucrau în brigăzi de specia
litate. Pentru aceste școli, con
ducerea I.C.M.M. a mobilizat 
cele mai bune cadre de ingineri 
și tehnicieni care, pe lîngă o 
pregătire teoretică din cele mai 
bune, asigură elevilor și exem
plificarea practică pe șantiere.

Cursurile școlilor de califica
re intrînd în a doua jumătate a 
anulai, se impune mărirea nu
mărului de lecții, practice care 
să pună în. fața elevilor sarcina 
de a rezolva și lucrări mai rar 
întîlnite pe șantiere.

ing. ȚURNĂ DUMITRU
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• Conferința de la Geneva 

pentru reglementarea problemei 
laoțiene.

• Evenimentele din Tunisia.
• Cuba se pregătește în vede

rea sărbătorii sale naționale.
• Deficitul bugetar al S.U.A.

NOUL DIN
OBIȘNUIT

In piața Victoriei din Petroșani, 
la loc vizibil, pe unde se perindă 
în fiece clipa din zi zeci de oa
meni, se află un panou mare, 
impunător pe care sînt scrise cu 
litere roșii de-o șchioapă intr-un 
laconic bilanț, realizările din o- 
rașul regional Petroșani, înfăptui
te în anii democrației populare. 
Dar nu numai panoul este mare, 
impunător și-ți atrage atenția; 
realizările înscrise pe el il întrec 
în măreție. Ele pot fi întâlnite 
la fiecare pas pe care-l faci de-a 
lungul și de-a latul Văii Jiului.

Am urmărit cu atenție pe pa-

DIN CARNETUL
REPORTERULUI

—=*=— Brigada de mineri de la sectorul II al minei Lu
peni condusă die Muszta Alexandru, aplicînd ini
țiativa brigăzii conduse de Ghioancă Sabin, îni 
cursul acestei luni ea nu a avut nici un vagonet 
rebutat pentru șist.
IN------

O neț,
CLIȘEU: Schimbul condus de Gheorghe 
din brigada condusă de Muszta Alexandru.

Lucrări de asfaltare
Săptămînile trecute 

muncitorii de la I.U.T. 
LiveZeni au executat re
vizii și reparații' amănun
țite la agregatul de as
faltare (Reizer), sosit în 
Valea Jiului în cadrul 
lucrărilor de moderniza
re a drumurilor.

Paralel cu aceasta, 
două echipe de muncitori 
lucrează la pregătirea 
primelor porțiuni care 
vor fi asfaltate : străzile 
Cloșca — valoarea lucră-

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

•
j La U.R.U.M.P. calitatea pro- 
ț duselor constituie un obiectiv 
♦^principal al întrecerii socialis- 
î te. Printre cei care execută mi- 
î<mai lucrări de calitate se nu- 
; mără
: Procovan, frezor. El îsi depă- * 
f -- - ’ - ‘
♦ "
♦

$ covan Vasile, în fața mașiniF ■ 
ț de frezat, măsurînd o piesă pe j 
ț care urmează s-o1 execute. *

iii 77.000 lei și Nicolae} 
Bălcescu — 130.000 lei. j 
Tot în Petroșani, mai ? 
sînt prevăzute pentru as - t 
fâltare străzile Gelu și 
Decebal (lîngă apa Ma- \ 
leii în dreptul pieții), lu- i 
crări cu o valoare totală ,> 
de 200.000 lei, apoi mo- / 
dernizarea străzii Institu- < 
tului, asfaltarea rețelei • 
de străzi noi din caftie- j 
rul Livezeni. Va conți- "j 
nua, de asemenea, asfal- 1 
tarea șoselei Petrila — / 
Lonea. )

Se amenajează noi spații școlare
An de an, în orașul 

Lupeni se dezvoltă spa
țiul destinat școlilor, spre 
a se asigura îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
învățătură pentru copiii 
oamenilor muncii. Odată 
cu începerea noului an 
școlar își va deschide 
porțile o nouă grădiniță 
de copii care va fi ame
najată în clădirea fostu
lui club al Filaturii Lu
peni. Școlii elementare de

7 ani nr. 2 i-a fost re- r 
partizat încă un local în ( 
apropiere, în care vor fi (j 
amenajate săli de clasă. *, 
La școala din Bărbăteni ji 
se vor face de asemenea S 
amenajări. La toate ce- !• 
lelalte școli din localitate ? 
s-au luat măsuri pentru ( 
reparații și amenajări ast- f 
fel ca în noul an școlar, ( 
ele să găzduiască în cele \ 
mai bune condițiuni miile > 
de elevi din oraș. -

♦♦♦••»------
nou un bilanț care umple de mîn- ț 
drie inima oricărui om : deschide-,'f 
rea și redeschiderea de mine not 7 
cum, sînt cele de la Uricani, Vul- ( 
can, Cimpa I și II ; întemeierea (, 
pe malul Jiului a minunatei cen- *. 
trale termoelectrice de la Pa- Ș 
roșeni; darea în folosință a unor 
secții de preparare a cărbunelui} 
la Petrila și Lupeni; a separa- (" 
țzez de la Vulcan; a morii 
barită și fabricii de oxigen de la (. 
Livezeni ; a fabricii de pîine din <" 
Petroșani.

Șirul realizărilor înscrise pe pa- \ 
nou continuă cu coloana în care J 
sînt înscrise realizările obținute f 
în domeniul social-cidtural: 5.130 ) 
apartamente construite, 854 locu- if 
ințe individuale, au fost date în « 
folosință 18 cămine pentru ne- 
familiști cu 4.168 locuri; două \ 
spitale la Lupeni și Petroșani ; 35 1 
săli de clasă ; Institutul de mine I. 
cu 935 locuri, 4 universități тип- ,1 
citorești, 5 cluburi și cinematogra- 6 
fe, Școala populară de artă, zeci < 
de kilometri d„e șosele asfaltate л 
și modernizate, de rețele electrice S 
noi, de rețele noi de apă.

Oricît de mare și impunător ar 1 
fi panoul din piața Victoriei, el ? 
nu poate cuprinde tot ceea ce s-a < 
făcut în Valea Jiului în anii de- \ 
mqcrației populare. In primul \ 
tind pentru că nu ține pas cu \ 
timpul. Deși realizările amintite j 
pe panou par lucruri obișnuite — ( 
oamenii s-au obișnuit ca viața să ( 
li se schimbe din zi in zi în mai (' 
bine — cele trei luni cite au tre- ( 
cut de la afișarea lui — au în- j, 
semnat trei luni de înnoiri, de ) 
schimbări. Cifrele de pe panou !■ 
au îmbătrînit I La cifrele „vechi"- J 
mai trebuie adăugate altele noi : ( 
încă 250 apartamente predate ( 
plus alte 32 din Petroșani care ( 
mîine, poimîine vor găzdui tot \ 
atâtea familii; la mina Lupeni Ș 
a fost dat în folosință funicularul) 
4—5, casa nouă a puțului „Ște- 1 
fan" și instalația de degazificare. ?

C. MORARU <

(Continuare în pag. 3-a)

și comunistul Vasile ----= —4————   --------

Mwocă educativă intensă cu întreaga 
masă a tineretului!

șește și sarcinile de plan în ț 
• medie cu 30—40 la sută. ’ 
; IN CLIȘEU : Tovarășul Pro- *

---- -- -

O bună parte a colective
lor exploatărilor miniere și a 
celorlalte întreprinderi și ins
tituții din Valea Jiului o 
constituie tinerii. Urmînd 
exemplul comuniștilor, tinerii 
mineți, constructori, prepara
tori și din celelalte ramuri de 
activitate muncesc cu entu
ziasm pentru înfăptuirea sar
cinilor economice puse de 
partid, aducînd un aport în
semnat la sporirea producției, 
realizarea de economii și îm
bunătățirea calității produc
ției. Realizările pe care le-a- 
obținut tineretul Văii Jiului 
în primul semestru al acestui 
an, între care depășirea cu 
31.200" tone de cărbune a sar
cinilor de producție de către 
brigăzile de tineret de la ex
ploatări, realizarea a 2.298.200 
lei economii de întregul tine
ret, colectarea a peste 1.700 
tone de fier vechi de către 
brigăzile de muncă patrioti
că dovedesc cu prisosință c- 
ТЬтч -vș- шип® al tineretu
lui din Valea Jiului, hotărî- 
rea lui de a înfăptui sarci
nile trasate de partid.

Lucrările plenarei comite
tului orășenesc U.T.M. au

dezbătut cu deosebită aten
ție munca educativă desfă
șurată în rîridul tineretului de 
către organizațiile U.T.M., 
scoțînd în evidență folosi
rea diferitelor forme de e- 
ducare comunistă.

Rezultate bune au fost ob
ținute în desfășurarea învă-

de la minele Petrila, 
Aninoasa, Uricani, 

preparația Petrila și

Plenara comitetului 
orășenesc U. T. M.

Petroșani

șițămîntului politic U.T.M. 
în organizarea timpului liber 
al tineretului. Organizațiile 
U.T.M. și-au îmbunătățit pre
ocuparea pentru organizarea 
de adunări generale deschise 
și alte întruniri cu masa ti
neretului, prezentând în fața 
tinerilor diferite conferințe 
cu teme ca : cinstea de a fi 
membru al U.T.M., ce a dat 
regimul democrat-popular ti
neretului, viața și lupta eroi
lor uteciști etc.

In numeroase localități, la 
Lupeni, Vulcan și Petrila joi- 
le de tineret au fost mai bi
ne organizate. Organizațiiile

U.T.M. 
Lupeni, 
de la 
Filatura Lupeni au organizat 
concursuri “ 
la care 
tineri 
Merită 
acestor 
pentru 
cu cartea în rîndul tinerilor. 
De la începutul anului peste 
450 de tineri au obținut in
signa de „Prieten al cărții". 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani a avut în atenție 
organizarea de excursii pentru 
vizitarea de diferite orașe și 
întreprinderi din regiune și 
din țară. In cursul acestui 
an peste 3.000 de tineri au 
participat la excursiile orga
nizate de către comitetul oră
șenesc U.T.M.

Plenara, apreciind experien
ța dobîndită de unele organi
zații U.T.M. în folosirea di
feritelor forme de educare a 
tineretului, a scos în eviden
ță și faptul că numeroase 
forme educative sînt folosite

I. DUBEK

„Drumeții veseli" 
au fost atrași sute de 
mineri și muncitori, 
relevată preocuparea 
organizații U.T.M. 

intensificarea muncii

(Continuare în pag. 3-a)
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Gel mai „cunoscut" șofer
Шй МІШІІШВ ВЕРШ

(De secjia cizmărie a cooperativei „Jiul", care 
diritr-un spirit de economie, greșit înțeles, foloseș
te la reparații materiale de proastă calitate și de
șeuri).
„Sirmane ! Те-am purtat cinci luni 
Ртіш ploaie și noroi
Și devenisem prieteni buni,

Dar tălpile ți s-au tocit
De mult umblat
Te duc acum la pingelit,

Lai reparat".
La ăști pantofi tălpi să le pui
Poți meștere, ce zici ?
Cum nu, o să ți-i fac ca noi

Lasă-1 aici.
(Ș!-mi face la urechi discret 
Hreacunosoutul gest)
— Vino pe joi să-i iei, te-ștept

Cu rest.
laț joi leit-rootivul: — Vai! 
Așteaptă-mă puțin,
Mă duc să văd de-s gata, stai

Că-ndată vin.
îndată... Ore trec și eu
Stnt nevoit să plec
$1 tocmai miine ca să-i iau

Mai trec.
— Sînt gata^ Reparați frumos 
Și-,s din economii!
Acum poartă-i sănătos.

„Mersi".
Sărmane, două săptămîni 
Те-am mai purtat. Și-apoi 
Te-ai rupt în tălpi. Те-arunc de miine

Si alții noi.
IANCU CIULÎNU 

Petroșani

La rîu.

Deși nu-s decît două 
săptămîni de cînd a ve
nit la garaj, totuși nu 
există șofer să nu-1 cu
noască pe Ilea Traian. A 
făcut omul ce a făcut și 
în cîteva zile s-a și „evi
dențiat", că vorba ceea 
e greu să te faci cunos
cut prin fapte bune, pe 
cînd prin cele rele.,. Dar 
pe șoferul Ilea Traian de 
la I.C.O. Petroșani il 
cunosc nu numai colegii 
de garaj ci și foarte 
mulți cetățeni care au 
avut nenorocul să fie 
chiar numai pentru cîte- 
va minute „pasagerii lui“. 
Și cum să nu-1 ții minte 
și să-l cunoști dintr-o 
mie cînd se poartă cum 
nu se poate mai „ori
ginal". De pildă, la cîte
va zile de la sosirea sa 
la I.C.O., venind cu au
tobuzul din Petrila, l-a 
răsturnat puțin pe mar
ginea șoselei să-i încerce 
rezistența caroseriei și - 
curajul pasagerilor. Că 
s-au ales cîțiva cu zdrun
cinări sau contuzii asta 
nu contează pentru Ilea 
Traian. El nu a pățit 
nimic nici în timpul ac
cidentului și nici în ga
raj— Nu a trecut mult 
și la garaj au sosit cîteva 
reclamații din partea unor

călători, deși așa ceva 
nu prea se obișnuiește, 
cetățenii fiind sătui să 
tot reclame și să nu se 
ia măsuri (probabil că 
faptele lui Ilea Traian 
au depășit „obișnuitul"). 
E drept că a fost che
mat la conducere și i s-a 
atras atenția de cîteva 
ori, dar aceasta l-a bu
curat și mai mult pe Ilea, 
deoarece în felul acesta 
ieșea repede și complet 
din anonimat și în fața 
conducerii garajului.

Acum cîteva zile, mai 
precis la 19 iulie, Ilea 
Traian a ținut neapărat 
să fie cunoscut și în car
tierul de blocuri Live- 
?eni la cap de linie. Ce
tățenii s-au sesizat de 
faptul că în stație erau 
deja două mașini care 
veniseră după autobuzul 
iui Ilea dar el tot nu 
pleca. La observațiile 
călătorilor Ilea a dat „un 
adevărat spectacol al o- 
brăznicieî". Conducerea 
sesizată și de data aceas
ta l-a chemat „la or
dine" ca și pînă a- 
cum și— atît. După ase
menea „măsuri" cu sigu
ranță că Ilea Traian 'a 
deveni.. și mai cunoscut 
atit la garaj cît și pe 
traseu

M. D.
O-----------------

ȘTIAȚI CĂ...
• Lungimea pasului este de obicei egala cu ju

mătatea staturii omului, socotită pînă la Înălți
mea ochilor ?

• Focul chibritului se vede noaptea de la o dis
tanță de 1,5 km.?

• Focul țigării se vede noaptea de la o distanță 
de 0,5 km ?

• Umbra norului este în mod practic egală cu 
însăși lungimea norului; de aceea după mărimea 
ei se poate stabili dimensiunea norului.

meridian• Lungimea mijlocie a unui grad de 
este de — 111 km. ?

• Chibriturile se înmoaie înainte de excursie în 
parafină topită. Asemenea chibrituri scoase chiar 
direct din apă, se aprind 
prafață aspră ?

c Cantitatea de hrană
> raport direct cu energia

ușor, frecîndu-le de o su-

necesară unui om este în 
cheltuită de el ?

Vreți să petreceți o după-amiază plăcută? Vizitați ștrandul din 
t și soare.Petrila care și-a deschis porțile pentru amatorii de înnot

Veninul șerpilor — 
otravă și medicament

Cei mai mulți dintre noi, și în 
special femeile, preferă să în- 
tîlnească șerpi.,, expuși într-oi 
vitrină cu încălțăminte 1 Totuși, 
unii șerpi ne pot oferi în afară 
de frumoasă lor piele și veninul. 
Bineînțeles, nu prin intermediul 
unei mușcături, ci a unei fiole 
ce conține venin pulverulent sau 
solubilizat în apă glicerinată.

Veninul este secretat de către 
glandele salivare ale diferiților 
șerpi veninoși — cobra sau șar
pele cu ochelari, viperele, șarpele 
cu clopoței etc. Ei au citiva dinți 
din față mai mari și prezintă 
niște canale mici prin care se 
scurge veninul. Dar majoritatea 
șerpilor nu sînt veninoși și își 
ucid prada numai prin sugru
mare și zdrobire cu ajutorul în
tregului corp ce se strînge ca 
un cordon în jurul victimei și 
apoi o înghit, ajutîndu-se de 
dinți. Care este mai înfricoșător, 
șarpele care sugrumă sau cel ca
re mușcă ? Greu de răspuns, căci . 
veninul paralizează prada și o 
ucide în cele din urmă la fel de 
ușor ca și sugrumarea. In ge
nerai șerpii vînează ferindu-'se, 
hirișîndu-яе și apoi aruncîndti- 
se fulgerător asupra pradei. Șer
pii veninoși se năpustesc asupra 
cinului numai d«că sînt iritați, 
mușcătura lor fiind fatală dacă 
nu se intervine la timp. De la 
metodele primitive ale indienilor 
— arderea sau tăierea și scurge

Unde s-a aflat
Prin studierea resturilor u- 
specii de scoici găsite întrenor ,

valea Buzăului și valea Teleaje- 
nului, savanții noștri au ajuns 
la concluzia că în această re
giune se întindea cu 5.000.000 
de ani în urmă, un lac imens,

i

și a ye-rea din. rană a sîngelui 
ninului — s-a trecut la metode 
științifice. Omul a învățat să se 
apere de venin cu ajutorul... ve
ninului. Laboratoarele de specia
litate pregătesc vaccin împotriva 
mușcăturilor veninoase. Pentru 
aceasta se injectează cailor do
ze progresiv crescînde de venin 
și apoi se recoltează sîngele lor 
care conține o cantitate mare de 
anticorpi ce neutralizează veni
nul și salvează bolnavul de la 
inoarte dacă este injectat după 
puțin timp de la mușcătură.

Din veninul unei anumite spe
cii se prepară un medicament 
valoros. Veninul cu proprietăți 
terapeutice extras din glandele 
salivare ale cobrei Naja tripu- 
dians este o toxină cu acțiune a- 
supra sistemului nervos, și anu
me are proprietatea de a calma 
durerile pe o perioadă mai lun
gă. Se pare că veninul de cobră 
ar avea o acțiune anticanceroa- 
să„: dar lucrul acasta- nu a fost 
definitiv confirmat.

Veninul cobrei se administrea
ză în durerile cauzate de cancer, 
în nevralgii rebele și. alte trata
mente și în alte cazuri, cînd du
rerile sînt foarte puternice. Do
za de venin care pentru un șoa
rece cu greutatea de 25 g. este 
mortală, aduce alinare unui om 
bolnav.

Așa dar omul de știință a fă
cut din veninul-otravă. venin- 
medicament.

un imens lac
Oasele mari și măselele uriașe 
găsite în dealurile subcarpatice 
de lîngă satele Căiuți și Pra- 
lea, regiunea Bacău, s-au dove
dit a fi de la unele specii înru
dite cu mamuții, strămoșii ele
fanților de astăzi.

• Timpul 
frumos vine 

, de la răsărit, 
' nord-est, sud- 

est.
• Timpul u- 

, rît — vine de 
la apus, nord- 
vest, sud-vest.

MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ
Secția gospodărire a sfatului 

popular Petrila anunță mutarea 
pieții de cabaline, porcine, bovi
ne și de păsări de curte în in
cinta blocurilor din Lonea, pe 
spațiile verzi, rondurile și pelu
zele cu flori amenajate de loca
tarii blocurilor (bineînțeles mu 
pentru piața de orătănii).

Pentru restul animalelor pia
ța funcționează zilnic de dimi
neața pînă seara, iar pentru cai 
-— noaptea.

COMUNICARE
Serviciul de gospodărie al 

preparației Lupeni a găsit o me
todă originală de transformare 
a zilei în noapte... lăsînd becu
rile să ardă ziua în amiaza ma
re pe porțiunea dintre clădirea 
preparației și malul Jiului. Pen
tru lămuriri suplimentare a se 
adresa gospodarului preparației.

SE CAUTA...
...de către gestionarul magazi

nului 71, de foto-sport-muzică 
din Lupeni, un dispozitiv de mi- 
cro-înregistrare în catalog a ul
timelor noutăți de microdiscuri 
aflate în magazin. Cu ajutorul 
dispozitivului mult căutat ama
torii de muzică vor găsi cu ușu
rință micro-discurile preferate, 
iar gestionarul ar fi scutit de o 
muncă „In plus".

ANUNȚ
Șoferii care lucrează pe auto- 

bțizele I.C.O., ruta Lupeni — U- 
ricani și retur, anunță că la cap 
de linie, în Uricani, autobuzele 
stau (cu ușile deschise) la dis
poziția tuturor copiilor care... 
„pot învăța nestingheriți mese
ria de șofer".

Daunele pricinuite de amato
rii în ale autobuzelor nu vor fi 
trecute în contul șoferilor ci la„. 
degradări normale!

Am calatorii cu o bunicuța
Călătoream. Toate cele 8 lo

curi din compartiment erau o- 
cupate. Locul mi-era lîngă ușă, 
In stingă mea chicotea un că
lător. La stînga lui și-au ocupat 
locurile o bunicuță scundă cu 
părul alb ca laptele, cu nepoțe
lul ei — Puiu — despre care 
aflasem că terminase a Il-a și 
pleca să-și petreacă vacanța la 
bunici.

Strașnic nepoțel. N-am să-1 
uit multa vreme...

..Trenul gonea cu cel puțin 
90 km. pe oră. P’uiu vroia să 
privească pe geam.

— Nu-î voie. Te răcești — îi 
spune bunicuța mîngîindu-1 pe 
frunte. Se dezbrăcă de jerseul de 
lînă și-l acoperi cu el pe nepot. 
Scoase dintr-o servietă o perniță 
și-î așeză capul pe ea,

— Buni, mă string ghetele. — 
se tîngui copilul.

— Uite că te descalț.
Trenul se opri într-o stație. 

Copilul ridică capul dte pe pernă 
dorind să privească afară.

— Stai cuminte și dormi pui- 
șorule că trebuie să crești...

— Buni vreau apă !
Bunicuța mă privi rugătoare. 

Am în sacoșă o sticlă cu apă. 
Iau sticla și i-o întind copilu

lui. Cînd o pune la gură, Puiu, 
se strîmbă.

— E caldă. Vreau apă rece.
Bunicuța mă privi din nou ru

gătoare.
— Vă rog să nu vă supărați. 

Așa sînt copiii. Vreți să între
bați la vagonul „Li“ dacă are 
răcoritoare.

Am parcurs șapte vagoane dus 
și întors să-i aduc puștiului un 
suc de lămîie. Am făcut apoi 
cale întoarsă ca să duc sticla 
înapoi. Cînd m-arn reîntors în 
compartiment l-am auzit pe Puiu 
tînguindu-se :

— Mi-e cald...
— Vă rog să deschideți puțin 

ușa — mă rugă din nou buni
cuța.

Au mai trecut cinci minute.
—- Mi-e frig... —, îl aud pe 

Puiu smorcăind.
— Copilului îi e frig — îmi 

spuse bunicuța — cu o privire 
care mi-a dat de înțeles că tre
buia sa închid ușa. Privirea ei 
alunecă apoi pe fața copilului 
mîngtind-o.

Puiu își întinse amîndouă 
mîinile, o apucă pe bunicuță du
pă gît aplecînd-o cu urechea la 
buzele lui :

— Buni, dumneata de ce nu 
dormi cînd călătorești ?

— Pentru că îți port de grijă.
— Culcă-te bunicuțo...
Femeia cu părul cărunt ne 

privi pe rînd. Unul din tovară
șii de drum citea „Contempora
nul", un soț cu soția se ospă
tau, altul căuta cine știe ce în 
„Mersul trenurilor".

— Dacă nu vă supărați... v-ași 
ruga să stingeți lumina. Copilul 
trebuie să doarmă.

I-am cercetat cu privirea pe 
cei din compartiment și am stins 
lumina fără să mai zic o vorbă. 
Am încercat să adormim.

Puiu s-a ridicat tiptil în ca
pul oaselor și mi-a spus aproa
pe răstit:

— Mi-e cald, deschide gea
mul 1

l-am îndeplinit hatîrul de mila 
, bunicuței care adormise „tun".

P. S. Nu vă mai spun în ca
pul cui s-au spart oalele cînd 
s-a deșteptat ea și l-a văzut pe 
nepoțel la geamul deschis nu- 
mărînd stîlpii de telegraf care i 
alergau prin față.

Ii aud parcă și acum vorbele 
de ocară :

— Ești om în toată firea ! De 
ce te iei după mintea unui co
pil ?...

M. CONSTANTIN
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In loc de răspunsuri la chemare 4
4
4

întrecerii tot mai vie !
J N-au trecut nici două săptă- 
J mîni de cînd Sfatul popular al 
î orașului Vulcan a lansat o che- 
î mare la întrecere către toate
* sfaturile populare din Valea
* Jiului avind ca obiective, prin-
* tre altele, mobilizarea cetățeni- 
J lor ia acțiunile de
Îțare a localităților 

părut răspunsuri.
J In afară de cele
* ciale. trimise de sfaturile popu- 
« laie din Valea Jiului celui din 
! Vulcan, prezentăm cîteva, care, 
♦ deși 
• mai

înlrumuse 
și au și a-

scrise, ofi-

nescrise, sînt totuși cele 
bune răspunsuri.

unde a plecat drapelul
aceeași zi în care Sfatul

: De
• In
« popular al orașului Petrila a 
J primit chemarea adresată de
• cel din Vulcan, a și pornit făs- 
« punsul către Sfatul popular al 
I orașului regional Petroșani, 
f Din conținutul răspunsului se
♦ poate vedea că la Petrila exis- 
I П o hotărtre unanimă de a re- 
fcftștiga drapelul „Pentru cea
♦ mai frumoasă localitate" pe ca- 
î re l-au „dat" nu de mult. In- 
j tre acțiunile care vor fi inițiate
♦ și duse la bun sfîrșit, răspun- 
ț sul la chemare consemnează : 
I construirea școlii din Răscoala 
, prin muncă voluntară, acțiune 
J începută deja sîmbătă; con-
• struirea a două poduri în Cim- 
*pa prin contribuție voluntară
Își altele. La aceste acțiuni de

putății au și mobilizat cetățe-

tățeni, oameni ai muncii cu di
ferite probleme. Acum cîteva 
Zile a venit tovarășa Arhip Ma
ria, deputată în circumscripția 
nr. 5, cartierul Livezeni. Cei de 
țață au fost surprinși de inte
resul cu care deputata vorbea 
deepre semințele de iarbă : „Nu 
știu de unde, dar musai să duc 
duminică în cartier ctteva ki
lograme de semințe. Știți bine 
că la noi. la cartierul Live
zeni, în fiecare duminică oame
nii au ieșit la amenajarea spa
țiilor verzi dar acestea rămîn 
tot negre pentru că nu avem 
iarbă". Cei de la sfat nu au 
avut încotro. Au expediat o 
nouă adresă la Deva pentru ur-

♦

*

♦
I

4
4••
4
4
:
4
4♦___  _ ♦

gentarea trimiterii celor 500 kg. !.......   - — • - ■ 4
4*
♦

semințe de iarbă. Cetățenii, mo
bilizați de deputății lor harnici, 
ca Mărăscu Virginia, Cîmpeanu 
Maria, (cartierul Llvezenl), Do- 
brică Marin. Deleoreanu Nico- 
lae, (cartierul Dimitrov) au în
ceput să „serie" prin fapte răs
punsul la chemarea celor din 
Vulcan : cartierele devin din zi 
în zi mai frumoase.

(Urmare din pagina l-a)

lor 
nu 
’ea 
de

♦ nii pentru realizarea lor. 
j pildă, duminică dimineața
♦ Răscoala au sosit 14 zidari 
« Petrila, care, împreună cu __ 
J tenii au și turnat fundația noii 

.* școli. Podurile ce încadrează 
! magazinul alimentar din Cim- 
! pa sînt deja terminate. In car-
♦ Here deputății mobilizează zil-
♦ nic cetățenii la acțiuni de în- 
t frumusețare. Sfatul popular din 
J Petrila este hotărtt să cîștige
♦ din nou drapelul de fruntaș.

De 
la 

din 
să*

І

4 
I 
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4

♦ 
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♦
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♦

♦
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♦
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Semințele de Iarbă — 
o problemă

La secția organizatorică

♦

♦
♦ La secția organizatorică a
♦ Sfatului popular orășenesc Pe-
I troșani vin zilnic deputați, ce-
44 4 4 444 44 4 <4 4 X<44444 4<4 44 44<

NOUL DIN

In fața alegătorilor
De cîteva zile au început dă

rile de seamă ale deputaților 
prezentate semestrial în fața a- 
legătorilor. Răsfoindu-le îți poți 
face o imagine clară asupra 
realizărilor însemnate obținute 
de cei mulți în frunte cu aleșii 
lor. Iată de pildă un proces 
verbal încheiat la Vulcan cu 
prilejul adunării pentru darea 
de seamă a deputatului Vasile 
Beteringhe. Intre altele sînt 
consemnate acțiuni ca : instala
rea iluminatului pe strada Gă
rii. canalizarea străzii V, Ale- 
csandri, amenajarea spațiilor 
verzi atît la blocurile din Vul
can cît șl la cele din Paroșenî , 
etc. j

Dările de seamă ale deputa- * 
Iilor prezentate în fața alegă- * 
forilor sînt o oglindă a ceea ce • 
s-a înfăptuit, de cetățeni, de a- * 
legători, în frunte cu deputății; î 
și s-au înfăptuit într-adevăr ♦ 
multe. !

D. M1HA1L

OBIȘNUIT
(Urmare din pag. l-a)

й minei; le Uricani a fost termi
nale construcția grupului de silo- 
guri și a unui puț metalic.

Panoul nu reflectă prezentul și 
viitorul bogat in fapte și trans
formări. E oricum panou fi nu 
un,., cronicar care să însemneze 
noutățile cotidiene. Dar e bine, 
să se ft ie că la realizările cunoscu
te prin cifrele de pe panou se 
vor adăuga pînă la Ziua mineru
lui încă 92 de apartamente care 
wr fi predate oamenilor muncii 
de la Lupeni și Vulcan, că pînă 
în toamnă spațiul de școlarizare 
va fi mărit cu încă 3 școli cu 
cite 16 săli de clasă și două la-

uuatoare fiecare care-s in cons
trucție la Petroșani, Lonea și Uri
cani. Și studenții Institutului vor 
primi cadouri în toamnă : un că
min cu o capacitate de 350 locuri, 
o cantină pentru 600 persoane. 
S-a turnat de pe acum fundația 
unui amfiteatru fi a unui grup 
de S laboratoare.

Oamenilor muncii din Valea 
fiului le-a intrat in singe „noul'1, 
ei s-au obișnuit să afle în fiecare 
Zi că in cutare loc munca rodnică 
d întemeiat o construcție indus
trială sau social-culturală. Noul 
se integrează minunat în viața o- 
btșmată făcînd'o din ce în ce 
mai plină de frumuseți, de bucu
rii și de satisfacții.

■ imun-

de partid, sindicat și U.T.M. 
ne putem aștepta la obți ne
rezultatelor scontate. înainte 

a se ridica pe locul fruntaș, 
mina Petrila avea unele sectoare
care nu-și îndeplineau sarcinile 
de plan, avea multe brigăzi care 
rămîneau lună de lună în urmă. 
După ce organizațiile de bază 
și comitetul de partid al minei 
au analizat temeinic cauzele ră- 
mînerii în urmă, după ce s-au 
luat măsurile tehnico-organizato- 
rice necesare, după ce s-au re
partizat comuniștii în așa fel 
înctt el să fie prezenți în toate 
locurile hotărîtoare, în toate bri
găzile și schimburile, s-a reușit 
ca munca politică să cuprindă 
întreaga masă de mineri, s-a 
reușit ca toate sectoarele și ma
rea majoritate a brigăzilor să-și 
îndeplinească și depășească pla
nurile de producție. Această ex
periență a confirmat că întrece
rea socialistă dă rezultate nu
mai atunci cînd fiecare partici
pant are condiții să-și foloseas
că din plin toată energia pentru 
a-și îndeplinii angajamentul luat 
și cînd își vede cu proprii săi 
ochi rodul muncii depuse — rod 
care îl întărește conștiința că 
prin aceasta își aduce aportul la 
cauza întregului popor.

In întrecerea ce se desfășoară 
în Valea Jiului pentru sporirea 
producției și productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea calită
ții și reducerea prețului de cost 
al produselor s-au ridicat în pri
mul semestru al anului sute de 
fruntași cu care ne putem mîn- 
dri. Cu cît vcm avea mai mulți 
oameni ai muncii care se vor ri
dica la nivelul lor. cu atît vor 
crește succesele obținută în în
treprinderile noastre. Exemplul 
viu al fruntașilor, experiența lor 
trebuie larg popularizată pentru 
a fi însușite de un număr cit 
mai mare de muncitori.

Din păcate în această privință 
avem încă neajunsuri. Cu toate 
că rezultatele obținute pe bazin 
în sectorul carbonifer sînt bune, 
avem exploatări care n-au reali
zat toți indicii, avem sectoare și 
un număr destul de mare de bri
găzi care nu-și realizează pla
nul, In primul semestru exploa
tările miniere Lonea și Aninoa- 
sa n-au realizat randamentul pla
nificat decît îni proporție de 99,1 
la sută, iar exploatarea minieră 
Lupeni în proporție de 99,6 la 
sută. Nesatisfăcătoare sînt rezul
tatele obținute în primul semes
tru de colectivele minelor Lupeni 
și Lonea în ceea ce privește pre
țul de cost. Colectivele unor sec
toare obțin rezultate nesatisfăcă- 
toare în ceea ce privește calita
tea cărbunelui.

Lipsuri serioase există pe șan
tierele de construcții din Valea 
Jiului, care în primul semestru 
r>au îndeplinit planul valoric 
decît în proporție de 89,9 la su
tă, iar în ceea ce privește pla
nul fizic n-au predat decît 124

apartamente din cele 304 prevă
zute. Șantierul Lupeni a depășit 
indiclele prețului de cost cu 11,61 
la sută, iar cel din Petroșani cu 
11,2 la sută.

Cauzele, desigur, sînt mai 
multe: slaba aprovizionare cu 
materiale, preocuparea scăzută 
pentru ridicarea nivelului de ca
lificare a muncitorilor, neprimi- 
rea la timp a documentațiilor 
etc. Fără îndoială însă că una 
din cauzele esențiale ale acestei 
stări de lucruri este și slaba 
preocupare a unor organizații de 
partid și de sindicat pentru or
ganizarea întrecerii socialiste, 
subaprecierea de către unii a 
rolului important pe care-1 are 
întrecerea socialistă în mobiliza
rea muncitorilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. •*'

Mima Lupeni ne oferă un e- 
xemplu cît se poate de conclu
dent în această privință. Luni 
de-a rîndul colectivul acestei mi
ne a obținut rezultate nesatisfă
cătoare în îmbunătățirea calită
ții cărbunelui. Unii tovarăși din 
conducerea exploatării și chiar 
din comitetul de partid și sindi
cat își formează părerea greșită 
că sarcina de calitate este prea 
mare și nu poate fi realizată. 
Iată însă că în luna mai, la a- 
ceastă mină, din îndemnul orga
nizației de partid cîteva brigăzi 
au luat hotărirea de a-și însuși 
prețioasa inițiativă a minerilor 
din Teliuc. In scurt timp lozinca 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butait pentru șist" a devenit o- 
biectivul de luptă al majorității 
brigăzilor de mineri. Organiza
ția de partid, sindicatul, condu
cerea minei au sprijinit această 
inițiativă. N-a trecut mult timp 
și s-au cules și primele roade 
ale ---- ------------ ’ '----
nie, 
trat
șist 
rrws 
jamentul — și s-au extras tot
odată peste plan 2400 tone căr
bune de calitate bună. Trebuie

acestei munci. In luna iu- 
pe exploatare, s-a înregis- 
o scădere a procentului de 
cu două puncte față de ad- 
— ceea ce depășește anga-

totuși arătat că șiiti, prezent L 
mina Lupeni numai >drca« 60 la 
sută dini muncitori, tehiricîeni și 
ingineri sînt antrenați în între
cerea socialistă și doar o treime 
în întrecerea pe profesii.

Cu nimic nu poate fi justifi
cată tendința de automulțumire 
care se manifestă la conducerile 
unor unități industriale cum este 
căzui minei Aninoasa, întreprin
derii forestiere Petroșani și al
tor unități, care se declară sa
tisfăcute cu rezultatele obținute; 
considerînd că este suficient da-1 
că se realizează ciîțiva din fndi- 
cii principalii sau dacă se obțin, 
realizări cu ceva mai bune decît 
cele anterioare. Mina Aninoașa, 
din cauză că nu s-au luat la timp; 
măsuri eficace pentru îmbunătă
țirea transportului, este rămasă 
mult în urmă cu îndeplinirea an
gajamentului anual la cărbune,' 
iar I. F. Petroșani cu realizarea 
angajamentului la economii. Au- 
tomulțumirea, lipsa de operativi
tate în luarea măsurilor care să 
prevină rămînerea în urmă tre
buie să fie combătute cu toată 
tăria ori unde s-ar manifesta.

Alături de întregul popor, oa
menii muncii din Valea Jiului se 
pregătesc în prezent să întîmpi- 
ne două sărbători scumpe. Ei saj 
străduiesc ca în cinstea celei dei 
a 17-a aniversări a eliberării pa
triei și a Zilei minerului să ob
țină realizări tot mai mari, care 

I să oglindească pe deplin dragos
tea lor fierbinte față de patrie,; 
hotărirea neclintită de a înde
plini întocmai sarcinile trasate 
de partid. Acestor străduințe tre
buie să le corespundă preocupa- 

i rea sporită din partea organiza-, 
* țitlor de partid, sindicatelor șl a 

conducerilor minelor, întreprin
derilor și șantierelor pentru a; 
ridica nivelul organizării și des-

> iușurării întrecerii socialiste,
Lupta pentru titlul de fruntaș, 

este deschisă pentru toți. Săi 
desfășurăm cu însuflețire ațeastăi 
luptă! Flacăra întrecerii să ardă 
tot mal vie în fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă!

.O--------------—

Muacă educativă intensă cu întreaga masă
(Urmare din pag. l-a)

sporadic. Multe acțiuni interesante, 
apreciate de tineri, sînt abandona
te. La începutul acestei primăveri, 
comitetul U.T.M. al minei Uri
cani, de pildă, a organizat mai 
multe „Duminici ale tineretului". 
In aceste zile tinerii au partici
pat la acțiuni obștești pentru în
frumusețarea localității, сиге au 
fost urmate de reuniuni tovără
șești, seri distractive etc. Deși a- 
pretiate de sute de tineri, în ulti
mele luni „duminici ale tineretu
lui" nu s-au mai organizat de că
tre comitetul U.T.M. In Uricani, 
Lonea, Petroșani nu sînt organizate 
cu regularitate nici joile de tine
ret. Munca cu cartea, dezvoltarea 
dragostei tineretului față de lite
ratură în întreprinderile „6 Au
gust", U.R.U.M.P., preparația Pe- 
trila, minele Vulcan și Uricani, 
sînt privite, de asemenea, cu su
perficialitate de către organizațiile 
U.T.M. In aceste unități puțini ti
neri au obținut insigna de „Prieten 
ăl cărții".

O slabă preocupare au avut oi*

a tineretului!
ganizațiile U.T.M., mai ales cele 
din localitățile Petroșani, Uricani, 
Aninoaee și Petrila pentru atrage
rea tineretului la activitatea for
mațiilor cultural-artistlce.

înlăturarea lipsurilor din mun
ca cultural-educativă trebuie să 
devină o preocupare de seamă 
pentru organizațiile U.T.M., a ce
rut plenara comitetului orășenesc 
U.T.M. Organizațiile U.T.M, să 
întreprindă acțiuni educative varia
te, atractive cu Întreaga masă a 
tinerilor. Munca educativă să ai
bă drept obiectiv îmbogățirea cu- 
noștiințelor politice ale tinerilor, 
mai ales privind trecutul de luptă 
ai partidului și poporului nostru, 
realizările regimului democrat 
popular, dezvoltarea atitudinii noi, 
socialiste la tineri față de muncă, 
față de viața în societate. In acest 
scop trebuie folosite adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.M., 
joile tineretului, întrunirile, simpo
zioanele.

In încheierea lucrărilor plenarei

a luat cuvîntul tov. Vîjdea Gheor- 
ghe, secretar al Comitetului oră- 

- șenesc de partid Petroșani. Tov.
Vîjdea a vorbit despre sarcinile 
ce revin organizațiilor U-T.M. în 
privința educării comuniste și cul
turalizării maselor de tineri. Vor
bitorul a indicat organizațiilor 
U.T.M. să acorde mai multă aten
ție folosirii literaturii, presei de 
partid și a muncii culturale în 
educarea tinerilor, să cuprindă în 
activitatea formațiilor cultural-ar- 
tiitice marea masă a tinerilor. Sar
cini importante stau și în fața or
ganizațiilor U.T.M. din școli, a re
levat tov. Vîjdea. Mediocritatea, 
notele de limită obținute de unii 
elevi din școlile medii reflectă 
munca educativă nesatisfăcătoare 
desfășurată de organizațiile U.T.M. 
în rîndul elevilor.

înfăptuind măsurile stabilite de 
plenara comitetului orășenesc 
U.T.M. pentru intensificarea ac
tivității lor politico-educative, or
ganizațiile U.T.M. vor contribui și 
mai mult la sporirea ‘aportului 
tineretului la înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid. I

Din activitatea comitetului orășenesc 
Petroșani

In perioada primului semestru 
al anului 1961, comitetul oră
șenesc A.R.L.U.S. a popularizai 
prin numeroase conferințe ac
țiunile de pace întreprinse de' 
U.R.S.S.

De asemenea printr-un număr 
însemnat de recenzii, seri lite
rare, simpozioane și prezentări 
de cărți a fost popularizat chi
pul omului sovietic, constructor, 
priceput al comunismului. Prin
tre acestea se pot aminti recen
ziile la cărțile „Tînăra gardă", 
„Infrîngere", „Cărările gloriei" 
etc.

Din inițiativa biroului regio
nal A.R.L.U.S. s-a organizat în 
luna iunie, în orașul Vulcan, 
Ziua prieteniei romîno-sovietice 
dedicată minerilor de la mina 
Kosmodemianskaia din bazinul 
carbonifer Donbas. Această zi a 
constituit o adevărată sărbătoa
re. Cu acest prilej în localitatea 
Vulcan au avut loc o serie de 
manifestări cultural-sportive la 
care au participaf-5600 de tineri! 
și oameni ai muncii. Tot cu a- 
cest prilej minerii din Vulcan 
au întocmit' un album cu aspecte 
dlin munca și viața lor nouă pe, 
care l-au trimis minerilor din | 
Donbas.

Asemenea acțiuni întăresc și ; 
mai mult legăturile de prietenie < 
și colaborare dintre minerii Văii; 
Jiului șl minerii sovietici.

A.R.LU.S,
De la începutul acestui an, 

Comitetul orășenesc A.R.L.U.S. 
din Petroșani și-a orientat ac
tivitatea spre o largă populari
zare a succeselor obținute de 
oamenii sovietici pe drumul con
struirii comunismului. In acest 
sens s-a tinut o mai strînsă le
gătură cu cele 25 de comisii 
A.R.L.U.S. din marile întreprin
deri și instituții din Valea Jiu
lui. Cu ajutorul comitetului, a- 
cestea au organizat un ciclu de 
expuneri cu temele: „Experiența 
minerilor sovietici din industria 
carboniferă" — la care au parti
cipat peste 500 de mineri, teh
nicieni și ingineri —, „Experien
ța sovietică în problemele pro
tecției muncii în subteran" și 
„Succesele obținute în săparea 
puțurilor prin folosirea metode
lor speciale de lucru". Această 
expunere a fost însoțită de un 
bogat material documentar adus 
din U.R.S.S. de la Combinatul 
carbonifer Donbas.

Realizările înregistrate de teh
nica sovietică au fost populari
zate la toate exploatările minie
re din Valea Jiului printr-o ex
punere pe tema „Știința și teh
nica sovietică în avangarda teh
nicii mondiale". La aceste expu
neri au participat 1640 de oa
meni ai muncii.

„Zborul omului în cosmos" a 
constituit tema a 25 conferințe 
la care au participat 5.000 de 
oameni ai muncii din Valea Jiu
lui.

BEN1SCHEK MIHAI 
secretar al Comitetului orășenesc 

A.R.L.U.S. Petroșani
-------------------O-----------------

Pentru înfrumusețarea comunei
înfrumusețarea comunei stă în 

Centrul preocupărilor locuitorilor 
din Iscroni, Ej ș-au străduit ca 
pe terenurile virane să amena
jeze ronduri cu flori care să în
frumusețeze aspectul comunei. 
Așa de exemplu, din inițiativa 
comitetului de femei din locali
tate s-eu organizat acțiuni pa
triotice la care au participat

peste 500 de femei prestînd 2180 
ore de muncă. Prin aceste ac
țiuni s-ац amenajat ronduri de 
flori pe terenul viran din fața 
școlii și în fața locuințelor mun
citorești. Peste tot s-au plantat 
apoi flori și pomi decorativi. E- 
conpmiile realizate prin munca 
depusă se ridică la circa 5.400 
lei.
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EVENIMENTELE DINConferința de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoțiene

GENEVA 21 (Agerpres).
In ședința restrînsă din 20 iu

lie a conferinței pentru regle
mentarea problemei laoțiene au 
fost incluse pe ordinea dfe zi a 
conferinței următoarele probleme ;

1. Forma documentelor.
2. Preambulul declarației (de

clarațiilor) cu privire la neutra
litatea Laosului.

3. Obligații comune cu privi
re la recunoașterea și respecta-

rea unității, suveranității, inde
pendenței și neutralității Laosu
lui.

După cum s-a aflat, partici
pant 1a conferință au discutat 
prima problema și au hotărît să 
amîne examinarea ei; pînă la cu
noașterea părerii guvernului de 
coaliție al Laosului.

După adoptarea acestei hotă- 
rîri ședința și-a încheiat lucră
rile.

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

Cuba se pregătește în vederea 
sărbătorii sale nafionale

angajamentelor luate în cinstea 
aniversării revoluției.

Cei aproximativ 70.000 con
structori cubani cărora le revi
ne acum sarcina de cinste de a 
construi noi uzine, fabrici, școli, 
spitale, de a asigura populației 
locuințe bine amenajate, își în
deplinesc angajamentele. Pînă 
la 26 iulie ei vor da în exploa
tare peste 300 de noi construc
ții, printre care 12 spitale să
tești, nouă poduri, aproximativ 
200 școli, 1.500 de apartamente 
de locuit, drumuri și șosele.

Pînă la sifîrșitul anului, în o- 
rașele și satele Cubei vor fi con
struite 20 mari magazine, sute 
de instalații frigorifere, 7.000 a- 
partamente etc.

Anul acesta Ministerul Lucră
rilor Publice învestește în1 con
strucții 180 milioane pesos, cte 
două ori mai mult decît în anul 
trecut.

HAVANA 21 (Agerpres).
Cuba se pregătește în vederea 

sărbătorii sale naționale — cea 
de-a 8-a aniversare a eroicului 
asalt al fortăreței Moncada, de 
la 26. iulie 1953. In țară dom
nește un puternic avînt în mun
că. In fabrici și uzine, în coope
rativele agricole și gospodării 
agricole de stat, în transporturi 
și pe șantierele de construcție 
se desfășoară în-trecerea pentru 
îndeplinirea înainte de termen a

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

OSLO. Fără a da nici o ex
plicație, autoritățile norvegiene 
au refuzat să acorde lui A. Me- 
resiev, Erou al Uniunii Sovietice, 
viza de intrate în Norvegia, un
de a fost invitat de Asociația 
veteranilor norvegieni ai mișcă
rii de rezistență împotriva co
tropitorilor hitleriști. In cercurile 
locale se exprimă nedumerirea 
în legătură cu această hotărîre 
a autorităților.

TUNIS. La 20 iulie guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria 
a dat publicității un comunicat 
în> care se declară dispus să a- 
co»de ajutor în oameni și mate
riale în „lupta pe care o duce 
poporul frate al Tunisiei pentru 
eliberarea Bizertei.

CAIRO. Președintele Nasser a 
emis la 20 iulie un decret prin 
care se naționalizează toate băn
cile și societățile de asigurări de 
pe teritoriul Republicii Arabe 
Unite.

LONDRA. La 20 iulie în Ca
mera Comunelor deputatul labu
rist William Warbey a propus 
primului ministru Macmillan să 
ia inițiativa în ceea ce privește 
organizarea pregătirilor prelimi
nare pentru convocarea unei con
ferințe la nivel înalt, cu partici
parea Uniunii Sovietice, pentru, 
discutarea problemei germane și 
a problemei Berlinului occiden
tal.

LONDRA. Potrivit datelor 
preliminare publicate de Minis
terul Muncii din Anglia la în
ceputul lunii iulie in Anglia s-au 
înregistrat 258.500 șomeri.

----- O-----

Deficitul bugetar 
al S. U. A.

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 20 iulie Douglas Dillon, 

ministrul de finanțe și David 
Bell, directorul bugetului fede
ral al S.U.A., au anunțat într-o 
declarație comună că deficitul 
bugetar al Statelor Unite în 
cursul ultimelor 10 lunii s-a ri
dicat la 3.900.000.000 dolari.

Această cifră este mai mare 
decît previziunile oficiale ante
rioare. Acum o lună Dillon de
clarase că deficitul pe anul fis
cal curent va fi sub trei mili
arde de dolari, în timp ce Beli 
precizase chiar un deficit de nu
mai 2.200.000.000 dolari.

Potrivit declarației comune, 
deficitul bugetar este mai ridi
cat deoarece „efectele, recesiunii 
economice recente asupra veni
turilor și cheltuielilor bugetare 
au fost mai mari decît era de 
așteptat". 
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Salvador 
arestări 
partidului

Junta reacționară din Salvador 
Intensifică teroarea 

antidemocratică
SAN SALVADOR 21 

preș).
Potrivit 

Reuter, în 
poliția din 
numeroase 
membrilor 
De asemenea poliția a perche
ziționat mai multe sedii locale 
ale partidului comunist și a 
confiscat și distrus lucrări ale 
clasicilor marxism-leninismului.

In aceeași seară au fost ares
tate numeroase persoane bănuite 
că sprijină activitatea comuniș
tilor.

Noua ofensivă antidemocratică 
a fost dezlănțuită pentru a pre
veni organizarea unor mitinguri 
și demonstrații de masă în spri
jinul revoluției cubane cu ocazia 
zilei de 26 iulie, aniversarea ata
cului forțelor revoluționare con
duse de Fidel Castro împotriva 
fortăreței Moncada.

Cresc prețurile alimentelor în Japonia
produsele alimentare, combusti
bil și materiale de construcții.

★
TOKIO 21 (Agerpres).
Sindicatul minerilor de la so

cietatea carboniferă „Ube Kod- 
zan“, care numără 5.000 de mem
bri, a declarat grevă la 20 iulie.

Muncitorii cer ca administra
ția societății să le plătească a- 
jutoare în legătură cu scumpirea 
costului vieții.

TOKIO 21 (Agerpres).
De cinci săptămîni, în Japo

nia se înregistrează o creștere 
continuă a prețurilor cu ridica
ta la mărfurile de larg consum.

După cum s-a anunțat la 20 
iulie, indicele prețurilor a și 
crescut cu 69,4 puncte în com
parație cu nivelul prețurilor din 
1950. (Se ia 1 drept 100). S-au 
majorat în special prețurile la

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

50 baze americane pe teritoriul panamez 
dincolo de zona canalului

PANAMA CITY 21 (Agerpres).
Armata americană a ocupat 

peste 30 de puncte pe teritoriul 
statului Panama dincolo de li
mitele zonei, Canalului! Panama 
și a creat pe aceste locuri baze 
militare. Această situație este 
dezvăluită într-o declarație dată 
publicității de Asociația studen
țească a facultății diplomatice 
de la Universitatea națională 
din Panama.

TUNIS 21 (Agerpres).
Situația din regiunea Bizerta 

continuă să se agraveze. In pre
zent au loc adevărate operațiuni 
militare. Guvernul tunisian a a- 
nunțat în dimineața zilei dfe 21

LONDRA 21 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la 20 iulie la 

postul de televiziune din Londra 
T. Slim, ambasadorul Tunisiei în 
Anglia, a declarat că tunisienii au 
deschis focul la Bizerta abia după 
ce francezii începuseră să tragă.

Tunisia, a subliniat el, a averti
zat Franța că orice încercaire 
a trimite noi trupe la Bizerta

Poporul tunisian este sigur de victoria 
sa finală

de
va

ROMA 21 (Agerpres).
La 20 iulie a sosit la Roma 

pe calea aerului, venind din Tu
nis, reprezentantul permanent al 
Tunisiei la O.N.U., M. Slim, ca
re se îndreaptă spre New York 
unde va participa la ședințele. 
Consiliului de Securitate. Pe ae
roportul din Roma el a 
rat ziariștilor că aviația 
nuă să bombardeze nu 
obiectivele militare ci și 
lația pașnică din satele 
siene din apropierea Bizertei.

„Guvernul Tunisiei, a decla
rat Slim, a hotărît să rupă re
lațiile diplomatice cu Franța

decla- 
conti- 

numai 
popu- 
ttmi-

Și

Guvernul francez refuza 
cu încăpățînate cererea 

legitimă a Tunisiei
PARIS 21 (Agerpres).
Couve de Murville, ministrul 

Afacerilor Externe al Franței a 
prezentat la 20 iulie în fața A- 

”. ' i o expunere cu
externă a gu-

dunării Naționale 
privire la politica 
vernului.

Referindu-se la 
siei ca Franța să 
ei militară de la Bizerta, Couve 
dte Murville a proferat amenin
țări la adresa poporului tuni
sian, declarînd încă odată că 
Franța „va lua contramăsuri". 
In același timp, el a declarat că 
guvernul francez refuză să în
ceapă tratative cu guvernul tu
nisian.

După cum au subliniat observa
torii politici care au fost prezenți 
la ședința Senatului, șeful guver
nului francez a încercat să dega
jeze guvernul de răspunderea pen
tru actualul conflict din cauza Bi- 
zertei și a lăsat să se înțeleagă că 
Franța intenționează 
să mențină baza de 
pofida voinței clar 
poporului tunisian.

cererea Tuni- 
lichideze bazai

cu orice preț 
la Bizerta, 
exprimate

în 
a

- După cum relatează agenția 
Prensa Latina, în această decla
rație se arată că bazele ameri= 
cane amplasate în diferite re
giuni ale țării sînt destinate in
stalațiilor pentru rachete, stații
lor de radiolocație, precum și 
depozitelor de armament și ma
terial militar. Pe teritoriul aces
tor baze nu este admis nici un 
panamez.

iulie că trupele franceze de la 
baza Bizerta, sprijinite de tan
curi, pătrund în orașul Bizerta. 
Anterior comandamentul francez 
a adtesat autorităților tunisiene 
un ultimatum cerînd evacuarea

fi considerată ca act de agresiune. 
Bizerta este „parte integrantă a 
Tunisiei".

La întrebarea de ce Tunisia nu 
a prezentat această problemă spre 
examinarea O.N.U. înainte de în
ceperea unui conflict armat, amba
sadorul a răspuns : „Pînă nu de 
mult noi așteptam din partea pre
ședintelui de Gaulle un cu totul 
alt răspuns și nu bombe".

cere tuturor prietenilor sinceri ai 
poporului tunisian să ne spriji
ne în aceste clipe grele. Sperăm 
că discutarea în Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a problemei 
agresiunii împotriva Tunisiei, 
prin care este amenințată pacea 
și securitatea în această parte 
a lumii, va opri pe cei care au 
ridicat mîna împotriva indepen
denței noastre naționale. Po
porul tunisian este sigur de vic
toria sa finală'*.

BIZERTA
Baza militară de la Bizerta, si

tuată în nordul Tunisiei, a fost 
construită de colonialiștii francezi 
cu 80 de ani în urmă, pentru a--și 
asigura controlul asupra coastelor 
Africii de nord cotropite de ei. Ea 
a jucat un rol important în primul 
că și în cel de-al doilea război 
mondial. După înfrîngerea Germa
niei hitleriste, Bizerta a devenit 
una din principalele baze militare 

•franceze în Marea Mediterană.
După proclamarea independen

ței Tunisiei în martie 1956, pe te
ritoriul acestei țări au fost men
ținute o serie de baze franceze cu 
un efectiv de peste 25.000 de oa
meni. încă în 1957, după sînge- 
'roasele incidente de la frontiera 
algeriano-tunisiană, guvernul Tupi- 
siei a cerut evacuarea 
franceze de pe teritoriul 
țări. Dar această cerere 
pinat un refuz categoric 
tea guvernului francez. Pe de altă 
parte, guvernul tunisian a fost su
pus unor puternice presiuni din 
partea Statelor Unite și Angliei 
pentru a renunța la revendicările 
sale.

Bombardarea teritoriului tunisian 
de către aviația franceză, în fe
bruarie 1958, la Sakhiet-sidi-Yous- 
sef, cînd au fost uciși 79 de tu- 
nisieni,- a pus din nou cu deosebi
tă ascuțime problema prezenței tru-

trupelor 
acestei 

a întîm- 
din par-

PR0GRAM
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PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,25 Muzică d>is- 
tractivă, 1=1,30 Vorbește Mosco
va ! 12,25 Fragmente din ope
rete, 13,10 De toate pentru toți, 
14,00 „Vitrina cu noutăți". In 
program muzică populară, 14,30 
Muzică ușoară, 16,00 Frumuse
țile patriei oglindite în folclorul 
nostru și cu cîntecul și jocul 
de-a lungul Mureșului, 16,45 Es
trada melodiilor, 18,05 Concert 
popular, 19,30 „Melodii, melo
dii" — program dte muzică ușoa
ră romînească, 20,00 Teatru la 
microfon: „22.48.33 — Aici cen
trala... vă dăm numărul". Sce
nariu radiofonic de Janicki și 
Stampfl, 22,35 Muzică de dans. 
PROGRAMUL ІГ. 8,00 Muzică 
ușoară sovietică, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 9,30 Concert de diminea
ță, 10,00 „Cele mai bune pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători", 10,30 Revista presei 
străine, 10,50 Program muzical 
alcătuit la cererea oamenilor

«... - -

din oraș, 
respins de

tunisiana 
în cursul

TUNISIA
garnizoanei tunisiene 
Ultimatumul a fost 
autoritățile tunisiene.

Agenția de presă 
T.A.P. relatează că
nopții de joi spre vineri aviația 
franceză a bombardat din nou 
pozițiile tunisiene. Potrivit rela
tărilor agenției, avioanele fran
ceze au executat bombardamente 
din cinci în cinci minute timp 
de o jumătate de oră. Barajele 
care blocau o serie de drumuri 
dte acces spre baza militară fran
ceză au fost distruse. Trupele tu
nisiene și voluntarii au ocupat 
noi poziții. Avioane franceze au 
efectuat în cursul nopții zboruri 
de recunoaștere deasupra capita
lei tunisiene.

Trupele franceze de la Bizerta 
continuă să primească întăriri. 
Joi seara unități de parașutați 
francezi au fost aduse pe clrfea 
aerului la Bizerta. Aceste uni
tăți fac parte din ceea ce coman
damentul francez denumește „a 
doua linie de întărire".

Luptele care au loc în regiu
nea Bizerta s-au soldat pînă în 
prezent, potrivit unor date pro
vizorii publicate de Biroul 
informații al guvernului ■ 
sian, cu 110 morți și un ; 
număr de răniți de partea 
siană. Printre persoanele i 
se află mulți civili.

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

I de 
tuni- 
mare 
tuni- 
ucise

Tuni-pelor franceze pe teritoriul 
siei. Dar, de abia în iunie 1958 în
tre guvernul tunisian și cel fran
cez a intervenit un acord pentru 
evacuarea trupelor franceze de la 
bazele din Tunisia, cu excepția ce
lor de la baza Bizerta. Astfel Bi
zerta a rămas singura bază milita
ră franceză de pe teritoriul Ti” 
siei. In februarie 1959, președin
tele Tunisiei, Burghiba, a declarat: 
„Problema Bizertei trebuie și ea 
rezolvată rapid, altfel vom sili 
Franța să evacueze această bază, 
deoarece prezența trupelor străine 
constituie o violare a suveranității 
naționale a Tunisiei libere și inde
pendente".

La Bizerta, pe un patrulater care 
pe o latură a sa se sprijină circa 
14 km. de coastă, se află o bază 
navală, o bază aeriană, o bază de 
submarine, unități de artilerie și 
depozite subterane de proiectile, 
precum și numeroase instalații 
auxiliare. In; prezent pe teritoriul 
bazei se află peste 6.000 de oa
meni. Baza de la Bizerta ocupă 
un loc important în planurile a- 
gresive ale blocului N.A.T.O. și 
constituie un punct strategic de 
o mare însemnătate pentru contro
lul părții apusene a Mării Medi- 
terane. Nu este deci întâmplător că 
celelalte puteri occidentale, deși 
se abțin de la comentarii oficiale, 
sprijină Franța.

DE RADIO
iulie

muncii aflați la odihnă, 11,52 
Festivalul internațional muzical: 
„Primăvara la Praga 1961“. 
13,15 Din comoara 1_1_ 
nostru, 14,30 La microfon 
tira și Umorul", 
de estradă, 
cului, 17,25 
popoarelor, 
mino Gigli, 
romînească, 
dans, 20,30 
nr. 7, 21,30

folclorului 
Sa- 

15,15 Concert 
16,30 In vîrtejul jo- 
Concert din muzica 
18,20 Cîntă Benja- 

19,15 Muzică ușoară 
20,05 Muzică de 
Almanah muzical 

Muzică de dans.

------O------
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Imagini ale unui trecut 
glorios; AL. SAHIA: Poveste 
nordică; PETRILA: Setea; ANI- 
NOASA : Micuța; VULCAN ; A- 
vionul pleacă la ora 9; CRIVI- 
DIA : Mama vitregă; LUPENI: 
Socoteli greșite; BARBATENI: 
N-am ucis.

Tiparul : 1,6 August" — Poligrafie


