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0 nouă expresie a grijii partidului 
și guvernului 

pentru bunăstarea
In plin avînt pentru întâmpi

narea măreței sărbători a elibe
rării patriei și a Zilei mineru
lui cu succese tot mai mari în 
întrecerea socialistă pentru înde
plinirea angajamentelor privind 
realizarea planului pe 1961, oa
menii muncii din Valea Jiului, 
împreună cu întregul nostru po 
por, au întâmpinat cu bucurie și 
entuziasm, vestea privitoare la 
creșterea salariilor muncitorilor, 
Cadrelor didactice și medico-sani- 
iare, a altor cadre de speciali
ste și a personalului adminis 
trativ și la reducerea prețurilor 
de Vînzare cu amănuntul la u- 
nele bunuri de larg consum și t 
unor tarife. Partidul nostru, 
conducătorul poporului spre un 
viitor luminos, guvernul Repu
blicii noastre Populare, au hotă 
rit o nouă și importantă măsură 
menită să ridice bunăstarea <• 
lor ce muncesc să facă viața 
noastră mai frumoasă, mai pli
nă de bucurii. Se vor majora sa
lariile tarifare in medie cu 10 la 
sută ale muncitorilor din toate 
ramurile economiei naționale, se 
vor îmbunătăți indicii de pre
miere a muncitorilor legînd în 
mai mare măsură acordarea pre
miilor de o producție de calitate 
superioară, vor crește cu 10—15 
la sută salariile tarifare ale ca
drelor didactice din învățămîntul 
elențentar și preșcolar, ale cadre
lor didactice din învățămîntul de 
cultură generală, profesional și 
tehnic, ale cadrelor didactice din 
învățămîntul superior, ale perso
nalului de specialitate din presă 
și edituri, ale cadrelor medico- 
sanitare, precum și ale persona
jului administrativ. Măsurile pri
vind creșterea, salariului se apli
că eșalonat, începînd de la 1 au
gust a. c. pînă la 1 noiembrie 
1962.

Odată cu mărirea 
partidul și guvernul au 
reducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la unele 
electrocasnice cu 15—40 
la țesături sl confecții de in în 
medie cu 16 la sută, la stofe 
pentru costume și rochii de fire 
artificiale tir lînă în medie cu 
15- 20 la «ută; la unele sorti
mente de încălțăminte cu talpă 
de cauciuc în medie cu 13 la sută, 
la mașini de cusut de producție 
internă cu 15 la sută, la unele 
rechizite școlare și de birou în 
medie cu 39 la sută. Se reduce 
tariful energiei electrice pentru 
uz casnic, precum și prețul de 
deviz al lucrărilor pentru bran
șamente și instalații electrice in
terioare.

Noua sporire a salariilor și 
reducerea de prețuri constituie 
una din importantele verigi ale 
lanțului de măsuri luate an de 
an de partid și 
creșterea confirmă 
celor ce muncesc, 
rîriî plenarei C.C. 
iulie 1959 privind 
riilor, micșorarea

oamenilor muncii

Abataj model 
producfie sporită 

calitate

a. c.
salariilor, 

hotărît

articole 
la sută,

turile bănești ale salariaților și 
ale altor categorii ale populației 
vor crește cu încă 400 milioane 
lei, iar în 1962 cu 2,5 miliarde 
lei. Incepind din anul 1963, a- 
cest spor va reprezenta aproape 
5 miliarde lei față de anul 1961.

Oamenii muncii văd în mă
surile luate pentru creșterea ni
velului lor de trai un rezultat 
al succeselor pe care le obțin în 
lupta desfășurată sub conducerea 
partidului pentru realizarea sar
cinilor desăvîrșirii construcției 

. socialiste în patria noastră, ro
dul preocupării lor intense pentru 
creșterea productivității muncii, 
realizarea de economii, îmbună
tățirea calității producției. In 
inimile tuturor celor ce muncesc 
se întărește convingerea că în
făptuind sarcinile economice e- 
laborate de partid, luptînd pen
tru înflorirea scumpei noastre 
patrii, își făuresc propria lor bu
năstare și fericire.

Din nou, măsurile elaborate de 
partid și guvern demonstrează 
faptul că societatea socialistă 
este singura în stare să asigure 
celor ce muncesc posibilitatea de 
a se bucura din plin de roadele 
muncii lor. In patria noastră so
cialistă crește continuu nivelul 
de trai al celor ce muncesc. Oare 
la fel se petrec lucrurile în ță
rile capitaliste ? In Anglia, oa
menii muncii sînt puși în fața 
unui nou program de „austerita
te", care lovește grav în nive
lul de trai al majorității popu
lației. Președintele S.U.A. e ne
voit să recunoască fățiș că spo
rirea alocațiilor pentru înarma
re, din care marile monopoluri 
vor obține profituri fabuloase, 
constituie o povară care va apă
sa multe familii americane.

Oamenii muncii din patria 
noastră sînt hotărîți să-și mani
feste recunoștința fierbinte față 
de noile măsuri luate de partid 
și guvern pentru creșterea nive
lului lor de trai, infensifîcîndu-șl 
eforturile pentru a îndeplini cu 
cinste planul economic de 6 ani 
— cale sigură de creștere con
tinuă a bunăstării tuturor celor 
ce muncesc.

guvern pentru 
a bunăstării 

In urma hotă- 
al P.M.R. din 
creșterea sala- 
impozitului pe 

salarii și reducerea prețului de 
vînzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum, precum și a 
măririi salariilor cadrelor tehni
ce și economice și a reducerii de 
prețuri din anul 1960, veniturile 
oamenilor muncii au crescut la 
nivelul un>ui an întreg cu peste 
6 miliarde lei. In următoarele 5 
luni ale anului curent, prin noile 
măsuri privind creșterea salarii
lor și reducerea prețurilor, veni-

Citiți în pag. IV-a
• Dezvoltarea relațiilor so- 

vieto-sudaneze
• Revoluția cubană înain

tează spre o orînduire so
cială și economică socia
listă

Tov. Bartok Iosif, brigadier în 
sectorul III al minei Petrila, con
duce un abataj cameră de pe stra
tul III. Abatajul acestei brigăzi 
e considerat pe drept cuvînt un 
abataj model, în care se munceș
te exemplar. Comunistul Bartok 
Iosif a dat peste planul pe luna 
iulie 550 tone de cărbune, și în
treaga producție extrasă este de 
calitate, fără șist vizibil. Ordinea, 
curățenia, succesiunea organizată a 
operațiilor procesului de producție 
au dat acestei brigăzi posibilitatea 
să obțină realizări remarcabile. La 
aceasta se adaugă economisirea , în 
fiecare lună a importante cantități 
de material lemnos prin răpiri, 
prin alegerea lemnului .de dimen
siuni potrivite la fixarea armătu
rilor. Prin aceste realizări, brigada 
comunistului Bartok Iosif candi
dează la primul loc în întrecerea 
ce se desfășoară în sector în cins
tea Zilei minerului și a zilei de 23 
August.

O-
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o ie fiari
ultimul 
mineriitimp, 

brigăzii lui Rar- 
doș Gavrilă de 
la mina Petrila 
au dat cărbune 
fără sist.

IN CLIȘEU ti 
Un grup de mi- , 
neri din briga
da lui Kardos 
Gavrilă citește 
cu atenție arti
colele 
în 
a
perete 
nele păcii".

apărute 
noua ediție 
gazetei de 

„Cărbu-

i

Cifpe grăitoare
Colectivul depozitului 

de lemne din Lupeni și-a 
propus ca obiectiv prin
cipal în întrecere descăr
carea materialului lemnos 
din vagoane la timp, fă
ră să cauzeze penalizări.

Au trecut aproape 7 
luni de la luarea aces
tui angajament. In acest 
timp, pe rampa de des
cărcare a lemnului pen
tru mină, au sosit mai 
bine de 2.000 vagoane cu 
material lemnos. Echipa 
de tineri muncitori con
dusă de Kovâcs Mihai, 
cea a lui Cocoșatu Tu
dor și brigăzile conduse 
de Meleancă Pavel, Suru 
Hie, Tudorescu loan, 
Drugu Marian, Mihăilă

Nicolae, Buturcă Nicolae 
și Bărbulescu Gheorghe 
au muncit cu entuziasm, 
reușind să descarce mai 
bine de 30.000 metri cubi 
lemn de mină, fără ca 
nici unul din cele 2124 
vagoane descărcate să fie 
supus la penalizare pen
tru locație.

Pe lingă acest succes 
obținut în întrecere, co
lectivul depozitului de 
lemne din Lupeni a pres
tat 500 ore de muncă 
patriotică pentru înfru
musețarea incintei depo
zitului, făcînd ordine pe 
rampa de descărcare și 
ajutînd la sortarea și de
pozitarea sorturilor de 
lemne aflate în depozit.
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Mulțumim partidului

lalreaga Iile
1 Valea Jiului
S vale a muncii
2 proa-pe că nu există cartier care să nu aibă o
S grădiniță a sa........... ..

devine cu fiecare zi ce trece o 
socialiste, o vale a fericirii. A-

îngrijită
utemiști sau gospodine.

In memoria

cu dtagoste de pionieri.

Pe locurile unde cu 31 
ani în urmă, la 6 August 
1929 au fost uciși mișe
lește 12 mineri greviști 
și ălți 100 răniți, unde 
sîngele celor care au ce
rut pîine și drepturi a 
înroșit caldartmul acum 

c frumoasă grădină cu 
flori. In mijlocul grădi
nii de flori amenajate în 
memoria greviștilor uciși 
la 6 August 1919 — este 
o fîntînă arteziană iar in 
jur trandafiri și pansele, 
garoafe și alte multe fe
lurite flori albe, roșii și 
multicolore cresc îngri
jite de muncitoarele pre- 
parației Lupeni.

Sfrada-aiee Maxim Gorki din Lonea
Cît de mult contras

tează cu străzile de odi
nioară din vechile colo
nii muncitorești strada 
Maxim Gorki din Lo

nea ! Aceasta e mai cu
rînd o alee presărată cu 
multe flori pe o parte 
și alta. Ea e rodul mun
cii unui colectiv unit de 
gospodine care, îndrumat 
de deputății pe care i-au 
ales și de comitetul fe-

celor câzuți
lnlr-o după-amtază din 

zdele trecute un 
10 muncitoare 
file pteparatiei 
te cu Bencze 
președinta comisiei de fe
mei, a lucrat la plivit 
buruienile din grădina 
de flori și la săpat ron
durile și peluzele.

La rîndul lor, femeile 
muncitoare de la mina 
Lupeni întrețin și înfru
musețează parcul din in~. 
cinta minei.

Pînă în prezent aces- 
te harnice muncitoare au 
prestat mai bine de 300 
ore muncă voluntară.

grup de 
din sec- 
in frun- 
Rozalia,

meilor, a transformat ve
chea stradă neîngrijită 
într-una cu care se pot 
mîndri. Parcă și joc»}, co
piilor e mai vioi 
plăcut acum pe 
alee. Și cei mari 
trec mai cu drag 
oră—două între 
bîndu-se pe alee 
de vorbă așezați 
cile din dreptul

Grădinar iscusit

și mai 
strada- 
își pe- 
cile o 

ei plim- 
ori stînd 
pe băn- 
porțilbr.

imboid 
spre calitate

N-a trecut nici o săp- 
tămînă de cînd la noi în 
întreprindere s-a prelucrat 
cu toți lucrătorii, scrisoa
rea C.C. al P.M.R. pri
vind concursul pe țară 
al brutarilor „Pentru pii- 
nea de cea mai bună ca
litate".

Recenta hotărîre a C.C. 
a P.M.R. și Consiliului 
de Miniștri privind creș
terea salariilor și redu
cerea prețurilor de vîn
zare cu amănuntul la u- 
nele bunuri de consum 
și unele tarife, constituie 
o nouă dovadă a grijii 
nețărmurite pe care o 
poartă partidul și guver
nul oamenilor muncii din 
patria noastră.

Consider că majora
rea salariilor de la 1 
august (spor de salar sub 
formă de primă de cali
tate) pentru lucrătorii din £ 
industria de panificație, 
constituie un puternic im
bold în muncă și o sti
mulare a tuturor lucră
torilor în lupta pentru 
produse de calitate supe
rioară.

Spre a răsplăti grija

partidului și, guvernului 
nostru, ne vom strădui să 
introducem în producție 
noi sortimente de panifi
cație, neprecupețind nici 
un efort pentru ca să dăm 
oamenilor muncii din 
Valea Jiului pîine gus
toasă, bună și cu un as
pect din ce în ce mai 
plăcut.

IVAN C.OZNAS 
șef de brigadă brutari, 
fabrica de pîine Petro

șani

Dobner Carol a fost 
mulți ani miner. Acum 
este pensionar, dar un 
pensionar activ. Despre 
hărnicia lui vorbesc ron
durile, de flori /din incin
ta spitalului din Vulcan, 
cele din fața Policlinicii 
de copii, vorbesc miile 
de panseluțe însămînțate 
în paturi calde 
toamnă să poată 
dite.

Dobner-baci a
un

Maria,utemi-știi Mitrea
Fazokaș Margareta, Rasa 
loan — ajutoare de nă
dejde ale lui. In intim- 
pinarea marilor sărbători 
— ‘Ziua minerului -si zitca 
de 23 August, 1 Dobner. 
Carol și cei trei' utemiști. 
au lucrat la îngrijirea 
parcului din fața spitalu-■ 
lui- amenajînd ronduri . 
noi cu flori. Pe aleele 
parcului au așternut pie
triș adus de la Ranița.

M. MARGARETA

în țările capitaliste pre- j 
țurîle cresc continuu, la j 
noi se reduc, făcînd viața j 
oamenilor mai ușoară, mai J 
îndestulată.

Măsurile luate cuprind 
însă și îndatoriri pentru g 
noi. Anul acesta, cons
tructorii au obținut mul
te succese în muncă : au 
predat zeci de aparta
mente, numeroase blocuri 
noi sînt în faza de fini
saj interior urmînd să 

fie predate în curînd și 
au fost începute lucrări 
la o seamă de obiective 
noi. Dar, în focul zoru
lui, noi, constructorii 
n-am dat atenție prețului 
de cost, realizării de e- 
conomii, ceea ce face să 
avem o depășire de pes
te 600.000 lei la prețul 
de cost ăl producției.

Hotărîrea partidului și 
guvernului trebuie șă fie 
un imbold .înflăcărat pen
tru toți constructorii noș
tri ca de acum să mun
cească mai bine, aducînd 
fiecare contribuția lui la 
reducerea continuă a pre
țului de cost în economia 
națională.

JENICĂ POPESCU 
constructor — șantierul 

Petroșani
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Răspunsul nostru 
construcții 

mai ieftine !
Am citit cu deosebită 

bucurie noile măsuri lua
te de partid și guvern în 
vederea ridicării sistema
tice a nivelului de trai al 
oamerfilor muncii. Atît 
majorarea salariilor cît și 
reducerea prețurilor la o 
seamă de bunuri de con
sum oglindesc în chip 
grăitor succesele obținu
te în construcția 
lismului în patria 
tră.

Reducerea prețurilor 
— cuvinte semnificative 
ale anilor noștri 1 Pe cînd

socia- 
noas-

ca la 
fi să-

devenit
grădinar priceput, iar

O

Chemare la întrecere
Zilele trecute, muncitorii de Ia I.L.L, — unitatea 

a Hl-а Petroșani — au ținut o scurtă consfătuire 
de producție în care au analizat realizările obți
nute în muncă și sarcinile de viitor. C.u acest pri
lej numeroase brigăzi au propus conducerii să lan
seze către toate celelalte unități din cadrul I.L.L. 
Petroșani o chemare la întrecere cu următoarele 
obiective: Creșterea productivității muncii cu 5 
la sută, depășirea lunară a planului la reparații 
curente cu 2 la sută, ridicarea calității la toate ca
tegoriile de lucrări și reducerea cheltuielilor pla
nificate cu 45.00(1 lei, recuperarea unor materiale 
și descoperirea unor noi resurse pe baza cărora să 
se realizeze economii în valoare de 100.000 lei etc.

înainte de a se încheia consfătuirea, tovarășii 
Matyas Caro) Horvath Ștefan, Danciu Iosif, Ra
dar Ștefan și alții s-au angajat în numele brigă
zilor pe care le conduc să-și depășească lunar sar
cinile de plan cu 20—30 la sută.

MIHAI MATYAS
corespondent
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De la Petroșani la Tg. Jiu
Trenul pornește 

troșani. Forfota se 
și-au găsit locurile fi tint preocu
pați de pregătirile pentru o călă
torie comodă.

Pe o bancă se află un tînăr. 
Scoate o carte și începe să învețe 
de zor. E un manual de fizică. 
Aflu că merge la Timișoara spre 
d da examenul de admitere la 
„fizico-matematici", 
o bătrînică înce
pe si minînce cu 
poftă. Vecinii o 
imiți. Fiecare își 
deschide sacoșa 
sau servieta în 
care are merindele... Alții discu
tă...

Pătrundem în defileul Bumbești- 
Livezeni. Mulți sini cei pentru 
care defileul va constitui o amin
tire de neuitat. Peisajul e minunat. 
Pe o stincă, sus, în partea dreaptă 
a căii ferate, un monument, ridi
cat în memoria eroilor din pri
mul război mondial, străjuiește 
intrarea în defileu. Urmează șirul 
de tunele! Ele alternează rapid 
cu cîte o porțiune din natură. Pei
sajul sălbatic, de o frumusețe în
cântătoare se schimbă mereu. Ici 
un alttniș, colo un grup de stînci 
golașe, iar numai la cîțiva pași o 
pădure tînără, deasă. Soarele dogo
rește puternic. Pîrîiașe cristaline 
cad cu un susttr veșnic de pe pan
tele abrupte ale stînctlor. Sînt fi
ricele de apă limpede care-și ur
mează calea anevoie, obosite par
că de drumul parcus, nerăbdătoa
re să-și ajungi țința — fiul. De la 
Livegeni la PietTele Albe, de aici 
la stația llie Pintilie, apoi la Meri 
peisajul se schimbă mereu, oferind 
celui ce-l privește puterea de a 
înțelege imensa forță a omului 
care a fost capabil să învingă săl
batica natură. Prin tunele și via
ducte, prin terasamente solide o- 
mul a supus natura, și-a creat 
drum prin stîncile masive. A învins 
puterea omului eliberat, condus 
de partid care a creat linia Bum- 
bești-Livezeni!

La ieșirea din defileu, în apro
piere de Bumbești ești întîmpinat 
de un peisaj cu totul nou, care 
contrastează izbitor cu cel văzut 
pînă atunci; blocuri frumoase, clă
diri noi. In anii puterii populare 
aici, la ieșirea din defileu, s-a 
creat o industrie nouă. Cititorul a 
făcut cunoștiință cu acordeoanele 
produse aici, cu frigiderele mo
derne care sînt răspîndite în toate 
colturile țării.

Trenul își continuă drumul. Pei
sajul se schimbă iar. Locul munți
lor e luat de cîmpie. Se zăresc la
nuri întinse, aurii. Mai încolo par
cele imense stau golite de rod, dar 
miriștea de pe ele arată că aici 

' terminat deja secerișul. Aproa- 
ipe de comuna Parîngu, după ce 
trecem pe lîngă holde întinse de 
porumb în, plină dezvoltare, zărim 
doua combine care seceră și treeră. 
E o plăcere să privești imensul 
cîmp care prin forța a două та-, 
șini este înlocuită munca a zeci

Prospectări geologice 
în ieiga

Sute de tineri specialiști de la 
Institutul unional de explorări 
geologice și de cercetări petroli
fere din Leningrad au plecat în 
căutarea de noi regiuni bogate 
în zăcăminte de petrol și gaze. 
Ei urmează să cerceteze un vast 
teritoriu din Siberia apuseană 
și răsăriteană, din extremul 
nord, Caucaz și Tadjikistan.

Grupurile de geologi dispun 
de cele rtiai noi utilaje și in
strumente științifice, bărci de 
cauciuc, caiace, stații de radio- 
emisie și recepție.

Grupurile die geologi case au 
plecat în raîortul Krasnofarsk, 
vor lucra în bazinul rîului Tun
gus, ceva mai la nord de locul 
unde a căzut cunoscutul meteo
rit. De aici exploratorii vor ple
ca în adîncurile taigalei în cău
tare de petrol.

din gara Pe- de oameni. Mai încolo două trac- 
potolește, toți toate lucrează la dezmiriștit. „Gos

podarii de aici au ținut să fie pri
mii la recoltat și la celelalte munci 
agricole" — mă lămurește mîndru 
un călător de prin partea locu
lui.

Ne apropiem de Preajba. Can
tități uriașe de lemn de construcții, 
de foc ce se găsesc aici depozitate 
de-a lungul aAlături de el.

Privind din fereastra 
vagonului

vreo 2 km., arată 
că Preajba este u- 
nul din locurile 
de colectare a lem
nului din raionul 
Tg. Jiu. De la Ti
mișoara și Runcu 

se aduc aici cantități enorme de 
lemn dimensionat care apoi, pe 
calea ferată, va lua drumul spre 
fabricile prelucrătoare din țară. 
Acesta în prezent. In viitorul apro
piat la Preajba, conform planului 
economic de șase ani elaborat de 
cel de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R.., se va termina construcția 
marelui combinat de prelucrare a 
lemnului. Siluetele primelor hale, 
ale unor distilării se Zăresc de 
pe acum. Ele ocupă un spațiu foar
te mare. Pot fi urmărite minute în 
șir din mersul trenului. In viitor 
aici se vor prelucra uriașele canti
tăți de lemn exploatate din parce
lele forestiere ale raionului Tg. 
fiu.

Un șuierat prelung ne atrage a- 
tenția. In zare se profilează orașul 
Tg. fiu...

VICTOR FULEȘI

Mică publicitaie — 
din Lupeni

ANUNȚ
Locatarii de pe strada Berzei, 

cu concursul secției salubritate 
din cadrul sectorului I.C.O. Lu- 
peni anunță că recent strada a- 
mintită a primit un supranu
me : „Strada Berzei cu picio
roange", datorită grămezilor de 
gunoi rezultate de la curățirea 
canalului, grămezi 
dicate de circa 4 
cînd circulația pe

ce stau neri- 
zile, împiedi- 
stradiă.

S-A GĂSIT...
...Un nou procedeu de a face 

baie de nămol fără a fi necesa
ră deplasarea la... ghiol. Proce
deul constă în aruncarea apelor 
reziduale provenite de la spă
larea rufelor, a fructelor și le
gumelor în șanțurile de mult în
fundate din fața caselor. Locul 
de „experimentare" este deocam
dată în 
precis în fața

cartierul Grafit, mai 
clădirii nr. 1.

ANUNȚ
Apaductorii 

Lupeni. anunță 
tierul școlii 
potabilă se 
bazinul de 
orașului nu 
mea din cartier, care de mult nu 
mai satisface cerințele locatari
lor. Pentru orice informații a se 
adresa maistrului apaductor 
Zeleneac.

sectorului I.C.O. 
locatarii din car- 

profesionale, că apă 
mai găsește și în... 

alimentare cu apă a 
numai la unica ciș-

iubitorli fru-

rară
Ba-

ale Maeivu-

Unul din cele 
mai Interesante 
puncte de atrac- 
ti 
lui Bucegi pen
tru 
museților naturii 
îl constituie Ba
bele. Obiectiv 
turistic de 
frumusețe, 
bele atrag nu- 

oameni 
i ama- 
turîsm 
petrec 
de o- 
minu- 

stațiuni 
Valea

meroși I 
ai muncii 
tori de 
care-și 
concediul 
dihnă în 
nat ele 
de pe 
Prahovei.
Foto: I. Branea
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Se știe că poterna este un co
ridor subteran, un sistem de co
municație subterană. La fel sînt 
denumite și galeriile speciale ce 
se crează în interiorul marilor 
baraje de beton în diferite sco
puri : pentru evacuarea apei a- 
dunate prin drenaj, pentru veri
ficarea rezistenței părților inte
rioare ale construcției, pentru 
comunicările de servici între ma
luri etc. Firește dacă barajul 
are o lungime de cîteva sute de 
metri, desigur 
ternă poate fi

Oamenii de 
s-au gîndit însă 
în mod rațional aceste galerii 
subterane.

...Să ne imaginăm că am co- 
borît în poterna cimentată a li
nei mari hidrocentrale. In fața 
noastră, pe multe zeci de me-

nu întreaga po- 
utilizată.

știință sovietici 
să folosească

satisfacții 
vor face 

vizitarea 
o excursie

Delta. Acest 
dar pe care Du
nărea îl face îna
intea vărsării ei 
în mare, este 
una din nume
roasele podoabe 
naturale aile pa
triei noastre. Vî- 
nătorul, cercetă
torul naturii, ca 
și turistul iubi
tor de aspecte 
inedite vor găsi 
aici 
care 
din 
Deltei 
de neuitat.

IN CLIȘEU: 
Nuferi în floare.

tri se întinde o „plantație" de 
roșii. In această seră nu se ѵеф 
nici obișnuitul pămînt — acer-u 
a fost înlocuit cu cheramzit “de 
aluminiu, saturat cu o soluție 
nutritivă. Deasupra stelajelor a- 
tîrnă lămpi de incandescență cu 
oglinzi de cîte 300 wați fiecare. 
Pentru ca plantele să fie apărate 
împotriva căldurii prea mari, 
sub lămpi se află niște construc
ții metalice speciale cu fund de 
sticlă, răcite în permanență cu 
apă. Un sistem special de tro- 
liuri permite ca pe măsură ce 
plantele cresc, să se modifice 
înălțimea de suspensie a lămpi
lor și a

Toate 
fantezie, 
seră în 
Irkutsk, 
„Vostghiproșaht" din Irkutsk pe 
baza experiențelor agrofizicieni- 
lor din Leningrad.

Din această seră, la fiecare 
zece zile se va putea obține o 
recoltă de 15 kg. roșii la me
tru pătrat de seră, iar producția 
anuală de pe întreaga suprafață 
a stelajelor — de 200 m. p. — 
va fi dte 18 tone.

filtrului de apă. 
acestea nu sînt simplă 
ci un project real de 
poterna hidrocentralei 
elaborat la Institutul

—= 4

№1 tifurl te raototltlelB
Uzina de motociclete din Stra- 

tonice. Cehoslovacia, a pus la 
punct producția unui nou tip de 
motocicletă purtînd marca „CE- 
ZETA-250". Este vorba de o 
mașină extrem de ușoară, în. 
zestrată cu un motor de 13 C.P. 
și care dezvoltă o viteză pînă la 
100 km. pe oră. Uzina face pre
gătiri în vederea producției și a 
unui nou tip de cărucior cu trei 
roți înzestrat cu motor de moto
cicletă destinat transportului de 
greutăți mici pentru poștă, gări, 
uzine etc.

I

jlI

Mișcolcz An- _
ton, e artificier Г | I 
la mica Petrila, I—' 1 1 N 
iar Circu Petru 
miner la aceeași exploatare. 
Doi muncitori, și dacă stai de 
vorbă cu fiecare îi găsești ce
tățeni cumsecade. Intîmplarea 
a făcut ca acești doi oameni să 
locuiască pe aceeași stradă, 
vecini. Pînă sici nimic deose
bit. Fiecare dintre ei are pe lîn
gă casă o grădină de zarza
vat. Nici aceasta nu dtepășește 
obișnuitul. Dar pentru ca Circu 
sau vreunul din familia lui să 
ajungă în grădina de zarzavat 
trebuie să treacă fie prin curtea 
lui Mișcolcz, fie prin grădina 
acestuia. Altfel nu se poate, 
căci deocamdată familia lui 
Circu nu dispune de un elicop
ter sau vreun alt 
ca să ajungă la

mijloc aerian 
grădină fără 

să pună piciorul pe pămîntul
lui Mișcolcz...

Circu și ai lui i 
dina de zarzavat pe aceeași cale 
de vreo 17 ani. Totul ar fi de
curs ca și pînă acum dacă în- 
tr-o bună zi Mișcolcz nu i-ar 
fi spus lui' Circu :

— De azi înainte nu-mi mai 
calci prin curte.

— Dar bine vecine, pe unde 
să ajung în grădină ?

intră în gra

TR = O NIMICA TOA
— Pe unde vrei. Dacă în

drăznești, iese rău de tot!
Din nimica toată, între cele 

două familii, care ar trebui să 
trăiască în bună vecinătate, 
s-a ivit un conflict. In Miș
colcz, artificierul, au răbufnit 
dintr-o dată individualismul 
burghez, spiritul 
de proprietar 
hapsîn, iar Circu 
a fost pus în 
fața unei dileme;
cum să facă 

să ajungă în grădina de zar
zavat ?

— Măi omule, am să mă duc 
la sfat, că doar n-om fi 
capul nostru...

— Du-te unde vrei !
Toate ar fi fost trecute 

vederea dacă acest conflict n 
fi sustras de la treburi mai .bu
ne atîția și atîția oameni. Circu 
s-a plîns la sfatul popular și 
delegați veniți anume la fața 
locului au pus în vedere lui 
Mișcolcz să îngăduie accesul 
prin curte spre grădină. După 
plecarea celor de la sfat, Miș
colcz a răbufnit din nou:

ATITUDINI

— Să nu treceți că iese cu 
moarte de om...

Din nou la sfat. Apoi în fața 
comisiei de împăciuire a sfatu
lui.

Și iarăși i s-a pus în vedere 
lui Mișcolcz :

— Omul trebuie să ajungă 
în grădină. Tă
iem pe lîngă 
marginea grădi
nii dumitale un 
drum lat de 80 
cm. Circu va 
o poartă și n-o

de

cu
-ar

face un gard,
să mai aveți nimic unii cu alții.

După cîteva zile, Circu s-a 
apucat să facă gardul, poarta. 
Familia Mișcolcz s-a alarmat. 
Bătrînul, care tocmai era 
șut, a fost chemat urgent 
fiul sau Anton.

— Vino că 
cap !

'Mișcolcz a 
de la mină, 
cela, în sector n-a avut cine să 
puște în abataje. Conta oare 
pentru artificierul Mișcolcz 
producția sectorului cînd acasă 
îi erau periclitate interesele de 
inie proprietar ?

Circu își face

în 
de

de

dispărut imediat 
și-n schimbul a-

T- Din nou la
A sfat, la sindicat, 

AA • « « la deputatul cir
cumscripției. Cer

turi, deplasări pe teren din 
partea celor de la sfat, de la 
sindicat. Din nou în fața comi
siei de împăciuire, zeci de ore 
irosite zadarnic, pentru sim
plul motiv că Mișcolcz, artifi
cierul de la mină, sosit acasă, 
se transformă într-un fel de 
burghez orbit de egoism. Or
bit, pentru că nu vede noua a- 
titudine față de viață și socie
tate ce crpște în conștiința oa
menilor muncii, a celor din jur. 
Oare Mișcolcz nu i vede pe ve
cinii săi, strungarul Szetagy 
Alexandru, pensionarul Marcu 
Iosif, muncitorul Toderici Ghe- 
orghe, oameni cu atitudini îna
intate, care au depus sute de 
ore de muncă voluntară la ca
nalizarea și pavarea străzii ? 
Oare el nu vede că prin atitu
dinea lui de mic proprietar, 
care dă de lucru sfatului popu
lar, sindicatului minei, comi
siei de împăciuire, îl situează 
printre acele puține elemente 
înapoiate, străine de societa
tea noastră nouă, îmbîcsite de 
racila individualismului bur
ghez ?

В. IONESCU
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RĂZBOI !...
Să fi fost prin anul 1920. La 

cazinoul „Leul de aur“ din Vul
can, erq mare chef. Se juca bi
liard și se bea șampanie fran
țuzească. Doamnele inginerilor 
societăților „Șalgataryan" și „Pe
troșani" — care exploatau Căr
bunele Vulcanului — discutau 
despre moda vremii și despre 
rasele de cîini în timp ce soții 

■lor dădeau de dușcă unul după 
altul cupele pline de șampanie.

Erau turmentați cînd cineva 
le-a adus vestea că lingă puțul 
„Procop" o echipă a dăt de foc. 
Inginerii s-au urcat în trăsuri 
și în hurducăitul roților cfritau 
cît îi țineau gura. Au intrat în 
mină. De ce le mai era în stare 
Capul să judece cînd deabia 
și 1 mai țineau pe umeri ? Au 
dat dispoziție ca conducta de 
rambleu să fie prelungită pîhă-n 
front. Cărbunele, jăratec aprins, 
adrea mocnit, prăjind pielea mi
nerilor care lucrau acolo.

Cu un jet puternic de apă a 
fost stropit peretele de cărbune 
aprins. A trecut cîtva timp. Ni
meni nu mai știe cît. Destul că 
la un moment dat o dtetunătură 

O-'ternică a cutremurat muntele. 
Apa descompusă a produs ex
plozia. In acest fel și-au înche
iat cheful și cariera Cîțiva in
gineri ai minei. Pe lîngă ei, au 
pierit nevinovați și minerii is
toviți, cărora căldura abataju
lui și nesocotința inginerilor 
turmentați le-a stors pe lîngă 
toată vlaga și viața de rob ce 
o aveau.

Cărbunele din stratul III, gros 
de 30 metri, și pe o adîncime de 
20 metri într-o zonă întinsă din 
apropierea puțului „Procop“ n-a 
fost stins. El a continuat să ardă 
mocnit și de atunci încoace.

Acest foc subteran face parte 
din „moștenirea" pe care au 
găsit-o minerii din Vulcan, pe 
lîngă lucrările vechi, atunci cînd 
au trecut la redeschiderea minei. 
Exploatarea nerațională, pră
dalnică a stratelor de cărbuni 
de către regimul burgjiezo-moșie- 
resc a făcut ca focul să moc
nească pînă acum și în felul a- 
cesta să se piardă însemnate re
zerve de cărbune.

Pamîntul din zona cărbunelui 
aprins este fierbinte. Iarba este 
,‘Sșnică pe acest petec de pă- 
fnînt. Iarna el respiră aburind. 
Vara, pe timpul căldurilor cani
culare, nu-i chip să-i calci cu 
piciorul hotarul; frige.

Zăcămintele de cărbune tre
buie ferite de extinderea focu
lui, pentru că fiecare tonă de 
cărbune este prețioasă și nece
sară industriei noastre. Exploa
tarea rațională a stratelor de

„Un șantier care are nevoie de sprijin"
La sfîrșitul lunii iunie, în 

2iarul „Steagul roșu" nr. 3643 
a apărut, cu titlul de mai sus, 
un articol care analiza situația 
construcției noii școli din Lo- 
nea. In articol se arată că a- 
ceastă lucrare este mult rămasă 
în urină din cauza dezinteresu
lui manifestat de conducerea 
șantierului 6 Petroșani în apro
vizionarea cu materiale și înca
drarea cu efectivele necesare,

A trecut aproape o lună de la 
publicarea articolului respectiv 
și a mai rămas o lună pîftă-n 
septembrie, cînd va începe noul 
an școlar. Care este stadiul de 
construcție a școlii respective, 
există create premise pentru a 
fi gata la data stabilită ?

In răspunsul trimis redacției 
ia articolul publicat, inginerul 
Auner Carol, șeful grupului de 
șantiere al TRCH din Valea 
jiului arată: „Sesizarea este 
justă. Șantierul școlii de la Lo- 
nea — și nu numai acesta — 
are nevoie de ajutor. Greutățile 
în care se zbate și acest șantier 
sînt în primul rînd de domeniul 
aprovizionării". In continuare, 
se arată că cea mai mare parte 
a întîrzierildt la diferite con
strucții se datorește faptului că 
materialele necesare nu vin în 
ritmul și cantitățile cerute, încît 
sînt multe goluri în procesul 

) muncii. Și întîrzierea construc
ției școlii se datorește, printre 

, ..altele lipsei unor materiale ab
solut necesare.

La redacție a sosit însă și 
răspunsul nr. 13.367 trimis de 

i conducerea trustului și semnat

FOCUL UI
cărbuni •— metoda zilelor noas
tre ■— se aplică și în adîncurile 
minei Vulcan.

Focul trebuie imobilizat. El 
trebuie stins. Acestea sînt sar
cini deosebit de grele care fră- 
mîntă în măsura cea mai mare 
conducerea minei Vulcan. Focu
lui subteran i-a fost declarat 
război 1 Deocamdată, planul 
războiului este studiat cu minu
țiozitate pe hărțile minei, în do
cumentațiile tehnice. Mijloace de 
imobilizare și de stingere a fo
cului sîht studiate concomitent 
și de către institutele de specia
litate.

S-au propus pînă acum multe 
soluții tehnice. Se vor mai pro
pune și altele. Cele mai bune 
vor deveni într-un viitor apro
piat planul unor lucrări care vor 
pune capăt focului și-l va înă
buși în leagănul lui.

Asemenea sarcini nu și-au 
propus niciodată în trecut cei ce 
jecmăneați truda minerilor și 
bogățiile subpămîntene, bătîn- 
du-și joc de ele.

C. MORAR U

Cercurile de citit — mijloc important de educare a femeilor
— Pe marginea plenarei comitetului orășenesc al femeilor din Lonea —

Zilele trecute a avut loc șe
dința plenară a comitetului fe
meilor din Lonea. Cu acest pri
lej membrele comitetului au a- 
nalizat activitatea depusă în pri
ma jumătate a anului în rîndu- 
rile femeilor pentru îmbunătăți
rea muncii cultural-educative și 
obștești.

La lucrările plenarei, înafara 
membrelor comitetului, a parti
cipat un număr însemnat de in
vitate, membre active ale comi
siilor de femei d'in blocuri și 
cartiere precum și gospodine 
fruntașe în acțiunile culturale 
și obștești întreprinse în peri
oada ianuarie—iunie 1961.

Cercurile de citit, principala 
formă de educare a femeilor au 
stat în atenția colectivului cul
tural al comitetului. Ca rezul
tat, peste 1800 femei au fost cu
prinse în cele 35 cercuri de ci
tit, reorganizate în ultimul timp. 
Prin participarea lor activă la 
atragerea gospodinelor din blo
curile și cartierele Lonei în cer
curile de citit ale comitetului de 
femei, gospodinele Crișan Dafi- 
na, Mihai Lucreția, Masnik 
Ana, Duk Estera, Nagy Ileana, 

de ing. Velehorschi Ovidiu, di
rectorul TRCH Deva la 13 iulie. 
In el se arată : „S-a detașat de
legat special la fabrica de ci
ment Bicaz pentru urgentarea 
obținerii celor 800 buc. plăci on
dulate din asbociment. Deși re
partiția este pentru trimestrul 
IV (cine a dat voie să se plani
fice acoperirea unei școli noi în 
trimestrul IV cînd anul de în-

Pe urmele materialelor 
publicate

vățămînt începe în trimestrul 
III?) cele 800 buc. plăci vor fi 
realizate și aduse la șantier în 
cursul lunii iulie, (pînă la 24 
iulie încă nu sosiseră). In ce 
privește restul de materiale — 
parchet, faianță, radiatoare — 
ele au existat și există (? I) în 
depozitele trustului atît din De
va cît și din Valea Jiului. Ele 
nu au fost puse în operă pe 
considerentul de a nu le dete
riora avînd în vedere lipsa în- 
velitorii. Deoarece sosirea plă
cilor a întîrziat, s-a dispus a- 
coperirea provizorie a părții din 
șarpantă neacoperită, pentru 
continuarea lucrărilor de inte
rior".

Răspunsul conducerii trustu
lui, vădește o nepermisă ușurin
ță în arătarea cauzelor întârzie
rilor de pe acest șantier. Ma
terialele la care el se referă n-au 
existat în depozitele din Valea 
Jiului, lucru recunoscut și de 
ing. Auner, în primul răspuns.

Pe grafic — cifre îmbucurătoare • PUBLICITATE
Brigada con

dusă de minerul 
Ghioancă loan 
de la mina Lu- 
peni lucrează în 
unul din marile 
abataje frontale 
ale sectorului III. 
Armarea în fier 
a locului de mun
că, mecanizarea 
principalelor o- 
perații de extra
gere a că bune
lul, împletite cu 
hărnicia și price
perea minerilor 
acestei brigăzi 
stau la baza 
randamentelor în
alte obținute de 
ortacii lui Ghi
oancă loan.

Șeful de schimb Apostol Pe
tru, împreună cu minerii Smadici 
Ioan, Vîlceanu Constantin și Șu- 
leu Vasile s-au oprit pentru cî- 
teva clipe, înainte de intrarea în 

loncică Iulia, Chiruță Luiza, 
Iuran Viorica, Imre Ileana și 
multe altele s au evidențiat în 
mor deosebit, alături de Focșa 
Elena, Pătrășcoiu Maria, Esca 
Elena și Ionescu Maria care au 
sprijinit diferite alte forme de 
educare a femeilor.

Plenara a scos în evidență 
faptul că acolo unde cercurile 
de citit au funcționat bine și 
munca obștească a dat roade. 
Să luăm, de exemplu, strada 
Maxim Gorki. Curată, îngrijită, 
strada pare o grădină cu flori. 
Dar nu întotdeauna a fost așa. 
Doar în primăvara acestui an, 
după înființarea unui cerc de 
citit de către gospodina Smida 
Iolanda femeile au ieșit la mun
că patriotică. Acum strada a- 
ceasta este una dintre cele mai 
frumoase din Lonea. Active sînt 
și comisiile de femei de pe stra
da Gh. Gheorghiu-Dej, unde 
funcționează un cerc de' citit 
condus de Masnic Ana, cele de 
la blocurile I, F, M și altele. 
Participantele la discuții au a- 
preciat că cercurile de citit or
ganizate constituie un început 
bun în munca cultural-educati-

La 24 iulie, la șantierul 6 Pe
troșani încă nu sosise dispozi
ția de acoperire provizorie a 
școlii din Lonea. Lucrările la 
această școală sînt mult răma
se în urmă, existînd posibili
tatea ca pînă la 15 august — 
termenul stabilit de organele 
respective — școala să nu poată 
fi terminată.

Lucrările școlare sînt întîrzia- 
te pe întreg șantierul Petroșani. 
Astfel, la școala nouă din Lo
nea lipsesc efective de munci
tori și diferite materiale, la 
școala din Petroșani trebuie în
tărite echipele de parchetari, 
zugravi, la noul cămin studen
țesc nici fundația nu este com
plet terminată.

Inginerul Badea Victor, șeful 
șantierului Petroșani privește cu 
indiferență starea lucrărilor de 
la ; aceste construcții școlare. In 
vorbe, el rezolvă totul, dar în 
fapt situația pe teren a lucrări
lor respective este nesatisfăcă
toare, avînd în vedere că școala 
nouă cu 16 săli de clasă de la 
Petroșani trebuia predată la... 
30 iunie (conducerea trustului 
știe de aceasta?), școala de la- 
Lonea are termen, după grafic, 
la 15 august. Nici școala de la 
Uricani, Cu termen de predare 
1 august, nu este complet fini
sată.

Ce măsuri reale va lua con
ducerea TRCH pentru termina
rea la datele programate a noi
lor construcții școlare din Va
lea Jiului ? Școlarii n-or să aș
tepte la ușă pînă constructorii 
termină școlile I

șut, în fața graficului produc
ției sectorului. Cu un randament 
de aproape 5 tone pe post, bri
gada lor se numără printre cele 
fruntașe în întrecere.

vă a femeilor și ș-au dovedit a 
fi un mijloc eficace de antrena
re а femeilor în diferite activi
tăți.

In plenară, numeroase femei 
s-au angajat să se ajute între 
ele în organizarea de noi cer
curi de citit, în desfășurarea în
tregii' munci a comitetului de 
femei. Așa de exemplu, Chiruță 
Luiza s-a angajat s-o ajute pe 
tov. loncică Iulia ca toate co
locatarele lor să participe la 
cercul de citit recent înființat de 
aceasta din urmă, pe scara I la 
blocul Г ca și Ie. acțiunile ob
ștești întreprinse în scopul în
frumusețării blocurilor și incin
telor dintre ele.

-Tot la fel s-aii angajat Nagy 
Ileana, deputata Moldovan Pa- 
raschiva, Dozsa Maria, Jurca 
Mariâ, deputata Levai Ida, Mun
tean Ana, Feraru Sava, depu
tata Mercioiu Maria și altele să 
sprijine acțiunea de înfrumuse
țare a incintei blocurilor și car
tierelor din Lonea antrenînd 
toate gospodinele la întrecerea 
pornită între femei în Cinstea 
zilei de 23 August.

In încheierea ședinței plenare 
a luat cuvîntul tovarășul Goa- 
dă Alexandru, secretarul comi
tetului de partid al minei Lonea 
care a vorbit despre rolul im
portant al muncii cultural-edu- 
câtive duse în rîndurile femei
lor și contribuția ei la creșterea 
conștiinței cetățenești a acestora, 
despre sarcina comitetului de 
femei în atragerea a cît mai mul
te femei la acțiunile cultural- 
educative și obștești pentru tra
ducerea în viață a obiectivelor 
trasate de partid.

M. MICA

Instiliilol le lilies
Petroșani

Aduce la cunoștința celor 
interesați că CURSURILE 
DE PREGĂTIRE PENTRU 
EXAMENUL DE ADMITERE 
ÎNCEP DE LA DATA DE 1 
AUGUST 1961. ÎNSCRIERI
LE LA ACESTE CURSURI, 
care sînt gratuite, SE POT 
FACE DE LA DATA DE 24 
IULIE PINA LA 1 AUGUST.

Candidaților li se asigură i 
cazare și masă contra cost. 
Informații suplimentare se 
pot obține la secretariatul 
institutului.

І.Ш.- filiali Ріівдііі 
ANGAJEAZĂ

La depozitul I Petroșani 
2 ȘEFI DE SECȚIE.

La magazinul de autode- 
servire 1 AJUTOR RES
PONSABIL.

Condițiile de angajare sînt 
cele prevăzute de legile în 
vigoare.

Cei interesați se vor pre
zenta Ia conducerea filialei 
I.C.R.A. Petroșani, pentru 
informații.
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întreprinderea de explorări 
Lupeni cu sediul în Lupenk 
strada Avram lancu nr. 1,

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— ECONOMIȘTI cu 

dii superioare și 4—5 
vechime în specialitate
tru posturile de șef serviciu 
aprovizionare șî planificare
— salariu 1900—2500 lei;

— MAIȘTRI MECANICI
— salariu 1200—1650 lei;

— RUTIERIȘT! ȘI TRAC
TORIȘTI KD-35 și Kirov — 
salariu 3,45—4 lei/oră;

— INGINER ENERGETIC
— salariu 1350—1850 lei;

— REVIZOR CONTABIL
— salariu 800—1150 lei.

!»*
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n

î
♦l

Comitetul Filialei de vînă- ♦•toare și pescuit sportiv — ♦ 
Petroșani anunță pe mem- X 
brii vînători și pescari, mem- * 
bri ai filialei, care mai au { 
de achitat o parte din co- j 
fixațiile pe anul 1961 să a- J 

e chite în cel mai scurt timp ♦ 
I sumele restante. X
-ж ж. .ж. -ж ж. ж -Л. -Л. ж. ж
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Schimb de păreri 
cu privire la relațiile 

sovieto-americane
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

TASS transmite:
La 27 iulie, la Departamentul 

de Stat al S.U.A. a început urt 
schimb de păreri cu privire la' 
îndeplinirea acordului 
american de colaborare tehnică- 
științifică și culturală,

sovieto-

încheiat 
la 21 noiembrie 1959 și la persi- 
pectivele de dezvoltare continuă 
a legăturilor sovieto-americane 
în domeniul științei, tehnicii, o- 
crotirii sănătății publice, învă- 
țămîntului și culturii.

La acest schimb de păreri au* 
luat parte S. K. Romnovski, vi
cepreședinte al Comitetului 
Stat al Consiliului de MiniștrF 
al U.R.S.S. pentru legături cul
turale cu țările străine, F. Co- 
omes, secretar de stat adjunct 
al S.U.A., și alții.

0 lege tare ameeioil 
lUeriatea poporului argealieiae

BUENOS AIRES 28 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Reu

ter, paralel cu discutarea în ca
drul Congresului argentinian a 
așa-numitei „legi pentru apărarea 
democrației" în întreaga țară au 
fost operate numeroase arestări 
în rîndul membrilor Partidului Co
munist. Agenția subliniază oă nu
mai în zilele de 25, 26 și 27 iulie 
au fost arestate 97 de persoane.

In cadrul unei declarații date 
publicității de comisia pentru pro
blemele juridice a Partidului Co
munist din Argentina se subliniază 
că această lege urmărește să pu
nă Partidul Comunist și organiza
țiile progresiste din țară sub con
trolul poliției. Declarația cheamă 
partidele și organizațiile progre
siste din țară să organizeze o miș
care de protest împotriva adoptă
rii acestei legi reacționare.

Intr-o declarație publicată 
Partidul democrat progresist 
arată că această lege pune în peri
col libertatea poporului argenti. 
njan.

dter

de
se

Dezvoltarea relațiilor 
sovieto-sudaneze

— N. S. Hrușciov și L. I. Brejnev vor vizita Sudanul —
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite:
După cum s-a mai anunțat', lă 

25 iulie L. I. Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al UÎR.S.S., și Ibrahim 
Abbudl, președintele Consiliului 
Suprem al Forțelor armate și 
prim-ministru al Sudanului, au 
semnat la Moscova comunicatul 
comun soviefo-siudanez.

In comunicat se spune că s-a 
constatat că punctele de vedere 
ale guvernelor U.R.S.S. șî Su
danului coincid în probleme im
portante ca lupta pentru pace și 
slăbirea încordării internaționa
le, pentru coexistența pașnită, 
dezarmarea generală șî totală, 
preîntîmpinarea prin toate mij
loacele a unui nou război mon
dial, lichidarea totală și defi
nitivă a colonialismului sub 
toate formele și manifestările 
sale.

Cele două părți au subliniat 
că problema cea mai importan
tă și urgentă a contemporanei
tății — dezarmarea generală și 
totală, în condițiile unui con
trol internațional strict și efi
cient — trebuie să fie rezolvată 
în timpul cel mai scurt.

Cele două părți și-au expri
mat ferm punctul de vedere că 
reglementarea pașnică a proble
mei germane trebuie să fie rea
lizată neîntîrziat.

Generalul locotenent Ibrahim 
Abbud a invitat pe N. S. Hruș
ciov și L. I. Brejnev să vizite
ze Sudanul. Invitația a fost pri
mită cu satisfacție.

Guvernul sovietic apreciază 
mult eforturile Sudanului în
dreptate spre interzicerea armei 
atomice și încetarea experiențe
lor cu această armă, și spriji
nă cu hotărîre acțiunile , între
prinse de “ ' 
tuării de 
riențelor 
Sahara.

Părțile 
ținerea unor bastioane ale colo-

nialismului pe continentul afri
can creează o primejdie perma
nentă pentru independența sta- 
feîor africane, care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătă
toare.

Guvernele U.R.S.S. și Suda
nului au condamnat sever agre
siunea Franței împotriva Tuni
siei la Bizerta și au sprijinit 
cererile juste ale guvernului tu
nisian ca Franța să pună capăt 
oricăror acțiuni care încalcă su
veranitatea șî independența Tu
nisiei și ca din Tunisia să fie 
retrase toate trupele străine.

Guvernele celor două țări și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
de eliberare a poporului ango
lez împotriva colonialiștilor por
tughezi, au condamnat ameste
cul imperialiștilor în Congo și 
au sprijinit lupta poporului con- 
golez pentru independența na
țională, suveranitatea și integri
tatea teritorială a Republicii 
Congo. Ele și-au exprimat soli
daritatea cu lupta poporului al- 
gerîan pentru independența sa, 
au condamnat cu hotărîre dis
criminarea rasială din Republi
ca Sud-Africană, Africa de sud- 
vest și Mozambic, Rhodesia și 
Nyassaland.

O politică primejdioasă
BERLIN 28 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Presa democrată din Berlin 

critică cu asprime discursul din 
25 iulie al președintelui S.U.A., 
J. Kennedy, în care este enun
țat programul sporirii înarmări
lor S.U.A. și se cere partene
rilor Statelor Unite din blocu
rile militare agresive să spo
rească, de asemenea, înarmările.

„Aceasta este, fără doar și 
poa-te, o politică primejdioasă, 
scrie „Neues Deutschland". Toa
te acestea se fac nu pentru a 
’lăbi încordarea internațională,

nu pentru a crea o atmosferă 
favorabilă tratativelor. Este re
gretabil, menționează ziarul, că, 
dînd dispoziții de sporire a chel
tuielilor pentru înarmare, Ken
nedy nu prezintă propuneri pri
vitoare la tratatul de pace și la 
rezolvarea problemei Berlinului 
occidental".

Nici tonul războinic al dis
cursului lui Kennedy, nici aplau
zele Bonnului, scrie „Berliner 
Zeitung", nu vor putea împie
dica încheierea Tratatului de 
pace și rezolvarea problemei 
Berlinului occidental.

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

CORUL RĂZBOINICILOR
NEW YORK 28 (Agerpres).
Oglindind părerea acelor cercuri 

ale opiniei publice americane, care 
apreciază în mod lucid situația in
ternațională și care consideră dis
cursul lui Kennedy din 25 iulie 
drept o dovadă a lipsei de dorință 
a guvernului S.U.A. de a regle
menta pe cale pașnică problemele 
litigioase, unțle ziare din New 
York subliniază, așa cum o face 
ziarul „New York Post", că pre
ședintele Kennedy a acordat în 
discursul său „un spațiu prea mic 
dorinței de pace". După cum ara
tă ziarul, „cea de-a doua parte a 
discursului trebuia să fie consacra
tă unei cercetări mult mai amă-

——

Sudan împotriva efec- 
către Franța a expe- 
cu arma atomică în

au subliniat că men-

Patrioții angolezi atacă neîntrerupt 
detașamentele portugheze

LUANDA 28 (Agerpres).
Trupele colonialiștilor portu

ghezi, înairmate pînă în dinți, nu 
sînt în stare să zdrobească re
zistența curajosului popor ango
lez. După cum reiese din ultime
le știri transmise de agențiile de 
presă, „vasta" operațiune a ar
matei portugheze, anunțată cu 
surle și trîmbițe, care avea ca 
scop „să ocupe cartierul general 
al mișcării de partizani, situat 
la Nambuangongo, și să lichide
ze pe liderii insurgenților", a 
eșuat înainte de a fi început. 

* Patrioții continuă să atace neîn
trerupt detașamentele portugheze 
de represalii.

La 27 iulie insurgenții ango
lezi au atacat o coloană milita
ră portugheză între Carmona șî 
Negage, au întreprins o serie de 
atacuri încununate de succes în 
împrejurimile localității Songo.

Referindu-se la agenția portu
gheză A.N.I., corespondentul a- 
genției France Presse anunță că 
insurgenții au atacat Kibala — 
mic centru populat din partea de 
nord-vest a Angolei.

In legătură cu recentele eșe
curi ale trupelor coloniale por
tugheze, generalul Mario Silva, 
ministrul Armatei terestre al 
Portugaliei, a sosit în grabă la 
Luanda pentru a inspecta forțele 
detașamentelor de pedepsire.

Colonialiștii portughezi se răz- 
pentru eșecurile lor dedîn- 
la represiuni atroce împo- 
populației pașnice.

bună 
du-se 
triva

Milia ioW înaintează mie o oMlie sociali 
li momită socialistă

— Declarația lui
HAVANA 28 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

la mitingul care a avut , loc la 
Havana cu prilejul sărbătoririi 
insurecției naționale, primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, a 
rostit o amplă cuvîntare.

Castro a menționat că primul 
zbor al omului în Cosmos și in
tervenția trupelor mercenare ale 
imperialismului împotriva Cu
bei au coincis aproape în timp 
Am avut posibilitatea, a decla
rat Castro, să comparăm aceste 
două evenimente: unul din ele 
s-a înfăptuit în folosul progre
sului omenirii și păcii, celălalt 
— intervenția lașă și nerușinată 
a mercenarilor — a fost săvîr- 
șit de imperialiști, care își pro
puseseră să-și redobîndească pri
vilegiile și monopolurile din 
Cuba.

Poporul cuban, a subliniat în 
continuare Castro, a zdrobit tru
pele mercenare la Playa Giron. 
Ne vom aminti întotdeauna de 
aceste două evenimente, două 
victorii mărețe ale cauzei păcii 
generale — zborul în Cosmos și 
zdrobirea mercenarilor. Și nu 
este nimic mai just decît a con
feri pentru prima oară ordinul 
„Playa Giron" primului cosmo-

.*■»I

Fidel Castro —
naut din lume, maiorului Iuri 
Gagarin. <

Castro a consacrat o parte im
portantă din cilvîntaiea 
blemei unirii tuturor 
revoluționare din țară, 
că acest proces necesită 
mită perioadă de timp, 
organizatorică a forțelor 
ției începută deja, а i 
Castro, va fi peste cîtva timp 
desăvîrșită.

Imperialismul — a spus Fi
del Castro — este neliniștit de 
faptul că diferitele organizații 
revoluționare din Cuba se vor 
uni într-o singură organizație 
revoluționară — „Partidul unic 
al revoluției socialiste cubane".

Primul ministru al Cubei a 
vorbit de asemenea despre ca
racterul socialist al revoluției 
cubane, subliniind că socialis
mul este rezultatul unui proces 
îndelungat.

In încheierea cuvîntării sale, 
primul ministru al Cubei a de
clarat că orice plan imperialist 
de înfrîngere a revoluției prin 
foamete sau printr-o agresiune 
armată va fi sortit eșecului.

sa prc- 
fortelor 
arătînd 
o anu- 
Unirea 
revolu- 

subliniat

nunțite a bazei pentru tratative.
Adepții politicii agresive din 

S.U.A. nu își rețin însă satisfaci 
în legătură cu noua manifestare 
militarists a guvernului american.

Truman, fostul președinte al 
S.U.A., care a vegheat la leagănul 
politicii agresive a S.U.A. de du
pă război, Nixon, fostul vicepre
ședinte al S.U.A., care a partici
pat activ la elaborarea liniei agre
sive în timpul administrației lui 
Eisenhower, senatorii Bridges sau 
Humphrey fac cor comun de elo
gii la adresa planurilor preziden
țiale cu privire la pregătirile mi
litare.

Corului lor se alătură satisfacția 
industriașilor și speculanților de 
bursă care constată că în urma dis
cursului lui Kennedy cursul acțiu
nilor întreprinderilor de armament, 
în special al celor producătoare 
de rachete, avioane și utilaj electric 
au și început să crească.

„Echilibristicile domnului Ken
nedy se vot bucura, fără îndoială, 
de aprobarea pe piețele hîrtiilor 
de valoare" a declarat unui cores
pondent al ziarului „New York 
Herald Tribune" Walter Maynard, 
coasociat al marei firme de bursă 
„Șhearson, Hammil an Company", 
fapt confirmat la 26 iulie cînd pen
tru prima dată de la începutul lu
nii iunie la bursă s-au vîndut pes
te 4 milioane de acțiuni.

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

j Costul vieții 
continuă să crească

BONN 28 (Agerpres).
După cum reiese din datele fur

nizate de buletinul economic Agefi, 
în ultimele luni costul vieții în 
Germania occidentală a continuat 
să crească. Din datele buletinului 
reiese că între 15 iunie și 15 iulie 
prețurile la legume au. crescut cu 
5 Ia sută, la fructe cu 12,9 la sută, 
la ouă cu 3,1 Ia sută, iar la îm
brăcăminte cu 2 la sută. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
costul vieții a crescut în R.F.G. cu 
2,9 la sută.

R.F.G.

PROGRAM DE RADIO
30 iulie

PARIS. Nouă algerieni au fost 
condamnați de tribunalul din 
Saint-Etienne la închisoare pe 
diferite termene între 2—6 luni. 
Ei sînt acuzați de „atentat la 
securitatea statului". In realita
te vina lor constă numai în 
votamentul manifestat față 
patria lor care are 
ferit.

BUENOS AIRES. 
Quetzal din Buenos 
părut în limba spaniolă roma
nul scriitorului romîn Cezar Pe
trescu, „întunecare" în traduce
rea cunoscutei scriitoare argen- 
finlene Esteta Canto.

atît de

de- 
de 

su-

In editura 
Aires a a-

Guvernul francez trebuie să renunțe 
la pretențiile sale colonialiste față de Algeria 
— Declarația Biroului Politic
PARIS 28 (Agerpres).
La 27 iulie, Biroul Politic al 

C.C. al Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității o declarație 
în care sînt abordate problemele 
tratativelor franco^ geriene de la 
Lugrin și ale agresiunii trupelor 
franceze în Tunisia.

Relevînd faptul , pozitiv că la 
Lugrin delegațiile franceză și .al
geriană au ajuns la un acord cu 
privire la metodele de lucru, Bi
roul Politic subliniază că astăzi 
este necesar să se ducă tratative 
asupra fondului problemei alge
riene : asupra garanțiilor și sferei 
de aplicare a autodeterminării Al
geriei. In declarație se spune că 
„nu se poate obține un succes în 
tratative atîta timp cît de Gaulle 
va urmări ruperea Saharei de Al"

al С. C. al P. C. Francez —
geria, va căuta să impună un sta
tut privilegiat pentru minoritatea 
europeană și va amenința Algeria 
cu o 
cesar 
nunțe 
liste.
poate 
Algeria.

Biroul Politic subliniază că gu
vernului francez îi revine răspun
derea pentru ciocnirile sîngeroase 
de la Bizerta și amintește în a- 
ceastă ordine de idei că Franța 
nu și-a îndeplinit obligația asumată 
în 1958 de a începe fără nici o 
amînare tratative cu privire la 
soarta bazei militare. Aceasta este 
cauza actualelor operațiuni mili
tare și constituie o sursă perma
nentă de conflicte.

împărțire". Este absolut ne- 
ca guvernul francez să re
ia aceste pretenții colonia- 
Nutnai în felul acesta se 
pune capăt războiului din

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 9,00 Curs dte inițiere 
muzicală — emisiunea „Premi- 
antii noștri", 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,30 Pa
gini alese din muzica ușoară,
11.30 Vorbește Moscova 1 12,25 
Din albumul operetelor lui Jo
hann Strauss, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară, 14,50 
Din cele mai bune programe 
muzicale alcătuite de ascultători,
16.30 Cîntă corul Radioteleviziu- 
nii, 16,45 Program muzical la 
cererea oamenilor muncii aflați 
în stațiuni de odihnă, 17,40 Din 
folclorul popoarelor, 19,30 Me
lodii, melodii — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon. Premiera 
„Patru sub un acoperiș". Come
die de Smirnova și Kreindel, 
21,23 Muzică de estradă. PRO
GRAMUL II. 8,00 „In excursie". 
Program de muzică ușoară, 8,30 
Clubul voioșiei, 9,00 Muzică 
populară romînească, 10,00 Mu

zică din opere, 10,30 Revista pre
sai străine, 11,00 Festival inter
national muzical. „Primăvara la 
Praga — 1961", 12,55 Program 
muzical la cererea oamenilor 
muncii aflați în stațiuni de o- 
dihnă, 13,40 Cîntă Gică Petres
cu, 14,30 Cine știe cîștigă ! 15,15 
Valsuri celebre, 16,30 Din mu
zica popoarelor sovietice, 18,02 
Muzică - ușoară, 19,30 Din co
moara folclorului nostr 20.05 
Muzică de dans, 20,30 Almanah 
muzical, 21,30 Muzică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
30 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vickingii; AL. SAHIA; 
Cenușăreasa; PETRILA : Doam
na cu cățelul;; ANINOASA ; Ir 
umbra legii; VULCAN : Socotel 
greșite; CRIVIDIA : Melod-' 
pe Neva; LUPENI : Avionu 
pleacă la ora 9; BARBĂTENI 
Darcl ее.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA ‘ Petroșani. Stt. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul : August" — Poligrafi*


