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să contribuie la înfrumu- 
aspectului incintei minei

Minerii se mută 
în apartamente noi

In ultima vreme, alți numeroși 
mineri și muncitori de la exploa
tarea Lupeni au trăit bucuria de a 
se muta, împreună cu familiile lor, 
în noile blocuri înălțate de cons
tructori în cartierul ce se dezvol
tă necontenit în apropierea fila
turii. Au fost date în folosință 
blocul 21, în care s-au mutat șase 
familii de mineri, iar în blocurile 
22 și 22 A cele 72 de apartamente 
au fost ocupate de muncitori ai 
minei.

Printre cei care s-au mutat în 
apartamente noi, cu camere largi, 
luminoase, utilate modern, se nu
mără minerii Rusu Vasile, Kolo- 
nias Carol, artificierul Bogdan 
Teodor, rambleatorul Giurgi loan, 
vagonetarii Csizer Adalbert și Atu- 
dose Petru, dulgherul de mină 
Drăghîci! Nioolae.

Pe șantier sînt pregătite pentru 
a fi date în folosință alte două 
blocuri, 23 și 29, în care munci
torilor mineri le vor fi repartizate
de asemenea numeroase aparta
mente.

teren te întîmpină ronduri cu flori 
și trandafiri, verdeață. E un fapt 
în aparență neînsemnat, dar totuși 
semnificativ: minerii și muncitorii 
își înfrumusețează cu drag mina, 
nentru că e a lor și nu a capitaliș
tilor, ca în trecut. Muncitorii Mo- 
raru Gavrilă, Bumbea Grigore, 
Varga Elisabeta și mulți alții au 
amenajat o nouă zonă verde L-. a- 
propierea puțului Ștefan, iar alte 
două zone verzi au fost create de 
muncitorii minei în apropierea de
pozitului de materiale. Modernizarea 
drumului de acces de la poarta nr. 
3 la depozitul de materiale, ame
najarea prin muncă voluntară a 
rampei de descărcare, introducerea 
iluminatului fluorescent pe culoare
le clădirii administrative, în sala 
topografilor, în sala de apel Ște
fan, la stația de Salvare, construirea 
unei scări din beton armat la tre
cerea peste galeriile minei — iată 
doar cîteva din lucrările recente 
care vin 
sețarea 
Lupeni.
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De Ziua lor, minerii dini Vul- 
j cam vor primi în folosință noul 

bloc C cu <36 apartamente. A- 
cesta este al treilea bloc care 
se predă minerilor dini Vulcan 
în ultimele luni, totalizing pînă J 
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acum 96 apartamente moderne, 
prevăzute cu încălzire centrală.

IN CLIȘEU : Vedere parțială 
a noului bloc C de la Vulcan.

La cantină, 
baia minerilor4
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Se înfrumusețează 
incinta minei

Vizitatorul care ni-a mai 
de cîțiva ani mina Lupeni, 
ne astăzi plăcut surprins de
tul îngrijit, frumos chiar, al -in
cintei acestei mari exploatări car
bonifere. Pe fiecare bucățică de

văzut 
rămî- 
aspec-

Răspundem grijii partidului prin noi succese în muncă

Vom deservi 
cu medicamente

cît mai bine 
oamenii muncii

Vizita delegației de partid și» guvernamentale 
a IbP, Romîne în Uniunea Sovietică

Călduroasa primire făcuta 
solilor poporului romîn 
de muncitorii depoului 

de locomotive „Moscova-Triaj"

Am luat cunoștință cu deosebi
tă bucurie și satisfacție de recenta 
botărîre a partidului și guvernului 
privind mărirea salariilor și redu
cerea prețurilor ta unele mărfuri 
de larg consum. Noile măsuri pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii din patria noas
tră au la bază succesele obținute 
în toate ramurile economiei națio
nale. Ele sînt o nouă dovadă a 
superiorității sistemului socialist fa
ță de cel capitalist.

Sînt un cadru sanitar nou, tînăr, 
nu de mult ieșit de pe băncile șco
lii. Sînt bucuroasă că nu am trăit 
în timpurile întunecoase, de mult 
apuse. în toți anii mei am simțit 
grija părintească pe care ne-o 
poartă nouă, tineretului, partidul.

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

Majorarea cu 10 la sută a sala
riilor cadrelor sanitare medii, este 
o continuare a șirurilor de măsuri 
luate an de an de către partid 
pentru bunăstarea întregului popor. 
Pentru noi cadrele medico-sanitare 
această măsură constituie un im
bold în munca nobilă ce o desfă
șurăm zi de zi — aceea de a ve
ghea la viața și sănătatea oame
nilor muncii.

Grijii partidului pentru noi, îi 
vom răspunde muncind cu mai 
multă conștiinciozitate, prin de
servirea cît mai bună cu medica
mentele necesare a oamenilor mun
cii din Valea fiului.

IOSIF RADA
tehnician farmacist la Farmacia 

nr, 12 Petroșani

Ia
Cantina minei, unde iau masa 

numeroși mineri și muncitori tineri 
și-a redeschis nu de mult ■ ușile 
complet renovată : s-au reparat a- 
coperișul, tencuielile exterioare și 
interioare, localul a fost zugrăvit 
iar unele încăperi au fost date în 
ulei. Intr-adevăr localul cantinei 
are un aspect frumos, curat, cons
tituind un cadru plăcut pentru cei 
care vin să servească masa aici.

Multe lucruri bune au fost fă
cute și la baia mare a muncitorilor 
subterani. Toate cele cinci încăperi 
au fost zugrăvite, conductele de 
aburi și apă au fost vopsite iar în
treaga tîmplărie a fost reparată și 
vopsită.

Un aspect cu totul nou prezintă 
stația de salvare. Pereții au fost 
îmbrăcați în faianță albă, localul 
a fost zugrăvit în interior și exte
rior, iar ușile și ferestrele au fost 
vopsite

Mina Lupeni întîmpină Ziua mi
nerului cu un aspect tot mai fru
mos, mai plăcut.

MOSCOVA 2. Trimișii spe
ciali I Agerpres, - C. Răducanu și 
Al. Cîmpeanu transmit;

In cursul zilei de miercuri de-- 
legația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne a fost din 
nou oaspetele muncitorilor din 
capitala Uniunii ' Sovietice. De 
data aceasta a fost vizitat de
poul de locomotive „Moscova- 
Triaj", întreprindere cu glorioa
se tradiții revoluționare, leagă
nul unor inițiative îndrăznețe de 
muncă : comunistă. Locuitorii tî- 
nărului raion în construcție — 
pînă nu de mult mică așezare 
rurală din preajma depoului — 
au făcut delegației o caldă pri
mire. Pe fațada clădirii ne-a în
tâmpinat urarea care ne-a înso
țit pretutindeni pe pămînțul ma
rii Țări Sovietice: „Bine ați 
venit".

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Romîne, au fost întîmpinați cu 
căldură de В. P. Beșcev, minis
trul căilor de comunicații, L. A. 
Karpov, șeful căii ferate Mosco
va, E. E. Alekseev, șeful depou
lui, de veteranii întreprinderii, 
conducătorii ei de azi, mecanici 
de locomotivă și alți muncitori.

In întreprindere privirile se 
opresc asupra plăcii modeste <țar 
plină de semnificație, pe care se 
poate cit; : „Aici la 10 mai 1919 
a avut loc primul subotnic co
munist din țară".

Tradiția glorioasei întreprin
deri a dat rod bogat. In 1958 a 
apărut aici prima brigadă de 
muncă comunistă.1 In anuj a- 
cesta întreprinderea a -cucerit 
înaltul titlu de întreprindere a 
muncii comuniste. Membrii dele
gației au aflat cu deosebit in
teres despre codul eticii comu
niste, care este elaborat de mun
citorii întreprinderii și este res
pectat cu strictețe în întreprin
dere. Afișat din loc în loc, el ex
primă în cuprinsul său noua mo
rală a oamenilor sovietici, mo
rala oamenilor liberi, stăpîni pe 
destinele lor și ale întregii țări.

Tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej i-au fost prezentați maistrul 
Vladimir Stanilevici, Erou al 
muncii socialiste, conducătorul 
primei brigăzi de muncă comu
nistă din țară, mecanicul in
structor I. F. P'anin, Erou al 
muncii socialiste, care a inițiat 
în anii războiului marea mișca
re pentru înlocuirea de’ către 
echipajele locomotivelor a munci
torilor plecați pe front, și alți

Bucurie în zori de zi
Pe drumul forestier ce duce spre 

figoreasa, un camion „Steagul ro
șu" urca duduind panta lină. Deși 
șoferul era atent .la volan, mai 
ales că drumul se ascundea dese
ori șerpuind pe după stînci și dea
luri împădurite, chipul lui expri
ma o bucurie mare, pe care, și să 
fi vrut, n-ar fi putut-o ascunde. 
Și bucuria aceasta izvorîtă din re
centa botărîre a partidului și gu
vernului privind creșterea sala
riilor și reducerea prețurilor la 
unele bunuri de consum și a unor 
tarife o ducea, prin ziarele ce le 
purta la piept, și muncitorilor fo
restieri. Se grăbea să ajungă mai 
repede ca cei din adîncul păduri
lor să afle și ei cit mai devreme 
vestea ce le va umple, ca și lui, 
inimile de bucurie și adâncă re
cunoștință față de partid.

Ieșind de după o cotitură, prin 
parbiz, îi apăru în față clădirea 
punctului alimentar al forestierilor.

La punct, numeroși muncitori ve- 
niți să facă tîrguieli. Camionul s-a 
oprit în fața cabanei. Șoferul sări 
sprinten din cabină îndreptîndu-se 
cu pas grăbit spre grupul de mun
citori.

— Bună vreme tovarăși — dă
du el binețe.

— Bună Gheorghiță — răspun
seră muncitorii în cor.

— Apăi să știți că-i bună.
— Nu mai spune. Doar n-ăi fi 

cîștigat la loto — glumi un șugu
beț.

— Am cîștigat dar nu la loto. 
, De cîștigul ăsta mă bucur și eu 

și tu Ioane și toți cei ce muncesc 
din țara noastră. Și zicând aceasta, 
scoase din sin ziarul cu hotărîrea.

Forestierii au făcut roată în ju
rul său. Sosirea ziarului e aștep
tată cu nerăbdare de fiecare dată.

D. CRIȘAN

(Continuare în pag 2 a)

Zilele trecute, constructorii din Petroșanii au început lu
crările de asfaltare a străzii Nicolae Bălcescu și Cloșca. După 
aceasta, vor urma străzile De cebal, Gelu, cele aflate în incin
tele cartierelor noi Livezeni-Petroșani și Viscoza-Lupemi și șo
seaua Petrila—Lonea*.

IN CLIȘEU: Echipa de asfaltatori lucrînd pe strada Ni- 
colae Bălcescu, de lingă Halele Petroșani.
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inovatori. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej le-a strîns puter
nic mîînile fruntașilor în produc
ție, le-a urat din inimă noi suc
cese.

Trecînd din secție în secție, 
delegația a putut cunoaște dru
mul dezvoltării și modernizării 
întreprinderii, care se măsoară 
elocvent în „comparația dintre 
vechea locomotivă din 1919 și pu
ternicele și rapidele mașini Die
sel și electrice care astăzi își re
împrospătează forțele în imense
le hale luminoase și curate, ade
vărate laboratoare. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a rele
vat calitatea înaltă și randamen
tul acestor locomotive.

In secția locomotivelor Diesel, 
hala este arhiplină de muncito
rii veriiți la mitingul de prie
tenie. După ce oaspeții au fost 
salutați de Evgheni Alekseev, 
șeful depoului, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în aplauzele 
participanților, a prezentat mun
citorilor și tehnicienilor pe mem
brii delegației.

Adresîndu-se oaspeților, mais 
trul L. G. Mamulov a arătat că 
întregul colectiv se bucură din 
inimă că are prilejul s<ă-l cu
noască pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, eminent militant 
al mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

îmi este greu să găsesc cu
vinte — a spus el — pentru a 
exprima imensa bucurie pe care 
o încercăm cu toții acum cu pri
lejul vizitei dumneavoastră la 
depoul nostru. Vă rog transmi
teți muncitorilor din Romînia, 
tuturor- oamenilor muncii din 
țara dumneavoastră salutul nos
tru comunist călduros care por
nește din adîncurile inimilor. 
Transmiteți muncitorilor, ferovia
rilor din Republica Populară Re
mind că în feroviarii sovietici 
ei au prieteni dintre cei mai cre
dincioși și de nădejde.

Delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne a. fost 
salutată cordial de asemenea dfe 
lăcătușul inovator A. V. Sanni
kov,

Intîmpinat cu căldură, a luat 
apoi euvîntul tovarășul Leonte 
Răutu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R. Expri- 
mînd profunda satisfacție a de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne pentru 
întîlniirea cu colectivul depoului, 
el a felicitat pe muncitorii și teh
nicienii depoului pentru succe
sele obținute și cucerirea titlului 
de întreprindere a muncii comu
niste. Evocînd tradiția de luptă 
revoluționară a ceferiștilor și e- 
venimentete din 1933 de la Gri- 
vița, tovarășul Leonte Răutu a 
vorbit despre abnegația cu care 
astăzi feroviarii din Romîrria 
luptă pentru îndeplinirea planu
lui și dau viață hotărîrilor Con
gresului al Ш-lea al P.M.R. cu 
privire la desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Tovarășul Leonte Răutu a 
subliniat că marile succese ale 
Uniunii Sovietice în construirea 
comunismului însuflețesc întrea-

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a

• Conferinței de Ia Geneva 
pentru reglementarea pro-

, blemei laoțiene.
■ Brazilienii își exprimă ad

mirația față de fapta e- 
roică a lui luri Gagarin.

• Planurile agresive ale mi- 
litariștilor de la Bonn vor 
fi zădărnicite prin înche
ierea tratatului de pace — 
Interviul acordat de W. 
Ulbricht lui M. Wilson.



2 

Organizația U.T.M. din eartieMf Mrite 
trebuie să-și îmbunătățească activitatea
Pe ordinea de zi a ultimei adu

nări generale de partid din cartie
rul I al orașului Petrila figura 
un singur punct: analiza activității 
organizației U.T.M. din cartierul 
respectiv. Din darea de seamă pre
zentată de către tov. Barou Roza
lia, secretara organizației U.T.M. 
a reieșit că de la alegeri și pînă 
in prezent această organizație a 
ținut cu regularitate adunările ge
nerale, a muncit pe baza unui plan 
de muncă. In adunările generale 
au fost discutate probleme strîns 
legate de folosirea timpului liber 
al tinerilor, au fost, prezentate re
cenzii asupra cărților „Război și 
pace“, „Așa s-a călit oțelul", „Oa
meni și fapte", s-au purtat discuții 
despre prietenie. De asemenea, ti
nerii din cartier au desfășurat o 
activitate bună și în privința co
lectării fierului vechi. Mai multe 
echipe de tineri au strîns în ulti
ma vreme 1.500 kg. fier vechi. Pe 
lingă aceste realizări, în cadrul or
ganizației de tineret s-au manifes
tat și o serie de lipsuri. De exem
plu, biroul organizației de bază a 
muncit slab în direcția lărgirii rîn- 
durilor organizației prin primirea 
de noi membri, tinerii nu au fost 
atrași în număr cit mai mare la 
joile de tineret, la activitate cul
turală în Cadrul clubului.

In organizația de tineret sînt 
unele utemiste ca Dudui Elisa- 
beta, Stanciu Ana, Demeter Edi
ta, Farkaș Magdalena și altele care 
nu au plătit cotizația de peste 5 
luni de zile. Anul trecut tinerele 
din organizația de bază U.T.M. nu 
au participat la nici o formă de 
invățămînt politic U.T.M.

Dintre cele 5 membre ale bi
roului organizației U.T.M. numai 
tOV. Meșter Maria și Barou Rozalia

—--------------- O-------------------

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

MĂSURI EFICIENTE
Referitor la articolul „Cît timp 

Va mai sta sub plan sectorul III al 
minei Lonea" publicat în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 3659 din 19 iu
lie 1961, conducerea exploatării 
miniere Lonea ne comunică urmă
toarele :

Cele relatate în acest articol pri
vind rămînerea sub plan a secto
rului III de la E. M. Lonea sînt 
juste și pentru lichidarea răminerii 
in urmă a acestui sector conduce
rea exploatării, îndrumată de co
mitetul de partid, a luat măsuri 
imediate.

Astfel, a fost schimbată condu
cerea sectorului III (șeful de sec
tor ing. Focșa loan și locțiitorul 
șefului de sector ing- Demian Ero- 

sc preocupă de munca organizației, 
restul membrelor — tov. Mogoș 
Maria, Maroși Elisabeta, Crainic 
Cornelia se preocupă în mică mă
sură de îndeplinirea sarcinilor în
credințate.

Din darea de seamă prezentată 
în adunarea generală a reieșit că 
tov. Lupu Margareta, Dudui Eli
sabeta, Pop Viorica și Por Otilia 
nu participă la adunările generale, 
iar alte utemiste ca Nagy Rozalia, 
Szekely Maria, Mogoș Maria și 
Terentioă Maria nu participă la 
acțiunile de colectare a fierului 
vechi, de înfrumusețare a străzilor 
și a cartierelor în care locuiesc.

In luna ianuarie a fost confirma
tă în adunarea generală U.T.M. o 
brigadă de muncă patriotică for
mată din 30 utemiste din cartier 
în frunte cu tov. Hușeanu Anuța;,, 
comandanta brigăzii. Gu toate că 
de atunci au trecut 6 luni de zile 
brigada nu a întreprins nici 6 ac
țiune, nu a avut nici o ieșire pe 
teren. De asemenea, nici una din
tre tinerele acestei organizații nu 
a fost înscrisă la concursul „Iu
biți cartea".

In discuțiile lor comuniștii Foro 
Ignat, Mathe Adalbert, Sereș Io
sif, Nagy Iosif și alții, au arătat 
că vinovat de această stare de lu
cruri se face în primul rind tov. 
Todea Vasile, fostul secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. din o- 
rașul Petrila, care a subapreciat ac
tivitatea acestei organizații, nu i-a 
dat un ajutor concret. Organizația 
de partid din cartier are datoria să 
îndrume mai concret și să ajute în 
muncă organizația U.T.M. în vede
rea mobilizării utemîștilor la reali
zarea sarcinilor gospodărești ce 
stau în fața orașului.

L. MANEA

nim), ca șef de sector fiind numit 
ing. Boghe loan, iar ca locțiitor 
ing. Nicolau Claudiu. A fost com
pletat personalul tehnic al secto
rului cu tehnicieni cu calificare co
respunzătoare. Au fost create noi 
brigăzi de pregătire. Totodată con
ducerea minei va urmări îndea
proape aprovizionarea cu materiale, 
utilaje și vagonetele necesare a- 
cestui sector.

Ca urmare a acestor măsuri se 
observă că în luna iulie sectorul 
III și-a realizat la zi planul de 
producție.

Conducerea exploatării va spri
jini și mai hotărît acest sector pen
tru ca el să se achite de sarcinile 
ce îi revin.

Elevul Radu 
loan, din clasa 
a VIII-a, își pe
trece vacanța, ca 
mulți alți colegi, 
la cercul die artă 
plastică din ca
drul clubului Lu- 
peni.

Noul an școlar poate începe
După ce făcu pontajul de di

mineață și dădu îndrumările cu
venite fiecărui șef de echipă, to
varășul Bacinschi Mihai, șeful 
unității I.L.L. Aninoasa îi chemă 
la el pe zugravul Pagneger Ghe- 
orghe.

— Gheorghe, iată pentru ce 
te-am chemat. Iți încredințez o 
sarcină de răspundere. De felul 
cum vei reuși să te achiți de ea 
va depinde în mare măsură des
chiderea în/bune condițiuni a 
noului an școlar. E vorba despre 
reparațiile de interior de la 
școala de 7 ani și de la cele două 
grădinițe de copii din localitate. 
După acestea urmează cele de la 
școala de 7 ani din Iscroni. Ce 
zici, vei reuși ca la 1 august să 
dai lucrările gata ?

— Mă voi strădui tovarășe 
șef.

— Aceste lucrări nu suferă a- 
mînare.

— Doar problema deschiderii 
noului an școlar s-a dezbătut 
larg în sesiunea sfatului nostru.

— Ai dreptate Gheorghe și 
sînt convins că îți vei face pe 
deplin datoria.

Discuția dintre cei doi depu- 
tați — șeful unității I.L.L. și 
zugravul Pagneger Gheorghe a 
avut loc în dimineața de 3 iulie. 
Chiar în aceea zi sălile de clasă 
ale școlii de 7 ani erau cuprinse 
de tumultul unei munci febrile 
împletite cu voie bună. Bembeai 
Vasile, Takăcs Iuliu, Tache loan 
și chiar lakab-baci munceau cot 
la cot cu șeful de echipă. La cele 
două grădinițe începuse munca 
în aceeași zi. Felea loan și La
katos Iuliu fineau să încheie lu
crările de reparații la grădiniță 
în numai cîteva zile.

Intr una din zile cînd deputa
ta Jurca Silvia, directoarea șco
lii de 7 ani din Aninoasa, urca 
scările ce duc spre direcțiunea 
școlii, zugravul Pagneger o în- 
tîmpină.

— Tovarășă directoare noi am

terminat zugrăvitul la etaj. Da
că s-ar putea face curățirea gea
murilor, a soclurilor, mă rog, a 
tîmplăriilor, noi am putea trece
— în timp ce lucrăm la parter
— și la vopsitul lemnăriilor.

In aceeași zi, comitetul de pă
rinți al școlii și comitetul de fe
mei au făcut un apel tuturor 
mamelor.

In dimineața următoare trecă
torii erau atrași dfe veselia ce 
răzbatea din sălile mari ale șco
lii unde zeci de femei au venit 
să grăbească terminarea lucră
rilor de reparații. Același lucru 
s-a petrecut și la cele două gră
dinițe.

La 21 iulie — cu 11 zile mai 
devreme față de termenul fixat— 
la școala de 7 ani s-au întîlnit pa
tru deputați : zugravul Pagne
ger, șeful unității I.L.L., Bacin
schi Mihaî, directoarea . școlii, 
Jurca Silvia și educatoarea Bar
bu Maria.

— Vă mulțumim de sprijinul 
dat la terminarea lucrărilor, spu
se șeful unității I.L.L. întinzînd 
mîna celor două deputate.

— Și noi vă mulțumim, răspun
se cu satisfacție în glas direc
toarea școlii. Noul an școlar va 
putea să înceapă în cele mai bu
ne condițiuni.

LICIU LUCIA

PUBLICITATE

Un obiect foarte util, care nu trebuie să lipsească din 
[ nici o gospodărie este MAȘINA DE CUSUT.
1 Recent, s-au redus substanțial prețurile mașinilor de cu- 
‘ 'șut:

JMașină de cusut „Ileana" 
format masă

Mașină de cusut format 
mobilă din panel furni
ruit cu nuc și lustruit 

Mașină de cusut, format 
mobilă din plăci agio-1 
merate

Magazinele O.C.L. Produse 
zionate din abundență cu toate 
cusut.

Vînzarea se face și cu plata în rate.

Preț vechi Preț nou

2750 2335

3370 2865

3150
Industriale au 
sortimentele de

2675
fost aprovi- 

mașini de

STEAGUL ROȘU

Bucurie în zori de zi
(Urmare din pag. l-a)

Cînd însă au auzit ci~i vorba de 
o nouă creștere a salariilor fi de 
reducerea prețurilor la unele bu
nuri de consum, bucuria, șoferului 
i-a molipsit pe toți. Fiecare cuvînt 
a fost ascultat cu atenție.

Apăi adevărat vestea asta a 
dus multă bucurie de-a lungul și 
de-a latul țării — spuse ca pen
tru șine baci-Toader, un muncitor 
forestier mai în vîrsta.

— Mai încape vorbă — răspun
seră ceilalți.

~ Eu unul mă bucur mai tare 
că s-or leznit mașinile de cusut, 
că Măria mea mă tot cîntă la cap 
să-i iau una. Acum însă îi fac pe 
voie, îi cumpăr — și încheie ster- 
gîndu-și satisfăcut mustățile mari 
și stufoase.

— De bucurat ne bucurăm de 
toate — intri altul în vorbi dar 
acum bai în sus să le ducem și co
lor de acolo vestea, iar apoi-șsî^ne 
apucăm de muncă si mulf^sm 
prin fapte pentru grija părinte, ci 
ce ne-o poartă partidul.

*
In pădure, munca pentru a da 

cît mai mult lemn peste sarcinile 
de plan s-a desfășurat cu și mai 
mult avînt. Bucuria din zori de 
zi, pe care le-a făcut-o partidul fi 
guvernul prin noua hotirîre i-a 
mobilizat pe toți forestierii la o 
muncă fi mai rodnică.

La muncă voluntară
Zilele trecute colectivul de 

muncitori al sectorului gospodă
resc Jieț a organizat o zi de 
muncă voluntară pentru înfru
musețarea incintei minei.

Un număr de 17 muncitori au 
efectuat 80 ore muncă voluntară 
la aranjarea unor materiale, cu
rățirea incintei minei Jieț.

Toți cei care au participat la 
; această muncă voluntară au de

pus mult interes pentru ca re
zultatele să fie cît mai frumoa
se evidențiindiu-se tov. Ferencz* 
Petru, responsabilul grupei sin-- 
dicale, Ambruș Ana, Julea Mă-' 
ria, Budai Paraschiva, Mitrea 
Ileana, Gruber Iolanda, Goia 
Saivina și alții.

MOLDOVAN PARASCHIVA 
corespondent

In scopul asigurării unei mai bune legături între cele două maluri ale Jiului, constructorii 
de la șantierul Coroiești au întins un pod pe cabluri peste Jiu. Dulgherii Bidiga Ferencz, Șimon Pe
ter, Șilo Ferencz, Bogdan Benedek ca și lăcătușii Proca Ioan, Bernath Iosif, Iancu loan și Băcă- 
ianu Nieolee au hotărît să ienpine lucrarea în cinstea Zilei minerului. Noul pod pe cabluri ya u- 
șura legăturile dinspre Vulcan cu cătunul Plesnitoarea aflat pe celălalt mal al Jiului.

IN CLIȘEU : Dulgherii și lăcătușii dau zor la construcția podului.

T. A. P. L. PETROȘANI
Anunță consumatorii că sîmbătă, 5 august, se va re

deschide în orașul Petroșani restaurantul „Minerul" complet 
renovat și unde se vor găsi în permanență diferite preparate 
de artă culinară, un bufet variat și diferite sortimente de 
băuturi. Muzica condusă de Szinek Ladislau și etntăreața 
Ana Rodan vor distra publicul consumator pînă în zori.
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Msguiotlt 0. L L Piota Industriale Ș
Oferă cumpărătorilor UN BOGAT ȘI VARIAT SORTI- Ș

MENT DE ȚESĂTURI DIN FIRE DE IN Ia care s-au apli- ;
cat recent reduceri substanțiale de prețuri. V|

Iată cîteva din aceste țesături: 1
>

Preț vechi Preț nou
Alpinist 70 cm. 30 23
Călin 70 cm,. ' i 1 39,50 30 ■

Inișor 140 cm. 66 55 «

Țesături cearșaf „Albina" 140 cm. 47 37,50 1

L au fere 24 17 •

ȚESĂTURILE DE IN SINT ELEGANTE, REZISTENTE »

ȘI IEFTINE. î
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în circumscripția 77
Circumscripția electorali 77 Pe- 

trila cuprinde întreg Jietul de jo» 
și colonia Jieț. Locuitorii de aici 
discută de multe ori cu deputatul 
lor, tov. ing. Feier Gheorghe, pro
blemele gospodărești ale circums
cripției lor. împreună, ei analizea
ză diferitele nevoi gospodărești și, 
tot împreună, trec la înfăptuirea 
lor. Astfel, în ultimele luni au fă
cut un pod nou lîngă școala Jieț, 
au curățat 200 m.l. canal, au re
parat 590 m.l. stradă, s-au construit 
3 cuptoare de pîine din resurse 
interne și o cabină la cinematograf.

Muncind cu deosebită însuflețire, 
minerii Beiao loan, Stănculescu 
Cristea, gestionarul magazinului 
alimentar nr. 36 Jieț — Satmari 
Petru, muncitorii MăJuțan Vasile, 
Vică Victor, Petricaș Teodor și 
mulți alți cetățeni din circums
cripția electorală 77 Petrila, au 
prestat împreună cu deputatul Fe
ier Gheorghe peste 1800 pre de 
muncă voluntară la realizarea dife- 
i *lor acțiuni gospodărești.

Nici o penalizare
In cadrul sectorului X, Depozi

tul de lemne Petrila, se duce o 
muncă intensă pentru descărcarea 
și încărcarea materialului lemnos 
necesar exploatărilor miniere. Zeci 
de oărucioare sînt încărcate cu 
lemne de harnicele brigăzi condu
se de comuniștii Bădîrcă Nicolae, 
Koch Iuliu, Ivanov Toma, Cre- 
țescu Nicolae, Dincă Dumitru și 
alții care zilnic tși depășesc nor
ma între 25—40 la sută.

Colectivele de muncitori din ca
drul sectorului nostru a hotărît să 
muncească în așa fel ca în. cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August să nu se plătească din cau
za lor nici un leu penalizare.

De la 1—26 iulie 1961 au in
trat în depozit peste 500 vagoane 
cu lemne care au fost descărcate 
la timp de harnicele brigăzi de 
descărcători. In acest răștimp s-au 
încărcat aproape 270Q cărucioare 
lemn de mină și alte materiale, la 
comanda exploatărilor miniere, dar 

otrivit angajamentului luat de 
colectivul depozitului de lemne a- 
ccsta n-a suferit nici o penalizare. 
Așa s-a dat viață angajamentului 
luat, d« a elimina penalizările,

I. CIUR 
corespondent

CĂRȚI NOI
I Bușecae T., NEAMURILE — 

piesă de teatru. Editura pentru 
literatură, ftproximativ 70 pagini 

v — 2.5O«W.

Cassian Nina, SĂRBĂTORILE 
ZILNICE — versuri. Ed. tinere
tului, aproximativ 132 pagini — 
3,75 leL

însemnări de reporter Să-l cunoaștem
Pe minerul Belu Sabin din sec

torul II al minei Petrila l-am prins 
zilele trecute cu ocaua mică. Din 
vorbă în vorbă am ajuns să~l în
treb dacă arc acasă bibliotecă per
sonală. El m-а privit țintă-n ochi 
și mi-a răspuns senin :

— N-am.
Nu cred ca el să fi uitat că 

v numai în urmă cu cîteva minute, 
mi-a spus că a citit în ultima vre
me un număr însemnat de cărți 
și reviste, că și-a cumpărat mul
te cu plata în rate.

— Dar cite cărți ai acasă ?
— Oo... am destule. Și-mi mai 

cumpăr. Să tot fie de toate vreo 
200 de cărți.

— Dar parcă spuneai că nu ai 
bibliotecă personală.

Belu zîmbi cu subînțeles.
— Spuneam așa... că nu am bi

bliotecă, adică dulapul în care să 
le păstrez aranjate în raft. Cît des
pre cărți, nu mă pot plînge.

Să-l cunoaștem mai îndea
proape pe Belu Sabin.

In urmă cu mulți ani cînd a 
descins în Valea Jiului, Belu s-a 
Oprit ia Petrila. Meseria mineritu
lui a învățat-o sub mîna cunoscu
tului miner Cenușă Cornel. Nu 
s-a clintit din brigadă nici o zi. 
Cînd „veteranul" brigăzii a ieșit 
la pensie, Belu i-a luat lpeul.

—■ Să au-mi faci numele de tu-

WZKA DEL£GAT>EI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A R. P. ROMINE IN UNIUNEA SOVIETICA

CttvTitfârile rostite la dejunul oferit de C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic în Marele Palat al Kremlinului

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragii tovarăși, prieteni,
Ne face o mare plăcere să vă 

primim pe pămîntpl sovietic. 
Este Întotdeauna plăcut să te 
intîlnești cu prieteni apropiați, 
să simți mereu căldura și cor
dialitatea prieteniei noastre fră
țești. Asemenea întâlniri sînt bu
ne și folositoare. Ele întăresc 
prietenia și colaborarea dintre 
partidele și popoarele noastre, 
ne ajută să învățăm unii de lâ 
alții,

Interesele popoarelor, care au 
luat puterea în mîinile lor, sînt 
indivizibile. Ele au o cauză co
mună, aceleași năzuințe și țeluri. 
Vorbind cu cuvintele marelui 
Marx, în țările noastre există a- 
celași stăptn — munca in nu
mele vieții pașnice și fericite a 
oamenilor. Iar oamenii muncii 
s-au ajutat întotdeauna unii pe 
alții. In zilele noastre s-a sta
tornicit și prosperă minunata co
munitate a națiunilor socialiste 
în care domnește legea ajutoru
lui și sprijinului reciproc.

Este plăcut de constatat că în
tre popoarele sovietic și romîn 
s-au întărit și se dezvoltă cu 
succes relații de strînsă priete
nie, încredere reciprocă, respect, 
că ele sînt gata întotdeauna să 
se ajute unul pe altul. Prietenia 
noastră este cimentată de unita
tea de vederi a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
care se călăuzesc în întreaga lor 
activitate după interesele po
porului, după marea învățătură 
marxist-leninistă.

Imperialiștilor nu le place u- 
nitatea noastră de nezdruncinat. 
Ea stă ca un obstacol de neîn
vins in calea Înfăptuirii planu
rilor lor agresive. De aceea, cer
curile conducătoare ale puterilor 
occidentale ar dori foarte mult 
ca popoarele țărilor socialiste să 
nu fie unite, pentru a încerca să 
le pună din nou jugul robiei ca
pitaliste.

Sînt unii în Occident care nu 
se pot împăca pină acum cu 
faptul că peste un miliard de oa
meni au cucerit deja adevărata 
libertate. Recent, cercurile con
ducătoare ale Statelor Unite ale 
Americii aiu pornit din nou ac
țiunea lor nechibzuită aș ar numi
ta „săptămînă a națiunilor cap
tive". Treabă zadarnică, domni
lor imperialiști 1 Am mai spus-o 
și declarăm din nou că mici un 
fel de „săptămini", mici un fel 
de provocări nu simt im stare să 

șine. Eu am încredere în tine și 
vreau ca brigada noastră să mear
gă tot mai bine — i-a cerut Ce- 
nușa-baci.

Au trecut luni de zile de atunci. 
Și Belu cu brigada lui a fost me
reu la înălțime. Brigada a luat 
cîteva examene cu calificative de 
„foarte bine". Iadă cîteva din ele :

...In abatajul 11 lucrurile șchio
pătau. Nici o brigadă care lucra 
acolo nu-șî făcea pe deplin dato
ria. Și lună de lună rămînea sub 
plan. Ce-i adevărat nici greutățile 
nu lipseau.

Asupra abatajului apăsa presiu
nea, apă era berechet. In locul ve
chii brigăzi a fost trimisă în aba
tajul 11 brigada condusă de can
didatul de partid Belu Sabin. Ea 
nu s-a speriat de greutăți făcîndu-și 
cu prisosință datoria.

...In toț trimestrul IV al anului 
trecut drapelul de brigadă fruntașă 
pe Valea Jiului a poposit la bri
gada condusă de Belu. Și cum pu
tea fi altfel cînd zi de zi randa
mentul planificat pe cap de om era 
depășit cu nu mai puțin de 3 to
ne de cărbune. Strașnică brigadă. 
Cenușă-baci n-a fost făcut de ru
șine. Dimpotrivă... succesele inau
gurate cu ani în urmă erau dezvol
tate de cei pe care i-a învățat me
seria de miner, cărora le-a sădit 
în inimă dragostea pentru această 

schimbe mersul istoriei, nu sînt 
în stare să abată popoarele libe
re ale țărilor socialiste de pe ca
lea pe care și-au ales-o.

Popoarele țărilor socialiste tră
iesc ca într-o singură casă. Fie
care popor s-a stabilit îm ea trai
nic, pentru totdeauna, cum s-ar 
spune cu domiciliu permanent. 
Noi păzim cu vigilență casa noas
tră socialistă împotriva oricăror 
atentate din partea dușmanilor 
socialismului. Comuniștii sînt a- 
părătoril cei mai hotărîți și con
secvenți ai cauzei păcii pe pămînt. 
Popoarele întregii lumi s-au pu
tut convinge în repetate rînduri 
de dragostea noastră de pace. 
Dar noi avertizăm cu hofărire 
pe toți amatorii de aventuri mi
litare : Flțî cuminți și țineți min
te că noi avem mijloace întru to
tul suficiente pentru a răcori ca
petele voastre înfierbîntate.

Dragi prieteni I Intîlnirea noas
tră cu dumneavoastră are loc în 
preajma Congresului al XXII-lea 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, care va constitui 
un nou jalon istoric în istoria 
partidului nostru, a poporului 
sovietic și a construcției comu
niste. Sîntem bucuroși că veți 
avea prilejul să constatați per
sonal entuziasmul cu care oa
menii sovietici se pregătesc să 
intîmpine Congresul scumpului 
lor partid. Ne va face plăcere să 
vă împărtășim experiența con
struirii societății noi în toate 
domeniile care vă interesează ale 
vieții economice și culturale din 
țara noastră.

Permiteți-mi, dragi prieteni, ca 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, al Sovietului Su
prem și Guvernului Sovietic să 
vă salut încă o dată cu căldură 
și să urez întregului popor ro
mîn Succese mari, continue în 
construirea socialismului,

Permiteți-mi să toastez pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central, în frunte 
cu prietenul nostru, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej;

Pentru guvernul Republicii 
Populare Romine și pentru pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Maurer;

In sănătatea tuturor oaspeți
lor noștri scumpi — membrii 
delegației de partid și guverna
mentale romîne;

Pentru prietenia frățească de 
nezdruncinat dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne; pentru pace în 
întreaga lume.

pe minerul Belu
muncă. Brigada a extras în anul 
acesta peste sarcinile ei de plan 
mai mult de 1Q00 tone de cărbune 
și are de gînd ca pină la sfîrșitul 
anului să mai adauge acestui plus 
încă 1.500 tone de cărbune.

Dar nu numai faptele petrecute 
în adîncuri sînt semnificative pen
tru a-1 cunoaște mai bine pe Belu 
Sabin. Mai sînt și alte fapte.

Belu este preocupat să cunoască 
noi și noi lucruri, să învețe cît 
mai mult. A citit multe broșuri 
și cărți din care a aflat lucruri 
interesante, prețioase și emoționan
te din viața eroilor clasei noastre 
muncitoare. A studiat capitol cu 
capitol statutul partidului. A fost 
nu de mult la Doftana. Nu-i scapă 
un film s-au un spectacol.

Acesta-i Belu Sabin. La toate 
mai trebuie adăugat că de curînd 
organizația de bază l-a discutat în 
vederea primirii în rîndul membri
lor de partid, Despre ceea ce s*a 
scris pînă acum și despre multe 
alte fapte demne ale lui Behi Sa
bin, au vorbit atunci comuniștii 
organizației de bază. Și ca unul 
singur, toți i-au acordat votul, 
primindu-1 în rîndurile lor. Aceas
ta pentru că Belu dovedise prin 
fapte că este unul din cei mai 
byni dintre cei mai buni mineri ai 
Petrilei.

C. MORARU

Dragă tovarășe Hrușciov, 
Dragă tovarășe В re]nev, 
Dragi tovarăși,
Vizita noastră are loc într-o 

perioadă în care poporul sovie
tic își desfășoară și mai larg 
forțele sale creatoare în întîm- 
piniarea Congresului al XXI 1-lea 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a vă împărtăși din 
nou impresia profundă pe care a 
produs-o asupra noastră proiec
tul noului Program al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Ingăduiți-ne, dragi tovarăși, 
să felicităm gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice și 
Comitetul său Central leninist 
care îmbogățește tezaurul ideo
logic al mișcării comuniste mon
diale cu acest document de ne
prețuită însemnătate, să felici
tăm pe oamenii sovietici care 
prin, realizările lor strălucite au 
creat bazele elaborării progra
mului și a căror muncă eroică 
și conștiință înaltă sînt garan
ția sigură ai înfăptuirii cu suc
ces a obiectivelor mărețe ale a- 
cestui program.

In țara noastră, oamenii mun
cii mergînd pe calea deschisă 
de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, lucrează cu elan 
și abnegație pentru construirea 
socialismului în patria lor.

Apartenența la sistemul mon
dial socialist, unitatea strînsă a 
lagărului nostru, coeziunea sa 
de monolit constituie o cheză
șie a dezvoltării cu succes a ță
rii noastre, ca și a celorlalte țări 
socialiste.

Vă mulțumim frățește pentru 
cuvintele calde, pline de simpa
tie tovărășească la adresa po
porului romîn și a partidului 
nostru, pentru atenția și ospita
litatea cu care este înconjurată 
delegația noastră de partid și de 
stat.

In domeniul politicii externe 
țările socialiste au ca linie di
rectoare permanentă principiile 
coexistenței pașnice între toate 
statele, fără deosebire de sistem 
social, fiind hotărite să depună 
și pe viitor toate eforturile pen
tru destinderea încordării, pen-

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

[aldin Diimire fătuîă soliloi дошеіеі ionii 
de mootiioiil depooloi de іоміѵе ..Moiteva-Trial”

(Urmare din pag. l-a)

ga lume, întreaga omenire mun
citoare în lupta pentru pace și 
progres. Poporul romîn va face 
și de acum înainte totul pentru 
a mări puterea economică a pa
triei sale, pentru a-și aduce con
tribuția la . întărirea întregului 
lagăr socialist, a cărui forță ește 
capabilă să dea ripostă zdrobi
toare oricăror uneltiri imperia
liste,

Referindu-se la convorbirile 
care au început între delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne ,cu conducătorii 
sovietici, vorbitorul a subliniat 
că ele au demonstrat din nou că 
între popoarele noastre se întă
rește unitatea de vederi de nez
druncinat în problemele con. 
struirii comunismului și ale 
luptei pentru pace. El a a- 
rătat că oamenii muncii din 
Romînia au primit cu în
suflețire proiectul noului pro
gram al P.C.U.S,, câre ră
sună ca o chemare nu numai 
pentru oamenii sovietici, dar și 
pentru oamenii muncii din; în
treaga lume, pentru , toate po
poarele care luptă pentru liber
tate, pace și viitorul luminos al 
întregii omeniri.

După ce mitingul a luat șfîr- 
șit, sub bolțile imensei secții n-au 
contenit vreme îndelungată a- 
plauzele furtunoase, cuvintele de 
salut în cinstea prieteniei so- 
vieto-romîne. 

tru asigurarea securității popoa
relor lor și întărirea păcii.

In toate problemele relațiilor 
internaționale, între R. P. Romî- 
nă și U.R.S.Ș. există deplină 
identitate de vederi. Ca membră 
a marii comunități a țărilor so
cialiste, R. P. Romînă sprijină 
cu hotărîre propunerile clare, 
constructive ale Uniunii Sovietice 
privind dezarmarea generală și 
totală, încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și transfor
marea Berlinului occidental în- 
tr-un oraș liber, demilitarizat, 
precum și alte probleme de bază 
ale vieții internaționale. Alături 
de U.R.S.S. și celelalte țări so
cialiste, țara noastră Iși aduce 
contribuția activă la lupta pen
tru dezvoltarea relațiilor de pace 
și prietenie dintre popoare.

Puternicul răsunet și sprijin 
de care se bucură propunerile 
U.R.S.S. și ale altor țări socia
liste în vederea normalizării si
tuației pe continentul european 
și consolidării păcii în întreaga 
lume arată încă o dată cît de 
mari sînt forțele care se ridică 
în lumea contemporană împotri
va politicii de balansare pe mar
ginea prăpastie!, pentru rezol
varea pașnică a probîeme’or 
spinoase aie vieții internaționale.

Pacea este aliata socialismu
lui — și noi avem convingerea 
că ea va învinge în întreaga 
lume.

Vă propun, dragi tovarăși, să 
ridicăm paharul pentru prietenia 
veșnică dintre poporul romîn și 
poporul sovietic, pentru unitatea 
indestructibilă a lagărului socia
list;

In sănătatea tovarășului Ni
kita Sergheevici Hrușciov, căruia 
îl dorim putere de muncă și 
viață îndelungată, spre binele 
poporului sovietic și al cauzei 
socialismului $i păcii în lume;

In sănătatea tovarășului Leo
nid Bici Brejnev;

In sănătatea tuturor membri
lor Prezidiului P.C.U.S., ai gu
vernului sovietic și a celorlalți 
tovarăși și prieteni aflați aci;

Pentru noi victorii ale poporu
lui sovietic în grandioasa operă 
de construire a comunismului, 
pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii.

Tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej i-au fost apoi înmîna- 
te daruri din partea muncitori
lor depoului. Pe unul din ele, o 
machetă a sputnicului și o roată 
dințată se află gravată in
scripția : „Primului feroviar din 
R. P. Romînă, tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej".

Membrii delegației au fost a- 
poi invitați să viziteze muzeul 
depoului, unde este prezentată 
prin fotografii, și diagrame glo
rioasa istorie a întreprinderii.

In cursul vizitei oaspeții au 
fost însoțiți de I. S. Kodița, vice
președinte al, Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., E- L 
Afanasenko., mini&trul Invăță- 
mîntului al R.S.F.S.R., președin
tele conducerii Asociației pentru 
prietenia sovieto-romînă, A. L. 
Orlov, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
I. K. ... Jegalin, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Romînă, S. G. 
Zavoljski, șef de sector la C.C. 
al P.C.U.S., S. T. Astavin. șeful 
secției a 5-a pentru Europa diil 
M.A.E. al U.R.S.S.

★

In cursul aceleiași zile dele- ; 
gâția de partid și guvernamen-: 
tală a R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a vizitat Expoziția realiză
rilor economiei ' naționale a 
U.R.S.S.
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Conferința de la Geneva 
pentru reglementarea problemei laoțiene

GENEVA 2 (Agerpres). — 
jTASS transmite:
j La 1 august a avut loc, sub 
președinția lui G. M. P'ușkin 
(U.R.S.S.) o ședință restrînsă a 
Conferinței internaționale pentru 
reglementarea problemei laoție
ne. A început discutarea punctu
lui 10 de pe lista de probleme, 
asupra căreia s-a căzut de a- 
cord : „Obligații generale de a

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

Fabuloasele cheltuieli militare ale S.U.A.
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Comisia senatorială pentru alo

cații a S.U.A. nu numai că a apro
bat cererea președintelui Kennedy 
cu privire la alocări suplimentare 
îtl valoare de 3.500.000.000 dolari 
pentru cheltuielile militare pe exer
cițiul financiar în curs, dar a mai 
adăugat la povara înarmărilor în
că un miliard de dolari.

Procesul intentat ziarului „Avghi“

0 maoiieslare a privi (lezlăiiltiilE împotriva 
adversarilor politiii

ATENA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Tribunalul din Atena conti
nuă judecarea procesului intentat 
ziarului democrat „Avghi“ și di
rectorului acestui ziar, L. Kirkos, 
membru al Comitetului executiv al 
Uniunii democrate de stînga 
(E.D.A.).

Tentativele de a calomnia parti
dul E.D.A. au primit o ripostă bi
nemeritată din partea marilor ju
riști greci Iliu, Vasilatoș, S. Kanel- 
lopulos, avocații apărării. In cursul 
audierii martorilor acuzării s-a 
dovedit că autoritățile grecești ar 
dori ca în baza simplei apartenențe 
nu numai la Partidul Comunist din 
Grecia, ci la partidul E.D.A., ce
tățenii greci să poată fi declarați 
■„spioni**. Ei au arătat că în Gre
cia așa-numitele procese de spio
naj, după cum a demonstrat în 
mod evident „procesul** lui Gle- 
zos, sînt înscenate numai pentru 
dezlănțuirea prigoanei împotriva 
adversarilor politici ai guvernului.

Oameni politici de seamă, in
clusiv burghezi, care au luat cu
vîntul în instanță ca martori ai 
apărării, au condamnat cu hotă
rîre teroarea dezlănțuită de auto
rități împotriva forțelor democra
tice din țară. Astfel, fostul minis
tru liberal Makkas a declarat că

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

Proteste împotriva politicii 
de „b focare“ a salariilor 

în Anglia
LONDRA 2 (Agerpres).
La 1 august conducătorii Sin

dicatului funcționarilor, care nu
mără 650.000 de membri, au 
protestat împotriva politicii de 
„blocare** a salariilor, promova
tă de guvern.

Reprezentanți ai sindicatului 
au adresat președintelui Sindi
catului național al funcționari
lor publici o scrisoare prin ca
re protestează împotriva acestei 
politici a guvernului.

--------- • '7*7T—-WW-—2L- . .---------

Argentina: Greva generală 
a lucrătorilor din învățămînt

BUENOS AIRES 2 (Ager
pres).

La 1 august, în Argentina a 
început o grevă generală de 
șapte zile a lucrătorilor din în- 
vățămînt. Potrivit datelor furni
zate de presă, la grevă partici
pă aproximativ 220.000 de per
soane — profesori din școlile 
medii și elementare, profesori și 
conferențiari din instituțiile de 

nu se aduce trupe și personal 
militar străin în Laos și de a 
nu se permite prezența în Laos 
sau deplasarea prin țară a unor 
asemenea trupe și a personalu
lui militar străin**.

La ședință au luat cuvîntul 
reprezentanții U.R.S.S., Franței, 
Indiei, S.U.A. și alți participant 
la Conferința de la Geneva pen
tru Laos. Ședința a durat peste 
trei ore și jumătate.

Senatorul W. Robertson (demo
crat din statul Virginia) a declarat 
că în prezent se repartizează Pen
tagonului aproape 47 de miliarde 
de dolari. Actualele alocări depă
șesc cu peste 6,5 miliarde de do
lari alocările pentru Pentagon din 
exercițiul financiar precedent, în
cheiat la 30 iunie.

ai mmloi (iieiiei
Grecia este un stat polițienesc și 
că procesul intentat ziarului „Av- 
ghi“ urmărește un scop politic; și 
anume să îndepărteze de partidul 
E.D.A. pe cei care se pronunță 
pentru colaborarea cu acest partid.

In cadrul procesului, L. Kirkos 
a făcut o impresionantă declarație. 
El a arătat eă ziarul „Avghi" nu 
va pleca steagul în ciuda persecu
țiilor la care este supus și-și va 
continua lupta pentru democrație 
și pace.

Sub puternica influență a opi
niei publice, ministrul Afacerilor 
Externe, Averoff, a fost nevoit să 
declare că E.D.A. nu este „un 
partid de spioni**. El a afirmat 
însă totodată că ziarul ;,Avghi“ 
ar fi încercat să calomnieze gu
vernul.

------- :----- .... _.3S=

La Bizerta situația continuă 
să rămînă încordată

— Trupele franceze săvtrșesc noi acte agresive —
TUNIS 2 (Agerpres).
La 1 august agenția tunisiană 

de presă (T.A.P.) a anunțat că 
parașutiștii francezi au ocupat 
sediul consulatului norvegian de 
la Bizerta. Cu acest prilej a fost 
coborît drapelul național norve
gian și a fost arborat cel fran
cez.

Agenția califică aceste ac
țiuni ca „extrem de serioase", 
subliniind că ele au fost săvîr- 
șite „pe teritoriul tunisian de 
trupe străine care nu se mulțu
mesc cu faptul că ocupă o par
te din teritoriul Tunisiei** ci, 
concomitent, încalcă în mod fla
grant tradițiile diplomatice exis
tente.

Potrivit știrilor din Bizerta, 
nave de război franceze continuă 
să controleze golful. Cîteva na
ve de război franceze au fost ob
servate în larg în apropiere de 
Sousse și de insulele Kerkennah.

La 30 iulie artileria franceză 
a bombardat puternic satul Bu

învățămînt superior și dfe spe
cialitate.

Și-au încetat activitatea peste 
24.000 de școli, universități și 
alte instituții de învățămînt frec
ventate de aproximativ 4 milioa
ne de elevi și studenți.

Greviștii cer guvernului ime
diata sporire a salariului și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Brazilienii își exprimă 
admirația față 

de fapta eroică a iui 
Iuri Gagarin

RIO DE JANEIRO 2 (Ager
pres). — TASS transmite :

In orașul Niteroi capitala statu
lui Rio de Janeiro, a avut loc o 
recepție dată în cinstea lui Iuri 
Gagarin.

La recepție care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească I. A. 
Gagarin a fost salutat cu căldură 
de guvernatorul statului Rio de 
Janeiro, de reprezentanții vieții, 
publice și. ai oficialităților statului 
și ai capitalei sale.

In aceeași zi cosmonautul so
vietic a fost invitatul oamenilor de • 
știință din Brazilia. Intîlnirea din
tre I» A. Gagarin și oamenii de 
știință a avut loc la Academia de 
Știință a Braziliei.

Oamenii de. știință brazilieni au 
ascultat cu un viu interes relatar 
rea cosmonautului sovietic despre 
primul zbor în Cosmos, despre 
realizările Uniunii Sovietice în do
meniul cuceririi Cosmosului.

Intîlnirile lui I. A. Gagarin cu 
diferite cercuri ale populației bra
ziliene au loc într-o atmosferă 
deosebit de cordială. Brazilienii își 
exprimă necontenit admirația față 
de fapta eroică săvîrșită de cos
monautul sovietic și își manifestă 
dorința vie de a restabili cît mai 
grabnic și a dezvolta relații nor
male cu Uniunea Sovietică.

------------------- --------------- - ------------- ■ -------------------------------------------------------------------- ---------

Patpioții angolezi dau lovituri 
puternice tpupelop poptugheze

LUANDA 2 (Agerpres).
Trupele colonialiste portugheze 

puternic înarmate' nu pot să în- 
frîngă lupta eroicului popor ango
lez. Forțele patriotice angoleze con
tinuă să dea lovituri puternice tru
pelor portugheze. Corespondentul 
agenției France Presse relatează că 
în prezent au loc mari operațiuni 
militare în regiunea marelui nod 
de cale-ferată Ucua; situat la nord 
de Luanda. Partizanii angolezi au 
efectuat, de asemenea, mai multe

Riha, în regiunea Ain-Draham 
(la frontiera dintre Tunisia și 
Algeria).

Se semnalează de asemenea 
numeroase cazuri de încălcare a 
spațiului aerian tunisian de că
tre avioane de război franceze.

La 1 august, Rașidi Teres, pri
marul orașului Bizerta, a orga
nizat o conferință de presă, la 
care a declarat că situația din 
oraș rămîne serioasă din cauza 
dezorganizării comunicațiilor ur
bane și a gospodăriei comunale 
de către trupele franceze care au 
ocupat partea europeană a ora
șului. Orașul rămîne ca și îna
inte lipsit de apă și electricitate, 
„Viața orașului, a declarat el, 
nu se va putea normaliza cît 
timp trupele franceze nu vot fi 
retrase integral. Țelul tunisieni- 
lor în general și al nostru, al 
locuitorilor Bizertei, în particu
lar, este evacuarea totală a tru
pelor franceze de pe teritoriul 
tunisian**.

Teres a spus că aproape în
treaga populație tunisiană din 
partea europeană a Bizertei — 
aproximativ 15.000 de oameni 
— a părăsit orașul.

Agenția T.A.P. a difuzat ape
lul adiresat de Consiliul munici
pal al Bizertei municipalităților 
tuturor orașelor din lume, în ca
re cere ca consiliile municipale 
să condamne cu hotărîre agre
siunea franceză împotriva Tuni
siei și să acorde municipalității 
Bizertei un sprijin moral și ma
terial pentru restabilirea vieții 
normale în oraș.

Planurile agresive ale militariștilor de la Bonn 
vor fi zădărnicite prin încheierea 

tratatului de pace
— Interviul acordat de W.

BERLIN 2 (Agerpres).
Agenția A.D.N. a transmis in

terviul acordat de Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, lui M. Wilson, redac
tor șef adjunct al ziarului en
glez „Evening Standard**.

W. Ulbricht a arătat că ade
vărata primejdie pentru pace în 
întreaga lume o constituie si
tuația din Germania occidentală, 
pregătirile care se fac în aceas
tă țară de către imperialiști în 
vederea unui război revanșard.

Prin încheierea tratatului de 
pace cu cele două state germane, 
a declarat W. Ulbricht, trebuie 
să fie lichidate rămășițele peri
culoase ale celui de-al doilea 
război mondial și barată astfel 
calea politicienilor revanșarzi 
din Germania occidentală.

Aceasta ar permite realizarea 
dezarmării totale a celor două 
state germane, precum și a neu
tralității lor din punct de vede
re militar, care ar fi asigurată 
de garanții internaționale, fapt

*
BERLIN 2 (Agerpres).
La 1 august a fost dat publici

tății la Berlin comunicatul cu pri
vire da ședința Blocului central al

atacuri încununate de succes împo
triva punctelor de rezistență por
tugheze din regiunile Carmona și 
Caipenba. Patrioții au atacat apoi 
localitatea Maria-Teresa din regiu
nea Bengo, precum și taberele por
tugheze de la Kamabatela. La Mâ- 
kundo, centru situat la 235 km. 
nord de Luanda; insurgenții au în
registrat o mare victorie ocupînd 
acest important punct strategic. Co
respondentul agenției France Pres
se relatează, de asemenea,că insur
genții angolezi au tăiat din nou 
șoseaua dintre Tolo și Lokia, iar 
corespondentul agenției Reuter a- 
nunță că lupte crîncene au avut 
loc în ultimele 24 de ore în regiu
nea muntoasă Dembos și la Nam- 
buangongo.

Trupele colonialiste au suferit 
însemnate pierderi în oameni și 
arme, fapt recunoscut chiar și de 
către autoritățile portugheze. Co
municatul forțelor armate portu
gheze asupra operațiunilor mili
tare din cursul lunii iulie cuprin
de date, firește mult reduse, rc- 
feritoare la numărul morților și 
răniților.

PROGRAM DE RADIO
4 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților na
ționale, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,00 Fragmente din o- 
pera „Trei grăsuni** de Vladimir 
Rubin, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur, 
13,05 Concert de prînz, 14,00 
Muzică ușoară de compozitori 
sovietici, 14,30 Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,15 
Muzică ușoară, 18,30 Meridiane. 
18,40 Muzică distractivă, 19,05 
Tribuna Radio, 20,30 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 21,00 Muzică ușoară in
terpretată de Dalida. PROGRA
MUL II. 12,10 Din folclorul po
poarelor, 12,40 „Melodii, melo- 
dii“ — emisiune de muzică u- 
șoară romînească (reluare), 14,03 
Muzică din operete, 15,00 Soliști 
și orchestre de muzică populară 
romînească, 15,35 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,30 Muzi-

Ulbricht lui M. Wilson —
ce ar exclude posibilitatea declan
șării unui război mondial dte pe 
teritoriul Germaniei.

La întrebarea dacă este opor
tun să se stabilească un termen 
pentru încheirea tratatului de 
pace, Walter Ulbricht, amintind 
că Uniunea Sovietică și-a pre
zentat propunerile în urmă cu 
doi ani și jumătate, a spus: 
Orice tărăgănare ar fi în avan
tajul exclusiv al imperialiștilor 
vest-germani. Bonn-ul nu are de 
gînd să renunțe la politica sa 
revanșardă. Noi nu putem -;ă 
admite ca militariștii vest-g^ 
mani să determine orienta’*, ■ 
politică în Germania și în între 
ga lume.

Dorim ca forțele păcii să de
termine orientarea politicii in
ternaționale. Trebuie să se trea
că fără întîrziere la pregătirea 
și încheierea tratatului de pace.

W. Ulbricht a răspuns nega
tiv la întrebarea dacă ddn partea 
R.D.G. există vreo primejdie de 
a închide frontierele. O aseme
nea primejdie nu există, a spus 
W. Ulbricht.

★ ★
partidelor democratice și organiza
țiilor de masă din R.D. Germană, 
care a avut loc la 31 iulie. La șe
dință au fost examinate situația 
politică actuală și problemele le
gate de încheierea Tratatului de 
pace cu Germania.

Reacția furibundă a guvernului 
de la Bonn la propunerile Republi
cii Democrate Germane cu privire 
la încheierea tratatului de pace și 
la planul de pace al poporului 
german, se spune în comunicat, 
arată limpede cine în Germania se 
pronunță pentru calea pașnică. > 
dezvoltare și cine preconizează E z 
losirea forței. Politica de provocări 
a Bonn-ului, îndreptată împotriva 
tratatului de pace, urmărește sco
pul ca prin război să încerce să 
extindă dominația N.A.T.O. asu
pra întregii Germanii. Aceste pla
nuri ale militariștilor de la Bonn 
vor fi însă zădărnicite prin în
cheierea tratatului de pace.

Blocul central al partidelor de
mocratice și organizațiilor de ma
să salută proiectul de Program al 
P.C.U.S. care nu numai Că indică 
oamenilor sovietici calea spre viito
rul luminos al comunismului, ci și, 
concomitent, arată întregii omeniri 
perspective grandioase de pace. In 
strînsă prietenie cu Uniunea So
vietică, vom depune toate eforturile 
pentru ca prin încheierea tratatului 
de pace să apărăm pacea în Ger
mania, șe subliniază în încheierea 
comunicatului.

că de estradă, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,00 Cîntă llona 
Holoș și Vamoși Ianoș, inter
pret din R. P. Ungară, 17,35 
Melodii populare romînești, 18,Oft 
Formații fruntașe de artiști a- 
matori. participante la cel de-al 
Vl-lea concurs pe țară, 19,30 
Teatru la microfon: „Venim în 
zori**. Scenariu radiofonic de 
Dumok Sandor, 21,00 Muzică de 
estradă, 22,00 Pagini orchestrale 
din opere.

CINEMATOGRAFE
4 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Intîlnire în întuneric: 
AL. SAHIA: Acoperișul; PE 
TRILA : Darclee; ANINOASA 
Fiul meu se însoară; VULCAN 
Culisele varieteului; LUPENI 
Doamna ministru. (Responsabi 
Iii cinematografelor Lonea, Li 
vezeni, Crividia, Bărbăteni și U. 
ricani n-au trimis programară 
filmelor pe luna august).
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