
Proletari din toate tarife, uniți-văl

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Realizări de seamă 
la preparafia Lupeni

Alături de mineri, muncitorii 
și tehnicienii preparației Lupeni, 

• au desfășurat o însuflețită în
trecere socialistă pentru a în- 
tîmpina ziua de 6 August cu 
rezultate deosebite în muncă. 
Acum, bilanțul este deosebit de 
rodnic.

In cursul lunii iulie, planul la 
producția netă de cărbune spă
lat a fost depășit cu 3,6 la sută, 
la cărbune cocsificabii cu 4 la 
sută, recuperarea globală . a 
crescut de la 73 la sută cît era 
planificat la 75,5 la sută, iar la 
cărbune cocsificabii de la 42 la 
sută la 43,7 la sută. In același 

’timp, cenușa în cărbunele spe
cial a fost redusă de la 9 la 
sută la numai 8,5 la sută. Pe 
baza sporirii recuperării în căr
bune, preparatorii din Lupeni au 
dat siderurgiștilor 3.071 tone de 
cărbune cocsificabii peste sarci
nile de plan prevăzute.

înfăptuirea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice printre care 
reducerea pierderilor la preapli
nul conului, trecerea preaplinului 
pe decantorul 1, îmbunătățirea 
funcționării stației de hidroci- 
clonare 0,5—3 mm., un control 
mai riguros la patul mașinilor 
de zețaj a dus la obținerea u- 
nei recuperări mai mări. Brigă
zile de muncitori ” conduse de 
Gyorgyi Ștefan la spălare, Wilk 
Emil la flotație, Gașpar Emeric 
la încărcare, schimburile maiștri, 
lor Damian Ioan, Ghiciu Iosif, 
Ciula Vasile, prim maistrul A- 
vrămeseu Liviu au muncit cu 
deosebită însuflețire, fiind frun
tașe în lupta pentru realizarea 
angajamentelor în cinstea Zilei 
Minerului.
’ întrecerea continuă. Prin lăr
girea jghiabului 3 Rheo 
mnfc, mărirea capacității 
lare, preparatorii din 
sînt • hotărîți să obțină
și mai frumoase în muncă dînd 
cocsarilor hunedoreni tot mai 
mult cărbune.

10—80 
de spă- 
Lupeni 
succese

FSECȚIE
Muncitorii și tehnicienii de la 

gaterele II și III Lonea ale în
treprinderii forestiere Petroșani 
desfășoară cu succes întrecerea 
socialistă în cinstea Zilei, mine
rului și a zilei de 23 August, 
dînd cherestea de bună calitate 
necesară exploatărilor miniere.

De la începutul anului și pînă 
acum, harnicul colectiv dte la a- 
ceste două gatere, condus de 
maistrul Cardel Constantin, can
didat de partid, a realizat lună 
de lună sarcinile de plan reușind 
ca pînă la 30 iulie 
plinească sarcinile 
cherestea dînd în 
tate de 600 m. c.
care în cea mai mare parte a 
fost livrată exploatărilor minie
re Petrila și Lonea.

La obținerea acestor rezultate
---------------- O

а. с., să înde- 
de plan la 
plus o canti- 
de cherestea,

Se extind procedeele avansate

18

Metodele moderne de armare 
cunosc o tot mai largă extindere 
în exploatările mimere ale Văii 
Jiului. In primul semestru al anu
lui au fost armate metalic 
abataje frontale și 13.491 m. de 
galerie. De asemenea, susținerea cu 
Inele de bolțari s-a făcut la pes
te 4620 m. de galerie.
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ț Brigada condusă de Velek 
І loan din sectorul I A de la 
I mina Lupeni este una din bri- 
? găzile fruntașe ale minei. In 
[ acest an brigada și-a depășit 
1 lună de lună sarcinile de plan, 
f extrăgiînd cărbune de calitate, 
j In luna iulie minerii lui Velek 
f și-au realizat planul de pro- 
ț ducție în proporție de 107 la 
? sută.
? IN CLIȘEU : Schimbul con- 
? dus de Livădaru Dumitru din 
J brigada lui Velek înainte de 
ț intrarea în șut.
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mai
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Citiți în pag. IV-a
• Scopurile conferinței de la 

Paris a miniștrilor 
externe ai puterilor 
dentale.

• Un plan concret și 
de construire a celei 
drepte societăți.

• Comunicatul cehoslovace 
ghanez.

• Conferința dv Ir Geneva 
pentru regkm area pro
blemei laoțiene.

R UNT A ȘĂ
frumoase a contribuit exemplul 
în muncă al comunistului Goes! 
loan — cel mai bun gaterist — 
care a reușit șă mobilizeze. în
tregul colectiv la realizarea sar
cinilor de plan înainte de ter
men, făcînd astfel posibil ca a- 
lături de el, să devină fruntași 
în producție gateriștii Despina 
Ștefan, Budurea Constantin. 
Brăitaru Constantin, lăcătușul 
Țîrău loan, precum și muncitorii 
forestieri Tehonoic Mihaî, Co- 
man loan, Turnagiu Florea, An
ton Vasile și Cazan Victor. .

Prin munca lui plină de ab
negație desfășurată în întrece
rea socialistă, întregul colectiv 
al secției gater II și III Lonea, 
a făcut ca această secție să de
vină fruntașă pe întreprindere.

M. GORBOI

Ca urmare a extinderii acestor 
procedee avansate, la minele Lu
peni și Uricani consumul de lemn 
a scăzut în medie la 37,7 m.c./1000 
tone de cărbune. La rîndul lor, 
minerii de la Lonea au redus în 
acest an aproape 3 m.c./1000 tone 
de cărbune extras.
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Cresc posibilitățile de depunere 
la С. В. C.

bînzilor. Pentru sumele depuse 
pe un asemenea libret se acordă 
depunătorului o dobîndă anuală 
de 5 la sută; libretul de econo
mii cu cîștiguri care în locul do- 
bînz.ilor dă. șanse de cîștiguri în
semnate în bani. Aceste cîștiguri 
se acorda prin participarea la 
țoațe. tragerile la sorți ale libre
telor cu cîștiguri ■ care ați foc.de 
4 ori pe an în ultima zi a fie
cărui trimestru, respectiv, 31 
martie, 30 iunie, 30 septembrie 
și 31 decembrie.

Conform noului plan -de cîș
tiguri, la fiecare tragere la sorți 
trimestrială revin 15 cîștiguri la 
fiecare 1000 de conturi de 250 la 
sută, 100 la sută, 
Ia sută, în raport 
diu trimestrial al 
te cîștigătoare. O 
de economisire o 
punerile pe obligațiuni 
cu cîștiguri. Depunerile pe acest 
instrument de economisire au 
posibilitatea de a fi sporite ca și

la C
In anii regimului de democra

ție populară, datorită politicii 
înțelepte duse de partid și gu
vern, nivelul de trai material și 

oamenilor muncii de 
sate a crescut an de 
simțitor și continuă 

pe măsură ce se în-

cultural al 
la orașe și 
an în mod 
să crească 
deplinesc obiectivele din . planul 
dte dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965. Această 
situație a creat condiții obiective 
pentru continua dezvoltare a ac
țiunii de economisire și în Va
lea Jiului.

Faptul că acțiunea de econo
misire are condiții din ce în ce 
mai bune, se vede în primul rînd 
în creșterea soldului general al 
depunătorilor la C.E.C., care la 
sfîrșitul anului 1960 a fost cu 
mult mai mare decît cel de la fi
nele anului 1959, iar la sfîrșitul 
semestrului I 1961 a fost cu 
mult mai mare decît cel existent 
la sfîrșitul anului I960.. Odată 
cu creșterea de sold a crescut și 
numărul depunătorilor.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni a pus la dispoziția popu
lației mai multe forme de eco
nomisire ca : Libretul de econo
mii cu dobîndă care este produ
cător de venituri s-ub forma do- (Continuare în pagina 3-a)
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Constructorii șantierului Lupeni s-au străduit să dea minerilor — 
multe noi blocuri în folosință. Trei blocuri cu 108 apartamente și-au 
iar 
pe

alte două blocuri — nr. 23 și 29 — avînd în total 56 apartamente 
minerii lupeneni să se mute în ele.

IN CLIȘEU: Blocul nr. 23 este gata. ”
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Ий(а qclcgafid «1с partid 
$Г guvernamentale

R. R. R. in uniunea Sovietica
Pe șantierele construcțiilor de locuințe 

ale Moscovei
MOSCOVA 4 (Agerpres).
In cursul zilei de vineri, dele

gația de partid și guvernamen-
Romîne, condusă
Gheorghe 
continuat

Gheor- 
vizitele

vizitat

tală a R. P. 
de tovarășul 
ghiui-Dej, și-a 
prin Moscova.

Membrii delegației au 
șantierele construcțiilor de locu
ințe din cartierele Pesciannîi și 
Serebrianiîi Bor. Dinid explicații 
în legătură cu ritmul și amploa
rea construcțiilor de locuințe din 
Moscova, Nikolai Evstratov, di-

Din ppimele zile
Minerii de la Lonea, care în 

luna trecută au dat peste plan 3378 
tone de cărbune, continuă să îns
crie noi succese pe graficul de 
întrecere. In primele două zile ale 
lunii august ei au extras în plus 
încă 154 tone de cărbune energetic. 
Colectivul sectorului IV se situea
ză și de astă dată pe primul loc 
în întrecerea cu celelalte sectoare 
ale minei. Pe baza creșterii pro
ductivității muncii 
peste 10 la sută 
sector au extras în

planificate cu 
minerii acestui 
două zile 232

50 la sută, 25 
cu soldul me- 
libretelor ieși- 
a treia formă 
reprezintă de- 

C.E.C.

I. POPESCU
directorul sucursalei C.E.C.

Petroșani

rectorul institutului planiuiui 
general al orașului Moscova^ a 
arătat membrilor delegației că 
numai in cartierul Serebriami 
Bor se construiesc blocuri cu o 
suprafață locuibilă de peste 1 
milion metri pătrați.

Oaspeții au vizitat, de aseme
nea, cvartalul al 9-lea din Ce- 
remușki, vast cartier de locuin
țe îm sud-vestul capitalei, pre
cum și șantierul unde se con
struiește noua' clădire a Ambt> 
sadei R. P. Romîne la Moscova.

tone de cărbune peste prevederile 
planului.

In primele 7 luni ale . 4nului 
minerii 
au dat 
cărbune

de la exploatarea Lonea 
peste plan 16.918 tone de 
energetic.

—=♦ =

Indici de calitate buni
Minerii petrileni obfin no» suc

cese în activitatea lor de produc
ție. Muncind cu o productivitate 
medie de 1,156 tone pe post ei 
și-au depășit în mod ritmic pla
nul de extracție.

Odată cu efortul depus pentru 
îndeplinirea și depășirea indicilor 
de plan, minerii de aici se stră
duiesc să extragă cărbune de bună 

■ calitate. In primul semestru, pen
tru calitatea corespunzătoare a căr
bunelui, mina a primit bonificații 
în valoare de peste 200.000 lei. 
In luna iulie indicii de calitate la 
producția globală au fost de ase
menea buni : procentul de.; cenușă 
este mai mic decît cel admis cu 
0,4 puncte, granulația s-a îmbună
tățit cu 0,6 puncte, iar procentul 
de umiditate s-a redus față de 
cel prevăzut cu peste 1 la sută.

de Ziua lor — dt mai 
primit deja locatarii, 

sînt gata și așteaptă

★ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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STEAGUL ROȘU

t Timofte Spiridon, e-n frunte 
| Cărbune mult și bun, un munte

semnalată cu cîteva ore 
iar cutremurele de pă- 
putea și ele să fie pre-

Bolovani

Ascuitînd freamătul 
pămîritului

Un inventator sovietic a pus 
la punct un aparat care înregis
trează cele mai slabe tresăriri 
ale solului. Acest aparat va a- 
vea două aplicări practice: în 
mine, apariția gazului grizu ar 
putea fi 
înainte, 
mînt ar 
văzute.

Viitoarele exploatări 
miniere submarine
Cele mai bogate zăcăminte 

minerale aduse de ape se gă
sesc mai ales pe fundurile mari
ne care înconjoară continentele. 
Petrolul submarin nu este sin
gura bogăție pe care omul o 
poate extrage din ocean, Exfetă 
pe fundul mărilor importante 
zăcăminte de cupru, nichel, co
balt și alte minerale care vor 
putea fi exploatate în viitor.

Munca și viat- 
ța nouă a mi
nerilor din pa
tria noastră es
te cîntată as
tăzi de poieți. 
Compozitorii îi 
înalță imnuri, 
iar după cum 
se vede din cli
șeu, sculptorii 
dăltuiesc în pia
tră chipuri dîr- 
ze de luptători 
neîrtfricați care 
jos in adîmcuri 
smulg naturii 
bogățiile.

Scrisoare deschisă minerilor
din Uricani

...Era pe lai-nceput de a>n
! Aveați în fată noul plan
• Mai bun cu tone — zeci de mii 

Și voi ați spus : „L-om depăși 1“ 
Se scurseră abia trei luni
Și voi ați dat vîrtos cărbuni; 
Plecînd de pe temeiuri tari 
V-ați luat sarcini și mai mari 
Și-n ăst fierbinte miez de vară 
V-ați întrecut a doua oară !
...Pe frontu-ntreg numai victorii 
Așa o să v-ajungă zorii 
Zilei minerului, curînd
Vultani din pisc în pisc zburînd 
Dar cine sînt aceia oare
Ce te zidiră, sărbătoare

Г Și fapte mari au scris în file 
4 De cronică în ani și zile ?

Ștefan, Hrițcan ți Poloboc 
Patru mii tone la un loc;
Dar cel deschizător de zări 
in piatră — la înaintări 
In aspra gresie, în dura, 
A dat cu normele de-a dura 
Căci el și cu ortaci-i tari 
O sută cinci metri liniari 
In palmaresul lui a-nscris ! 
Te-ntrebi, aevea-i sau e vis ? 
Ar spune-o poate mai deplin 
Chiar el — Sorescu Constantin. 
...Dar să o spun chiac eu 

deschis
Este aevea, nu e vis 
In frunte cu partidul drag 
Victoriile curg 
Și nu mai este
Pe care vrerea 
Să nu l atingă,
Chiar dacă-n vise doar răsună !

șirag 
nici un țel 
de oțel 
să-1 supună

Șl...
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Se cuvine
«“ Noroc Vasilică !
— Să trăiești Cheorghiță.
— Da ce, ai greșit drumul spre 

casă de o iei către filatură că du
pă cite știu nu locuiești prin par
tea asta a orașului ?

— Vrei să spui poate că n-am 
locuit — răspunse glumind mine
rul Rusu Vasile.

— Cum vine asta ? — lămureș 
te-mă.

—- Simplu. N-am locuit dar 
acum locuiesc și nu numai eu și 
alte familii.

—• A„ba. încep să înțeleg. S~o ft 
dat oare 
ță și ai 
ment.

— Ai 
mătate.

— Cum așa ?
— Nu s-a dat un bloc 

Și mai sînt gata pregătite și-șt 
așteaptă musafirii încă două.

— Și cum îți place noua locuin
ță ?

un nou bloc în folosin- 
primit și tu un aparta-

ghicit dar numai pe ju-

ci trei.

— Mai întrebi. Camere mari, 
luminoase, un confort de gîndești 
că ești la o casă de odihnă. Hai 
de vesti și să nu-mi zici Vasile 
de n-o să-ți placă.

Ml-am petrecut concediul la 
mare. Cu ani îni urmă, cind stă
pâni pe 
pitaliștii 
ner n-a 
cuvinte, 
indcă pe 
gul litoral nu se găsea un loc 
pentru nici un om al muncii. As
tăzi pe litoral își petrec an de 
an concediul de odihnă zeci de 
mii de oameni ai muncii. După 
cum se vede și din clișeu, în
tinsa plajă de la Eforie a deve
nit neincăoătoare.

bogățiile tării erau ca- 
și moșierii, nici un mi- 
rostit vreodată aceste 
Nici nu aveau cum fi- 
acele vremuri pe între-

sa fie udat
...Soneria a țîrîit scurt, de trei 

ori. Ușa se deschise și în prag 
apăru stăpîna apartamentului

— Bucuroși de oaspeți ?
—• Bucuroși. Și cu mîndria în

tipărită pe față, gospodina începu 
să-și poarte musafirul prin între
gul apartament. Are cu ce se lău
da. Mobilă, radio, totul la nivelul 
noului apartament. Vizita a fost 
întreruptă de glasul soțului.

— Lasă scumpo, nu te mai lău
da, că apartamente și mobilă ca a 
noastră sînt acum multe în Valea 
Jiului ba și mai și. Mai bine cins
tește. musafirul cu o vișinată că 
doar mutatul în 
vine să fie udat.

cum a

mare ?
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casă nouă se cu-

Să-fi fie
acasă și loșca- 

de-a lungul Ani-
Abia a sosit 

baci a și pornit 
noasei să vadă ce s~a mai schim
bat în comună în scurta vreme cît 
a fost plecat. Pășea voinicește, ca 
un tînăr, pe asfaltul încins al stră
zii principale. Aproape de club un 
vlăjgan negricios îi dădu binețe, 
înainte de ai răspunde, loșca-baci 
îl privi lung — frămîntîndu-și 
mintea de unde l-o fi cunoscînd ti
nerelul. Cînd și-a amintit a scos
o

— Tii! bată-țe norocul să te 
bată de fecior, da’ unde te-ai ne
grit ca un harap ?

— Am fost la mare, la Eforie, 
loșca-baci și am făcut plajă fest 
cu gîndul să mă fac negru 
cărbunele pe care-l dăm.

— Și cum te-ai simțit la
— Tare bine loșca-baci.
— Apăi află că și eu

simțit bine. Fost-ат și eu la băi la 
Herculane, că de cînd cu vremurile 
astea și pensionarii merg la sta
țiuni de unde vin mai tineri. Pe 
mine gata, gata, să nu mă mai re
cunoască baba așa m-am schim
bat.

— Nici pe mine. Plec ditamai 
bălan și mă întorc tuciuriu.

— Las fecior c-așa-i bine. Te-ai 
negrit la trup dar te-ai albit la 
minte și la inimă, făcindu~te mai 
sănătos, 
bine !

~ Я

D

mai tare. Să-ți fie de

dumitale la fel. s
D. CRIȘAN

♦
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exclamație de mare mirare.

In patru rînduri
In cele 7 luni scurse din 

cest an, colectivul minei Vulcan 
a extras peste plan mai bine 
30.500 tone de cărbune.
Astăzi sînteti la-nălțime 
Dînd cărbune cu toptanul 
Peste plan cu... mii de „pline" 
A „erupt" pe puț... Vulcanul.

a-

de

Chiar in zilele aceste 
Din Lupeni plecă o veste 
Cu iuțeala gîndului 
Peste Valea Jiului 
„Să dăm cărbune curat I 
Nici-un vagonet rebutat 1“ 
Vestea de cum a ajuns 
Minerii au și răspuns 
Aninoasa-și însușește 
Gîndul bun și voinicește 
Va porni să-1 împlinească 
Cu voință minerească 
Și avîntul general 
A plecat de la frontal 
Ca tăcerea să o rupă

' David, șef de grupă, 
Glasul și l-a ridicat 
Pentru cărbune curat 
Că e lucru foarte țrist 
Șă lași în cărbune șist 
Numai un încărcător 
Stă nepăsător sub rol 
Cînd suna in difuzoare 
Cea chemare de onoare 
Noi nu o să-1
Ci pe nume îl numim 
Chiar de 1-e

ocolim

cuprinde-aleanul

pietricele
Este Pavel Bîrlădeanu 
Al înapoierii sol 
Om de-încredere la rol 
Unde așa precum se spune 
Curge rîul de cărbune 
In cărbune, mă-nțelegi 
El lăsa pietroaie întregi 
Afirmînd cu mult curaj 
C-a plesnit-o la tonaj 
— Las să curgiă pietricele 
Că se lasă cu „fante" 
Ața Păvăiuș gîndea 
Și piatra n-o alegea 
Insă i-au venit de hac 
Că l-au prins cu mîța-n sac 
Bîrlădene, Bîrlădene 
Dacă te-ai lăsa de lene 
Ar fl mult mai bine măi 
Și pentru ortacii tăi 
Că doar șistul măi bădie 
Circulă pe veresie 
Ce ar fi dacă la plată 
Casierița informată 
Că ești furnizor de piatră 
Те-ar plăti, în loc de „lovele1 
Cu un pumn de pietricele!

ION BĂLAN
<■

Exploatarea minereului din Kursk
Exploatarea uriașului zăcă- 

mînt de minereu de fier, care 
provoacă în regiunea Kursk ce
lebra „anomalie magnetică 
Kursk" va cunoaște an de 
extindere rapidă.

Minereul de la Kursk
unul dintre cele mai bogate din 
lume conținînd în medie 69 la
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Rezervele de mine- 
ating 30

exploatare

miliarde

prevede 
în 1965

sută metal, 
reu de aici 
de tone.

Planul de
— 36 milioane de tone 
și 60 milioane în 1980. La a- 
ceastă ultimă dată, Kursk va 
furniza jumătate din minereul 
utilizat de U.R.S.S.

IN ADINCURI LA ZIUA
...început de august. Curînd mi

nerii își vor sărbători ziua. In a- 
dîncuri bătălia pentru calitate, 
cantitate și economii s-a intensi
ficat. Cucerite, stratele de cărbune 
cedau tot alte și alte grămezi de 
nestemate. In abataje, încărcătoa
rele mecanice și zecile de transpor
toare abia prididesc să le evacue
ze spre rostogoale. Sus, la puț, și
rurile de „pline" proaspăt ieșite 
din subteran trimit soarelui bezele 
sclipitoare. Intrecîndu-se cu orta
cii lor de la Vulcan, Lupeni, Pe- 
trila, minerii de la Uricani au dat 
și azi, ca și ieri, sute de tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. La 

locurile de muncă 
prin care tre
cusem oamenii 
din brigăzi și-au 
exprimat în mod 
unanim 
dorința : 
niul să 
fruntaș pe bazin 
în întrecere.

...Au trecut doar 
10 ani de cîncTU- 
ricaniul și-a schim
bat înfățișarea 
pastorală. In lo
cul cîtorva căsuțe 
mici, insalubre, s-a 
ridicat un oraș 
nou, cu blocuri 
moderne, parcuri

aceeași 
Urica- 
ajungă

și străzi latgî asfaltate, scăldate 
noaptea în lumina feerică a tubu
rilor fluorescente. Proprietarii — 
cei care lucrează în mină, ateliere, 
în magazine, școli etc. — îl în
grijesc cu dragoste. Ca și la Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, Lonea, 
Aninoasa nu poți să treci prin a- 
eeastă localitate fără să fii cuprins 
de un sentiment de legitimă mîn- 
drie. Noul impresionează pretutin
deni. La om atitudinea și conș
tiința, la mină utilajele și condi
țiile de muncă, în otaș ordinea și 
belșugul.

A sunat sirena. Un nou schimb 
se îndreaptă spre mină. La intrare, 
așteptînd rezemat de cabina por
tarului, un om cu părul cărunt 
privește . șuvoiul vesel și gălăgios 
al muncitorilor. Căutătura ochilor 
i se fixează undeva în zare. Pare 
furat de gînduri. Chipul luminat 
pînă atunci de o puternică bucu
rie lăuntrică devine mohorît.

— Tovarășe Coconeț I
Omul tresări. Apoi, recunoscîn- 

du-mă, mi-a întins prietenos mi
na. Mai tirziu deschise singur 
discuția despre viața sa.

— Iacă așa sînt eu. Cînd îmi 
amintesc de ziua dinaintea lui ’43 
turb nu alta.

Mergînd artificierul Coconeț Va
sile începu să-și depene firul a- 
mintirilor. Anii copilăriei i-a pe
trecut in casa părintească. O co
cioabă cu patru pereți afumați, 
situată undeva la marginea L--.?-

niului. Tatăl, deși miner harnic, 
cu experiență, cîștiga. puțin. Traiul 
era amar și plin de umilință. Anii 
de ucenicie la școala societății din 
Petroșani au fost și mai întune
cați. „O dată cînd noi, ucenicii 
am cerut mîncare mai omenească, 
ne au arestat și bătut". A urmat 
apoi șirul „zilelor lungi” de 14 — 
16. ore în mină. Din cauza proastei 
întrețineri, pe suitori și galerii 
lemnul se transporta de-a bușe- 
lea. Rîznele mici, de lemn, îngreu
nau și mai mult lucrul. Lipseau 
cele mai elementare condiții de 
protecție a muncii. Fiecare era ex
pus accidentelor, bolilor profesio
nale și altor necazuri. Viața 
a continuat pînă la eliberarea 
triei.

...Peste Uricani umbrele serii 
lăsat pe nesimțite. Artificierul 
coneț, fruntașul în întrecerea 
profesii, intrase de mult în mină. 
In curtea exploatării cîțiva oameni 
terminau montarea panourilor de 
onoare. Printre cei evidențiați aici 
se numără și Ștefan Nicolae, Drâ~ 
ghici Aurel, Nicolae loan și alți 
tineri crescuți și educați de co
munistul Coconeț. Adunînd tonele 
de cărbune date de ei peste plan 
s ar putea forma adevărați munți. 
...Curînd minerii își vor sărbători 
Ziua. In adîncuri se lucrează cu 
spor. La zi tot alte și alte garni
turi cu nestemate continuă să so
sească peste plan.

A N1CHIFOREL
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Din activitatea organizațiilor sindicale

La baza rezultatelor obținute 
stă buna organizare a întrecerii

In raportul prezentat la cel i 
de-al IV-lea Congres al Sindi- 1 
catelor de către tovarășul Gheor- 
ghe Apostol se arată că : „Sar- 1 
cina principală a organelor și 
organizațiilor sindicale este de 
a imprima un nou și puternic 
avînt întrecerii socialiste, stabi
lind cu mai mult simț de răs
pundere obiectivele întrecerii pen
tru fiecare loc die muncă, echi
pă, brigadă, atelier, secție, în
treprindere și ramură de pro
ducție".

Călăuzit de acest lucru, comi
tetul sindicatului minei Vulcan 
împreună cu conducerea exploa
tării a stabilit obiective concre
te, strîns legate de specificul fie
cărui sector în parte. Așa de e- 
xemplu, în cadrul întrecerii mi
nerilor din sectoarele producti
ve, s-a stabilit ca obiective prin
cipale : creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea continuă 
a producției de cărbune prin a- 
iegerea șistului vizibil, reduce
rea consumului specific de lemn 
de mină, întărirea disciplinei în

* muncă, obținerea de economii 
«/ .suplimentare peste plan etc.

Comitetul sindicatului a cău
tat ca numărul tovarășilor an
trenați în întrecere să crească 
lună de lună. In prezent peste 
2200 muncitori sînt cuprinși în 
întrecerea socialistă. In întrece
rea pe profesii 977 mineri și 
muncitori încadrați în 52 bri
găzi se întrec pentru titlul de 
„cel mai bun“. Tot în întrece
rea pe profesii mai sînt înca
drați 46 maiștri, 13 ingineri etc.

Antrenarea minerilor, tehni
cienilor și inginerilor în întrece
rea socialistă și pe profesii a ' 
avut un rol hotărîtor în înde
plinirea ritmică a 
angajamentelor de 
acest an colectivul 
dat patriei 30.000 
peste plan, a redus 
centajul de cenușă 
realizînd totodată 
conomii. In

planului și 
întrecere. In 
exploatării a 
tone cărbune 
simțitor pro- 
din cărbune, 

însemnate e-
cadrul întrecerii,

NOTĂ

- Cerințe justificate
Minerii sectorului IV Aninoa- 

sa au dat în luna iulie (pînă în 
ziua de 27) aproape 450 tone de 
cărbune peste sarcina de plan 
și s-au angajat să extragă pînă 
la Ziua minerului încă cel pu
țin 200—250 tone de cărbune 
peste prevederile de plan. Capa
citatea de producție a abatajelor 
sectorului este considerabil mai 
mare decît cea existentă în pre
zent. Minerii nu pot însă folosi 
deplin posibilitățile abatajelor 
din cauza lipsei unor piese de 
schimb, mărunte dar de neînlo
cuit. Ei duc lipsă, printre alte
le, de lanț de crațer. Ce înseam
nă asta, o ilustrează cazul de 
mai jos.: abatajul cameră din 
stratul 3 unde muncește brigada 
lui Biro Ștefan este un abataj 
cu două aripi, lntr-una are 
montat crațer, în altă aripă căr
bunele se transportă, din lipsa 
craterului, cu rîznuța. Din a- 
ceastă cauză, brigada pierde zil
nic circa 40 tone de cărbune 
Situații asemănătoare se întîl- 
nesc la multe alte abataje din 
sectorul IV și din celelalte sec- 

' toare ale Aninoasei.
La repetatele sesizări ale mi

nerilor aninoseni, tovarășii de la 
Direcția comercială a C.C.V.J. 
s-au specializat, după cît se pa
re. în a promite și a uita de pro
misiunile făcute. Comanda în 
curs de executare la U R.U.M.P 
pentru lanț de crațer nu va pu
tea satisface nevoile exploatări
lor carbonifere. Lipsa lanțului 
de crațer provoacă serioase ne
ajunsuri minerilor de la Lu- 
peni și de Ja alte mine.

Tovarășii din Direcția comer
cială a C.C.V.J. ar trebui să în
țeleagă odată pentru totdeauna 
că eforturile minerilor pentru 
Indeolmirea sarcinilor trasate de 
partid trebuie să fie sprijinite 
din plin prin asigurarea utila
jelor și pieselor de schimb ne
cesare Asta, fără promisiuni 
birocratice 1

GH. DUMITRESCU

numeroși fruntași mineri ca Pă
curar Traian, Hunyadi loan, 
Drob Gheorghe și alții au apli
cat inițiativa Valentinei Gaga
nova de preluare a conducerii 
brigăzilor rămase în urmă. Pes
te 300 de mineri care lucrează 
pe stratul III și-au fixat în în
trecere obiectivul : „două fîșii pe 
zi“ la abatajele frontale. In frun
tea întrecerii pe mină s-au si
tuat mineri de nădejde cum sînt 
cei din brigada lui Șaulea Con
stantin, care în luna trecută 
și-au realizat planul în propor
ție de 103 la sută, sau brigada 
condusă de tov. Vass Martin 
care, folosind armarea metalică 
în Т.Н. a reușit să-și depășească 
sarcinile de plan cu 6 la sută.

Succese frumoase în producție 
au obținut și brigăzile conduse 
de tov. Gantz Ștefan, Nicoară 
Ioan, Tiucă Ioan care și-au de
pășit sarcinile de plan cu 24-27 
la sută.

In consfătuirile de producție 
sau în ședințele de instructaj cu 
activul obștesc s-a indicat ca la 
fiecare loc de muncă să se facă 
pușcarea selectivă a frontului 
de lucru, încărcarea diferențiată 
я găurilor de mină între tavan 
și vatra abatajelor în vederea 
îmbunătățirii granulației, alege
rea sterilului în abataj și pe 
parcurs pînă la încărcare.

Comitetul sindicatului minei 
Vulcan a sprijinit comitetele de 
secții, grupele sindicale să or
ganizeze consfătuiri de produc
ție model în care să discute pro
bleme legate de îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de pian la fie
care loc de muncă.

Comitetul sindicatului împre
ună cu conducerea exploatării a 
organizat un instructaj cu șefii 
de brigăzi și maiștrii unde li 
s-a arătat cum să urmărească 
îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere la fiecare loc de muncă.

O preocupare permanentă a 
comitetului sindicatului a fost 
popularizarea rezultatelor ob
ținute în muncă de colec
tivul minei în întrecere. Frun
tașii întrecerii socialiste au 
fost stimulați, fotografiile lor au 
fost puse la loc de cinste pe pa
noul dfe onoare al minei. Au fost 
confecționate panouri cu sarci
nile și angajamentele ce stau în 
fața exploatării, sectoarelor și 
brigăzilor de mineri, s-a asigu
rat o largă. popularizare a frun
tașilor întrecerii socialiste pre
cum și a metodelor folosite de 
aceștia.

Intensificarea întrecerii socia
liste, extinderea întrecerii pe pro
fesii va constitui și de acum îna
inte o preocupare permanentă a 
comitetului sindicatului nostru, 
spre a asigura îndeplinirea 
gajamentelor luate în cinstea 
lei minerului și a zilei de 
August.

PENESCU PETRE 
secretarul comitetului sindicatului 

minei Vulcan

an- 
Zi-
23

Muncitoarea Banța Ana din secția răsucit a Filaturii Lupeni 
s-a angajat să dea 1000 bobine răsucite fără nici o bobină re- 
butată. Angajamentul și l-a respectait product nd 9906 bobine fără 
nici un defect.

Iată-o pe harnica muncitoare lucrind la mașina sa. 
---------------- O-----------------

și plasă metalică 
Uricani
a minei au fost susținuți cu
core primii 3 m. galerie. Pentru 
bandajarea pereților galeriei se fo
losește plasă metalică prinsă de 
bidoanele ancorelor. Rezultatele 
sînt satisfăcătoare. _

Armare cu ancore 
la mina

La mina Vricani, progresul teh
nic a permis minerilor să sporească 
necontenit volumul extracției de 
cărbune. De cîteva zile la mină 
se aplică un nou procedeu avan
sat : susținerea cu ancore meta
lice. Intr-o galerie din partea nouă

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

tai Dosmiitllile le lepuneie la L E. E

IN EDITURA POLITICA
au apărut:

V. 1. LENIN — Despre reli
gie, ediția a Il-a. 80 pag., 1,15 
tei.

★

an-

(Urmare din pag. l-a)

depunerile pe librete de economii 
cu cîștiguri, prin realizarea de 
cîștiguri în locul dobînzilor; în 
afară de cîștiguri în bani depu
nătorii pe obligațiuni C.E.C. mai 
pot cîștiga diferite obiecte la a- 
numite trageri la sorți.

Obligațiunile C.E.C. sînt de 
valori nominale diferite (200, 
100, 50 și 25 lei). Obligațiunea 
de 200 lei este considerată de 
bază și dă dreptul la cîștigul 
întreg ieșit la sorți, cea de 100 
lei dă dreptul la jumătate din 
cîștigul întreg, cea de 50 leii 
un sfert iar cea de 25 lei la o 
optime din cîștigul respectiv.

Depunătorii pe acest instru
ment de economisire pot cîștiga 
între 75.000 și 800 lei la trage
rile de bază lunare care au loc 
la șfîrșitul fiecărei luni și între 
100.000 și 800 lei la tragerile su
plimentare care au loc la sfîr- 
șitul fiecărui semestru.

Cazuri de cîștigători avem dfe- 
se și la șfîrșitul lunii iunie, res
pectiv, semestrul 1 1961. Au fost

h*
cîștigători ca tov. Verzan Elena 
din Petroșani care cu obligațiu
nea seria 09300 nr. 17 a cîștigat 
suma de 5000 lei, iar tov. Baba 
loan din Vulcan a cîștigat la 
tragerea suplimentară în obiec
te tot din 30 iunie o motocicletă.

GH. GHEORGHIU-DEJ — 
Raport asupra mersului îndepli
nirii Directivelor Congresului al 
Ш-lea al partidului privind con
struirea socialismului Ia sate și 
dezvoltarea agriculturii. Prezen
tat la Plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie 1961. 
72 pag., 0,85 lei.

★

N. S. HRUȘCIOV — Cu pri
vire la politica externă a Uniu
nii Sovietice (cuvîntări aleșe), 
1960. 492 pag, 13,20 lei.

Volumul cuprinde un număr 
de cuvîntări, declarații, confe
rințe de presă ale tovarășului 
N. S. Hrușciov La problemele 
politicii externe a U.R.S.S. și ale 
vieții internaționale.

— Și fie un kilogram de cafea 
boabe... interveni soțul.

— Ține-ți gura măi omule nu 
mă mai necăji cu cafeaua că nu 
eu trag din țigară, mă sfădesc cu 
Pavel ori cu Karol că n-au ales 
piatra din cărbune sau n-or pus 
propta cum trebuie fi după aia

- • ~ - r O »
JZ, .......
dau pe gît o ulcică de cafea?!... I — . *• ......... ---- :— .i,

j
Si;
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Cafeaua îi pentru casă... iar cit ț 
privesc cumpărăturile... cadoul cel 1 
mai frumos al meu e „Ileana". Oi 
mai sta și eu de acum încolo 

discuție cu 
și-oi bea și 
cite o ulcică 
cafea.

Cei trei rîseră 
cu poftă, apoi

In cadrul șantierului de la Coroiești se execută însemnate 
lucrări de rectificare a albiei Jiului. După ce s-a tăiat albia nouă, 
acum se lucrează la consolidarea malurilor și adîncirea talvegu- 
lui apei.IN CLIȘEU: O puternică draglină excavează pietrișul din 
albia Jiului.

pp ■* * ■« •* * -

...încă 50 de lei pentru ochelari 
de soare...

— De ce 50? S-au ieftinit la 
34 lei.

— Atunci îi și mai bine. Adău
găm 108 lei pentru două cămăși, 
luăm și un dinam pentru bicicleta 
Marincăi, că acum s-a ieftinit la 
60 de lei și ne mai rimîn 100 și 
ceva din cei 500 lei.

— Dacă-i așa, pune și-un kg. 
de cafea boabe.

— Ii prea mult 
măi nevastă. Se 
duce suta de lei.

— Cum se du
ce ? Acum un ki
logram de cafea ii 

I 60 de lei. Las
* să am in casă cînd îmi trebuie. 
1 Tu de cite ori îți vin ortacii, și
* mai ales Karol, îmi strigi „hai ne- 
’ vastă cu cafeaua".
’ O ciocănitură la ușă întrerupse
> discul ia dintre cei doi soți. In ra-
> та ușii apăru Karol — ortacul 
) minerului Codruț.
) — Vorbim de lup și lupul la
) ușă — spuse gazda poftindu-l pe 
r noul venit să ia loc la masa unde
< ptnă acum cei doi soți Codruț no- 
) taseră pe o hîrtie o seamă de ci- 
S fre.
) — Nevasta asta a mea — adau-
J ga Codruț trăgînd cu coada ochiu- 
) lui spre ortac — zice că-i beau
< toată cafeaua cu tine... Era cit
< păci să ne sfădim.
\ — Ai vreme să-l asculți Ka-
) rol ? Știi Karol, de două luni am 
) strîns bani ca să luăm o mașina 
) de cusut „Ileana" din aceea tip 
? mobilă. Acum nu ne mai trebuie
< 3370 lei că s-or ieftinit la 2865
< lei, Ne-or rămas 505 lei șl am 
\ zis să-i luăm din ea Marincăi san
's dale și o poșetă albă, o pereche 
) de ochelari de soare, dinam ta 
) bicicletă, lui Codruț două cămăși 
) de purtare — din alea cu 54 lei. 
’ Șt...

un kilogram

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

«oeoooeooeoeoooeoooeoooocoooooo
Karol, privind spre ușa de la in- | 
trare spuse aproape în șoaptă : ,]

— Măi oameni buni dacă vreți { 
să am trai bun în casă cu nevasta, / 
ascultați-mă. Acuși vine și ea în- / 
coace. Să nu vă apucați de vorbit ( 
iar de „Ileana", de ochelari, po- ? 
șetă, sandale, de tot ce vreți si \ 
cumpărați că-i foc nu alta. Noi la \ 
avans — în 27 — continuă Ka- S 
rol, ne-ат cumpărat mașină de J 
cusut... Seara numai ce auzim la ) 
radio hotărîrea partidului. Ne bu- ( 
curam amîndoi. Da cînd a zis : l 
„Prețul mașinilor de cusut din ( 
producția internă se reduce cu 15 \ 
la sută" nevasta mea s a făcut Ș 
foc nu alta. Și de atunci nu-i > 
șă nu-mi bage de vină. „Cine te а У 
pus să te grăbești ? doar mai pu~ ? 
team aștepta o zi" — parcă eu ași ? 
fi știut că așa repede se reduc < 
iar prețurile de vingare și se im- ( 
bunâtățese plățile ?... \

— Lasă măi Karol. Necazuri 2 
din astea să ne tot vină. Hai ne- ( 
vastă, adaugă Codruț trăgînd din Ș 
nou cu coada ochiului, adu ulcicu- ? 
lele cele cu cafea! i

LICIU LUCIA ?
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Comunicatul cehoslovaco-ghanezScopurile conferinței de 
a miniștrilor de externe ai 

occidentale
puterilor

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
TASS transmite;

Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk însoțit de un grup 
de consilieri a plecat cu avionul 
la Paris pentru a participa la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai Statelor Unite, An
gliei, Franței și Germaniei occi
dentale care a început la 5 au
gust în capitala Franței. La con
ferință vor fi discutate măsurile 
comune ale puterilor occidentale 
ca răspuns la propunerea Uniu
nii Sovietice privitoare la înche
ierea tratatului de pace german 
și normalizarea situației din 
Berlinul occidental.

Rusk pleacă la Paris pentru 
a constrînge pe aliații din

asume o povară 
cheltuielilor pen

N.A.T.O. să-și 
suplimentară a 
tru cursa înarmărilor și să pună 
la dispoziția N.A.T.O. noi divi
zii în Europa occidentală. Sta
tele Unite insistă asupra aces
tor măsuri sub pretextul „crizei 
Berlinului", creată în mod arti
ficial de ele.

După cum a anunțat la con
ferința de presă din 3 august 
purtătorul de cuvînt al departa
mentului de stat pentru proble
mele presei, White în afară de 
problema germană și problema 
Berlinului occidental la Paris 
vor fi discutate, după toate pro
babilitățile, situația din Laos și 
din Vietnamul de sud precum și 
alte probleme.

Un plan concret și clar 
de construire a celei 
mai drepte societăți
BEIRUT 4 (Agerpres). - TASS 
Qhassan Tueni, proprietar și 

redactor șef al - marelui ziar bur
ghez „An-Nahar‘‘, scrie în articolul 
de fond al acestui ziar : „Adepții 
războiului au primit o lovitură 
zdrobitoare. Dacă toți vor înțelege 
esența acestui Program, pretutin
deni vor fi arborate steaguri ale 
păcii".

In articolul său de fond, intitulat 
„Programul construirii unei socie
tăți mai bune și al asigurării pă
cii în întreaga lume", ziarul „An.- 
Nida” subliniază : „Acest docu- 

conș- 
sim- 

și ai 
con- 
celei 
feti-

a doctorului Kwame 
președintele Republicii 
Praga a fost semnat un 

comun cehoslovaco -

președinți subliniază că 
celor

Noul guvern congolez
LEOPOLDVILLE (Agerpres). 

TASS : Parlamentul Republicii 
Congo, care s-a întrunit într-o 
sesiune în orășelul universitar 
Lovanium, în apropiere de Leo
poldville, a aprobat aproape în 
unanimitate guvernul Republicii 
Congo în componența căruia au 
intrat 40 de miniștri și subse
cretari de stat. Prim-ministru al 
guvernului a fost numit Cyrille 
Ădoula, fost ministru al Aface
rilor Interne în așa-numitul „gu
vern" Ileo.

Ca vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri au fost numiți 
Antoine Gizenga și Jason Send- 
we, lider al partidului „Baluba- 
kat“, ministru al Afacerilor 
Externe a fost numit Justin 
Bomboko, care a deținut această 
funcție în guvernul Patrice Lu-

mumba și în „guvernul" Ileo, 
ministru al Afacerilor Interne a 
fost numit Christophe Gbenye, 
tovarăș de luptă a lui A. Gizen
ga, Joseph Ileo deține portofo
liul Ministerului Informațiilor.

Luînd cuvîntul la conferința 
de presă care a avut loc în sea
ra zilei de 2 august, Cyrille A- 
doula a declarat, printre altele, 
că guvernul condus de el „va 
căuta să restabilească pacea și 
ordinea în Congo".

Primul ministru a declarat, de 
asemenea, că una din sarcinile 
principale va fi „unificarea" ar
matei congoleze.

După cum relatează agenția 
Reuter, Adoula a arătat că în 
domeniul politicii externe noul 
guvern al Republicii va duce o 
politică de „neutralitate pozitivă".

o
Gloanțe și arestări în loc de locuințe mai buneViolente ciocniri între poliție și populația orașului Osaka

TOKIO 4 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează 

că în nopțile de 1, 2 și 3 au
gust în orașul japonez Osaka au 
avut loc violente ciocniri între 
poliție și populație.

Populația cartierelor muncito
rești, care trăiește în locuințe 
improprii și într-o cruntă mi
zerie a manifestat pe străzile o- 
rașului. Manifestanții cereau îm
bunătățirea condițiilor de locuit 
și încetarea valului de creștere 
a prețurilor, Agen{ia France 
Presse relatează că în noaptea

de 3 spre 4 august au participat 
la demonstrații peste 20.000 de 
locuitori ai cartierelor muncito
rești din Osaka. Politia a des
chis focul asupra demonstranți
lor. Au fost rănite peste 190 de 
persoane. Au fost operate ares
tări în cartierele muncitorești.

Corespondentul agenției Reu
ter transmite că pe străzile ora
șului Osaka populația a ridicat 
baricade de pietre în fata celor 
6000 de polițiști care sînt în sta
re de alarmă și au ordin să 
deschidă focul împotriva mani- 
,festantilor.

subliniază: „.
ment stîrnește admirație în 
tiința milioanelor de oameni 
pli, partizani ai progresului 
păcii, deoarece este un plan 
creț și clar de construire a 
mai drepte, celei mai bune și 
cite societăți pe care a cunoscut-o 
vreodată omenirea, — societatea 
comunistă".

I

I
I

ale colaborării din- 
orînduiri sociale di-

părți consideră de

PRAGA 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția CE 

TEKA, la încheierea vizitei în Ce
hoslovacia 
Nkrumah, 
Ghana, la 
Comunicat 
ghanez.

Cei doi
la baza politicii externe a 
două țări, stau principiile coexis
tenței pașnice 
tre statele cu 
ferite.

Cele două
asemenea că problema germană și 
problema Berlinului occidental pot 
fi rezolvate prin încheierea trata
tului de pace. Toate popoarele, se 
spune în comunicat, trebuie să de
pună și pe viitor eforturi pentru 
a obține înfăptuirea dezarmării ge-i

------- --- . -------------- ------

Cuvinlâiile rostite de H. I. Hfusnov ti A. fântâni
— la dejunul de la ambasada Italiei la Moscova —

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La dejunul oferit la 3 august 
la ambasada Italiei dfe Amintore 
Fanfani, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italia, 
au luat parte Nikita Hrușciov, 
Frol Kozlov, Anastas Mikoian, 
Andrei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., mi
niștri ai U.R.S.S și alte persoane 
oficiale.

La dejun au luat cuvîntul A. 
Fanfani- și N. S. Hrușciov.

In cuyîntarea sa Nikita Hruș
ciov a subliniat că guvernul so
vietic consideră că tărăgănarea 
rezolvării problemei încheierii 
tratatului dfe pace german este 
dăunătoare cauzei păcii.

El a subliniat că lipsa unui 
tratat de pace oferă un teren 
prielnic pentru tot soiul de re
vanșarzi și militariști care ridi
că capul în Germania occiden
tală și cer tot mai fățiș revizui
rea frontierelor postbelice ale 
Germaniei, restituirea așa-zise- 
lor „teritorii pierdtite".

Popoarele din Europa, a spus 
Nikita Hrușciov, nu pot rămî- 
ne indiferente față de activiza
rea forțelor care vor să schimbe 
situația creată după cel de-al 
doilea război mondial.

Italia, ca și Uniunea Sovieti
că, a spus Nikita Hrușciov, tre
buie. să fie preocupată cel mai 
mult de întărirea păcii în Euro
pa, de instaurarea liniștii și se-

Conferința de la Geneva pentru reglementarea 
problemei laoțiene

curității pe acest continent. A- 
cest lucru nu poate fi obținut 
atît timp cît nu s-a încheiat ca
pitolul celui de-al doilea război 
mondial, atît timp cît nu există 
un tratat de pace cu Germania.

Amintind că Uniunea Sovie
tică a depus și continuă să de
pună eforturi 
ge guvernele 
de a ajunge 
comun acord 
tului de pace încă înainte 
sfîrșitul 
Hrușciov a subliniat din nou că 
dacă guvernele puterilor occi-, 
dentale nu vor face acest lucru, 
Uniunea Sovietică, împreună cu 
celelalte state interesate va fi 
pusă în fața necesității de a 
semna tratatul de pace numai 
cu Republica Democrată Germa
nă și, pe baza acestui tratat, 
de a reglementa situația din 
Berlinul occidental.

Nikita Hrușciov și-a exprimat 
speranța că vizita lui’ Fanfani în 
Uniunea Sovietică va contribui 
la îmbunătățirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Italia.

A luat apoi cuvîntul Amintore 
Fanfani care a declarat, printre 
altele, referindu-se la convorbi
rile avute cu conducătorii sovie
tici :

Deosebirile de orientare socială 
și de simpatii politice nu ne-a 
împiedicat să ajungem la con
cluzia că putem la momentul o- 
portun să facem ceva împreună 
cu prietenii noștri pentru a ga
ranta popoarelor noastre și tu
turor popoarelor întărirea păcii.

pentru a convin- 
statelor interesate 
la soluționarea de 
a problemei trata- 

de 
anului curent, Nikita

nerale și totale în condițiile unui 
strict control internațional.

Cei doi președinți condamnă 
guvernul francez pentru efectua-, 
rea experiențelor cu arma atomică 
în Africa și pentru acțiunile agre
sive împotriva Tunisiei și Algeriei. 
Ei condamnă cu hotărîre colonia
lismul și imperialismul și subli
niază din nou necesitatea lichidării 
neîntîrziate și totale a 
sistem colonial.

Pentru ca O.N.U. 
instrument eficace
pașnică a litigiilor internaționale, 
se spune în comunicat, în structura 
ei ar trebui să 
bările radicale 
în lume, de la 
organizații.

Dr. Kwame Nkrumah, președin
tele Republicii Ghana l-a invitat 
pe Antonin Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace să viziteze Gha-s 
na. Antonin Novotny a primit in
vitația. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.

rușinosului

să 
în

devină un 
rezolvarea

se reflecte schim- 
care au avut loc 
întemeierea acestei

intențiile colonialiste 
ale Franței 

față de Algeria 
și alte popoare africane

TUNIS 4 (Agerpres).
Cu prilejul înapoierii la Tu

nis a delegației guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria la 
tratativele franco-algeriene de la 
Lugrin, Krim Bellkassem, vice
președintele guvernului provizo
riu și conducătorul delegației a 
făcut presei o declarație în care 
a subliniat că tratativele au fost 
suspendate ca urmare a poziției 
rigide adoptate de partea 
franceză. Delegația algeriană, a 
spus Krim Bellkassem, a respins 
manevrele prin care Franța a 
căutat să amputeze Algeriei pa
tru cincimi din teritoriul său. 
Aceste manevre ale părții fran
ceze — a spus vorbitorul — „aț - 
cund tocmai intenția reprezen
tanților guvernului francez de 
a-și stabili, sub o formă deghi
zată, dominația asupra poporu
lui algerian și asupra altor po
poare africane cu ajutorul unei 
vaste organizații politice, econo
mice și militare care ar urma s-ă 
domine Sahara separată de Al
geria".

In viitor, a spus vicepreședin
tele guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, „guvernul al
gerian este dispus să reia orice 
fel de tratative serioase în mă
sură să grăbească soluționarea 
adevăratelor probleme, dacă a- 
ceste tratative nu vor mai pri
lejui tactici neocolonialiste".

GENEVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Geneva își continuă lucră
rile Conferința internațională 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene. La ședința restrînsă 
(cea de-a 47-a ședință a confe
rinței), care s-a ținut la 3 au
gust, cei doi copreședinți ai con
ferinței — G. M. Pușkîln 
(U.R.S.S.) și M. Macdonald 
(Anglia) au propus să se trans
mită Comisiei de redactare for
mulările proiectelor sovietic, in
dian și francez asupra punctu
lui 10 (și a punctului 11 legat 
de acesta) din lista problemelor 
în legătură cu declarația cu pri
vire la neutralitatea Laosului, 
listă asupra căreia s-a căzut de 
acord. Totodată însă ei au pro
pus ca din textul proiectului 
francez să fie exclus tot ce se 
referă la acordurile de la Ge
neva din 1954 (referindu-se la 
acordurile de la Geneva din 
1954, Franța se străduiește as
tăzi să-și rezerve dreptul ca șî 
în viitorul Laos neutru să men
țină instructorii săi militari și 
să aibă baze militare) și ca să 
fie amînată examinarea proble

mei rezervei franceze. Totodată 
delegației franceze i se acordă 
dreptul de a prezenta problema 
rezervei sale după ce vor fi e- 
xaminate problemele referitoare 
la declarația cu privire la neu
tralitate și va începe examina
rea protocolului.

Această propunere a celor doi 
copreședinți, care contribuie la 
un progres al actualei conferin
țe, a fost adoptată.

Apoi participanții la conferin
ță au reluat examinarea punc
tului 12 din lista problemelor în 
legătură cu declarația cu privi
re la neutralitatea Laosului: 
„Obligații comune de a nu se 
introduce în Laos armament și 
de a se limita achiziționarea 
materialelor militare la nevoile 
forțelor armate naționale laoție- 
ne reorganizate care urmează să 
fie constituite de către guvernul 
Laosului".

Delegațiile Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Chineze și 
unei serii de alte țări susțin că 
a impune statului laoțian suve
ran restricții în problema achi
ziționării de armament și mate
riale militare înseamnă de fapt

un amestec în treburile interne 
ale Laosului. In lume există o 
serie întreagă de state neutre 
și nimeni nu limitează, să zi
cem, dreptul Elveției sau Aus
triei de a achiziționa armamen
tul necesar apărării acestor țări 
de acolo de unde doresc ele și 
în cantități ce le sînt necesare.

A apărut de aceea ciudată 
propunerea delegației Vietnamu
lui de sud care s-a pronunțat 
împotriva aducerii de arme, de- 
clarînd că se teme ca nu cumva 
„ele să ajungă în posesia unor 
elemente care nu se află sub 
controlul guvernului".

Reprezentantul U.R.S.S., G. M. 
Pușkin, care a luat cuvîntul pe 
marginea acestei probleme, a 
subliniat că cei 16 participant 
la Conferința internațională 
pentru Laos nu discută ziua de 
astăzi, ci cea de mîine a Lao- - 
sului, nu situații de scurtă du
rată, ci situații de lungă durată 
și că feste nejust să se orienteze 
după situația astăzi’ existentă în 
rezojvarea unei probleme atît de 
importante, care va fi consem
nată în dteclarația cu privire la 
neutralitatea Laosului.

PROGRAM DE RADIO
6 august

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viafa. 8,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 11,00 
Formații artistice ale minerilor 
în studiourile noastre, 11,30 
Vorbește Moscova! 12,25 Din
cele mai cunoscute operete, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Vi
trina cu noutăți de muzică u- 
șoară, 16,00 Cîntece despre pri
mul cosmonaut, 16,45 Muzică 
de estradă, 17,15 Cîntece de com
pozitori romîni și sovietici, 18,15 
Muzică, 19,30 „Melodii, melodii" 
— program de muzică ușoară 
romînească, 20,00 Teatru la mi
crofon. Premiera; „Vreau să 
fiu nevasta ta“. Comedie muzi
cală de Csimarek, Semsey, Na- 
dasi și Csanak, 21,18 Cîntece 
marinărești. PROGRAMUL II. 
8,00 Soliști de muzică ușoară, 
8,30 Clubul voioșiei, 9,00 Din 
folclorul popoarelor, 10,00 Arii 
din opere interpretate de bari- 
toni romîni, 10,30 Revista pre
sei străine, 11,00 Festivalul in
ternational muzical „Primă

vara la Praga 1961“, 12,30
Program muzical la cere
rea oamenilor muncii a- 
flați în stațiuni de odihnă, 13,40 
Muzică ușoară interpretată de 
Yves Montand, 14,30 La micro
fon Satira și umorul, 15,15 Con
cert de estradă, 17,15 Din poe
zia noastră contemporană, 17,25 
Din cele mai bune programe mu
zicale alcătuite de ascultători, 
18,03 Muzică ușoară, 18,30 Mu
zică din operete, 19,30 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 20,05 
Muzică de dans, 20,30 Almanah 
muzical, 21,30 Muzică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
6 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pescuitorii de bureți; 
AL. SAHIA: Adio copilărie; 
PETRILA : Darclee; ANINOA- 
SA : Doamna ministru; VUL
CAN : Fiul meu se însoară; LU- 
PENI : întotdeauna cu partidul.
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