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IN CINSTEA ZILEI DE 23
Minerii obțin noi victorii 

în muncă
Pînă la 23 August — cea de a TI-a aniversare 

a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist 
mai sînt puține zile. Perioada aceasta este ca
racterizată la exploatările min ere printr-o muncă 
tot mai intensă, mai rodnică. De la începutul lu
nii, minerii au extras peste plan mai bine de 2.50G 
tone de cărbune cocsificabil și importante canti
tăți de cărbune energetic, lată cîteva din realiză
rile semnificative ale acestor zile :

Cărbune mai mult și de calitate
însuflețite de succesele 

obținute în întîmpinarea 
Zilei minerului, colective
le exploatărilor carboni 
fere dau tot mai mult 
df ne peste plan. In 
prii i decadă a lunii, cu 
excepția minei Aninoasa, 
toate celelalte mine și-au 
depășit substanțial sarci
nile de plan. La mina 
Uricani s-au dat în me
die peste 20O 
cărbune în plus 
pe zi, minerii de 
astfel fruntași 
cerea pe bazin. 
1000 tone cărbune și-au 
întrecut planul 
minerii din 
din Lonea, 
proape 800 
bune s-a 
rației peste 
Lupeni mai

la creș- 
a cârbu- 
perioada 
la toate

tone de 
de plan 

aici fiind 
în între- 
Счі circa

decadal 
Vulcan și cei 
la Petrila a- 
tone de căr- 
livrat 
plan, 
bine 

tone de cărbune 
ficabil. -

Acordînd atenție spo-

prepa- 
iar lă 

de 250 
cocsi-

ririi cantităților de căr
bune extrase, minerii nu 
uită nici calitatea cărbu
nelui. Aplicarea largă a 
inițiativei „Nici un va- 
gonet de cărbune rebu - 
tat pentru șist" de către 
tot mai multe brigăzi și 
sectoare, a dus 
terea calitativă 
nelui livrat. In 
1—10 august
minele procentul de ce
nușă a fost sub norma 
admisă. Și în această pri
vință colectivul de la U- 
ricani este fruntaș, mine
rii de aici dînd cărbune 
cu un procent de cenușă 
cu circa 5 la sută sub 
normă. La Petrila și A- 
ninoasa cărbunele extras 
în această lună a avut 
cu 3,4—4,5 la sută mai 
puțină 
admite, 
au dat 
Lupeni,

in mărite frontale de
Mai bine de jumătate 

din producția minei la 
Lupeni este extrasă din 
marile abataje frontale. 
DtT la începutul acestei 
luni’,' frontaliștii de la

cenușă decît se 
Cărbune curat 

și minerii de la 
Vulcan și Lonea. 

la Liweni
au înscris însem-

INSTANTANEU

Lupeni 
nate depășiri de plan ca 
urmare a muncii orga
nizate în așa fel ca pe zi 
să se scoată cel puțin o 
fîșie de cărbune. La sec

torul III, de 
exemplu, sector 
cu ponderea 
cea mai mare, 
planul de pro
ducție decadal 
a fost depășit 
cu peste 800 
tone de cărbu
ne, la aceasta 
contribuind bri
găzile de fronta- 
liști conduse de

(Continuare 
în pag. 3-a)
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ț In aceste zile, magazinul
< I.D.M.S. din Petroșani cunoaș- 
I te o animație deosebită. Aici 
ji vin zilnic să cumpere mărfuri
< oameni de toate vîrstele.
( — Vă rog o vergea pentru
ț lansetă, se adresă vînzătoaref
< un tînăr. Dar să fie din bam-
< bus.
ț Studie apoi vergeaua cu ochi
* de specialist. După ce s-a con- 
«I vîns de calitatea superioară a 
1 produsului, s-a adresat din 
J vînzătoarei.

— Vă rog să-mi faceți 
j nul.
* — Eu vreau o vargă 
5 „tomchim", de 5 metri...
? — Ce fel de muște artifi-
;! ci ale aveți ?
■’ Așa mereu se poartă discu- 

ții aprinse.
у Și vînzătorii deservesc con-
< știincios pe fiecare cumpărător 
!; în parte.
}’ Această animație existentă 
<; în magazinul sportiv e ca ur- 
Imare a măsurilor luate pentru 

buna aprovizionare a magazi
nului cu mărfuri de sezon. 
Cumpărătorului i se oferă un 
bogat sortiment de cămăși 
sport, bocanci de munte, teniși, 
pantaloni etc. De asemenea, în 

<| magazin se găsesc de vînzare 
sac’ de dormit, saltele pneu- 

; matice, căști de baie, colaci de 
•1 baie.
! Tot în magazin se găsesc 
• biciclete de curse „Favorit" — 

și biciclete „Carpați", lansete, 
I mulinete cu tambur fix și 

simple și multe alte articole.

4 I. CET1N 
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BARTIS EMERIC, 
maistru minier la mi
na Aninoasa, decorat 
cu Ordinul Muncii ci.

IlI-a

BARTHA FRANCISC, 
miner șef de brigadă 
la mina Petrila, deco
rat cu Ordinul Muncii 

cl. III a
4
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♦

SECAREA PUMITRU, KOBLE IOSIF, mun- 
maistru minier la mi- citor spălător la pre- 
na Lupeni; J decorat cu parația Petrila, decorat 
Ordinul

i

Muncii cl. ' cu Ordinul Muncii cl. * 
Ill-а IlI-a *

Pe șantierul de la Coroiești
Muncitorii șantierului 

Coroiești au început de 
curînd o nouă lucrare : 
funicularul de șist. Dul
gherii 
Popa 
tor, 
Iancu 
Ioan, 
Navarache, Petcu Andrei, 
Popovici Dumitru, Roșu 
Gheorghe, Taia loan și 
alți muncitori din echi
pele respective au des

Nagy Dionisie, 
Ilie, Bogdan Vic- 
Pupăzan Dumitru, 
Ludovic, Stănescu 
betoniștii Cătană

fășurăt din plin: lucrul 
Ia diferite părți din o- 
biectiv. Astfel, se lucrea
ză din plin la stația de 
încărcare, stația de un
ghi, stația intermediară, 
la pilonii de susținere.

In aceste zile, au fost 
șăpați zeci de metri cubi 
pămînt, s-au turnat sute 
de metri cubi de beton, 
s-au montat cofraje, ar
mături metalice.

însemnări de reporter

C'tnd îți petreci concediul într-o 
stațiune balneară uiți de toate. 
Nu ai alte «înduri de cît să te 
odihnești, să mergi la masă. și la 
distracții. Dar se întîmplă uneori 
ca liniștea și buna dispoziție să-ți 
fie tulburate.

...Bălțatu loan se plimba îm
preună cu un cunoscut pe aleile 
stațiunii balneare Căciulata. Dis
cutau despre frumusețile stațiunii, 
despre muncă, despre viață.

Și la anul tot aici am să 
vin. Mă simt minunat. Parcă sînt 
mai tare, am mai multă viață in 
mine — spunea el celui ce-l în
soțea.

Ajunși în fața vilei unde, erau 
cazați, Bălțatu intră în vilă. Se 
întoarse după cîtva timp oarecum 
tulburat. Ținea în mtnă un plic 
și o coală de hîrtie pe care erau 
înserate cîteva rînduri. Prietenul 
și-a dat seama de tulburarea lui 
și cu o voce care trăda neliniște 
îl întrebă :

— Ce-i Ioane, s~a întimplat ce
va ? De unde ai primit scrisoarea ?

— De la ai noștri, răspunse of- 
tind.

— De la care ai noștri, hai 
spune ce s-a întîmplat ’

Noutăți de pe Vale..*
• Comisia de recepționare a blocurilor are in aceste zile foar

te mult de lucru. Patru blocuri, in total 124 apartamente, sînt 
gata așteptind comisia pentru re cepționare. Astfel, blocurile 23 și 
29 din Lupeni, C 
nate așteptîndu-și

• 65 de elevi de la 7 școli medii mixte din raionul Ghecr-
ghe Gheorghiu-Dej ’ ~
lui.

• Echipa de asfaltări a șantierului Petroșani a trecut la execu
tarea lucrărilor pentru asfaltarea șoselei Petrila—Lonea.

• Azi, pornește în prima sa cursă locomotiva cu numărul 
1501020. Ieri, .echipa de reparații de la Depoul C.F.R. Petroșani, 
condusă de tov. Josan Adrian a terminat reparațiile cu ridicarea de 
pe osii a locomotivei 1501020. Por uită în cursa de verificare pe tra
seul Petroșani—Simeria și retur, locomotiva a dat rezultate exce
lente ceea ce înseamnă că repa rația a fost de bună calitate.

• Joi după-amiază ,a avut loc pe stadionul Jiul din Petro
șani un cuplaj fotbalistic între echipele de tineret și din cate
goria A aje asociațiilor Jiul și Minerul. La tineret rezultatul a 
rămas alb (0—0) în timp ce la echipele de categoria I-a întîl- 
nirea a fost cîștigată de forma tia din Lupeni cu scorul de 1—0

(0-0).
• In ultimile zile în magazi nele- cu produse industriale cum

părătorii găsesc tot mai multe noutăți. De prldă, au sosit în can
tități mari articole ca: perdele, mușama, fresco, vanda plisată 
și altele. La magazinul cu articole electrice au fost puse în vînzare 
aparate sovietice „Ladvija", „Sachta", precum și „Rîndunica" cu 
picup, „Opera1 și „Enescu" de producție romînească.

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

dini Vulcan și H din Petroșani sînt gata termi- 
locatarii.

din București aiu vizitat joi și vineri Valea Jiu-

Adunările de dări de seamă — prilej de 
îmbunătățire a muncii sfaturilor populare

Chezășia activității rodnice a 
deputaților sfaturilor populare o 
constituie strînsa lor legătură cu 
masele de alegători. Una dintre 
cele mai importante forme de le
gătură a deputaților cu oamenii 
muncii' o constituie dările de 
seamă prezentate de deputâți în 
fața alegătorilor. îndatorirea de
putaților de a prezenta cel puțin 
o dată la 6 luni dări de seamă 
în fața alegătorilor asupra pro
priei lor activități și a activită
ții sfatului popular din care fac 
parte, corespunde principiilor 
profund democratice ale statului 
nostru. Dările de seamă prezin
tă în primul rînd prilejul pen
tru deputâți de a da socoteală a- 
supra activității lor în fața ce
lor care i-au ales* și, mai, ales, 
permit maselor de alegători să 
participe la conducerea treburi
lor locale, să controleze activi
tatea dteputaților, a organelor lo
cale de stat, să facă propuneri 
sfaturilor populare pentru îmbu
nătățirea gospodăririi orașelor și 
comunelor, a treburilor obștești 
focale.

In urmă cu cîteva săptămîni 
au început să aibă loc și în o- 
rașele și comunele din Valea Jiu
lui adunările pentru prezentarea

Ql&uL de brigadă

Trecuse aproape ora de masă și ei

■— Am primit scrisoare 
un cunoscut. S-au făcut ■ 
schimbări la mină la noi 
mine...

Cei doi prieteni și-au 
plimbarea gesticulînd și dis

de la încă se tot plimbau. După un
cîteva timp prietenul îi spuse lui BăT
și pe tatu.

— Asta înseamnă că oamenii
reluat FL. ISTRATE

i

(Continuare în pagina 3-a)

Un schimb din brigada lui Bălțatu loan

dărilor de seamă în fața alegă
torilor de deputății sfaturilor 
populare. Pe trimestrul III al 
anului curent au fost programa
te peste 450 de întîlniri între de- 
putați și alegători, din care mai 

'■ bine de jumătate au av.ut loc 
deja în ultimele săptămîni. Bine 
s-au desfășurat pînă acum întîl- 
nirile în comuna Bănița, unde 
toți deputății și-au expus dările 
de seamă în fața alegătorilor, în. 
Uricani, unde din 45 dteputați 
32 au avut deja întîlniri cu a- 
legătorii, precum și în orașele 
Vulcan și Petrila. Majoritatea 
întîlnirilor au avut loc la da
tele programate participîndi la ele 
un mare număr de cetățeni. Cu 
prilejul adunărilor de dări de 
seamă deputății raportează ale
gătorilor importante realizări 
gospodărești, îndeplinirea a mai 
bine de jumătate din propunerile 
făcute de cetățeni în campania 

de remarcat 
este faptul că din cele 481 
puneri făcute de alegători 
campania electorală au fost 
lizate deja 273.

însemnătatea adunărilor 
dări de șșamă constă în numă
rul mare cie propuneri pe care 
le fac cetățenii pentru îmbună
tățirea muncii de viitor. La adu
narea pentru darea de seamă din 
circumscripția electorală nr. 137 
din Coroiești a Sfatului popular 
orășenesc regional, de pildă, de
putatul Cocotă Ioan a raportat 
îndeplinirea tuturor propunerilor 
făcute de cetățeni în perioada 
campaniei electorale, Introduce
rea autobuzului local Coroiești— 
Paroșeni, lărgirea cu încă o în
căpere a alimentarei din car
tier, deschiderea unui magazin 
O.A.D.L.F., amenajarea de zone 
verzi, curățirea șanțurilor, re
pararea gardurilor etc. Din cei 
56 participant la această adu
nare 10 cetățeni au venit cu noi 
propuneri pentru îmbunătățirea 
gospodăririi cartierului. Amintim 
dbar cîteva : extinderea rețelei de 
difuzoare în cartier, a ilumina
ției șoselei pînă la Valea Un
gurului, repararea străzii Lup- 
șească, efectuarea de mai multe 
ore de muncă voluntară pentru 
înfrumusețarea circumscripției 
etc.

Numeroase propuneri de inte
res obștesc au fost făcute și în 
adunările de dări de seamă din 
circumscripția nr. 29 a orașului 
Petroșani și din circumscripțiile 
1, 2, 3, 4, 5 din cartierul Live- 

zeni. Propunerile cetățenilor, se
sizările cît și angajamentele lor 
luate cu ocazia adunărilor de

I. DU ВЕК

electorală. Demn
pro- 

în 
rea-

de

(Continuare în pag. 3-a)
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SIATIUNEA DE PE VALEA CERNEINu-i meteahnă 
nouă

Transportul călătorilor
ruta Petroșani—Aninoasa 
cu autobuzele I.C.O., su
feră de multe ori din cau
za defecțiunilor.

Plecat-au două din garaj
In cea mai bună stare
Cu nori de fum, cu mult tapaj 
Și cu viteză mare.
Voioși în statie așteptau 
In grup toți călătorii 
Voioși, șoferii la volan, 
Voioși și taxatorii.
Pe drum mașinile ușor 
Săltau fără buclucuri, 
Dar, vai! o pană la motor... 
Și una-n cauciucuri.

Intîi, pe la Iscroni, la pod,
S-a defectat „locala" 
Și-a transpirat șoferul tot, 
Dar tot n-a aflat boala. 
Pe la bujii totu-i bun 
Nu-i una desfăcută, 
Dar pocnește ca un tun 
Așezat pe o redută. z

*
De vrei să o pornești la drum, 
(S-o știe fiecare)
Să iei la tine mult tutun...
Și-n traistă de mîncare.
Fiindcă mașinile-au nărav 
Și nu-i meteahnă nouă
Pe rînd se strică, sau mai grav 
Se strică amîndouă.
Iar l.C.O. de-ar putea să dea 
Mașini mai acătării
Scăpăm cu toții de belea...
Semnam :

Toți călătorii.
“ . * pt. conformitate

T. COSTICA

Puterea tămă
duitoare a apei 
cu miros de sulf 
ce țîșnește cu 
putere din adîn- 
cul munților de 
calcar de la Her
culane este cu

noscută de mii 
die ani. Ocupînd 
Dacia, romanii 
au construit aici 
terme ce eratf 
încă de pe acea 
vreme 
pentru 
lor tămăduitoare. 
Ca în orișicare' 
orînduire la ba- 

.jza căreia stătea 
exploatarea omu
lui de către om, 
și pe acea vreme 
pe acele melea
guri huzureau 
cei avuți. Locul 
lor a fost luat 

de nobili și grofi. 
Sclavii șî iobagii 
n-au avut ferici
rea să cunoască 
puterea tămă
duitoare a acestor izvoare așa 
cum n-au avut-o nici mai tîr- 
ziu pe vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc cei ce trudeau 
din greu. In frumoasele vile ale 
stațiunii, muncitorii n-aveau ac
ces.

Frumoase sînt clădirile ce se 
înșiră ca niște nestemate pe am
bele maluri ale Cernei, dar una 
dintre ele e parcă mai frumoasă 
decît toate. La construirea ei au 
trudit din greu mulți muncitori. 
Dar huzurul îl făcea unul sin
gur. Era doar vila regală.

Vremea regilor si capitaliștilor 
a apus însă pentru totdeauna 
în {ara noastră. Suveran pe toa
te bogățiile e poporul. Că așa 
este o dovedește și faptul că mii

vesfite 
puterea

oaccrco oo ccoo-w oo

Petrecere frumoasă!

ce-mi veni în 
asta ? O sa cam 
Ei și! Ce am eu 
orășenească de 

tot eu să-i port 
trei ori nu. Sînt

Ill

pomenești c-o fi rătăcind vreun 
inspector pe aici și a văzut că 
nu-i nici un copil în tabără. Dar 
nu cred. Dacă venea vreunul și 
cunoștea situația mă lua mai ta
re". Cu asta se mai liniști. „Ia 
uite frate cu atîtea preocupări 
era să uit de treaba principală 
pe care o am pe azi. Plec și eu 
în concediu și nu am geaman
tan. Trebuie să-mi cumpăr unul 
nou". Zis și făcut. Nu apucă 
bine să pășească în stradă că se 
trezi chemat la comitetul orășe

nesc U.T.M. „A- 
tît îmi mai tre
buie, își zise el. 
Colac peste pu
păză. Scap de u- 
nul, dau de ăî- 

tovarăși m-am pre-
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DEBUT LA...
Mai acum vreo lună m-am dus 

la comitetul sindicatului. De cum 
m-a văzut președintele, m-a și 
luat in primire : „Pleci la mare. 
Te duci să te ’mărești".

•— Da, mă duc — i-am răs
puns.

Am iscălit pentru primirea bi
letelor de băi și-am răspuns cu 
„mulțumesc - după ce președintele 
mi-a strins mina și mi-a urat din 
suflet concediu plăcut.

Crede cineva oare că-i ușor să 
pleci la mare ? Da de unde ! Pot 
să-i împărtășesc cite ceva din ex
periența mea de debutant la... 
mare. Împachetarea mi se pare o- 
perația cea mai dificilă. De 
aceeași părere e și nevastă-mea.

— Bărbate, ai auzit că la mare 
e uneori furtună, ploaie. Să ne 
luăm impermiabilele, umbrela. 
N~ar strica să~ți iei și jerseul gri 
cu picățele și cel albastru să-'l ai 
de schimb. El se asortează de 
minune cu culoarea mării...

Și-n timp ce vorbea, avea gri
jă să le și vîre în geamantane.

— Bărbate I Vreau să te văd 
cel mai bine îmbrăcat dintre toți, 
seara la „Neptun", „Perla mării", 
„Cazino”. Iți iei două costume din 
alea din stofă de 400 metru. Și 
pantofii negri făcuți la comandă 
și pe cei „Romarta” cumpărați 
acum la salariu. O să-ți trebuias
că. Și pălăria cu boruri largi, uite 
că era s-o uităm.

Cum se îngrijește de mine dra
ga mea nevastă ! Ce dulce e...

— Și pasiunea ta pentru citit, 
uite că era s-o uit. S-o luăm în 
geamantan. Vre-o zece cărți cred 
că-ți ajung pentru concediu...

Am încuviințat din cap. Și îm
pachetarea a continuat: cu lucru
rile mele cu ale ei-

Seara am ieșit în prag. Cînd 
am scos cheia din broasca ușii

MARE

de oameni ai muncii își petrec 
concediul de odihnă la Herculane 
și în alte stațiuni balneo-clima- 
terice din tara noastră, chiar și 
din alte {ări. Și dintre miile de 
oameni ai muncii се-și petrec a- 
nual concediile de odihnă în sta
țiunea de pe Valea Cernei nu-i 
unul să nu se abată măcar odată 
și pe la fosta vilă regală. N-o 
fac fiindcă ea ar fi transformată 
în muzeu. In ultimul timp ea a 
fost transformată în hotel și,res
taurant, iar oamenii се-și redo- 
bîndesc aici sănătatea întorcîn- 
du-se cu forte sporite din conce
diu se duc să ciocnească aici un 
pahar de vin, cimentînd mai mult 
prieteniile ce se leagă pe aces
te meleaguri bănățene între mi
nerul din Valea Jiului, otelarul 
de la Hunedoara, petrolistul de 
pe Valea Prahovei și alti oa
meni ai muncii de diferite pro
fesii.ne-ат spus: „La revedere că- g 

suța noastră dragă. Pe curînd". g 
Am privit cele patru geamantane g 
și-mi venea să mă iau cu mlinîle g 
de cap. §

— Tăticuțule să mergem mai 8 
repede că pierdem trenul — m-a 8 
sfătuit nevastâ-mea.

Să mergem. Am legat c-o cu- 8 
rea mînerele la două geamantane. 8 
Le-am luat în spinare. In fiecare 8 
mînă aveam cîte un geamantan. 8 
Și nevasta avea ce duce. Poșeta.

— Să ne grăbim, tăticuțule.
Pe stradă am auzit un copil 

rninunîndu-se de mine :
— Mămico, ia uite ce puternic 

e unchiul Victor.
Un vecin se apropie și mă între

bă mirat t
I—■ Plecați de aici ?
•“ Da, plecăm la mare.
— Ce fericire ! Ați primit vre

un apartament la mare ? Și servi
ciul o să-l aveți tot acolo ? Ne 
revedem cînd veniți după mobilă. 
Ce fericire l

Nu l-am înțeles.
...Două geamantane le-am des

chis numai în penultima zi de 
concediu. N-am avut nevoie de 
lucrurile cărate, dar am făcut de
butul la mare după sfatul neves-' 
ti-mi. Cu toate lucrurile am fă
cut un colet, mare, mare. L-am 
dus la poștă fi l-am expediat pe 
adresa de acasă. Eu m-am reîn
tors cu un geamantan plin cu trei 
geamantane goale. Nevastă-mea 
m-a pupat pe frunte. „Ce spirit 
inventiv"- — mi-a spus mirîn- 
du-se de agerimea minții mele. 
Am o nevastă dulce! Ne înțele
gem ca niște porumbei. Nu-mi 8 
iese nici odată din vorbă. Și nici 
eu nu ies dintr-ale ei. Depinde . 
numai cine apucă să vorbească 8 
primul.

8

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

8
8

8
8 
o 
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PRETUTINDENI
• Unul din cele mai importante obiective turis

tice din R P. Albania este, desigur, marea hidro
centrală ,.Karl Marx“, dar frățesc al Uniunii So
vietice pentru poporul albanez. Barajul hidrocen
tralei are 250 m. lungime, 64 m. înălțime și 60 m. 
lat’me.

• Uian-Baior, capitala R. P. Mongole s-a ridi
cat pe locul vechii așezări Urga. ,,Ulan-Bator“ în
seamnă, în traducere, „Viteazul Roșu" și a fost 
astfel denumit în amintirea marelui conducător al 
poporului mongol Suhi Bator.

® Cercetări arheologice întreprinse în munții 
Swietokrzyckie (R. P. Polonă) unde se aflau can
tități neobișnuite de zgură, au dus la descoperi
rea unor mari cuptoare primitive. Numărul, ca și 
dimensiunile lor, arată că aici a fost, în urmă cu 
2000 de ani, centrul industriei siderurgice din Eu
ropa.

• In R P.D. Coreeană, un mare punct de atrac
ție pentru turiști îl reprezintă pitoreștile instru
mente muzicale populare. Istoria acestei țări men
ționează 107 instrumente muzicale diferite, dintre 
care astăzi nu mai sînt folosite decît 67. Ele poartă 
numirile sako, roko, juddasi, tungso, kanunka etc.

• Kievul este numit „mama orașelor rusești", 
fiind prima capitală a puternicului stat rus din 
sec. X—XIII, care reunise popoarele Rusiei, Ucrai
nei și Bielorusiei. In biserica Sf. Berestovo din 
Kiev, se află mormîntul prințului Jurii Dolgoruki, 
întemeietorul Moscovei.
-• Știați că pădurile ocupă 47 la sută din supra

fața R. P. Albania ?
• La Saparevo (R. P. Bulgaria) cunoscută lo- 

caliiafe balneară, a țîșnit în 1957 un gheizer de 10 
m înălțime. El aruncă o coloană 
cu temperatura de 102 grade.

• Cel mai mare pod din R. P. 
construit acum doi ani peste rîul 
tranversează orașul Ulan-Bator. Podul are lungi
mea de 370 m. și este atît de lat, încît permite să 
treacă simultan 4 autocamioane.

Directorul școlii din Petrila se 
sculă de dimineață voios cum nu 
a mai fost de mult timp. După 
ce făcu obișnuita încălzire dînd 
trei ture în jurul casei (cu o vi
teză pe care ar fi invidiat-o și 
un cosmonaut!) se retrase din 
nou în casă și sub puterea bine
făcătoare a unui duș rece se trezi 
dfe-a binelea.

„Ei, dar greu mai trece tim
pul își spuse el. Una, două trei, 
patru zile și... gata, vine con
cediul. Plăcut, nu? Eh, de ar 
trece și asta mai 
repede, și oftă a- 
dînc. Cîte tre
buri, cîte treburi 
nu mai am I 

Școală, casă, ta
bără. Tabără 1 Dar 
"înd cu tabăra 
iasă cu bucluc, 
cu ea. Tabără 
curte fie, dar 
grija ? Nu, de
director și gata. Pe mine trebuie 
să mă intereseze că nu au la 
tabără un profesor de educație 
fizică ? Nu. Pot face copiii sport 
și fără el. Sau că nu au profe
sori de științe naturale, geogra
fie, sau orice alt profesor. Nici 
nu e nevoie. Dacă e vacanță, apoi 
să fie vacanță 1 Excursii se pot 
face și fără profesori cte spe
cialitate. Eu parcă nu fac ex

cursii ? Și ce, merg cu profesor 
de specialitate ? Deci... vacanță 
pentru toată lumea. Am dreptul 
și eu la vacantă ? Am. Ce să-mi 
mai fac gînduri amare, nu răs
pund eu și pace. Am alte preo
cupări. Pentru tabără... mi se 
pare că am vorbit cu directorul 
adjunct, Lukacs. El e cel care 
răspunde. Doar e utemist. Mai 
am patru zile și... concediul.

...Lukacs Ștefan, directorul ad
junct al școlii se îndrepta cu 
pași grăbiți spre primul maga
zin industrial. După fața-i po
somorita se vedea de la o poștă 
că a călcat cu stîngul. „Tare e 
greu să fii adjunct. Toate palele 
se sparg în capul tău", își zicea 
în gînd. Avea dreptate. De di
mineață primise un telefon de 
la Secția de învățămînt și cul
tură : „Cum merge cu tabără" ? 
l-a întrebat unul din inspectori. 
„Bine, i-a răspuns. Merge, mer
ge, muncim". „Să ne trimiteți și 
nouă planul de activitate al ta
berei", nu-1 slăbi inspectorul de 
la celălalt capăt al firului. „S-a 

făcut — îi răs
punse directo
rul adjunct și 

convorbirea s-a 
terminat, 
pă ce 
zat 
în furcă, Lukacs 
a rămas mult 
timp 
duri.

tul. „Poftim 
zentat".

— Avem 
dumneata.

— Sarcină ? Ce sarcină tova
răși. Nu am eu destule? Am atît 
de lucru cu tabăra asta de nu-mi 
mai văd capul de treburi!

— Păi tocmai de tabără e 
vorba.

— Nu se poate. E imposibil. 
Acum n-am timp. Plec și eu în 
concediu. Doar am dreptul, J£ai 
stati de vorbă și cu instrucfo*/ 
rea superioară, doar ea răspun
de. Sînt utemist și apoi director 
adjunct la școală, 
cu tabăra. Totuși 
pe la tabără.

Și a trecut, a 
magazin după 
apoi a plecat în concediu.

...LocuV acțiunii este necunos
cut deoarece instructoarea supe
rioară Pătrujean Elena nu și-a 
dat adresa. Cert e că se simte 
foarte bine. Dacă ar fi scria o 
scrisoare pionierilor petrileni ea 
ar fi avut, cu aproximație, ur
mătorul text : „Am ajuns cu bi
ne. Mă simt excelent. Timpul e 
frumos, soare, chiar prea mult 
soare și multă yerdteață. Nu am 
de ce mă plictisi. Așa că anun- 
țați-i pe pionieri să nu-mi poar
te de grijă (doar nici dîrîsa nu 
le poartă de grijă ! N. R.). Spu- 
ne-le să se distreze și ei cum 

Mai pot merge pe la ștrand, 
pe la excursii dar vedeți 
să pară cît mai organizat 
nici nu se observe că eu 
nu am dat pînă acum pe lp

o sarcină pentru

Nu am nimic 
am să trec și

trecut pe la 
geamantan și...

de apă fierbinte

Mongolă a fost 
Dund Gol care

Du-
a așe- 

receptorul

pe gîn-
„Hm, te

pot. 
mai 
așa 
(să 
nici 
voi). Să ascultați pe tovarășele’ 
învățătoare Nicolae Lidia și 
Moacă Aurelia că sînt bune și 
pricepute. Dar nu fiți prea pre
tențioși, sînt numai două. Ce să 
facă mai întîi ? Vă las cu bine. 
A voastră instructoare superi
oară".

P. S. Din cînd în cînd, mai 
ridicați drapelul taberei".

C. COTOȘPAN
P. S. Petrecere frumoasă 

concediu și... de tabără să nu 
veji nici-o grijă 1 nu mai e 
„grija" dvs. I

în
a. 
îa

IH

4
1

Nu vă uitați că sint mic 
Dar eu sînt tare voinic. 
Cu rucsacul la spinare 
O pornesc la deal, la vale 
Iar acum, pentru un moment 
Fac un mic... antrenament.
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Minerii ob(in noi victorii 
în muncă

• PUBLICITATE

(Urmare din pag. l-a)

Ghioancă Sabin, Spînu Petru și 
Ghioancă loan. Aproape 800 tone 
de cărbune cocsificabil au extras 
peste prevederile de plan și fron- 
taliștii din sectorul IV В al mi
nei. Brigăzile conduse de Lukacs 
Andrei, Panțiru Gheorghe, Molnar 
Iosif, Furo Alexandru și-au de 
pășit planul pe seama creșterii 
productivității muncii la tăiere.

La succesele cu care colectivul 
minei Lupeni întâmpină ziua de 
23 August au contribuit din plin 
și minerii abatajelor cameră. Pe 
mină se muncește acum cu un ran
dament mediu de peste 1,020 tone 
pe post.

Și-au depășit 
angajamentul lunar
Pepttu luna august, în cinstea 

sărbătorii eliberării, putem extrage 
peste plan cel puțin 500 tone de 
cărbune" — au spus minerii sec
torului I Petrila. In urma măsu
rilor luate de conducerea sectoru
lui, care au dus la crearea de con- 
■ 41 i bune de muncă în abataje, 
ihinerii au putut extrage în fie - 
care zi mai mult cărbune decît 
s au angajat. Așa se face că după 
numai 9 zile de muncă din august, 
colectivul sectorului a extras peste 
pian mai bine de 720 tone de 
cărbune energetic de bună calitate, 
întreeîndu-și astfel propriul anga
jament. Toate brigăzile , din aba
taje și-au depășit planul decadal, 
remareîndu-se în deosebi cele con-

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

COMANDA SPECIALA
‘ — Băieți, avem o comandă
specială.

Doisprezece tineri îmbrăcați în 
salopete îl priviră întrebător pe 
șeful lor. Acesta continuă.

— M-am gîndit să mă sfătui 
cu voi asupra comenzii. Grupul 
de muncitori se strînse și mai 
mult în jurul șefului de briga
dă Dascălu Ștefan, care le vor- 

-'■bea cu însuflețire.
. — Ni se cere să confecționăm

150 bucăți cupe de elevator, deci 
o garnitură completă. Noi mai 
avem ceva tablă recuperată, să 
vedem în ce stare se află eclisele 
vechi, dacă se pot recondiționa. 
Deocamdată ne vom folosi de 
materialele care le avem la în- 
demînă.

Porojan și loja vor pregăti e- 
clisele, Vădan și Gyongyosi — 
bolțurile, Mihoc și Cabac se vor 
ocupa de asamblarea cupelor, 
Tomuș de perforare, Moldovan 
și Corojiță de nituire, iar sudo
rii noștri Boroș Maria și Iuga 
Dumitru vor face lucrările de 
sudură. Și acum să ne apucăm 
de treabă.

Cine nu cunoaște componența 
brigăzii lui Dascălu, cu greu își 
poate imagina însuflețirea în 
muncă a acestei brigăzi de ti
neret care de aproape o jumă
tate de an deține drapelul de 
brigadă fruntașă. Munceau mem- 
■brii brigăzii cu puteri sporite la 
lucrarea încredințată, pentru ca 
ea să fie terminată la timp, să 
corespundă exigențelor din punct 
de vedere al calității, să obțină 
economii, folosindu-se materia
lele feroase recuperate.

Șeful brigăzii era pretutindeni 
unde era nevoie de sfatul și a- 
jutorul său. El a fost cu inițiati
va ca forja rudimentară care 
producea fum să fie înlocuită 
cu un dispozitiv nou de încăl
zire a niturilor și a altor mate
riale. Tot tovarășul Dascălu ș-a 
ocupat de procurarea materialu
lui necesar confecționării cupe
lor, urmărind îndeaproape mun
ca fiecărui membru al brigăzii. 
Zilele trecute, Dascălu Ștefan a 
raportat cu modestie, în numele 
brigăzii pe care o conduce, că 
sarcina a fost îndeplinită. Gar
nitura de cupe de elevator a 
fost confecționată înainte de ter- 
fften; la confecționarea cupelor I

duse de Peter Victor, Cucoș Ghe
orghe, Neagu Gheorghe, Szekel; 
Ștefan care au muncit cu un ran
dament cu 0,800—1,500 tone pe 
post mai mare decît cel stabilit 
prin foile de acord.

Datorită importantelor cantități 
de cărbune extrase peste plan în 
timpul anului, colectivul acestui 
sector — fruntaș în întrecerea cu 
celelalte sectoare din Valea Jiului 

dă acum producție în contul 
zilelor de 16—17 septembrie.

Randamente mari
Mai bine de 18.000 tone de 

cărbune au dat pînă acum peste 
plan minerii sectorului I de la 
mina Uricani, din care peste 2000 
tone au fost extrase în prima de
cadă din august. La baza succe
ssor acestui colectiv stiă grija 
deosebită pentru creșterea produc
tivității muncii. Aplicarea unor 
metode tot mai bune de muncă în 
abataje, îmbinate cu măsuri teh- 
nico-organizatorice eficiente, a fă
cut ca productivitatea în abatajele 
sectorului să crească de 
3.400 tone pe post în 
luni la peste 4,200 tone pe post 
actualmente. Intreandu-se

la circa 
primele

în cins
tea zilei de 23 August minerii a- 
cestui sector obțin acum randa
mente în jurul a 6 tone pe post. 
Minerii din brigăzile conduse de 
Timofte Spiridon, Mischie Gheor
ghe, Drăghici Aurel, Ștefan Ni- 
colae și din alte brigăzi ale sec
torului și-au cîștigat renume de 

maeștrii ai randamentelor înalte.

nu s-a scos din magazie, în a- 
fară de nituri nici un gram de 
material, toate cupele fiind con
fecționate din tablă recuperată, 
cu eclise și bolțuri recondițio
nate.

Ceea ce nu s-a raportat este e- 
conomia de timp realizată prin 
efortul comun al membrilor bri
găzii, care este la fel de însem
nată ca și economia obținută la 
materiale. Cele 150 cupe de ele
vator au fost confecționate în 
jumătatea timpului acordat aces
tei lucrări.

Comanda specială de la Pre- 
parația Lupeni a fost exe
cutată, iar brigada de tineret 
condusă de Dascălu Ștefan s-a 
reafirmat ca brigadă fruntașă în 
întrecerea socialistă ce se dtesfă- 
șoa^sfe cinstea zilei de 23 Au
gust.

MARGARETA MICA

Noul Șef
(Urmare din păgână l-a)

au 
să

încredere în tine și tu trebuie 
te porți așa cum se cuvine. 

Pentru asta nu te frămînta. Hai 
la masă că rămînem nemîncați...

■■■3 iulie 1961. In biroul secto
rului IV de la mina Aninoasa se 
încinsese o discuție. Maistrul mi- 
-nier Pădureanu Teodor părea cel 
mai aprins. .

— Dumneavoastră știți că bri
gada lui lordăchescu Nicolae în 
ultimele două luni nu și-a înde
plinit planul. El e ocupat cu mun
ca de salvator și în ultimul timp 
a fost și cam bolnav.

— Dumneata ce propui î — in
terveni inginerul Brțnduș Aurel, 
șeful sectorului.

— Să încredințăm brigada unui 
alt miner. De exemplu lui Bălțatu 
loan, care lucrează la Moisiu Re
mus ca șef de schimb.

Alți tehnicieni care se aflau în 
birou au schițat cite un zâmbet.

— Cam tîrziu cu propunerea. 
Ea a și fost rezolvată. Și cînd vi
ne din concediu va lua conducerea 
brigăzii.

— Dacă-i așa treaba, e bună. 
Chiar acum l-am văzut prin curtea 
minei. A venit din concediu.

Cei din birou au mai discutat 
si despre alte brigăzi. Dar iată ci

Pentru cîteva momente circulația de pe strada principală c 
din Petroșani s-a întrerupt; trecătorii s-au adunat în fața ( 
magazinului auto-moto unde staționase caravana cicliștilor din \ 
„Cursa Scînteii". Cîțiva ciclî ști, și anume echipa Dinamo, au 
ținut să aibă o amintire din P'etroșani făcînd o fotografie pe . 
stradă. Iată-і (de la stînga la dreapta) Moiceanu Gabriel, • 
(cîștigătorul etapei a Il-a) Costman, Voinea și Cosma.

IdMiiile de diii de sesnă — 
îmtaDăfâfife а шіі sfaturilor oopilare

a maselor la noi realizări gos
podărești.

O deosebită atenție trebuie a- 
cordată întocmirii 
seamă. Ele trebuie să cuprindă 
realizările obținute 
popular în general pe întregul 
oraș șau comună, precum și rea
lizările gospodărești din circum
scripția respectivă, cum s-au în
făptuit propunerile cetățenilor și 
contribuția lor la aceste reali
zări. Este necesar ca fiecare co
mitet executiv să. pună la înde- 
mîna dfeputaților documentația 
necesară. Este important ca din 
dările de seamă să reiasă acti
vitatea concretă a deputatului 
în sesiunile, comisiile permanen
te ale sfatului popular, în cir
cumscripția electorală.

Comitetele executive au dato
ria să studieze cu deosebită aten
ție propunerile făcute de alegă
tori în cadrul adunărilor de dări 
de seamă, să ia măsuri pentru 
a asigura o evidență precisă a 
propunerilor și pentru rezolva
rea lor cît mai grabnică.

Acordînd atenția cuvenită adu
nărilor de dări de seamă, sfatu
rile populare vor obține noi suc
cese în întărirea legăturii lor cu 
masele de cetățeni, în antrena
rea acestora la conducerea tre
burilor obștești.

semnalat

dări de seamă prezintă garan
ția că deputății, sfaturile popu
lare și masele de cetățeni își vor 
intensifica și mai mult activita
tea pentru gospodărirea și în
frumusețarea localităților.

In desfășurarea adunărilor de 
dări de seamă s-au
însă și cîteva lipsuri. In multe 
circumscripții electorale adunări
le au fost amînate, s-a rămas 
în urmă cu ținerea adunărilor 
populare mai ales în localitățile 
Cîmpu lui Neag, Aninoasa și 
Petroșani. La P'etroșani, de pil
dă, doar 7 adunări de dări de 
seamă au avut loc diin cele pro
gramate. Această situație reflec
tă faptul că unele comitete exe
cutive nu au urmărit cu perse
verență ca fiecare adunare să aibă 
loc la data fixată. Acest neajuns 
trebuie lichidat cît mai grabnic. 
Sfaturile populare să analizeze 
în sesiuni și ședințe de comitet 
executiv desfășurarea adunărilor 
de dări de seamă, să stabilească 
măsurile cele mai potrivite pen
tru ca adunările să aibă loc la 
data programată, să ajute con
cret, prin activiștii sfatului popu
lar, pregătirea și organizarea 
adunărilor ca ele șă se transfor
me într-un mijloc de antrenare

de brigadă
ușa se deschise și în birou intră 
un tînăr de statură potrivită, slă
buț, cu ochi măslinii, pătrunză
tori. Cînd văzu că privirile celor 
de față se îndreaptă asupra lui 
se cam încurcă puțin.

— Bine ai venit — ti spuse șe
ful sectorului: Să-ți comunicăm o 
noutate...

— Am auzit noutatea încă pe 
cînd eram la Căcîulata.

—- Dar cine ț't-a spuso l
— Am primit o scrisoare de la 

un cunoscut.
— Dar tu ce părere ai 

ta muncă ?
— Drept să vă spun 

M-am tot gîndit de cînd 
mit scrisoarea. Nu știu
să pot face față. Nu cunosc oame
nii, nu știu care ce poate.

— Orice început e greu. Noi 
însă avem încredere în dumneata. 
Te cunoaștem bine. Și Moisiu Re
mus, în brigada căruia ai învățat 
mineritul, e de aceeași părere. Din 
partea noastră vei avea tot spri
jinul — îi spuse șeful sectorului.

— Dacă-j așa, primesc sa lu
crez și vă asigur că o să depun 
toate eforturile pentru ca să nu 
dezmint încrederea ce mi s-a acor
dat.

...4 iulie 1961. In sala de apel 
a minei Aninoasa Bălțatu loan își

de noua

nu Știu, 
am pri- 
dacă o

dărilor de

de sfatul

pri-

cu noii ortaci fi-i

aștepta noii ortaci. Căuta din 
viri minerii care, îmbrăcați în hai
ne de șut, se îndreptau spre me
sele de pontaj ale sectorului 
In minte își imagina noul loc de 
muncă, oamenii cu care urma să 
lucreze. Își auzise strigat numele.

Maistrul care făcea pontajul i-a 
făcut cunoștință 
spuse:

•— Luna asta o să aveți de re- 
armat un suitor, iar apoi veți intra 
în atacare. De altfel eu o să trec 
pe la locul de muncă imediat ce 
intru în mină.

...De atunci a trecut aproape o 
lună. Deși suitorul a fost planifi
cat să se termine într-o lună, îna
inte cu 4 zile au ieșit din abatajul 
cameră rtr. 2 stratul 5 — unde 
lucrează brigada condusă de BăT 
țatu loan — primele tone de căr
bune. Pe graficul de producție al 
minei Aninoasa a apărut un nou 
nume în dreptul căruia deja au 
început să fie înscrise primele tone 
de cărbune extrase. El 
alături de cel al fostului 
Moisiu Remus.

Bălțatu loan, deși se 
* destul de bine ca șef de 

pare însă neliniștit. încă 
familiarizat cu oamenii, 
funcție. Moisiu Remus îl ajută și-i 
dă sfaturi. Cu siguranță că Băl
țatu o să devină mai liniștit, mai 
sigur pe sine. Este un miner har
nic și priceput care merită încre
dere...

IV.

stă scris 
său șef

descurcă 
brigadă, 
nu s-a 

cu noua

ANUNȚ
Grupul școlar mini»." din ; 

Petroșani, anunță că în anul ■ 
școlar 1961 — 1962 va func
ționa cu următoarele secții: |

I. — Școala profesională 
de ucenici

II. — Școala tehnică de 
personal tehnic

iii. — Școala tehnică de 
maiștri.

înscrierile la examenul de 
admitere se fac între data ■ 
de 10 august — 25 august 
a. c. Ia sediul școlii din str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 5 pe 
baza unei cereri însoțită de 
următoarele acte:

PENTRU ȘCOALA 
PROFESIONALA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

• — certificat de 7 clase e»
lementare (original)

— certificat ■ de sănătate 
cu toate analizele

— certificat de stare ma
terială

PENTRU ȘCOALA 
TEHNICA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— diplomă de maturitate
i (original)

— certificat de sănătate
— dovadă de stare mate-

I rială
PENTRU ȘCOALA 

TEHNICA DE MAIȘTRI:
Elevii sînt recrutați de

; către întreprinderi.
Lămuriri se pot obține la 

secretariatul școlii zilnic în. 
tre orele 7—15.

u_________ _.

T.C.M.C. 

йгврві iie іаеііеіе toroieitl 
Angajează prin concurs 

ocuparea următoareor pos
turi :
— Tthnician l construc

tor.
— Tehnician I atașa

ment e.
— Funcționar tehnic prin

cipal utilaje.
— 2 maiștri constructori.

Condițiile de studii și 
stagiu sînt cele prevăzute 
în nomenclatoarele apro
bate prin H.C.M, 105311860.

I A N U N T I 
ii Prin unitățile de solduri
ii aparținînd O.C.L. produse ii 
■■ industriale Petroșani vă pu- :• 
ii teți procura la prețuri foarte ț; 
ii avantajoase diferite articole ■: 
i de îmbrăcăminte, încălțămin- •! 
j te și țesături.
i lată cîteva din soldurile i

li ::

11
ii puse recent în vînzare:
ii preț preț
ii vechi nou1• Stofă costum x И
j bărbătesc art. v ■ ' ?
1 50032 102 70 , i

î Șaten import 18 11 '■ ■Rochii femei A îl11 Agnita 129 70
i Costum bărbă H , \ f< »• 1 fi1 tesc art. 50127 4Э7 330

Pantofi femei 1!
; cu fețe box 93 70

Ghete femei %l ii
i fețe textile
1 și blană 100 60
j Șepci stofă 29 14

Confecțiile se vînd și cu i
1 plata în rate. n •»

1.1. P. I. РеіюізоІ
1 Anunță consumatorii că 

s-a redeschis în orașul Pe
troșani restaurantul „Mine
rul" unde pot găsi în per
manență diferite preparate 
de artă culinară, un bufet ' 
variat și diferite sortimente I 

i de băuturi.



4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine în Uniunea Sovietică

Semnarea Comunicatului cu privire 
la vizita de prietenie făcută în Uniunea Sovietică 

de către delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne

[оіишоюі бЛегтэп Ti№ a primii 
liliol ie leiăieaii le ogoare al owloi Kaluga

KALUGA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Comitetul Executiv Ѣ1 Sovie
tului Orășenesc de deputați ai 
oamenilor muncii din Kaluga a 
conferit pilotului cosmonaut al 
U.R.S.S., Gherman Titov, titlul 
dte cetățean de onoare al orașu
lui Kaluga.

Kaluga este locul de baștină 
al eminentului reprezentant al 
științei ruse, întemeietorul cos
monauticei moderne, Konstantin 
Țiolkovski.

Anterior titlul dte cetățean de 
onoare al orașului Kaluga a fost 
conferit, de asemenea, primului 
pilot cosmonaut al U.R.S.S., Iurl 
Gagarin.

MOSCOVA 11 (Agerpres).
La 11 august, în Palatul Ma

re al Kremlinului, a avut loc 
semnarea Comunicatului cu pri
vire la vizita de prietenie făcu
tă în Uniunea Sovietică de că
tre delegația de pa-rtid și guver
namentală a Republicii Populare 
Romîne.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
și de tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

La semnarea Comunicatului au 
fost de față membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne — tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., Eeonte Răutu, membru 
siipteant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției de 
Propagandă și Cultură a C.C. al 
P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al C.C. al P.M.R., vice-

Filmul romînesc 
„Оагс1ёе“ la Cairo

CAIRO 11 (Agerpres).
La 9 august însărcinatul cu a~ 

'faceri ad-interim al R.P. Romîne 
în R.A.U., G. Greceanu, a oferit 
un spectacol de gală cu filmul 
romînesc „Darclee", la care au 
participat'. Abdel Halek Hassuna, 
secretar general al Ligii Țărilor 
Arabe, Al. Ahwai, adjunct al mi
nistrului central al Culturii; Fah
my Ezzat, directorul Direcției 
culturale din Ministerul Aface
rilor Externe ăl R.A.U.-, Muham
med Nassef, director general al 
Departamentului Informațiil or, 
Mohammed Abdel Fatah, secre
tar general al Studioului de filme 
■„Misr", membri ai secretariatu
lui permanent afro-asiatic, nume
roase alte personalități ale vieții 
politice fi culturale, ziariști.

Au luat parte de asemenea șefi 
ai misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și numeroși reprezentanți 
ai diferitelor organizații de elibe
rare națională din Africa. Filmul 
s-a bucurat de succes.

Conferința de la Geneva 
în problema laoțîană

, GENEVA 11 (Agerpres).
La Conferința internațională 

de la Geneva pentru reglemen
tarea problemei laoțiene (care 
în prezent își desfășoară lucră
rile într-o componență restrîn- 
să) s-au încheiat discuțiile pe 
marginea declarației cu privire 
la neutralitatea Laosului și a 
început examinarea formulărilor 
proiectului de acord prezentatei 
de diferite delegații — partici
pante la actuala conferință. 

președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe, Nicolae 
Guină, membru al C.C. al 
P.M.R., ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Uniunea 
Sovietică, precum și Andrei 
Păcuraru, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., șef de secție la 
C.C. al P.M.R, Constantin Lă- 
zărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.R.

Din partea sovietică la sem
narea comunicatului au asistat 
tovarășii L. I. Brejnev, N. G. 
Ignatov, F. R. Kozlov, A. I. 
Mikoian, N. A. Muhitdinov, D. S. 
Poleanski, M. A. Suslov, G. I. 
Voronov; V, N. Novikov, К. N. 
Rudnev, vicepreședinți ai Consi

Recepția din Palatul Mare 
al Kremlinului

MOSCOVA 11 (Agerpres).
.La 11 august C.C. al P.C.U.S. 

și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit în Palatul Ma
re al Kremlinului o recepție în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne.

La recepție au participat mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

Din partea sovietică au fost 
prezenți la recepție tovarășii 
Nikît'a Hrușciov, Leonid Brejnev, 
Frol Kozlov, Mihail Suslov, 
Dmitri Poleanski, Ghenadi Vo

l
!
! Cît se cheltuiește 
iîn statele imperialiste
I pentru înarmare

CU Șl TARA COMENTARII

•[ ln perioada celui de-al doilea 
ț război mondial (1939—1945), 
f cheltuielile militare directe ale
• statelor participante au fost eva-
* luate la 1.117 miliarde de do- 
I lari. La 15 ani de la terminarea 
J ultimei catastrofe mondiale se
♦ -„investesc - anual în arsenalul dis- 
i trugerii, 100 de miliarde de do- 
j lari. Datele publicate în anuarele 
» statistice oficiale, ca și document 
j tele O.N.U., acuză pe organizata- 
4 rii cursei înarmărilor. In 1958,

І numai cinci țări capitaliste 
т (S.U.A., Anglia, Franța, R. F. 

» Germană și Canada) au cheltuit 
І pentru înarmare circa 55 de mi

liarde de dolari, iar de atunci 
I* cheltuielile alocate în acest scop 

au sporit-

ln ciuda repetatelor propuneri 
de dezarmare făcute de U.R.S.S. 
și de alte țări ale lagărului so
cialist, imperialiftii cheltuiesc 
pentru mașina militară sume u- 
riașe.

Se pune întrebarea z cît repre- 
' ztntă 100 de miliarde de dolari 
’ exprimate în utilaje, bunuri de 
\ consum-, cît pot contribui ele Ій 
dezvoltarea omenirii ?

Ținînd seama de prețurile exis- 
" tente în 1958—1959 pe piața 
t mondială, cu 100 de miliarde de 
♦ dolari se pot achiziționa utilaje 
* pentru ?
ț • 300 de termocentrale de cîte 
T 120.000 kW. fiecare, ceea ce ar 

liului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. S. Kodița, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., G. A. Jukov, S. A. 
Skacikov, A- N. Șelepin, pre
ședinți ai Comitetelor de stat 
ale U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, S. A. 
Borisov, A. L. Orlov, locțiitori 
de miniștri ai U.R.S.S., I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în Republica Populară 
Romînă, I. N. Medvedev, șef ad
junct de secție la C.C. al P.C.U.S.

La semnarea Comunicatului 
erau prezenți de asemenea zia
riști romîni, sovietici și străini, 
reprezentanți ai radioului, tele
viziunii, cinematografiei.

ronov; Vladimir Novikov și Kon
stantin Rudnev — vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Ivan Kodița — vice
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., An
drei Andreev, Semion Budionnîi, 
Kliment Voroșilov, — membri ai 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și alte personalități o- 
fici ale.

Printre invitați se aflau glo
rioșii cosmonauți sovietici Iuri 
Gagarin și Gherman Titov.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă ex
cepțional de cordială, frățească, 
tovarășii Nikita Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au toas
tat prietenește.

echivala cu întreaga putere ener
getică instalată în lume ;

• 300 de rafinării de țiței cu 
o capacitate de cîte 3.250.000 de 
tone anual, ecbivalînd cu capaci
tatea de prelucrare a întregii ex
tracții de țiței din lume;

• 1.000 de fabrici de îngrășă
minte minerale cu o producție de 
70.000 de tone anual fiecare, e- 
cbivalind aproximativ cu întreaga 
producție a U.R.S.S.-, S.U.A., An
gliei, R. F. Germane, Franței și 
Japoniei.

• 200 de fabrici de cauciuc sin
tetic de cîte 25.000 de tone anual 
fiecare, ceea ce ar însemna a- 
proximativ de 4 ori producția 
anuală a S.U.A., Canadei, R. F. 
Germane,

• 1.600 de fabrici de zahăr a- 
vînd fiecare o capacitate de pre
lucrare a 2.000 de tone de sfeclă 
de zahăr pe zi, echivalîrtd, la un 
regim de lucru de 100 de zile 
anual, cu capacitatea necesară 
producerii cantității de zahăr fa
bricat în 1958 în întreaga lume.

• Dacă cele 100 de miliarde 
de dolari ar fi investite în ce
reale, carne, zahăr, grăsimi ani
male și vegetale (alimente care 
împreună reprezintă după nor
mele internaționale de alimentație 
.circa 60 la sută din consumul 
caloric necesar organismului u- 
man), consumul actual la aceste ‘ 
produse, pe cap de locuitor-, pen
tru întreaga populație a lumii, ar 
crește în proporție de 257 la 
sută. Cu 100 de miliarde de do
lari s-ar putea asigura hrana ac
tualei populații a globului pe 1

Realizările U.R.S.S. uimesc lumea
HAVANA (Agerpres).
„Se apropie ziua cuceririi Lunii 

și a altqr planete de către om" 
scrie „Noticias de Hoy".

Realizările U.R.S.S. care uimesc 
lumea demonstrează superiorita
tea absolută a socialismului față 
de capitalism, subliniază ziarul.

O știre senzațională
care a zguduit întreaga lume

CONAKRY 11 (Agerpres).
„O știre senzațională care a 

Zguduit lumed- astfel caracterizea
ză postul de radio Conakry lan 
sarea de către Uniunea Sovietică 
a navei-cosmice satelit pilotată 
de maiorul Gherman Țitov. Zbo-

Reglementarea pașnică cu Germania 
trebuie să aibă loc încă anul acesta
BERLIN 11 (Agerpres).
Presa democrată germană co

mentează pe larg cuvîntarea ra
diotelevizată a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a arătat că 
încheierea tratatului de pace nu 
mai poate fi amînată. Orice a- 
mînare ar încuraja pe stăpînii 
dte la Bonn în aventurile lor, 
scrie în articolul său de fond 
„Neues Deutschland". Ziarul a- 
mintește despre repetatele propu
neri de pace pe care Republica 
Democrată Germană le-a pre
zentat guvernului R.F.G. și pe 
care aceasta din urmă le-a res

an și 8 luni (574 de zile) sau a J 
populației țărilor slab dezvoltate * 
pe 4 ani (1.377 de zile). *

Cifrele de mai sus sînt deose- • 
bit de elocvente. Comentariile j 
sînt de prisos. J

*
Agonia din regiunea j

Borinage |
Borinage este o regiune relativ ț 

mică din vestul Belgiei. încă din j 
timpuri străvechi ea este cunoscu- ♦ 
ta ca o regiune carboniferă. Din J 
anul 1957, minele din Borinage J 
au început să fie închise. Această • 
hotărîre a fost primită extrem de * 
favorabil de căpeteniile „pool- î 
ului negru"-. De altfel; nici nu e ! 
de mirare, monopolurile vest-ger- J 
mane care domină în C.E.C.O. » 
au fost foarte bucuroase să scape I 
de un vechi concurent. î

închiderea minelor din Bori- j 
nage atrage după sine nu numai I 
șomajul și mizeria a zeci de mii î 
de mineri și a familiilor lor, ci J 
și ruinarea comerțului, a indus- • 
triei și meșteșugurilor din regiu- • 
ne. Din lipsă de consumatori la . 
Quaregnon, Jemappes și în alte J 
localități multe cafenele și ate- j 
Here s-au închis. E și normal. I 
Șomerii n-au din ce face cumpă- î 
râturi. . . ♦

Mii de mineri au rămas fără. j 
lucru. In 1961 vor deveni șomeri , 
încă 4.700 de oameni. In afară j 
de mine, urmează să fie închise ♦ 
centrale electrice, ateliere. J

Un aspect grăitor despre modul J 
de viață capitalist. .

lumii arată' 
și îndeosebi ,

„Toate popoarele 
Ziarul „Revolution" 
cele oprimate și exploatate sînt 
entuziasmate de neobișnuita faptă 
de eroism a Uniunii Sovietice''. 
„Datorită științei sovietice excla
mă ziarul ,.ll Mundo" a fost des
chisă deja calea spre stele".

dată lumii > 
sovietici 

cea mai i* 
celor mai

rul lui „Voslok-2“ în Cosmos, \ 
subliniază postul de radio Co- p 
пакту, a arătat încă o 
că oamenii de știință 
și-au însușit complet 
complicată tehnică a 
grele zboruri cosmice.

pins de fiecare dată. Acum re
marcă „Neues Deutschland" o- 
pinia publică germană trebuie 
să urmărească cu deosebită a- 
tenție politica guvernului de la 
Bonn.

Reglementarea pașnică cu Ger
mania scrie „Neue Zeit“ trebuie 
să aib7. loc încă anul aceșta. 
Tratatul de pace este astăzi ca
lea cea mai scurtă și singura 
posibilă pentru asigurarea păcii 
poporului nostru și a vecinilor lui.

PROGRAM QE RADIO
13 august

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Muzică dis
tractivă, 11,30 Vorbește Mosco
va ! 12,25 Răsfoind albumul cu 
operete, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară, 14,50 Din cele 
mai bune programe muzicale 
alcătuite de ascultători, 16,45 
Program muzical cerut de oa
meni ai muncii aflați în stațiuni 
de odihnă, 19,00 Muzică popu
lară romînească, 19,30 „Melodii, 
melodii..." — emisiune de mu
zică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon. Premiera: 
„Bucătăreasa". Comedie de A- 
natolii Sofronov, 21,30 Noi în
registrări de muzică populară 
romînească. PROGRAMUL II. 
8,00 Muzică ușoară, 8,30 Clu
bul voioșiei, 9,30 Concert popu
lar, 10,00 Soliști romîni de o- 
peră, 10,30 Revista presei străi
ne, 11,00 Festivalul internațio
nal muzical „Primăvara la Pra- 
ga—1961“, 12,30 Program mu
zical cerut de oameni ai muncii 
aflați în stațiuni de odihnă, 14,30 
Cine știe cîștigă ! 15,15 Concert 
de estradă, 16,30 Din folclorul 
popoarelor, 17,15 Din lirica ță
rilor socialiste, 18,00 Muzică u- 
șoară, 18,30 Muzică din opere, 
20,05 Muzică de dans, 20,30 Al
manah muzical, 21.30 Muzică 
de d'ans.

----- O-----
CINEMATOGRAFE

13 august
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Cei patru de pe Moana; 
AL. SAHIA: Vaca și prizonie
rul; PETRILA: Scrisoarea El- 
virei; ANINOASA: Culisele va- 
rieteului; VULCAN : întotdeauna 
cu partidul; LUPENI : Fiul meu 
sc însoară.
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