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• Dezbaterile din sesiunea specială a Adunării Generale a 
O.N.U.

• Alimente dăruite de poporul sovietic refugiiaților algerieni.
• Cuvîntareai maiorului Gherman Titov la televiziunea din 

Moscova.
• „Sîntem convinși de viata rie“ 

Burghiba.4 pag. 20 bani
Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

1961
declarația președintelui

Acțiuni de folos obștesc
Toată lumea oe stadion

Greu

Toacă

care s-au 
în fruntea acestei 
se numără sudorii 
loan și Boteanu 

lăcătușii

lui, încărcarea și căratul 
pămîntului, amenajarea 
gliilor, țrestînd sute de 
ore de muncă voluntară.

Printre cei 
situat 
acțiuni 
Popiț 
T raîan,
Victor și Dănescu Dumi
tru, electricienii 
Nicolae și Bogdan Victor, 
maiștrii Roja Rudolf, Ma- 
rineț Alexandru și ingi
nerul Mureșan Vas le.

Noi succese în îmbunătățirea 
calității cărbunelui

Parallel cu lupta pentru creșterea volumului de 
producție, minerii duc cu tot mai multă intensi
tate acțiunea pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui extras. In perioada 1—20 august cărbu
nele dat din minele Văii Jiului a fost ini general 
de calitate corespunzătoare normelor interne. Co
lectivul minei Lupeni, de exemplu, a dat cărbune 
cocsificabil cu un procentaj de cenușă redus față 
de normă cu 1,5—2 Ia sută. La Vulcan cărbunele 
cocsificabil și energetic extras {inclusiv cele 1747 
tone^de cărbune date peste plan) a avut în aceas
tă ’’iritadă procentul de cenușă mai mic cu 2,2-2,6 
la ută față de procentul admis. Rezultate bune 
au în îmbunătățirea calității producției
și minerii de la Uricani, Aninoasa și Petrila. La 
aceste trei exploatări probele de laborator au in
dicat o scădere a procentului de cenușă de 0,2—3,3 
la sută. Metoda folosită de mineri este binecu
noscută : alegerea conștiincioasă a sterilului la 
Idcurile de muncă și la punctele de încărcare.

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

Condiții de muncă 
tot mai bune

Cu puțin timp în urmă, serviciul pentru, protec
ția muncii de la termocentrala Paroșeni a prezen
tat într-o consfătuire de producție un referat în 
care a oglindit măsurile întreprinse în trimestrul 
II a. c. pentru îmbunătățirea continuă a condiții
lor de lucru. Redăm pe scurt cîteva din lucrările 
propuse și înfăptuite.

In secția cazane s-a realizat cu mijloace proprii 
modificarea colurilor de intrare la morile cazanu
lui II. Acest lucru evită orice posibilitate de ac
cidentare a personalului de exploatare în timpul 
operațiunilor de întreținere și desfundare, Ș-a rea
lizat acționarea electrică ă puțului-sifon die pe 
circuitul hidrotehnic, operație ce se făcea înainte 
manual. De asemenea, s-a mecanizat acționarea 
"Ițelor rotative de la decantorul barajului Sohodol. 

'■ In vederea împrospătării aerului în sala caza
nilor, la cota sticlelor de nivel, a fost introdus 
un nou sistem de ventilație, iar la stația de tra
tare. chimică a apei (sala coagulanților) a fost 
montat un ventilator de mare capacitate. Un timp 
la banda nr. 4 (cota buncărelor dte cărbune) pra
ful provdca muncitorilor multe neajunsuri. Cu 
sprijinul unui grup de specialiști a fost conceput 
și executat -un aspirator cu mare putere de ab
sorbție.

In sala cazanelor, în camera de comandă, hala 
triajului și în alte locuri de muncă s-a introdus 
iluminatul fluorescent. Trebuie arătat că în tri
mestrul II a. c. la termocentrala Paroșeni s-au 
cheltuit importante sume în vederea dotării perso
nalului din secții cu echipament de protecție. Ast
fel, au fost distribuite zeci și 
sute de salopete, halate, șorțuri, 
ochelari, mănuși și altele. Sem
nificative sînt și cheltuielile efec
tuate în decursul trimestrului II 
pentru distribuirea antidoturilor. 
Subliniind în referat grija parti
dului și guvernului pentru să
nătatea oamenilor muncii, ra
portorul a arătat că numai în 
perioada aprilie—iunie a. c. va
loarea 
doturi

cheltuielilor pentru anti- 
se ridică la 18.277 lei.

—=★=—

Cu mijioace proprii
Cu 

j irea 
neratoarele termocentralei Paro
șeni se făcea cu multă cheltuială 
și pierdere de timp. Acest lucru 
nu a scăpat atenției personalu
lui din uzină. Un colectiv de 
muncitori de la atelierul mecanic 
ajutat de inginerul Anțila Tibe- 
riu a hotărît să se specializeze 
în această direcție și să constru
iască cu mijloace proprii dispo
zitivul necesar strunjirii 
lor.

La recentele reparații, strun- 
jirea a fost efectuată cu noul 
dispozitiv într-un timp record: 
4 ore în loc de 3—4 zile.

Cu prilejul unei consfătuiri de 
producție conducerea uzinei a a- 
preciat mult această inițiativă 
evidențiind pe tovarășii Anțila 
Tiberiu, Crainic Petru, Dornic 
Tiberiu, Lorintz Ludovic . și pe 
alții care au contribuit la a- 
ceasta lucrare.

cîtva timp în urmă, strun- 
unor inele de la turboge-

inele-

In cursul ultimelor săp- 
tămîni s~a desfășurat o 
entuziastă acțiune de 
muncă voluntară a mun
citorilor de la mina Pe
trila pentru reamenaja- 
rea terenului de fotbal 
din localitate. La această 
acțiune au participat în 
mare număr și muncito
rii, tineri și vîrstnici, din 
sectorul VIII electro
mecanic al minei Petrila. 
Muncitorii sectorului au 
muncit ~i de zi cite 2—3 
ore la nivelarea terenu-

Fier vechi pentru oțelării
De la începutul acestui 

an brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din ca
drul exploatării minere 
Petrila au colectat pes e 
100.000 kg. fier vechi. In 
cursul săptămânii trecute 
au întreprins acțiuni de 
colectare a fier.ului vechi 
tinerii din sectoarele V 
rambleu și X — depoz tui 
de lemne. In frunte cu.

secretarii organizațiilor 
U.T.M. din aceste sectoa
re, tov. Geamănă Cons
tantin și Koch luliu, ti
nerii 
peste 
4.500 
nerii
lemne au mai lucrat vo
luntar în uit mul timp }i 
la amenajarea depozitu
lui, la stivuirea materia
lului lemnos.

de aici au colectat 
6.000 kg., respect.v, 
kg. fier vechi. Ti

de la depozitul de

Pentru merite deosebite
brigăzile itte- 
muncă patrioti- 
mina Petrila cu 
frumoase reali'

Șișu 
Cons- 

Victor, 
deosebite

mobilizarea

plome de onoare ale Co
mitetului Central al U- 
niunii Tineretului. Munci
tor și a Comitetului Re
gional U.T.M. Hunedoa • 
ra. Membrii brigăzilor 
de muncă patriotică con
duse de acești tovarăși 

acum 
ore

Printre 
miște de 
că de la 
cele mai
Zări se numără cele con
duse de tovarășii 
Virgil, Geamănă 
tantin și Greu 
Pentru merite 
obținute în
tinerilor la acțiunile pa
triotice, comandanții a- 
cestor brigăzi au fost dis
tinși nu de mult cu dî-

au efectuat pînă 
fiecare țeste 100 
muncă voluntară.

L. MANEA 
corespondent

dlrepotth bătălia ziLFL&r..
1 septembrie. Pe carnetul mais

trului constructor Nagy loan de 
pe șantierul noii școli de la Lo~ 
nea, această dată este scrisă cu 
litere mari : și zilele rămase pînă 
atunci sînt urmărite cu grijă — 
încă 10 zile, încă 8, încă 7, 6 
zile...

De unde această preocupare 
calendaristică ?

...Construcția noii școli cu 16 
săli de clasă, laboratoare, încăl-

:ire centrală, puțind cuprinde 640 
elevi de la Lonea a început des
tul de tîrziu. De aceea, în lunile 
care au trecut, constructorii aces
tui lot au muncit cu o deosebită 
însuflețire, căutînd prin toate mij
loacele să urgenteze lucrarea.

— „Mai repede"- — este cu- 
vîntul de ordine în rîndul cons
tructorilor de aici: vin școlarii 
țeste noi !

Intr-adevăr, zi de zi, grupuri.

Vederea exterioară a noii școli din Lonea

Salutări de pe litoral. Sînt patru cuvinte ce străbat țara în lung i| 
și în lat. După cum se vede și din clișeu, le scriu pe vederi, de 1 
la Eforie, Mamaia, Vasile Roaită sau alte stațiuni de pe litoral, ’ 
mineri, oțelari, ceferiști sau alți oameni ai muncii veniți să-și '| 
petreacă aici concediul de odihnă.

Frămîntări
De cum cobori din autobuz în 

Cimpa, atenția ți-e atrasă dfe 
turla înaltă a puțului în vîrful 
căruia sălășluiește o stea roșie. 
Animația din jurul puțului nu-i 
prea mare. Cîțiva oameni urmă
resc cum vagonetele goale se 
îndreaptă de pe planul înclinat 
spre, colivia puțului.

Iii fața puțului se aflau in
ginerul Berceanu Lucian, șeful 
sectorului și locțiitorul său.

— Eu zic ca dumneata să 
treci pe la Berindei. Vezi că o- 
mtll are necazuri și trebuie să-l 
sprijinim. Presiune, apă. Să-i 
dăm tot sprijinul să scape din 
situația, asta și să-și poată face 
planul.

— Asta am și avut de gînd 
să fac. Și o să mai trec și. pe 
la alții — răspunse locțiitorul.

Șeful sectorului rămase 
fața puțului îngîndurat. Nu 
hotărît la ce loc 
meargă.

In minte însă 
gura șefului de brigadă Ghe
rase Mihai. Iși puse întrebări la 
care nu putu să dea răspunsurile 
imediat. De ce brigada asta mer
ge slab ? A schimbat locul de

de zi cu zi

de muncă

i-a apărut

în 
era
să

fi-

o 
grupuri de copii — viitorii șco- 
lari — se interesează cînd va fi S 
gata școala lor nouă, iar mulți я 
dintre ei se străduiesc să dea, 13 
după puteri, o mină de ajutor w 
constructorilor! De aceea, cons- a 
tructorîi și-au luat angajamentul o 
să termine școala nouă pînă la 1 Я 
septembrie și, în acest scop, nu a 
precupețesc nici un efort.

Geamgiul Ștefănuț Teodor era 
supărat foc: tocmai cînd porni
se din plin la lucru i s-au termi
nat geamurile (mai existau cîteva 
bucăți mici, dar ele puteau fi fo
losite numai la ochiuri). Intr-un 
suflet fugi după maistrul Nagy.

— Meștere, nu mai am sticlăI 
Ce fac, stau ?

In puțin timp, o mașină a fost 
îndrumată către depozit de unde 
a venit cu un nou stoc de geamuri. 
Tov. Ștefănuț a trecut imediat la 
tăierea și montarea lor: lucrînd 
organizat, el obține un randament 
de 105 m.p. geamuri tăiate și 
montate pe zi — depășindu-și de 
peste 6 ori norma obișnuită! 
- In fața bătrinului timplar fila 
Nicolae stă un fel de scăunel : 
este un portativ de scule și unelte 
din cele mai diferite necesare 
muncii pe care o efectuează. în
tinde doar mina și ia unealta 
fără a căuta in grămadă.

ȘTEFAN MIHAI
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'Ontinuare în pag. 3-a)

muncă 
tot nu 
Gherase e destul de 
vrea să muncească, se frămîntă. 
Are oameni buni. Ce poate să 
fie ? Cît a fost el șef de schimb 
în brigada condusă de Berindei 
Aurel s-a descurcat foarte bine...

Cu aceste igînduri a intrat în 
mină. Se frămînta cum să spri
jine brigada condusă de Ghe
rase pentru ca și ea să ajungă 
Ia nivelul celor fruntașe.

...La ieșirea din mină, în bi
roul sectorului, ca de obicei, s-au 
a-dunat maiștrii și tehnicienii 
sectorului.

— In luna viitoare, în prima 
decadă, o sâ avem greutăți — 
începu șeful sectorului către cei 
de față. La nr. 9, la Iacob, am 
dat peste niște lucrări vechi. El 
poate să lucreze numai din 
ciocan. La Burdea, la 107, de 
asemenea stau rău. Apă, presiu
ne, lucrări vechi. Mina asta-i 
tare capricioasă, continuă șeful 
sectorului. Trebuie să te gîndtești 
dinainte că dacă la vreun aba
taj se întîmplă ceva să ai cu ce 
să înlocuiești altfel se naște pe
ricolul de a nu îndeplini planul.

— De cînd sînt la acest sec
tor — interveni secretarul orga
nizației de partid — doar într-o 
singură lună a rămas sectorul 
sub plan. Așa că nu cred că n-o 
scoatem - la capăt. '

— Nu-i. vorba să rămînem 
sub plan, dar o să fie greutăți 
— interveni un maistru.

— Ei,, așța-i bună. : La >orice 
mină sînt greutăți.: Eu; am vrut 
doar să spun ce ne așteaptă și 
pentru asta trebuie să ne 'pregă
tim — spuse din nou șeful sec
torului.

Din . discuție în discuție veni 
vorba despre brigăzile care lu
crează în cărbune. S-a vorbit 
despre brigăzile conduse de Far- 
cas loan, Berindei Aurel, Bălă
nescu Manoilă și mulți alții.

— Am fost în abataj, la Ghe- , 
rase. Am stat și am văzut cum 
lucrează oamenii. Nu poți spu
ne că n-au tragere de inimă. Șe
ful de brigadă vrea să munceas
că, se frămîntă. Am observat în
să anumite lucruri de care tre
buie să țineți cont dumneavoas
tră, ca maiștri și să i-o spuneți 
și lui. încă nu știe ce să ceară 
de la oameni. Nu-și organizea
ză munca pentru ca la începe
rea lucrului să aibă tot ce tre
buie. Nu are suficientă expe
riență și noi trebuie să-1 ajutăm 
mai mult ca pe alții. Aceasta-i 
o sarcină pentru fiecare maistru 
minier. Am încredere în Ghera
se și o să vedeți că treaba la 
el o să meargă mai bine dacă ne 
ocupăm mai mult de el.

FL. ISTRATE_ _

cu cel a lui Bălănescu și 
se poate descurca. De ca ? 

destul de energic,
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Concursul cultural-sportiv 
o entuziasta întrecere a

al tineretului âin Valea Jiului — 
talentelor la ciuta, Joc șl sport
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In zilele de 23 și 24 august, cînd întreaga țară sărbătorea а 11-а i 
aniversare a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, cînd mi- 4 
nerii Văii Jiului raportau succesele obținute în cinstea marii sârbă- ч 
tori naționale, tinerețea, care a îndrăgit cîntecul, jocul și întrecerile 1 

4 sportive s-a prezentat la „startul'- celui mai mare concurs din Valea 2 
4 Jiului rezervat artiștilor amatori și sportivilor. Incepînd de anul- tre- ; 
4 cut, odată cu sărbătoarea eliberării, se desfășoară și finala concursu- 
* lui cultural-sportiv al tineretului din Valea Jiului care întrunește pe 

cei mai buni artiști amatori și sportivi desemnați în etapele anted 
oare ale concursului. In fiecare an concursul amintit constituie •• 
entuziastă întrecere a tinerelor talente in cînlec, joc și sport.

Prezentăm în pagina de față aspecte de la faza finală a concis su

Solista
de la Lupeni

Aninosenii din
părea 
agita-

4
4
44
4 lui cultural sportiv desfășurat la Petroșani anul acesta.

4

IN CLIȘEU : Serfezeu Maria 
(Lupeni), cîștigătoarea locului I, 
între solistele de muzică popu
lară.

La prima vedere s-ar 
că brigada artistică de 
tie din Aninoasa ocupă locul I 
la toate concursurile și întrece
rile artistice prin... tradiție. In 
deosebi la acest concurs cînd 
brigada artistică de agitație d»in

nou în frunte
cu deosebit interes de specta
tori. Intr-adevăr pe bună drep
tate acești tineri talentați, har
nici și perseverenți au cules a~ 
precierea unanimă pentru pro
gramul lor cu un conținut bo
gat cuprinzînd problemele esen-

ÎN AFARĂ
DE PROGRAM

Participare de masă

IN CLIȘEU: Brigada artistică de agitație a clubului munci
toresc din Aninoasa, cîștigătoarea locului I, în timp се-și prezintă 
programul pe estrada din Piața
Aninoasa venea cu „o carte de 
vizită" frumoasă — participa
rea la finala pe țară a celui 
de-al VI-lea concurs al forma
țiilor artistice — era așteptată

Rezultatele 
concursului

Juriul celui de-al Ш-lea con
curs cultural-sportiv al tineretu
lui din Valea Jiului a stabilit 
următoarele clasificări ale for
mațiilor și artiștilor amatori 
participanți:

Fanfară: locul I — formația 
clubului muncitoresc Lupeni; lo
cul II — formația clubului mun- 
c'toresc Petrila și formația 
U.R.U.M. Petroșani; locul III — 
formația clubului minier Ani
noasa.

Cor: locul I — corul din P'e- 
trila; locul II — corul U.R.U.M.P.

Brigăzi artistice de agitație: 
locul I — brigada din 
sa; locul II — brigada 
din Lonea; locul III — 
clubului din Vulcan.

Orchestre de muzică 
locul I — orchestra din 
locul II — orchestra 
din Petroșani.

Tarafuri; locul I — taraful 
din Vulcan; locul II — taraful 
din Lonea.

Formații de dansuri populare : 
locul 1 — formația clubului din 
Lupeni și formația clubului mun
citoresc Petroșani; Jocul II — 
formația clubului din Vulcan; 
Jocul III — formația clubului 
Petrila.

Soliști dansatori : locul I — 
lușan loan; locul II — Radu 
loan; locul III — CîmpeamI Ana, 
toți din Lupeni.

Recitatori: locul I — Biroiu 
C. (Lupeni) și Bălănescu Ște
fan (Vulcan).

Prezentatori: locul I — Con- 
stantinescu Vasile (L.onea).

Soliști instrumentiști: locul I 
— Eftimie C (Petrila). Panait 
N. (Lonea), Todea N. (Lonea), 
la diferite instrumente.

Soliști vocali muzică populară : 
locul I — Serfezeu Maria (Lu
peni), Marca Ecaterina (Petro
șani), Munteanu Rafira ’ (Uri
cani), Moldovan Laurean (Lu
peni).

Aninoa- 
clubuluî 
brigada

ușoara :
Petrila; 

clubului

Victoriei.
țiale și majore ale producției.

Pe estradele concursului s-au 
prezentat în acest an și cîteva 
brigăzi tinere ca cele die la „6 
August" și T.A.P.L. Ptetroșani, 
preparația Lupeni etc. Instruc
torii acestor brigăzi, creatorii de 
texte precum și responsabilii cul
turali din parie î comitetelor 
sindicatelor respective, vor tre
bui însă să acorde o mai mare 
atenție atît problemelor 
sîpt cuprinse în 
felului în care 
pentru evitarea 
a unor situații 
pildă, brigada de la „6 August" 
a încercat să prezinte întreg 
programul în versuri, procedeu 
foarte pretențios și care în mo
mentul cînd nu reușește (ca de 
data aceasta) adiuce prejudicii 
și înțelegerii conținutului. Cei dfe 
la preparația Lupeni au impro
vizat o brigadă ,,numai pentru 
concurs", crezînd că este sufi
cient numai să te prezinți în fa
ța spectatorilor și vei fi... aplau
dat, indiferent de valoarea pro
gramului.

care 
program cît și 
sînt prezentate, 
unor greșeli și 
neplăcute. De

Pentru miile de spectatori care 
s-au perindat prin fața estradelor 
a fost deosebit de plăcut să vadă 
cu cită străduință, cu cîte eforturi 
și cu ce perseverență au apărut 
pe scenă tinerii artiști amatori 
dornici să ocupe un loc cît mai 
bun.

Aplauzele publicului du răsplă
tit pe deplin munca artiștilor a~ 
matori. Dar spectatorii nu au pu
tut avea aceleași cuvinte de laudă 
și la adresa organizatorilor con 
cursului datorită unor deficiențe 
în ceea ce privește organizarea. 
De pildă, la estrada din Piața 
Victoriei stația de amplificare mi 
a funcționat ore în șir, juriul a 
fost uneori reprezentat doar prin 
două, trei persoane, estradele ri
dicate de I.L.L. și șantierul de 
construcții au fost lucrate super
ficial și defectuos, iar seara cînd 
programele încă nu se termina
seră nu a existat nici un reflector 
pentru scenă. Toate acestea au în
greunat într-un fel eforturile ar
tiștilor amatori pentru a prezenta 
spectatorilor programe cît mai ) 
bune. >

Numai menționînd numărul de 
tineri și tinere (5.000) participant 
la cele trei faze ale concursului 
cultural-sportiv se poate constata 
ușor că într-adevăr aceste între 
ceri au avut un caracter de masă, 
ele reușind să antreneze toate clu
burile și asociațiile sportive la o 
activitate intensă artistică și spor
tivă.

Cu o săptămînă în urmă în pa
tru centre din Valea Jiului — 
Petrila, Petroșani, Vulcan și Lu
peni -— s-au desfășurat întrece
rile cultural-sportive în cadrul fa
zei a doua a concursului. Prin a- 
ceasta sț-au putut face modificări 
de program, retușuri, corectări în 
așa fel îneît la finala de la Pe
troșani formațiile cîștigătoare ale 
fazelor pe centru să se prezinte cu 
programe cu un conținut bogat și 
prezentate într-o formă cît mai 
artistică. De pildă, la Lupeni, for
mația de dansuri a clubului mun 
citoresc precum și fanfara au pre
zentat cîte trei, patru spectacole 
fiecare pentru a putea să-și per
fecționeze măestria în vederea eta
pei finale. Rezultatele de la Pe
troșani obținute de dansatori și 
de instrumentiștii din Lupeni do
vedesc utilitatea spectacolelor pre
gătitoare, importanta mare a con
tactului cu publicul înaintea ori 
cărui concurs.

La faza finală a întrecerilor cui
------------- O-

tural-artistice cel mai mare număr 
de artiști amatori l-a prezentat 
clubul muncitoresc al sindicatelor 
din Petroșani (140 de persoane) 
urmat de orașele Petrila, Lupeni 
și Vulcan. Este, de asemenea, îm
bucurător faptul că majoritatea 
centrelor au prezentat formații la 
aproape toate genurile și la un ni
vel de pregătire superior ceea ce 
a pus la grea încercare juriul. 
De pildă, clubul din Petroșani, 
pîniă nu de mult sărac în formații 
artistice, a reușit să prezinte la 
acest concurs fanfară, cor, dansuri, 
orchestră, brigăzi artistice de agi
tație, soliști vocali și instrumen
tiști, recitatori și preizentatori.

Este, de asemenea, un merit al 
organelor U.C.F.S. și al consiliilor 
asociațiilor sportive care au reu
șit ca în acest an să antreneze in 
întrecerile sportive în to«-, trei 
etapele un mare număr f j . eri
și tinere și în special 
disciplină neglijată 
tiții.

La etapa finală 
cultural-sportiv au 
țat toate formațiile 
blicul spectator, pe 
pretențios, de la celelalte formații 
similare cît și de la juriu. Pe baza 
acestei experiențe rezultatele vii
toare ale mișcării cultural-artistice 
și sportive din Valea Jiului vor 
trebui să fie și mai bune.

la
la Pietism, 
alte compe-

concursuluia
avut de înva- 
atît de la pu- 
bună dreptate

De pe terenurile de sport
In timp ce în jurul estradelor 

iubitorii cîntecului și ai jocului 
admirau întrecerile artiștilor a- 
matori, în tribunele stadionului 
s-au adunat cei care’ urmăresc 
cu regularitate întrecerile spor
tivilor. Cu ocazia concursului 
cultural-sportiv, spectatorii au 
avut prilejul să admire între
ceri' mult mai disputate decît în 
ceilalți >ani, la care a participat 
un număr mai mare de tineri.

beta, Furnea Viorica, Așteleanu 
Ioan și Popescu Mihai, toți de 
la Minerul Vulcan. In cea de a 
doua zi a concursului au avut 
loc întrecerile de alergări și a- 
i lineari. Cele mai multe locuri I 
au fost ocupate de reprezentan
ții Vulcanului care au cîștign Ъ 
titluri din cele 8. *

CICLISM

ATLETISM

In prima zi a ’concursului, pe 
pista stadionului Jiul ș-au în
trecut săritorii în lungime și 
înălțime. Tot atunci a avut loc 
semifinala la fotbal. La lungime 
cîștigătorii pe categorii sînt: 
senioare: Furnea Viorica — 
3,84 m. (Minerul Vulcan); ju
nioare : Csibi Elisabeta — 3,68 
m. (Minerul Vulcan); juniori: 
Balamat Valeriu — 5,22
(Minerul Vulcan); seniori: Să-, 
răcin Nicolăe — 4,10 m. (Mine
rul Lupeni). La înălțime au cîș
tigat pe categorii: Szato Elisa-

Una din cele mai spectaculoa
se probe ale concursului a fost 
întrecerea de biciclete semicurse 
și oraș, cu toate că centrele Vul
can și Petroșani nu au prezen
tat concurenți. La juniori (se
micurse) a cîștigat Kiss Ioan 
de la Minerul Lupeni, iar la 
niori Faur loan (Parîngul 
nea), și Stoker Martin din 
tril a la biciclete dte oraș.

se-
Lo- 
Pe-

«

m.
JOCURI

IN CLIȘEU: Corul clubului muncitoresc din Petrila, care a ocupat locul 1.

In cadrul concursului au a- 
vut loc și întreceri de volei, po
pice, fotbal. Iată cîteva rezul
tate tehnice. Volei: Centrul Pe
troșani — Centrul Lupeni 2—3; 
după o luptă aprigă, locul I a 
fost ocupat deci de echipa din 
Lupeni. Fotbal: Centrul Lu
peni — Centrul Vulcan 1—3 
(1—0). Popice: Centrul Lupeni 
— Centrul Vulcan 501 — 891 p.d., 
Centrul Petroșani — Centrul Lo
nea 968—828 p.d.

In finală, popicarii din Vul
can au întrecut pe cei din Pe
troșani numai la două puncte 
(1010—1008).

TRÎNTE

Niciodată pînă acum nu s-au 
întîlnit în întrecere atîția tineri 
luptători ca la acest concurs. 
Dintre reprezentanții celor patru 
centre —■ Uricani, Lupeni, Pe
trila și Petroșani — cele mai 
multe locuri I le-au ocupat spor
tivii de la Jiul Petroșani. lată i 
pe cîștigători : Stoiciuc Gheor- 
ghe, Sîrbu Constantin, Grigore 
Gavrilă, Bădău Iosif de la Jiul 
și Șerban Stelian (Minerul Lu
peni), Regheanu Gh. (Viscoza 
Lupeni).
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magazin

Doi „ambițioși* de la mina Lupeni

Cunoștință noua
Deși soții lor lucrează la ex

ploatarea minieră Lonea, atnîn- 
doi ca semnaliști, Cojocaru Eva 
și Avram Paraschiva nu au 
avut prilejul să se cunoască 
pînă mai deunăzi.

Zilele trecute Avram Gheor
ghe care se afla în concediu 

spuse nevestei

't
\ 
S
?
>

I

f de odihnă îi 
c e

sale :
Știi că s-au ieftinit mași

nile de cusut? 
n-ar strica să 
mașină nouă, 
juterîe. Numai 
șe vînd multe, 
cumpărat și nevestele 
șanschi, Veta lui 
alde Pascale.

— Dacă trece din 
sînt în depozit. Fă bine, ia ba 
nil și îmbracă-te să mergem.

N-au trecut nici cinci mi
nute și soții Avram se șl aflau 
în drum spre magazinul de ar
ticole electro-casniice din Lonea, 

In magazin lume multă.
' . L — Ce vînt te abate pe aici 
Ic.»)Ocarule ?

— Ia, nevasta asta a mea 
vrea să-și ia mașină de cusut, 
zice că de 7 ani de cînd sîn- 
tem aici în Lonea n-a fost an 
să nu ne luăm cite ceva, ba mo
bilă de dormitor, perdele, co
voare, ba mobilă de bucătărie, 
aparat de radio „București

7

M-am gîndit că 
ne cumpărăm o 
care e ca o bi
de n-a.r trece că 
Am aflat că au 

lui Lap- 
Procopîe,

500“ cu picup și alte lucruri. 
Astăzi cînd am venit din șut 
mi-a zis : „Viorica noastră are 
11 ani — ca mîine-i fată mare. 
Să cumpărăm ceva care să-i 
fie pe plac, care s-o ajute să 
facă economii". Știi nevastă- 
mea tot la economii se gîn- 
dește.

In timp ce bărbații discutau 
între ei Eva soția lui Cojocaru 
se apropie de Paraschiva ne
vasta tui Avram Gheorghe șl 
prinse a vorbi.

— Am făcut o mică soco 
teală. La cite lucruri se între
buințează mașina în casă, mai 
cu seamă cînd ai și copil.

— Și eu de mult doream 
am mașină de cusut. Și noi 
vem doi copii, un băiat și 
fată. Mașina-i bună in casă. 
Dar iată că Gheorghe al meu 
a și făcut formele, mă duc să-i 
dau banii, să plătim mașina și 
s-o ducem acasă.

— Ei la revedere. Îmi pare 
bine de cunoștință.

Plecă și Cojocaru cu nevasta 
lui curind după plecarea sem- 
nalistului Avram Gheorghe și 
a nevestei acestuia, dar mai 
înainte plăti suma ce reprezen
ta prima rată pentru mașina 
de cusut pe care o cumpărase.

M. MICA

BĂTĂLIA ZILELOR • •

(Urmare din pagina l-a)

La cei 70 de ani ai lui, iov. 
Jila și~a luat angajamentul să 
execute singur toate lucrările de 
montaje a închizătoarelor și să 
verifice tîmplăria. Și, sînt peste o 
mie de metri pătrați. Cu toate a~ 
cestea, el reușește să țină pasul 
cu vopsitorii, pregătind înainte 

t „terenul" pentru ei. Și asta e ce
va : un singur tâmplar la... 15 

1 vopsitori!.
4 Tată și jiu, mozaicarii Cojan 
Ștefan și Cojan Al., au muncit din 
zori pînă-n noapte ca să termine la 
timp lucrările de mozaicare de la 
școală. Scări, coridoare, podește 
și cile altele n-au primit față nouă 
din mina lor. Uneori au trebuit 
să lupte cu lipsa de material, al
teori au stat după betoniști. To
tuși, cu un efort deosebit, au reu
șit să termine mozaicările pînă la 
22 august! Acum, muncitoarea 
Pirvu Eleonora execută deja cură
țirea mozaicului cu mașina.

Brigada de zugravi — vopsitori 
a lui Șvarț loan cuprinde mtdți 
muncitori harnici : S creier и Ștefan, 
Okoș Maria, Szabo Iosif, Szitaș 
Elisabeta, Oprea Militaru, Cârcă- 
Ioni loan și Svarț Gyula, fiul șe
fului de brigadă. Au mult de Іи-

cru : sălile de clasă, laboratoarele, 
camerele profesorilor, tîmplăria, 
radiatoarele — toate trebuie vop
site. Pentru a face față, lucrează 
din. zori și pînă seara tîrziu; unii 
iau in execuție geamurile, alții 
ușile, radiatoarele sau vopsesc pe
reții sălilor de clasă...

Alături de ei, muncesc cu deo
sebită însuflețire și electricienii 
Trincă Virgil, llincă Dumitru, Be- 
lei Virgil, caloriferiștii Vasiu Du
mitru, Desculța loan, Herțeg 
Ludovic, Bran Pericle, muncitoa
rele care fac curățenie, cei de la 
betonarea treptelor casei calorife
rului.

...Maistrul constructor Nagy 
ioan este optimist: școala va fi 
gata la 1 septembrie. Aceeași în
credere o manifestă fiecare cons
tructor. Volumul de lucru care a 
mai rămas în fiecare domeniu a 
fost împărțit pe zile și chiar pe 
ore) stabilindu-se precis cine ce 
execuții în cit timp, cînd trebuie 
să predea lucrarea pentru operația 
următoare. Fiecare echipă, fiecare 
constructor și-a făcut un plan per
sonal, pe care 
realizează

— La 
nouă din 
spun ei cu

pînă acum — îl 
în bune condițiuni.
1 septembrie, școala 
Lonea va fi gata — 
hotărîre.

In luna curentă p,îna pe data de 15, brigada de frontaliști condusă de Spînu Petru de la 
sectorul III al minei Lupeni a extras peste planul lunar la zi 474 tone de cărbune cocsificabil de 
bună calitate.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Solomon Ioan din brigada lui Spînu Petru urmărind rea
lizările sectoarelor scrise pe panoul de urmărire a întrecerii.

— Berchi llie și 
sînt cuplători în gara 
a minei Lupeni, dar 
ei. mai rar !

Or fi ei tineri ca vîrstă dar la 
lucru-s moșnegi. Da, da n-ați avut 
ocazia să-i vedeți cum se îndeam
nă unul pe altul, însă cuplătorii 
Florea Alexandru și Hula Nicolae 
care au fost martori oculari la o 
scenă dintre cei doi, pot să con
firme că Berchi și Rusu numai de 
gură s buni, dar de lucru.,.

Nu e mult, îr.tr-un șut, Rusu 
stătea tolănit lingi un vagonet 
răsturnat, Berchi alături. Ceilalți 
cuplători lucrau de zor să trimi
tă abatajelor goale, material pen
tru rambleiat și să dirijeze vago
net ele pline.

— Rotsule, ia nu mai fă pe som
norosul ! Pune umărul la vagone
tul care-ți face umbră 
tru lenevit și ridică-l 
adormi de-a binelea...

— Da, ce mă crezi 
ier ?/

— Ce ambiție pe el. 
să muncim, iar dumnealui să le
nevească. Și-a găsit-o.:.

Vagonetul 
desfășurarea transportului pe li
nia a V-a. 
departe la umbra lui, iar Berch 
îl trăgea de un picior pe ortacul 
său.

— Școală măi somnorosule, că 
agăț funia de mașină și dau sem
nal să tragă vagonetul să-ți strice 
umbra.

'Deputată ți'tuda^ă
osoasă, pe 
săpat urme

Sufletul cătunului 
~ așa este cunos
cută Petrescu Floa
rea, deputata, fe
meia aceasta înaltă și 
a cărei obraji anii au
adinei; pe fața ei înflorește mai 
întotdeauna un zîmbet, iar ochii-i 
sclipesc cu vioiciune.

Aici, pe dealurile de la Plesni
toarea, aici a început copilăria ei. 
laolaltă cu încă 4 copii, frații și 
surorile ei, și alți copii de „să- 
răntoci“ din cătun. Cea mai marc 
nedreptate a simțit-o încă de la 
vîrstă fragedă. Floarei îi plăcea 
mult să învețe. Zgribulită, descul
ță, cu un caiet strîns la subțioară 
fugea în fiecare zi la școală. Ne
cazul veni mai tîrziu, odată cu 
iarna. Nu mai putea fugi în fiecare 
zi la școală, căci singura pereche 
de încălțăminte trebuia s-a împar
tă cu un frate. Intr-o zi o purta 
acesta, într-alca ea. Și așa. Floa
rea a ajuns să termine 4 clase pri
mare. Deși dorea să mai învețe, 
sărăcia avea mare cuvînt in casa 
lor și spunea — nu I O singură 
posibilitate mai avea : A bătut la 
ușa fostei primării din V ulcan 
pentru a obține un ..certificat de 
sărăcie11. Dar i s-a trîntit usa în 
fată :

— Du-te acasă sărăntoaco, are 
cine să învețe în locul tăul Și ca 
s-a dus acasă umilită, s-a dus să 
slugărească la chiaburi...

...Dar vremurile s-au schimbai 
— schimbare care a fost simțită 
și în Vulcanul sortit pieirii atîția 
ani și în cătunul de pe dealul 
Plesnitoarea și chiar in viața Floa
rei Petrescu.

Anii noi au schimbat firul vie
ții Floarei. Este chemată la cer
cul de citit al comisiei de femei 
1 se dau ziare, reviste, lecții pe 
care să le citească și celorlalte fe
mei din cătun. Dorința ei din co
pilărie de a învăța reînvie cu și 
mai multă putere. Citește 
cu sete. începe 
făurirea vieții noi 
torii Vulcanului 
fruntea tuturor
ștești din cătunul de pe 
Plesnitoarea.

Țăranii muncitori, cetățenii 
cătun îi urmează exemplul cu 
«redere. In primăvara acestui

mult, 
să ia parte la 
alături de 
renăscut.
acțiunilor

locui- 
E în 

ob- 
dealul

din
ti

an

Rusu I oan 
de vagonete 
cuplat ori ca

bună pen- 
că altfel

așa... fra~

Adică noi

deraiat împiedica

Rusu se lăfăia mai

au ales-o depu
tata lor în Sfa
tul populat al o- 
rașului Vulaan. Și 

le-a dezmințit între-Floarea ou 
derea.

Mobilizați 
cumscripției 
an drumul din cătun, cu ajutorul 
sfatului popular au construit un 
pod peste Jiu în satul Coroiești, au 
electrificat cătunul Petrești reali- 
zind economii de zeci de mii de 
lei, au muncit voluntar la recolta
rea finului de pe lotul comunal. 
Și în fruntea tuturor acțiunilor se 
află deputata, femeia aceasta înal
tă, harnică și plină de entuziasm.

Pentru realizările obținute în 
munca obștească, cetățenii din că
tun, în frunte cu deputata lor au 
cîștigat în cinstea zilei de 23 Au
gust drapelul roșu de circumscrip
ție fruntașă pe orașul Vulcan.
■ ...Copiii Floarei învață azi la 
școală gratuit, au manuale gratui
te. In cătunul lor se dezvoltă an 
de an o viață nouă. Viața lor. 
alături de minerii și constructorii 
Vulcanului e mereu mai fericită 
— iată de ce pe fața cu riduri 
adîn- i a Floarei Strălucește azi bu
curia. încrederea în viață, în vii- 
cciul copiilor ei.

de ea, locuitorii cit
au reparat în acest

— Da ce, crezi că eu nu rn-oi 
■pricepe să-ți fac în ciudă... 
Schimb macazul și'ți produc o 
deraiere să te scarpini în ceafă.

Rusu se sculă și se duse la 
schimbătorul de cale. Intre timp 
Berchi a reparat carambolul pro
dus prin deraierea vagonetului și 
se duse să dirijeze garnitura pe 
linia 7 care era liberă.

Trăgea Berchi de 
gea și Rusu. Stăteau 
plători față în față, 
coșei puși pe harță.

macaz, tră- 
cei doi cu
ca doi co- 
Se schimba

macazul cînd pe o linie cînd pe 
alta. Mașina fluiera prelung, Ber
chi și Rusu însă au uitat de goa
le, au uitat de mașină, de întrea
ga garnitură, au uitat chiar și de 
faptul că sînt în serviciu...

— Stai că-ți arăt eu ambiție.-
— Și ce, eu oi sta cu mîirttle 

în buzunar...
Din încăierarea care a urmat 

„ambițioșii'- s-au ales cu cite o 
sancțiune menită să-i vindece de 
meteahnă.

Vinovata și-a
Ca răspuns la articolul publicai 

în ziarul „Steagul roșu' nr. 3657 
sub titlul: „Ce se poate vedea la 
o grădină de vară cînd te așezi 
mai aproape de bar", articol în 
care a fost criticată ' atitudinea 
barmanei Laszlo Elisabeta că a 
servil scursuri din halbele rămase 
de la clienți, fapt sesizat de con
sumatorul Maroși Alexandru, con
ducerea T.A.P.L. Petroșani 
formează : 
sesizat de ziarul „Steagul 
se constată că nu barmana 
Elisabeta s-a dedat la această fap
tă condamnabilă ci Steanță Feli
cia. Eroarea de nume se datorește 
faptului că lucrurile s-au petrecut

„Cercetîndu-se
ne in- 

cazul 
roșu" 

Laszlo

primit
în schimbul barmanei Laszlo, care 
de fapt încă nu începuse servitul, 
întrucît în butoiul cu bere pus în 
vînzare de barmana Steanță Feli
cia mai era o cantitate de bere, 
care urma să fie vîndută de a- 
ceeași barmartă.

Pe baza cercetărilor întreprinse 
în urma articolului publicat vino 
vata și-a primit pedeapsa, desfă~ 
cîndu-i-se contractul de muncă.

Conducerea T.A.P.L. Petroșani 
a primit ca un ajutor articolul pu
blicat și asigură ziarul că va lua 
cele mai severe măsuri împotriva 
acelor salariați care se abat de 
la regulile comerțului socialist".

A N UNȚ
*********************** ♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
♦*♦♦♦♦
♦ In conformitate cu recenta
X hotărîre a partidului și guver-
X nului privind creșterea salarii-
♦ lor unor categorii de oamenii
♦ ai muncii precum și reducerea
X prețului de vînzare cu amănun-
X tul la unele bunuri de consum
♦ și a unor tarife începînd cu 15
X august 1961 facturarea ener-
X giel electrice consumate pentru
♦ iluminat și ulitizări casnice se
•» face pe baza unui tarif monom,
♦ pe tranșe, stabilit astfel:

0,50 lei/kWh.
0,30 lei kWh.

tranșa I
— tranșa II
Mărimea tranșei l-a va fi e- 

gală cu 6 kWh/cameră și lună 
în lunile de vară — aprilie— 
septembrie — și 12 kWh/came- 
ră și lună în lunile de iarnă — 
octombrie—martie, restul con-

♦*♦*♦
♦
♦
♦
♦♦ ---------- -------
X sumului de energie electrică ce
♦ depășește tranșa I-a formează
♦ tranșa li cu tarif de 0,30 

, X lei/kWh.♦ La stabilirea tranșei I-a se 
vor lua în considerare numai 
camerele de locuit.

In cazul tarifării energiei e- 
lectrice după sistemul „pau- 
șal“ defalcarea pe tranșe șe 
va face ca și în cazul existării 

fixîndu-se mărirea
■»
♦♦ cdntorului.....................
X Iranșei I-a în funcție de numă-
♦ rul camerelor de locuit. Mări-
♦

mea tranșei 
cu diferența 
tal stabilit 
sumul tranșei I-a.

♦♦♦♦♦ ♦
а ІЬа va fi egală J 
între consumul to- ♦ 
îr> paușal și con- >

♦
In conformitate cu prevede- ♦

♦♦* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

rile hotărîrilor se înțeleg 
drept camere de locuit, came
re care servesc pentru locuit 
sau care pot primi această des
tinație, adică atît camere de lo
cuit cît și camere de trecere 
(holuri și camere pentru per
sonalul de serviciu).

Incepînd cu 26 august 1961 
organele Г.С.О. se vor prezenta 
la abonați pentru completarea 
declarațiilor prevăzute 
strucțiumile de facturare 
gliei după noul tarif.

Abonații găsiți lipsă 
miciliu sînt invitați a 

zenta la sediul unităților I.C.O. 
pentru completarea declarații
lor și depunerea lor în cutia 
specială instalată pe panoul cu 
afișarea noilor tarife.

Necompletarea și nedepune- 
rea în termen a declarațiilor a- 
trage în mod automat amina- 
rea dreptului de reducere de ta
rif, întregul consum urmînd a 
fi facturat cu tariful tranșei 
adică 0,50 lei/kWh.

Termenul de complectare 
depunerea declarațiilor este 
august 1961.
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STEAGUL ROȘU

Dezbaterile din sesiunea specială 
a Adunării Generale a 0. N. U.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
Ședința din după-amiazai zi

lei de 25 august a' sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a 
O.N.U. a început prin discuta
rea raportului Comitetului de 
verificare a dteplinelor puteri ale 
delegaților, creat la începutul 
sesiunii. La fel ca și în anii 
precedenți, sub presiunea State
lor Unite, Comitetul a recunos
cut „împuternicirile" ciankaișis- 
tului și a încercat să pună la 
îndoială drepturile delegației 
Republicii Populare Ungare. Lu- 
înd cuvîntul pe marginea ra
portului, reprezentanții Guineei, 
Birmanieî, Indoneziei, Uniunii 
Sovietice, Ceylonului, Cehoslova
ciei', Poloniei, Irakului, Indiei, 
R.A.U., Somaliei, Albaniei, Ne
palului, Sudanului, Republicii 
Mali, au condamnat aceste ho- 
tărîri nejuste care împiedică ac
tivitatea efectivă a O.N.U. De
legații țărilor socialiste și-au 
exprimat, de asemenea, dezacor
dul față de faptul că Comitetul 
nu a contestat „împuternicirile" 
grupului de persoane care nu re
prezintă Laoșul, ci pe rebelii ca
re luptă împotriva guvernului 
laoțian legal.

Z, V. Mironova, membră a 
delegației sovietice, a declarat 
că Uniunea Sovietică protestea
ză categoric împotriva faptului 
că pînă în prezent locul ce a- 
parține Republicii Populare Chi
neze este ocupat de persoane 
particulare care nu reprezintă 
pe nimeni. Este îndeobște cunos
cut, a spus ea, că răspunderea 
pentru acest fapt revine S.U.A.

care, exercitînd presiuni asupra 
țărilor dependente die ele, împie
dică restabilirea drepturilor le
gale ale poporului chinez în or
ganizația internațională. Această 
situație îngreunează serios acti
vitatea O.N.U., împiedică regle
mentarea importantelor probleme 
internaționale.

Delegația sovietică, a spus în 
continuare Mironova, protestea
ză hotărît împotriva încercării 
infame a delegației S.U.A. de a 
pune la îndoială împuternicirile 
delegației Republicii Populare 
Ungare. Delegația sovietică nu 
este de acord cu faptul că locul 
Laosului în O.N.U. este ocupat 
de un grup de reprezentanți ai 
rebelilor care luptă împotriva 
guvernului legal al acestei țări. 
Delegați ai Laosului nu pot fi 
decît reprezentanții guvernului! 
legal condus de prințul Suvanna 
Fumma.

Apoi a fost reluată discuția 
asupra problemei agresiunii 
franceze împotriva Tunisiei.

Delegatul Nepalului, Koirala 
și al Ciprului Rossides, au ce
rut delegaților la Adunarea Ge
nerală să adopte proiectul de re
zoluție al celor 32 de țări, ale 
cărui coautoare sînt- și delega
țiile lor. Reprezentantul Salva
dorului, s-a limitat să exprime 
speranța că vor avea loc trata
tive între Tunisia și Franța.

Delegații Bulgariei și Unga
riei au demascat — citînd nume
roase fapte — uneltirile impe
rialiștilor care folosesc cele mai 
odioase mijloace în lupta împo
triva popoarelor care se elibe
rează.

Alimente dăruite 
de poporul sovietic 
refugiaților algerieni
TUNIS 26 (Agerpres). TASS 

transmite :
In portul Tunis a sosit nava 

sovietică „Șahtî" care a adlus 
3.000 tone grîu și 250 tone ma
zăre 
le-a 
ților 
avut
monia 
vietic 
rienî.

pe care poporul sovietic 
dăruit refugiaților și răni- 
algerieni. La 25 august a 
loc pe bordul navei cere- 

predării acestui dar so- 
unor reprezentanți alge-

---- o----

Cel de-al Vll-lea Congres 
extraordinar al P. C.

din Indonezia
DJAKARTA 26 (Agerpres’).
C.C. al P.C. din Indonezia a 

anunțat la 25 august că în pri
mele 
avea 
greș 
care
statutul partidului.

luni ale anului viitor va 
loc cel de-al VH-lea Con- 
extraordinar al partidului, 
va aproba modificările în

—o

Cuvîntarea maiorului Gherman Titov 
la televiziunea din Moscova

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

„Sîntem convinși de victorie"
Declarația președintelui Burghiba

președintele Burghiba a decla
rat : „Am îndeplinit hotărîrea 
Consiliului de Securitate și am 
ordonat încetarea focului, con- 
tînd pe reglementarea problemei 
pe căi diplomatice. Dacă Fran
ța va continua să ignoreze or
ganizațiile internaționale, noi nu 
vom ezita să reîncepem lupta 
armată deoarece sîntem convinși 
de victorie".

Exprimîndiu-și speranța că A- 
dunarea Generală va aproba re
zoluția în problema Bizertei, fa
vorabilă Tunisiei, președintele a 
continuat: problema discutată 
la O.N.U. depășește cadrul Tu
nisiei. Aceasta este o problemă 
a tuturor popoarelor care luptă 
pentru întărirea independenței 
lor. Ea este o încercare pentru 
o organizație internațională.

TUNIS 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 25 august 

In orașul Medenin, președintele 
Burghiba a declarat că deși tru
pele franceze continuă și acum 
șă ocupe unele regiuni din nor
dul și sudul țării, evacuarea tu
turor trupelor franceze din Tu
nisia este inevitabilă.

Referindu-se la examinarea 
problemei Bizertei în O.N.U.,

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

Derută la Washington
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Nota adresată de guvernul so

vietic guvernului S.U.A., în care 
U.R.S.S. insistă ca guvernul ame
rican să ia măsuri eficiente pen
tru încetarea acțiunilor ilegale și 
provocatoare ale R.F. Germane în 
Berlinul occidental a fost primita 
cu enervare la Washington, unde 

se întrețină în mod 
atmosferă de isterie

că S.U.A., 
abuzat de 

din Berlinul

/ 1 " ■ ■

Opinia publică cere retragerea 
Iranului din C.E.N.T.O.
BEIRUT 26 (Agerpres).

Ziarul „Ad-Dunya Al-Djadid“ 
scrie că documentele publicatei 
in Uniunea Sovietică cu privire 
la planurile C.E.N.T.O. care pre
văd transformarea printr-uni 
bombardament atomic a Iranu
lui de nord într-o „zonă moar
tă", au avut un larg ecou în cer
curile naționale iraniene. Opinia 
publică iraniană, scrie ziarul, a 
primit această știre cu multă 
neliniște și indignare. Comen- 
tînd acest plan diabolic, opinia 
publică consideră că el repre
zintă un act criminal de sinu
cidere și cere retragerea ime
diată a Iranului din C.E.N.T.O.

continuă să 
artificial o 
războinică.

Demascarea faptului 
Anglia ji Franța au 
coridoarele aeriene
occidental a provocat nervozitate 
în cercurile oficiale de la Washing
ton. Avertismentul calm al Uniu
nii Sovietice împotriva acestei 
practici a nimerit la țintă.

Susținînd că „acuzațiile și afir
mațiile" conținute în notă „nu tre
buie luate în serios", Casa Albă 
apreciază în declarația dată publi
cității la 24 august, avertismentul 
sovietic drept... o „amenințare cu 
agresiunea".

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In seara zilei de 25 august, 
la postul de televiziune din Mos
cova a luat cuvîntul pilotul cos
monaut maiorul Gherman Titov, 
Erou al Uniunii Sovietice, care 

•a răspuns la numeroase între- 
I bări sosite la studioul de tele
viziune din partea cetățenilor 
sovietici.

Cosmonautul a spus că șede
rea sa în staționar sub obser- 

’ vație medicală a luat sfîrșit și 
că totul s-a dovedit a fi nor
mal. Șederea în Cosmos n-a pri
cinuit nici o modificare în orga
nismul meu, a spus el.

Titov a arătat că i s-a înti
părit în memorie ziua cînd a 
fost numit comandant al navei 
cosmice „Vostok-2“. Zborul cos
mic este o încununare a unei 
intense munci de pregătire, a 
spus el. In zilele dinaintea de
colării navei „Vostok-2“ eram 
cuprins de un mare elan.

Cosmonautul a 
din primele clipe 
său zbor 
dte succes, 
început să 
mînt, își 
exclamat involuntar: „Am por
nit, dragă !"

Maiorul Titov a amintit că a- 
tunci cînd 
scris pe 
foarte interesant si' 
mîntul prin iluminatoare. Ima
ginile se succediau vertiginos, se 
vedeau ba nori, ba cîmpii, ba 
păduri, și totul apărea ca în- 
fr-un caleidoscop.

Cînd a intervenit- starea 
imponderabilitate, a spus Titov, 
mi s-a părut că m-am întors cu 
picioarele în sus. Nu știu de ce 
mi se părea că aparatele din ca
bina navei îmi atîrnă deasupra 
capului.

Din Cosmos pămîntul se vede 
foarte frumos. El este parcă în
conjurat de o aureolă albastră, 
a spus Titov. Primul lucru care 
te frapează este cerul negru șî 
stelele foarte strălucitoare. La 
orizont pămîntul se vede alb, 
iar atmosfera lui are o culoare 
albăstruie. Din Cosmos am vă
zut zorile de 17 ori. Cînd încep 
zorile se vede mai întîi o fîșie 
îngustă de pămînt ca o mică se

t?

subliniat că 
ale istoricului 
ferm convins 

„Vostok-2“ a
a fost
Cînd
se dtepărteze de Pă- 

amintește Titov, am

nava cosmică s-a în- 
orbita stabilită, era.

observe Pă:

de

ceră purpurie ca un corn de 
lună.

După ce a arătat că a supor
tat normal starea de impondera
bilitate, Titov a povestit cum se 
comportă unele obiecte în aces
te condiții.

Telespectatorilor li s-au ară
tat notele din jurnalul de bord 
al navei cosmice pe care maio
rul Titov le-a scris în timpul 
zborului' său. Cosmonautul a 
comparat senzațiile pe care le-a 
încercat în timpul zborului cu 
„Vostok-2“ cu senzațiile pe ca
re i le-au lăsat primele zboruri 
cu avionul. El a subliniat că 
nava cosmică poate fi manevra
tă aproape tot atît de ușor ca 
și un avion cu reacție. „Vos- 
tok-2“ a putut fi dirijată înțprice 
direcție, a spus cosmonautul

Titov a spus că în timpul э- 
rului a avut cu el 25 df; t 
grafii ale sale pe care îrt? 
mos le-a semnat. Cînd s-a îna
poiat pe Pămînt a dăruit aceste 
fotografii constructorului princi
pal și altor persoane care au lu
crat la pregătirea zborului cos
mic.

Titov a arătat creionul cu ca
re a făcut note în Cosmos, ex- 
ponometrul și ceasul de mînă 
pe care le-a avut în timpul zbo
rului. Au fost prezentate, de a- 
semenea, două tuburi în care 
s-a aflat hrana cosmonautului. 
Titov a spus că fiecare tub con
ține 150 grame de materii nu
tritive și că pentru un prînz sînt 
suficiente trei tuburi.

Răspunzînd lă o întrebare, 
maiorul Titov a menționat că 
pentru a deveni cosmonaut tre
buie să ai o sănătate bună, o 
înaltă pregătire fizică și cunoș
tințe temeinice în diferite dome
nii, deoarece tehnica rachetelor 
este complexă.

Maiorul Titov a mulțumit cor
dial constructorilor navei cosml-. 
ce „Vostok-2" pentru minunat^’ 
lor muncă și le-a urat noi so - 
cese în dezvoltarea tehnicii so
vietice a rachetelor.

..r

Planuri împotriva păcii

DAMASC 26 (Agerpres).
Publicând declarația agenției 

TASS cu privire la planurile agre
sive ale pactului militar C.E.N.T.O. 
ziarul „Al-Ayam“ subliniază că 
documentele secrete ale C.E.N.T.O. 
dezvăluie planurile cercurilor con
ducătoare americane împotriva 
păcii. Aceste documente, scrie 
ziarul, arată adevărul despre „ca
racterul defensiv- al blocurilor 
militare de tipul N. A. T. O.; 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O., demas
că planurile criminale ale cercu
rilor agresive imperialiste de dez
lănțuire a unui război atomic; dis
prețul lor față de aliați și de ță
rile neutre.

Băștinași din t /” • 1 • 7

Atunci votul lor va fi liber 
relei pe care nu 
le puteți citi fiindcă, din prea 
multă „grijă"- pentru ridicarea ni
velului vostru cultural, „părinții" 
voștri nedoriți, colonialiștii bel
gieni, au ținut să vă lase în bez
na neștiinței de cartei radioul pe 
care nu-l aveți că doar un ase
menea lux, zic colonialiștii, nu-i 
de nasul vostru, au adus o veste 
care o să vă umple inimile, ce 
tînjesc după libertate, de o mare 
bucurie. Stăpînii care v-au asu
prit de atîta vreme, vă fac un 
-„favor“- unic în viață. Vouă care 
trăiți de veacuri pe aceste melea
guri, „milostivul" tutore s-a în
durat să vă facă marele hatîr de 
a vă lăsa să votați la alegerile 
ce vor avea loc în septembrie.

— Să-i lăsăm să voteze ? Gra
vă greșeală, domnule. Unde s-a . 
mai pomenit să voteze un asuprit 
pe stăpînul cel-' jefuiește fără 
milă ? Speriați colonialiștii bel
gieni au început să deie din colț 
în colț. Tedma a început să le 
provoace insomnie. Apoi s-au mai 
liniștit.

— Nu-i nimic. O vom învîrti

în așa fel încît nici un băștinaș 
să nu poată vota liber — au 
găsit soluția colonialiștii.

— Dar de se vor isca nemul
țumiri ce ne facem ? — întrebau 
cu teamă cei mai puțin opti
miști.

— Cum ce l Avem armată ? 
Avem. E înarmată pînă în dinți ?
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

NOTĂ EXTERNĂ
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Este. Atunci începem „campania 
electorală." sub oblăduirea ei.

...Luptele electorale au început. 
Odată cu ele s-a intensificat și 
mișcarea de eliberare a băștinași
lor din Ruanda-Urundi. Tixite de 
parașutiști, elicopterele și avioa
nele zboară neîncetat deasuprU 
centrelor populate trăgînd asupra 
manifestanfilor. Tulburările se în
tind însă în întreaga țară. Pe 
valea fluviului Moogo ele au luat 
proporții de masă. Cu tot arma- 
mențul lor modern, în inimile 
colonialiștilor a pătruns teama. Se

tem pînă și de 
umbra lor. In 

••• fața ochilor lor 
înspăimîntați ori

ce băștinaș capătă proporții de 
uriaș ce stă gata să-i strivească 
pe stăpînii nedoriți. Dar cum să 
renunțe la un teritoriu bogat, la 
băștinașii pe care i-au jefuit fără 
milă ? Preferă să înece în sînge 
orice nemulțumire. Apropierea 
chiar și a unui singur băștinaș de 
întăriturile lor îi umple de spai
mă și încep să tragă înnebuniți, 
fără somație.

In Ruanda-Urundi luptele e- 
lectorale abia au început dar ele 
s-au soldat deja cu 100 de morți 
și 500 de răniți. Alegerile la a- 
dăpostul baionetelor, tunurilor, a 
elicopterelor și avioanelor nu ex
primă însă voința de libertate a 
băștinașilor din Ruanda-Urun
di, botărîrea lor fermă de 
a scutura pentru totdeauna lanțul 
robiei coloniale. Vremea eliberă
rii însă nu este departe și vrînd- 
nevrînd, colonialiștii vor fi ne- 
voîți să-și ia tălpășița. Atunci și 
băștinașii din Ruanda-Urundi vor 
vota liberi pentru fericire, pentru 
înflorirea patriei lor de veacuri 
asuprită.

PROGRAM DE RADIO
28 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Tinerețea ne e dragă, 10.08 Cîn- 
tece și jocuri populare romînești, 
11,03 Fragmente din opera „Wil
helm Tell“ de Rossini, 12,15 Din 
povestirile scriitoarei Lucia De
metrius, 13,05 Prelucrări de fol
clor de Mircea Chiriac, 14,00 Mu
zică ușoară, 15,30 Concert de 
muzică din operete, 17,30 Roza 
vînturilor, 18,00 Program de 
valsuri, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,00 
Almanah științific, 20,50 Tribu
na Radio, 21,35 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor. PROGRA
MUL’ II. 12,40 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 13,20 
Concert de prînz, 14,30 Orches
tre și soliști dte muzică popu
lară romînească, 15,00 Arii din 
opera „Ruslan și Ludmila" de 
Glinka, 15,35 Soliști de muzică 
ușoară, 16,30 Vorbește Mosco
va ! 17,35 Muzică populară din 
R. P. Bulgaria, 18,05 Muzică 
din operetele lui Lehar, 19,40 Cu 
cîntecUl și jocul pe meleaguri 
dobrogene, 20,40 Program de 
canțonete, 21,30 Lecturi la ce
rerea ascultătorilor.

—o----

D. GRI ȘAN

CINEMATOGRAFE
28 august

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE: Bufonul regelui; AL. 
SAHIA: Fii atentă, bunicuțo; 
PETRILA: Moment periculos; 
ANINOASA: Romeo. Julieta și 
întunericul; CRIVIDIA: Soldați 
fără uniformă; LUPENI : Foto
grafia pierdută.
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