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La exploatării miniere Realizări de seamă în 
ale Văii Jiului

producției și productivității ^muncii
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Minerii dini Valea Jiului niu 
și-au dezmințit hărnicia mici 
în luna august cînid au obți
nut noi și importante succese 
în întrecerea socialistă. Bilan
țul încheiat arată că pe între
gul bazin carbonifer planul 
lunar a fost depășit cu 7.619 
tone de cărbune cocsificabil și 
energetic. Sporul de producție 
obținut se datorește aplicării 
pe scară largă a metodelor a- 
vansate de muncă, < 
nivelului de mecanizare, aten
ției acordate ridicării tuturor 
brigăzilor de mineri la nive
lul îndeplinirii sarcinilor de 
plan. Și de această dată, cele 
mai mari realizări le-au dobîn- 
djt minerii de la Uricani care 
■Wț extras peste planul lunii 

ongust 4000 tone cărbune coc
sificabil. La rîndul lor, mine
rii de la Petrila au dat pește 

' sarcinile de plan 803 tone de 
: cărbune.
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La cea mai mare mină
Colectivul minei Lupeni, cea 

mai mare exploatare de cărbune 
cocsificării din tară, și-a îmbu
nătățit simțitor activitatea eco
nomică în ultima vreme. O bună 
parte dintre sectoarele exploa
tării sînt cu planul îndeplinit și, 
depășit. Aceasta a permis ca mi
na Lupeni să realizeze în luna 
august un plus de 1405 tone de 
cărbune. Numai din abatajele de 
mare productivitate ale -sectoru
lui III au fost extrase în acest 
timp 3259 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. De asemenea, 
.colectivul sectorului 1 a

La munte

1

Mai multe cărți

Echipa de lă
cătuși K' condusă 
de Terentică Nî- 
colae de la ate

lierul de întreți
nere al exploa
tării miniere Pe
trila, este cunos
cută de întregul 
colectiv al ate
lierului prin re- 
zultatele frumoa
se pe care le ob
ține in muncă 
In prezent a- 
ceastă echip^ lu
crează la asam
blarea unei co
livii cu două e- 
taje. IN CLI
ȘEU : Șeful de 
echipă Terentică 
Nicolae împreună 
cu ortacii săi în 
timpul lucrului.

--------- O

iff . 5O
&

Llnifăți comerciale de deservire 
exemplară

Directivele congresului al III- 
lea al P.M.R. prevăd ca pînă în 
anul 1965 volumul mărfurilor vîtr 
dute populației să se dubleze față 
de realizările anului 1959. Pentru 
îndeplinirea acestei sarcini, este 
necesar să se asigure o creștere 
importantă a productivității mun
cii lucrătorilor din comerț. In sco
pul sporirii capacității de prezen
tare și desfacere ă unităților co
merciale din Valea Jiului, condu
cerea O.C.L. Produse Industriale 
Petroșani a înființat în orașul Pe
troșani __ 2L cu dese.vire

Proletari din toate țările, uniți- f^une<joara Deva
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• Peste 6000 tone de cărbune cocsificabil în plus
Toate sectoarele minei Lonea cu planul în
deplinit
Randament mediu pe bazin de 1,099 tone pe 
post
Mina Uricani — fruntașă pe bazin

căr-
e
livrat peste plan 1221 tone 
bune de bună calitate.

Brigăzile minerilor Spînu 
tru, Lukacs Andrei, Feher 
sile, Sfitlic loan și altele 
situat .în primele rînduri ale în
trecerii avînd extrase peste plan 
sute de tone cărbune de bună 
calitate.

Pe-
Va- 

s-au

Sporesc randamentele
In întrecerea socialistă, mine

rii Văii Jiului și-au luat' anga
jamentul ca odată cu extracția 
de cărbune de calitate bună să 
sporească continuu productivita
tea muncii.

In cursul lunii august produc
tivitatea muncii, exprimată în 
tone pe post, a crescut în me
die pe întregul bazin carbonifer 
la 1,099 tone cărbune. Creșteri 
însemnate au înregistrat mine
rii de la Uricani care au ajuns 
Ia o productivitate ’ cu .circa 1,3 
Ia sută mai. mare față de cea 
planificată. îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în abataje a per
mis minerilor de Га ’Petrila’ să 
lucreze în prezent cu o produc
tivitate de 1,202 tone cărbune pe 
post Rezultatp asemănătoare au 
obținut in direcția sporirii ran
damentelor și colectivele minelor 
Lupeni și Vulcan.

exemplară : magazinul nr. 1 textile 
Petroșani și magazinul nr. 10 tri
cotaje Petroșani.

Desigur că alegerea acestor două 
magazine ca unități cu deservire 
exemplară a fost bine făcută, ele 
fiind încadrate cu personal cores
punzător și fruntaș.

Ar fi de dorit ca tot mai multe 
magazine de produse industriale 
din Valea Jiului, urmînd exemplul 
celor două unități, să devină uni
tăți model. în deservirea consuma
torilor, contribuind prin aceasta la 
ridicarea comerțului socialist pe 
□ treaptă nouă.

Sîmbătă
2 septembrie 
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Cînd se lucrează ritmic
Minerii din sectoarele produc- 

live ale exploatării Lonea au 
căpătat o bogată experiență în 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan Ia extracția cărbunelui1. 
Acest lucru a reieșit în evidență 
și în luna august cînd toate sec
toarele minei au raportat înde
plinirea și depășirea planului la 
cărbune. In fruntea întrecerii 
socialiste s-a situat colectivul 
sectorului I care a extras peste 
prevederile planului aproape 
1000 tone de cărbune. La acest 
sector brigăzile de mineri con
duse de Berindtei Aurel, Farkaș 
loan și Bălănescu Emanoil au 
realizat randamente de peste 5 
tcne cărbune pe post.

Pe întreaga mină au fost ex
trase în luna august 2570 tone 
de cărbune energetic peste sar
cinile de plan prevăzute.
------ -=*=—

Prin muncă 
patriotică

ca-Cu cîtvâ timp în urmă, în 
drul unei adunări generale, ute- 
mjștii organizației din cadrul Spi
talului din Vulcan au fost chemați 
să facăr prin ' muncă patriotică con
ducta de alimentare cu apă pota
bilă deoarece vechea conductă nu 
mai era corespunzătoare.

Săpăturile au cerut multă voin
ță, mai ales că utemiștii au fost 
nevoiți să sape numai în piatră 
un canal adînc de 1 metru și lung 
de 182 metri.

Munca voluntară a adus econo
mii de peste 12.000 lei. Printre 
cei ce s au evidențiat se numără 
Bartoliș P., Polo R., Farkaș M., 
Balinț M., și alții din cadrul 
spitalului, cît și tînărul Șuțu Re
mus de la U.E.V.

ROVENȚA NICOLAE 
corespondent

In fiecare an sute de oameni ai 
muncii din localitățile Văii Jiu
lui își petrec concediul de odih
nă în stațiunile balneo-climaterice 
din cele mai pitorești locuri din 
țară. La Herculane s-au Pre
deal, Eforie sau Sinaia, pretutin
deni întîlnpști salariați din între
prinderile și instituțiile orașului 
no'stru, oameni care au plecat să 
se odihnească după un an de 
muncă rodnică.

In primul semestru al anului, 
aproape 2000 membri de sindi
cat din Valea Jiului au fost oas
peții stațiunilor de odihnă, iar în

In ultimii ani, cartea pătrunde 
tot mai mult în fiecare casă, în 
bibliotecile cluburilor și cămine
lor culturale. Dar parcă nici în- 
tr-un an nii au fost prevăzute 
atîtea fonduri pentru aproviziona
rea bibliotecilor cu diferite cărți 
ca în anul 1961. Dacă Jptalizăm 
numai fondurile alocate de condu
cerile celor 7 cluburi muncitorești 
din Valea Jiului pentru înzestrarea 
bibliotecilor cu cărți, obținem su
ma de peste 200.000 lei.

O grijă deosebită a manifestat 
în această privință consiliul de

ТйМа tctcgalici Ac pertlfl 
șl guvernamentale a R.P. Romîne 

in R. P. oiitMâ
Primirea caldă făcută solilor 

p&porufeu romîn de populația Budapestei

P.M.R., 
de Mi- 
Alexan- 
ai Bi-

P.M.R., 
de

R. P. Romîne la Buda-

BUDAPESTA 1. De la trimi
șii speciali Agerpres — C. Ră- 
ducanu și Șt. Deju:

Răspunzînd invitației Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și a 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, la 1 sep
tembrie a sosit la Budapesta de
legația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Guvernului Republicii Popu
lare Romîne condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne. Din delegație 
fac parte tovarășii Ion Gheor- 
gLe Maurer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
președintele Consiliului 
nîștri, Emil Bodnăraș și 
dru Moghioroș, membri 
roului Politic al C.C. al 
vicepreședinți ai Consiliului 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe Din 
delegație face parte, de aseme
nea, tov. Mihail Roșianu, mem
bru al C.C. al P.M.R., ambasa
dorul 
pesta

La 
naza 
romîni 
Karoly, membru al Biroului Po
litic al 
Istvan,
Prezidențial, Hollai Imre, șeful 
Secției Externe a. C.C. al 
PM.SU., Puja Frigyes, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Exter
ne al 
tori ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși ogmenî ăi 
muncii A. fost de asemenea pre- 

.zent Mihail Roșianu, ambasado
rul extraordinar și plenipoten 

țiar al R. R. Romîne la Buda
pesta. ,

La ora 11,20, trenul oficial in
tră în gara de Vest din Buda
pesta

In întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne au sosit tovarășii Istvan 
Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Populare 
Ungare, Jănos Kâdăr, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Ferenc Munnich, președin-

punctul de frontieră Lokos- 
în întîmpinarea oaspeților 

au sosit tovarășii Kiss

C.C. al P.M.S.U., Kristof 
secretar al Consiliului

R. P. Ungare, . conducă-

si ia mare
trimestrul III numărul celor pie- ? 
câți pînă în prezent la mare și ? 
munte a întrecut cifra celor pie- l 
câți în prima jumătate de an. In X 
lunile iulie, august și septembrie j 
a.c., 3818 oameni ai muncii din S 
Valea Jiului s-au odihnit ori se 
odihnesc și se tratează pentru a 
recăpăta noi forțe de muncă. t

De asemenea, în ultimul tri- < 
mestru al anului, 1490 de salariați \ 
precum și un număr însemnat de £ 
pensionari se vor recrea, își vor x 
reface sănătatea în stațiunile de ) 
la munte și litoral, bucurîndu-se > 
astfel de grija părintească ce le-o 
acordă partidul și guvernul.

conducere al clubului muncitoresc 
din Lupeni care a prevăzut să 
cumpere în acest an cărți în va
loare de 70.000 lei. De aseme
nea, pînă Ia sfîrșitul anului, oa
menii muncii din Vulcan vot avea 
la dispoziție cărți noi în valoare 
de 40.000 lei. Bine s-au orientat 
în aceasta direcție și conducerile 
cluburilor muncitorești din Petro
șani și Aninoasa care vor așeza în 
rafturile bibliotecilor lor, pînă la] 
fineie anului, cărți în valoare de ? 
mai bine de 62.000 lei. \ 

I

tele Guvernului Rmpluționar Mun
citoresc Țărănesc^*Ungar, membri 
ai Comitetului Central al P.M.S.U., 
ai Prezidiului și ai guvernului, 
și alte persoane oficiale.

La gară au fost prezepți de 
asemenea șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în R.P. Ungară, 
membri ai corpului diplomatic, 
personalul Ambasadei R.P. Romî
ne, ziariști ungari și străini.

Trenul se oprește în fața pero
nului. Coboară tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne.

Tovarășii Istvan Dobi, Jănos 
Kâdăr, Ferenc Munnich și Endre 
Sik, ministrul Afacerilor Externe, 
îi salută cu căldură pe oaspeți. 
Oamenii muncii aflați în gară în- 
tîmpină cu puternice urale pe solii 
poporului romîn.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej primește raportul comandan
tului companiei de onoare alinia
tă pe peron. Răsună acordurile 
solemne ale Imnurilor de Stat ale 
R.P. Romîne și R.P. Ungare în 
care timp se trag 21 salve de tun.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej însoțit de tovarășii Istvan Po- 
bi și Jănos Kâdăr trece în revis
tă compania de onoare.

Inalților oaspeți le sînt apoi 
prezentați conducătorii de partid și 
de stat, precum și șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bpdapesta. 
Un grup de pionieri înmînează 
buchete de flori membrilor dele
gației romîne.

Tovarășul Jânos Kâdăr a rostit 
apoi 6 cuvîntare de bun venit. A 
răspuns tovarășul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej. Cuvîntările. au fost 
ascultate cu mare atenție și subli
niate în repetate rînduri de ou- 
ternice aplauze.

Conducătorii romîni și ungari 
iau loc apoi în mașini deschise și 
trecînd pe bulevardul Lenin și pe 
alte artere principale ale Budapestei 
.îmbrăcate în haine de sărbătoare, 
se îndreaptă spre reședința dele
gației R.P. Romîne. Pe tot par
cursul, zeci de mii de locuitori ai 
Budapestei s-au adunat să salute 
pe oaspeții romîni. Membrii de
legației de partid și guvernamen
tale au fost întîmpinați cu aplauze, 
cu ovații.

Citiți în pag. IV-a:
Cuvîntările rostite de tovai- 

rășii Janos Kâdăr și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sosirea în 
Budapesta.

Instrumente ti ethl parat 
penița lormailile artistice

Toate consiliile de conducere 
ale cluburilor muncitorești din 
Valea Jiului au prevăzut în bu
getul pe 1961 fonduri pentru îm
bunătățirea activității cultural-ar- 
tistice. In bugetul clubului mun
citoresc din Lupeni, spre exemplu, 
s-au planificat 187.773 lei numai 
pentru înzestrarea formațiilor ar
tistice cu diferite instrumente și 
echipament, din care o bună par- 
te au și fost date în folosința ar
tiștilor amatori.

Numeroase instrumente și im
portante cantități de echipament 
cultural vor îmbogăți cluburile din 
Vulcan, Aninoasa, Petrila, Petro
șani și Lonea care și-au planificat 
intre 24.000—87.000 lei pentru 
acest scop. In 1961, cluburile 
muncitorești din Valea Jiului vor 
cheltui în total 415.273 lei pentru 
procurarea de instrumente și echi
pament, iar alte 164.000 lei se 
vor cheltui cu organizarea de ma
nifestări culturale și conferințe 
etc.

PM.SU
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Așa-i cînd e prea multă 
liniște

teț Ioan, ți probabil 
de alți cumpărători 
ziua respectivă, a făcut 
excepție de la această 
regulă. A despachetat-o 
omul frumos ți în loc 
să-І producă apă în gu
ră, la lovit cu un miros 
de mai, mai 'să-i vină 
rău. Mănîncă Ioane brîn
ză dacă poți și-a spus în 
gînd Coteț loan. Apoi a 
împachetat din nou brîn
za și hai cu ea la. Sane
pid.

— N-ai nici o grijă

Frumos e magazinul nr. 
4 din Petroșani, iar în

I ceea ce privește aprovi
zionarea are tot се-ți do
rește inima. Are și vîn- 
zători destoinici de nu te 
plictisești stînd la coadă 
așteptînd să fii servit. 
Pagubă însă că uneori 
vînzătoarea de la raio
nul mezeluri și brînzeturi 
își pune destoinicia nu în 
slujba mulțumirii cumpă
rătorilor ci îi nemulțu
mește. Așa a făcut și în 
ziua de 29 august. Intră 
un cumpărător în maga- ’ că facem noi control și 

" zin, pe nume Coteț Ioan, 
și cere omul niște brînză 
telemea. Vînzătoarea îl 
servește prompt și conș
tiincios. Cu marfa frumos 
ambalată, ajunge cumpă
rătorul acasă. După 
se știe, brînza, ca ori 
aliment, se cumpără 
ttu a fi mîncată. 
brînză cumpărată de

cum 
care 
pen- 
Dar 
Со

luăm măsuri l-au conso
lat tovarășii de acolo.

Omul a plecat liniștit 
acasă, iar vînzătoarea îsi 
vede și ea liniștită de 
treburi, vînzînd în conti
nuare brînză alterată. A- 
ceasta fiindcă și cei de 
la Sanepid stau liniștiți. 
Așa-i cînd e prea multă 
liniște.
- —3.----- ~ —
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• Patronul către muncitorul 

concediat:
— Am auzit că te-ai lăudat că 

moartea mea ai să vii la ci
că să scuipi pe mormântul

după 
mitir 
meu.

— Nu fiți neliniștit, domnule. 
'Em personal nu voi face acest lu
cru. Nu-mi place să stau la coa
dă.

• Milionarul bolnav către me
dicul său ;

— Dragă prietene* am hotărit 
să пи-ți plătesc onorariu pentru vi
zite. In loc de asta te-ат trecut 
în testamentul meu. Vei primi o 
sumă importantă după moartea 
mea. Iți convine ?

— Desigur. Numai că te rog fi 
rețeta, 
modi-

„Nu intrați, dini răi", hoții au in
trat și au operat in voie. La ieșire, 
ei adăugară pe tăbliță următoa
rele :

„Nu calomniați aceste minunate 
animale".

• Reclama întreprinderii de pom
pe funebre „Cavonia" din Alaba
ma (S.U.A.):

„De ce să vă mai luptați cu 
viața cînd doi vă putem înmor
mânta cu cinste incepînd de la 15 
dolari? Cu~prețuri modeste vă pu
teți asigura cel mai frumos loc de 
veci, cu vedere spre mare. Li
niște garantată. Duminicile orches
tra noastră interpretează cele mai 
frumoase corale".
_  __ O---

In ajutorul fotografului amator
Un subiect prețuit de turistul fotograf amator 

este muntele. Spectaculos la prima vedere, chiar 
și prin vizorul .aparatului, muntele nu este totuși 
ușor de fotografiat. Mai bine zis, fotografiile bune 
nu se realizează lesne. De cele mai multe ori, a- 
matorul are surpriza să vadă că un munte cu ver- 
sanții prăpăstioși, aproape verticali, apare în ima
ginea fotografiei ca un tăpșan ușor înclinat. Cau
za ? Aparatul de fotografiat nu a fost ținut drept 
— cu axul obiectivului orizontal — ci a fost ri
dicat către vîrful muntelui și imaginea s-a „răs
turnat".

De aici reiese prima regulă de care trebuie să 
se țină seama: pentru a obține o imagine con
formă cu realitatea, muntele nu trebuie fotografiat 
dte la poalele lui, ci de la o distanță care permite 
încadrarea fără a înclina aparatul. De preferat un 
Iote de stație pe o înălțime vecină la nivelul alti
tudinii medii a subiectului.

Aceeași problemă — a redării pantei — o pun 
și văile. In general evitați să fotografiați d,e pe 
un fund de vale către deal și căutați un loc potri
vit pe unul din versanți.

In toate cazurile, pentru a imprima fotografiei 
adîncimea reliefului, căutați să aveți lumina din- 
tr-o parte, chiar puțin din față, iar subiectul să nu 
apară în prim plan. Acest prim plan poate fi con
stituit de un pom izolat, de cîteva stînci sau de 
tovarășii care s-au oprit să admire peisajul.

Atenție la punerea la punct, 
pentru ca și primul și ultimul 
plan să fie clare! Lucrați deci 
cu o diafragmă cît mai închisă 
și controlați tabela cîmpului de 
prpfunzime! Dacă aveți îndoieli 
urmăriți să aveți clar primul 
plan, mai ales dacă este consti
tuit de persoane.

Clădirea ma
rc și impună
toare din clișeu 
s-a construit pe 
vremea cînd cei 
mu'ți și asupriți 
trăiau în co
cioabe. La înăl
țarea ei a curs 
mult sînge, su
doare 
crimi. 
treaga 
huzurea 
numai un 
gur 
mai 
ploatator și Je
fuitor al țării, 
regele. Aceasta 
a 
In 
în 
clădiri impună
toare 

oamenii 
Castelul 
paterului a fost 
transformat îm 
muzeu și e vi
zitat de oame
nii muncii ve- 
niți la odih 
in Sinaia.

om. 
mare

fost odată, 
a mii noștri 

asemenea

și la
in în- 
clădire 

însă

■■ . ѵ й&й^ййй; *

№
о я-

<
„lj 1

Sfr-

trăiesc 
muncii, 

uzur-

Siberia

«Г® * ■ * 1

O

pămîntul marilor bogății
Teritoriul imens al Siberiei este 

străbătut de o bogată rețea de 
ape curgătoare — fluvii uriașe ca 
Obi, Irtîș, Ienisei, Lena. Cunoscute 
sînt și izvoarele Sldan, Angara, 
Iana, Indighirka, Kolîma.

De fiecare din aceste denumiri 
se leagă istoria unei hidrocentrale, 
mine de cărbuni, zăcămînt de mi
nerale sau a unui nesfîrșit masiv 
de păduri.

Obi face parte dintre cele mai 
) mari fluvii de pe glob. Suprafața 

bazinului său cuprinde un teritoriu 
j de cca. 3.000.000 km2. Aceasta îi

■ț.
printre cele
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— Păi nu vezi că păsările că
lătoare își iau deja zborul,

— Așa-i. Am uitat că unii fot
baliști migirează înainte de veni
rea toamnei.

— Ehei Mitică dragă, iată că 
a sosit și toamna.

— Fugi de aici Costică, mai 
este un pic pînă atunci.

O S C O P
• R. P. Chineză ocupă primul 

loc în lume în ce privește exploa
tarea wolframului și a stibiului.

• Astăzi Uniunea Sovietică deți
ne o rezervă de cărbune de 8,670 
miliarde tone, care reprezintă mai 
mult de jumătate din toate rezer
vele de cărbune din lume.

bun și înapoiază-mi puțin 
Am de făcut în ea o mică 
ficare. r

* Dragă Miguel, îți pun 
blemă de perspicacitate, 
că membrii guvernului spaniol, in 
frunte cu Franco, se îmbarcă in
tr-un avion. Avionul are zece lo
curi. Franco se află pe locul 10. La 
exact 10 minute după decolare a- 
vionul se prăbușește. Cine se va 
salva ?

Spania.
• O casă din Bologna fu prădată 

în lipsa locatarilor ei. In ciuda tă
bliței de pe poartă cu inscripția ;

în patru rînduri
Obținînd în lunile care 

au trecut din anul 1961 
cel mai mare randament 
pe post, minerii de la U- 
ricani s-au situat pe pri
mul loc pe Valea Jiului în 
ceea ce privește producti
vitatea muncii.

Ca vîrstă mina voastră frate 
Cotată-i printre juitiorl 
Vorbind de productivitate 
In frunte-i si la seniori.

■ I

— Hai mai repede Anuță să 
dăm de bucluc cind vede cum ne

— N-ai nici o grijă Mărioară. 
Popa și Macșai.

— Ai dreptate că nu degeaba 
U.T.M. de control.

Or fi luat-o, dar pe asta nu 
gfar e mai greu ca de la I.I.L. „6

ки se trezească cumva portarul ca 
„trudim- să facem economii.
Doar ne i-au apărarea tovarășii

au luat și caricatura de la postul

văd cum or s-o mai ia. Din 
August"-,

C A L E l D
• Manuscrisul celebrei opere a 

lui Nikolai Kopernik: „Despre 
rotația planetelor" a fost păstrat 
cîteva sute de ani în Cehoslovacia. 
Recent, prețiosul manuscris a fost 
oferit R.P. Polone. El va fi păs
trat în biblioteca „Jagellonă" din 
Cracovia.

• Unul din cele mai înalte ba
raje din lume a fost executat în 
anii puterii populare în China pe 
fluviul Huai. Lungimea barajului 
este de 558 m. iar înălțimea 88,24 
m., deci cu 1,05 m. mai înalt de- 
'cît vestitul baraj Barttlet din 
S.U.A.

• R.P. Polonă este a doua țară 
din lufae (după Mexic) în privința 
rezervelor minereurilor de sulf.

• Brazilia are o suprafață de
8.500.000 km. p. din care mai ș 
mult de jumătate nu este explo- < 
rată. In. statele braziliene Goyas $ 
și Matto Grosso există triburi' de î 
indieni care pînă în prezent n-au < 
avut încă legături cu albii. $

<

• Locuitorii din Sofia, capi
tala R. P. Bulgaria, au posibi
litatea să folosească ape terma
le d'irect de la sursă. In centrul 
orașului se află Baia minerală, 
iar în suburbane izvorul termal 
de la Gorna Bania, băile de la 
Ovcia Cupei, Kniajevo, Pancia- 
revo. Banchia etc. Proprietățile 
curative ale acestor ape nu sînt 
mai prejos decît cele ale apelor 
dm cele mai renumite stațiuni 
ale Europei.

oferă primul loc 
108.000 de ape, rîuri și fluvii ale 
U.R.S.S. Forța lui constă în uriașa 
rezervă de apă care depășește de
bitul Volgăi, Niprului, Donului, 
Valhovei și Svirei luate la un loc. 
Forța fluviului Obi poate face po
sibilă construirea de centrale elec
trice care pot da anual 
150.000.000.000 kWh de energie 
electrică, adică tot atît cît produc 
în prezent toate centralele electrice 
din Anglia și Franța.

Fluviile Siberiei alcătuiesc a- 
proximativ jumătate din potenția
lul resurselor hidroenergetice ale 
U.R.S.S. și pot da peste 
900.000.000.000 kWh de energie e- 
lectrică pe an. Numai resursele 
hidroenergetice din Siberia răsări
teană reprezintă 103.000.000 kW. 
ceea ce este echivalent cu resur
sele S.U.A., Canadei, Japoniei 
luate împreună.

In Siberia se găsesc peste 80 la 
sută din resursele de cărbune ale 
U.R.S.S., 90 la sută din rezervele 
de metale ușoare și nobile, 60 la su
tă din minereurile de fier, aur, 
platină, argint, diamante și diiiii- 
te pietre prețioase, cca. 70 la sută 
din suprafețele de păduri.

Siberia, cunoscută pînă nu de 
mult ca ținutul întinderilor fără 
Viață, se mîndrește astăzi cu ză
căminte de minereuri de fier, ca 
Abakanskaia Blagadați („munte 
de fier"), cu întinsele raioane bo
gate ale R.S.S.A. lakută și Trans
baikalia răsăriteană.

Siberia ocupă primul loc în 
U.R.S.S., în ceea ce privește rezer
vele de aur și mică, de importan
ță mondială. Aici se găsesc rezerve 
imense de zinc, plumb, cupru, 
materii prime chimice, grafit, azbest, 
materii prime pentru industria a- 
luminiului, fluorină, materiale de 
construcții.

Pe baza acestor resurse, în Si
beria a luat naștere o industrie 
puternică, care ocupă un loc din 
ce în ce mai important în economia 
națională a U.R.S.S.

Este suficient să amintim că nu
mai bazinul Kuzbass dă astăzi de 
două ori mai mult cărbune decît 
se extrăgea în întreaga Rusie înainte 
de revoluție.

Siberia cuprinde întinse tere
nuri agricole care se apreciază la 
cca. 80.000.000 ha. Treptat, Sibe
ria, devine un mare grînar al U- 
niunii Sovietice. In fiecare an sînt 
cucerite noi suprafețe, care pînă 

I în prezent nu produceau nimic.

• Valea Samban din munții 
Taibaik (R.P.D. Coreeană) este 
unul din cele rnai interesante 
obiective turistice. Aci sînt ne
numărate cascade și izvoare ca
re se transformă apoi în rîuri 
și pîrîuri. Iarna, valea Samban 
este un excelent loc pentru schi.

• Lacul Ober din R. P. Alba- / 
nia are o adîncime de 200 m . 
Pe malul său se află localitatea 
Pograde, centru turistic de sea
mă.
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Pe urmele unei hotărîri Scrisoare către redacțte
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Viata de partid
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Cu aproape două luni in urmă, 
intr-o adunare generală a orga
nizației de partid de la lecția 
construcții metalice de La Uzina 
de reparat utilaj minier Petroșani 
comuniștii au analizat felul în 
care colectivul de muncitori, teh- 
picieni și ingineri al secției se 
preocupă de îmbunătățirea calității 
producției.

Produsele pe care noi le li
vrăm exploatărilor miniere tre
buie să fie trainice, de calitate, să 
coste cit mai puțin — au spus 
mai mulți comu
niști. Nu putem fi 
nepăsători față de 
calitatea slabă a 
sudurii la stâlpii 
de abataj, la capu- 
rile de acționare și întindere ale 
transportoarelor și la cupele de 
elevator — a afirmat ing. Gudasz 
Iosif, șeful secției, precum și alți 
membri de partid.

Intr-adevăr, în secția construcții 
metalice au fost cazuri cînd unii 
sudori cum sînt tov. Făcăoaru 
Guță, Nicolaescu Ioana, Tănase 
Virginia și alții executau superfi
cial cordoanele de sudură la o 
serie de produse, lucru ce nu a- 
duce laude colectivului de la cons
trucții. Pentru a înlătura defi
ciențele semnalate și a întări răs- 
p&nderea fiecăruia față de cali
tatea muncii depuse, comuniștii 
au luat o hotărîre în această pri
vință, și-au propus să intensifice 
munca politică și organizatorică, 
să fie ei în fruntea celor care dau 
produse de calitate.

Trecînd la înfăptuirea iiotjri- 
rii luate în adunarea generală, 
biroul organizației a îndrumat 
conducerea administrativă a secției 
să dea o mai mare atenție calității 
produselor, să dovedească mai 
multă exigență față de activitatea 
maiștrilor. Biroul organizației de 
bază împreună cu aonducerea sec
ției au organizat o ședință de lu
cru cu maiștrii din toate schim
burile. Aici, maiștrii au fost în
drumați să stea mai mult în mi( 
locul muncitorilor, să le dea in
dicații asupra felului cum trebuie 
să muncească,, piesele și fiecare 
comandă în parte să fie executate 
conform desenului. O problemă 
larg dezbătută cu maiștrii a fost 
și aceea a aportului tinerilor în 
asigurarea unei producții de ca
litate. Tov. Moise Mihai, secre
tul organizației de bază și alți 
comuniști au arătat că ‘o bună par
te a muncitorilor sînt tineri absol
venți ai școlii profesionale. Ei tre
buie crescuți și formați cu grijă 
atît din punct de vedere politic 
cit și profesional. De asemenea, 
maiștrii au fost îndrumați să țină 
o mai strînsă legătură cu organi
zația de tineret din secție ca a- 
ceasta să-i mobilizeze pe tineri 
să-și perfecționeze calificarea pro
fesională, să îmbunătățească cali
tatea muncii.

In urma consfătuirii mai mulți 
maiștri între care tov. Lupu Du
mitru, Biro Carol și alții au dis
cutat cu fiecare muncitor sudor în 
parte despre necesitatea îmbunătă
țirii calității sudurii, au indicat 
felul cum trebuie folosită fiecare 
categorie de electrozi în parte. A 
luat ființă un curs de ridicare a 
calificării care este frecventat de 
toți sudorii secției, la controlul 
tehnic calitativ au fost puși oameni 
cu o înaltă calificare.

Tot în scopul traducerii în via
ță a hotărîrii luate 
în adunarea de 
partid privind îm
bunătățirea con
tinuă a calității 
produselor, biroul 

organizației de bază a repartizat 
sarcini concrete membrilor de 
partid, aceștia prezintă periodic 
informări despre felul în care 
reușesc să sprijine lupta pentru o 
producție de calitate.

— Ne mîndrim într-adevăr cu 
tovarășii Toth Iuliu, Sereș Iulianaj 
Cîmpeanu Gheorghe, lonaș Eugen 
și alți fruntași în lupta pentru ca
litate ale căror fotografii se află 
la loc de cinste pe panoul de 
onoare al uzinei — a spus tov. 
Cozma loan, membru în comite
tul de partid de la U.R.U.M.P.

Astfel muncind colectivul sec
ției a obținut însemnate succese în 
producție. In luna august, de pil
dă, muncitorii de la construcții au 
realizat cu 15 tone mai multe pie
se de schimb față de sarcinile de i 
plan, au produs 40 stîlpi de aba- ; 
taj peste plan, satisfăcînd în ace- • 
lași timp pe deplin cerințele ex- ; 
ploatărilor miniere în privința ' 
confecționării tuburilor de aeraj. ‘ 
De remarcat faptul că de la I 
adoptarea hotărîrii adunării ge- • 
nerale a organizației de bază, ' 
procentajul de rebuturi în secția j 
construcții metalice a fost redus i 
la zero, iar economiile realizate 
la prețul de cost al produselor 
in cele 8 luni care s-au scurs 
din aicesț aii se ridică la apro-. 
ximativ 750.000 Iei.

La succesele obținute -de colec
tivul secției, un aport deosebit au 
adus tov. Kovacs Alexandru, Voi
nici Ștefan, Kiss Teofil, Dibernan- 
do Iosif, Nicu Constantin și alți 
comuniști care au depus toate e- 
forturile pentru traducerea în via
ță a hotărîrii adunării generale 
privind obținerea unor produse 
de calitate tot mai bună.

Comuniștii secției sînt hotărîți 
să se situeze mereu în fruntea 
luptei pe care o duce colectivul 
uzinei pentru înfăptuirea sarcini
lor ce îi revin din Documentele 
celui? de-al III-lea Congres al par
tidului* pentru a da produse tot 
mai multe și mai bune, care să 
se bucure de aprecierea minerilor 
Văii Jiului.

Z. ȘUȘTAC

Să lichidăm paraziții 
radiofonici de rețea

De mai multe luni, aproxima-
tiv din ianuarie 1961, au apă
rut în rețeaua industrială din o- 
rașul Petroșani paraziți indus
triali, care perturbă recepțiile 
radiofonice. Ei produc un zgo
mot care acoperă uneori toate 
posturile de unde medii — mai 
puțin pe unde lungi și scurte. 
Dacă totuși în primul trimestru 
al anului acesta intensitatea a- 
cestor paraziți nu era prea ma
re, pe măsura trecerii timpului, 
intensitatea perturbărilor s-a 
mărit continuu.

După cercetări intense s-a des
coperit că aceste surse pornesc 
de la rețeaua de 6 kW Petro
șani—Vulcan, posibil fiind ca 
rețeaua însăși să fie producă
toare de paraziți.

Problema principală în lichi
darea radicală a acestor para- 
ziți o constituie dificultatea de 
identificare ,a locului sursei de 
paraziți. Cum se poate face a- 
cest lucru în orașul nostru ? Sin
gura posibilitate este, în primul 
rînd, asigurarea consumatorilor 
ce nu pot rămîne fără curent, 
prin rețele secundare. După a- 
ceasta, rețeaua mai sus mențio
nată trebuie scoasă de sub ten
siune. După scoaterea rețelei de 
sub tensiune, se desface rețeaua 
în porțiuni cît mai multe posi
bil (nu se taie ci se desface din 
punctele de legături). In această 
stare, se controlează existența 
paraziților de rețea 1a posturile 
de transformare care sînt ali
mentate prin alte rețele de ca-

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

Succes la învățătură
Ieri, în întreaga țară, s-au 

deschis porțile școlilor pentru e- 
levii-muncitori, pentru cei care 
părăsind uzina, mina, ogorul 
după orele de lucru se îndreap
tă, cu geanta de cărți în mînă, 
spre școală. ‘

Pornirea aceasta a muncitori-

E d iții noi
Prisnea C., ȚARA VINURI

LOR — Eseu-reportaj. Supraco- 
perta și ilustrațiile de Florica 
Vasilescu. Editura pentru litera
tură, 132 pag. — 7,45 lei; pîn- 
zat 12 lei.

Alecsandri V., VERSURI („Ce
le mai frumoase poezii") Ed. 
tineretului, aproximativ 208 pa
gini — 3 lei.

Botez D.. VERSURI — („Cele 
mai frumoase poezii1') — Ed. ti
neretului, aproximativ 160 pa
gini — 3 lei. 

bluri subterane sau aeriene, spre 
a se detecta dacă mai există re
țele care au paraziți de rețea 
sau nu. In cazul cînd nu se con
stată paraziți la aceste posturi- 
trafo, se procedează la cuplarea 
primei porțiuni din apropierea 
tabloului principal. Se controlea
ză în continuare existența para- 
ziților. In momentul cînd ia cu
plarea rețelei pe o porțiune oa
recare, vor apare paraziți, se 
deduce cu siguranță porțiunea 
defectă. Ca remediu, se vor ve
rifica punctele menționate pe 
porțiunea respectivă, înlocuind 
piesele ce ae constată a fi de
fecte, continuînd operația pînă 
la dispariția totală a paraziți
lor.

Aceste defecțiuni ale rețelelor 
se pot detecta și cu un aparat 
portabil de radio. Purtat pe lin
gă o rețea în bună stare, la 
distanța de 1 m., el trebuie să 
funcționeze liniștit, lucru care la 
ora actuală nici la o distanță die 
50 nr de rețea nu este posibil.

Este necesar ca I.C.O. Petro
șani să treacă odată la rezolva
rea acestei probleme, lichidînd 
sursele de paraziți radiofonici 
din rețeaua de curent, în scopul 
îmbunătățirii audițiilor radiofo
nice în orașul Petroșani. Colec
tivul nostru va da tot sprijinul 
solicitat în înfăptuirea acestei 
acțiuni.

Colectivul atelierului de 
reparații radio — Coope
rativa „Jiul" — Petroșani

muncitorilor — elevi I 
lor către lumina și înțelepciunea 
cărții, într-un sistem de școlari
zare special și trainic organizat, 
constituie o caracteristică a zi
lelor noastre.

Pregătirea muncitorilor din 
punct de vedere cultural la un 
nivel superior nu se realizează 
numai prin instituțiile și lăca- 
șele de cultură ca teatre, cine
matografe, cluburi, ci în primul 
rînd prin școli cu programe pre
cise, științific întocmite.

In anul școlar ce s-a deschis 
ieri, pentru muncitorii-elevî, un 
număr mai mare din rîndul a- 
cestora ,au fost îndrumați să-și 
completeze studiile în școlile se
rale, să devină oameni cu o pre
gătire multilaterală, capabili să 
mînuîască tehnica nouă, pentru 
o înaltă productivitate.

Celor care au început ieri un 
nou an de studiu, de muncă sus
ținută, de eforturi deosebite pen
tru a deveni muncitori înaintați 
le urăm succes deplin la învă
țătură !
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București
Anunță că:
înscrierile pentru concursul 

de admitere îni anul 1 
1961/1962 se primesc pînă 
la dala de 9 septembrie 
1961 la:
- FACULTATEA DE GEO
LOGIE TEHNICA - Secția 
Geologie tehnică și Secția 
Prospecțiunii geofizice. Pre
gătește ingineri geologi și 
geofizicieni pentru prospec
țiuni geologice și geofizice 
și pentru explorări de noi 
zăcăminte.
— FACULTATEA DE EX
PLOATAREA ZĂCĂMINTE
LOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE. 
Pregătește ingineri pentru 
săparea sondelor și extrac
ția țițeiului și gazelor.
— FACULTATEA DE MA
ȘINI ȘI UTILAJ PETRO
LIFER. Pregătește ingineri 
pentru proiectarea și fabri
carea utilajului petrolifer.
- FACULTATEA DE TEH
NOLOGIA Șl CHIMIZA
REA ȚIȚEIULUI ȘI GAZE
LOR. , Pregătește ingineri 

pentru fabricarea produselor 
petrolifere și chimizarea ți- 

, țelului și gazelor.
Concursul de admitere se 

va ține în ziua de 10 sep
tembrie 1961, în localul in
stitutului din București, str, 
aviator Traian Vuia nr. 6.

Informații se primesc la 
Secretariatele facultăților șii 
la telefon nr. 12.77.96 Și 
12.70.04 între orele 9—15.

Petroșani face 
examenele de

Petroșani In zilele de 
12 septembrie 1961. 
primesc elevi în da- 
I-a la vioară și pian, 
a H-а la violă și cl»- 

V-a la violoncel, flaut, 
,1 arte 

(desemn, pictură,

; ANUNȚ
’ Școala elementară de artă 
‘i din orașul 

I cunoscut că 
j admitere vor avea loc în o. 
£ rașul Lupeni în ziua de 8 
z septembrie 1961, iar în o- 
5 rașul 
I 11 și 
t Se 
§ sa a 
7 clasa 
| sa a 
« trompetă, clarinet și 
{ plastice (' 
{ modelaj).
a Informații și înscrierii se 
• primesc zilnic între orele 
© 9—12 la secretariatul școlii 
î — Școala de 7 ani nr. 1 Pe- 
I troșani. I
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CAZUL
La din coastă
Sus la sonda 5654. sondorul 

șef Roșu Aurel — în schimb de 
noapte — urmărea cu atenție 
funcționarea mașinii de foraj 
sovietice ZIF 1200 A cu care lu
cra. Presiunea, îpcărcarea pe 
coloană, circulația noroiului o- 
glindite pe cadranele aparatelor 
erau înregistrate fulgerător în 
memoria sondorului șef, care 
transmitea comenzile necesare 
mașinii. Forau doar la cîteva 
sute de metri Și trebuia lucrat 
cu grijă.

Alături, motoristul Ciobanu 
Marin, ascultînd mersul regulat 
al mașinilor, privea pe sondorii 
Dumitru Gheorghe și Miclea Ion 
care spălau niște freze, în timp 
ce afară șuvițele de ploaie că
deau ca o perdea umedă peste 
valea întunecată.

Deodată turla sondei s-a cu
tremurat de o smucitură bruscă, 
funiile scripetelui s-au întins, 
iar coloana de foraj a început 
să se învîrtească mult mai re
pede ca de obicei. Surprins, son
dorul șef a acționat fulgerător 
rrianetele, oprind instalația.

— Ce-o fi ? a răsunat între
barea timidă a podarului Si- 
mionescu Nicolae.

/Motoristul Ciobanu /Marin a

S O N D
fost dintr-un salt lîngă mași
nile lui, cercetîndu-le înfrigurat 
cu privirea.

— Nimic, la mașini totu-i în 
regulă, veni răspunsul lui prin 
întunericul nopții.

Sondorul șef Roșu, porni încet 
mașina. Cum a fost slăbită din 
frîne, coloana căzu iar în jos și 
în rotire producea niște vibrații 
de credeai că acuși se desface în 
bucăți.

— S-a rupt coloana — a pus 
„diagnosticul" sondorul șef, a- 
dresîndu-se ortacilor care se a- 
dunaseră împrejur, Trebuie să 
scoatem coloana, să vedem ce-i, 
u.nde s-a întîmplat, la ce adîn- 
сіше. Acum însă, repede, să fu
gă unul să anunțe la sector, al
tul pe brigadier.

ZHe zbuciumate
Sculat noaptea din sonm, bri

gadierul Popleanu Grigore n-a 
pregetat p clipă și a pornit-o pe 
Valea Mierlesei în sus, către 
sondă.

Cercetările întreprinse au dus 
la descoperirea enigmei. La ma
re adâncime s-a rupt o prăjină, 
iar alte cîteva împreună cu fre
za și tubul carotier au rămas 
pe fundul sondei.

Au urmat apoi zile zbuciu-

5 6 5 4
mate pentru colectivul aaestet 
sonde. Oamenii din schimburile 
conduse de candidații de partid 
Roșu Aurel și Alexandru urigo- 
re, de utemistul Bloanță loan, 
munceau pe rupte să lichidteze 
avaria.

La început, a fost introdusă 
în sondă o prăjină cu dorn pen
tru prinderea coloanei. Zi șl 
noapte s-au făcut încercări asi
due pentru prinderea porțiunii 
rămase pe talpă. Deodată, din nou 
ghinion ! Din coloana cu care se 
făceau încercări, o bucată de 
123 m. s-a smuls din filet și a 
căzut înlăuntru, înțepenindu-se 
lîngă cealaltă.

— Ce se poate face acum ? 
s-au întrebat muncitorii și teh
nicienii care zi și noapte lucrau 
la instrumentația acestei sonde 
.buclucașe. Doar planul e plan, 
cifrele lui trebuie realizate și nici 
o întrerupere nu poate anula- 
sarcina de plan. Așa că fiecare 
zi de stat a sondei lovea în ei, 
în munca lor,

Pînă la urmă, s-a trecut la 
devierea sondei cu satelit. Nici' 
aceasta însă nu a dat rezultate. 
S-a încercat a doua oară. Iar 
fără rezultat. In sfîrșit, s-au tu- 
bat 410 m. gaură veche, s-au 
resăpat încă 70 m. și s-a făcut 
deviere cu coloană de deviere cu 

pană dirijată, dîndu-se drumul 
apoi în foraj. O lună și 18 zile 
au costat instrumentațiile!

Unde trebuie acționat 1
De atunci, brigada de sondori 

a lui Popleanu Grigore de la 
sectorul Bărbăteni a depus mul
te eforturi pentru recuperarea 
timpului pierdut, in prezent se 
apropie de primele straturi de 
cărbuni. Aceasta o arată și ca- 
rotele extrase în ultiftiele zile. 
Puternica mașină de foraj so
vietică ZIF 1200 A cu care se 
lucrează, rotește în măruntaiele 
pămîntului coloana lungă de 
prăjini care pătrunde tot mai 
adînc. Totul pare să se desfă
șoare normal...

Accident tehnic, ruperea co
loanei de prăjini — este moti
varea dată faptelor petrecute, 
care au adus sondei 5654 o în- 
tîrzieie de peste o lună și jumă
tate. Cauze obiective! Intr-ade
văr. o rupere de prăjină de fo
raj n-ai cum s-o prevezi. Dar 
totuzi...

...90 la sută din succesul mun
cii sondorilor depinde de vîsco- 
zltatea noroiului. Așa indică 
practica tehnicii de foraj. In 
ziua de 28 august, la controlul 
vîscozitătii noroiului la această 
sonda, o probă a dat procenta
jul de 32 la sută, iar cealaltă 
de 36 la sută, complet insuficient 

față de cerințe, care prevăd cel 
puțin 45 densitate și chiar 50 
în unele cazuri t Unde este ac
tivitatea tovarășilor din servi
ciile geologic și de foraj, care 
trebuie să se preocupe zi de zi 
de controlul respectiv ?

La sondă nu erau nici șabloa
ne pentru- controlul prăjinilor, 
frezele de foraj aveau dinții tă
ietori confecționați necorespun
zător ceea ce determină în mare 
măsură ca freza să taie prost 
în rocă, noroiul de foraj să nu 
poatA antrena afară materialul, 
iat ca urmare coloana de pră
jini să fie supusă la eforturi ex
cesive de torsiune și deci ru
pere. Iată „accidentul tehnic 
Dar oare mecanicul șef al sec
torului, adjunctul șefului de sec
tor au văzut vreodată cum arată 
o asemenea freză executată de... 
fierari și sudori ?

...Pe o coastă de deal, o son- ♦ 
dă își cîntă cîntecul. P'este va
ier. largă răsună uruit de mo
toare, pompe, compresoare. Co
loana de otel înaintează tot mai 
adînc în măruntaiele pămîntu- 
h;, căutîndu-i bogăția ascunsă 
— stratele de cărbuni. Pe urma 
ei, nu peste mult timp vor veni 
galerii, abataje, mineri...

Să fie tot mai spornică mun
ca celor de aici, să se îndrepte 
lipsurile care încă sînt și să se 
foreze mai repede 1

ȘTEFAN MIHA1
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romine 

în R, P. Hagară
tovarășului Jănos Kădărл.

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Maiuțer, 
Stimați oaspeți, prieteni, dragi 

tovarăși!
Cu prilejul vizitei de prietenie 

pe care o faceți în Republica 
Populară Ungară, ca răspuns 
la invitația noastră, vă salut cu 
căldură în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, al Consi
liului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, al guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc și al întregului popor un
gar.

Tovarășul Gheorghiu-Dej ne 
este un prieten vechi și drag, și 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romîne ne reamintește de 
frumoasele impresii pe care 

,le-am cules în anul 1958 cînd, 
la invitația dv., am vizitat Re
publica Populară Romînă fră
țească. Ne-am putut convinge a- 
tuncî personal de prietenia sin
ceră pe care o nutrește poporul 
frate romîn față de poporul nos
tru. Ne bucurăm din toată ini
ma că acum în persoana tova
rășului Gheorghiu-Dej și ,a ce
lorlalți oaspeți dragi, putem sa
luta pe pămîntul patriei noas
tre pe solii poporului romîn. Sînt 
încredințat că acum ei se мог 
convinge din nou de profundele 
sentimente de prietenie ale po
porului ungar. Tovarășul Gheor
ghiu-Dej personal și mai 
dintre 
sînt 
ră în 
varășul 
aici în

0 hotărîre dictată exclusiv de dorința 
(te a-i împiedica pe agresori 

să dezlănțuie un nou război mondial
Apelul Secretariatelor

F.S.M. și U.S.L.G.
PRAGA 1 (Agerpres).
La 28—29 august, la Berlin

perimenta arma nucleară. Agen
ția CETECA, care anunță acest 
lucru, adaugă că în multe între
prinderi din republică s-a dis
cutat declarația guvernului so
vietic.

socialist și prin aceasta, la în
tărirea cauzei socialismului în 
lumea întreagă. Membrii acestei 
mari familii, sînt uniți prin le
găturile indestructibile ale cau
zei socialismului și comunismu
lui, ale apărării păcii. Imperia
lismul este deopotrivă dușma
nul poporului ungar Și al1 po
porului romîn. De aceea, cînd 
este vorba de apărarea păcii ne 
ridicăm uniți, unguri și romîni, 
toate popoarele lagărului socia
list.

Nu de mult la Consfătuirea 
primilor secretari ai Comitete
lor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din ță 
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia, s-a manifestat părerea 
unanimă că trebuie curmată si
tuația anormală creată în pro
blema germană și că a sosit tim
pul ca la 16 ani după termina
rea celui de-al doilea război 
mondial, să semnăm Tratatul de 
pace cu Germania. Trebuie re
zolvată această problemă de im
portanță vitală pentru fiecare po
por, trebuie lichidate rămășițele 
periculoase ale celui de-al doilea 
război mondial.

Dragi tovarăși, dragi oaspeți, 
prieteni!

Vă primim pe pămîntul pa
triei noastre cu sinceră bucurie 
și dragoste cordială. Strîngerea 
de mînă frățească de aici de la 
Budapesta, va întări și mai mult 
prietenia ungaro-romînă. Sîntem 
convinși că această vizită, con
vorbirile noastre, vor contribui 
la întărirea 
partidele și țările 
laborării noastre 
binele celor două 
rcsc să vă simțiți 
fiecare ceas al vizitei d!v. 
oaspeți dragi ai poporului mun
citor ungar.

Trăiască prietenia veșnică din 
tre "oporul romîn și ungar.

Trăiască unitatea indestructi
bilă. a lagărului socialist.

Trăiască socialismul și pacea !

trecut mai bine de 4 ani. Astăzi, 
partidul, guvernul și întregul 
nostru popor sînt preocupați de 
cu totul alte probleme. Puterea 
populară este consolidată, rela
țiile de producție socialiste au 
devenit dominante în patria 
noastră, deopotrivă la orașe și 
la sate. Se construiește, se îm
bogățește viața nouă, frumoasă, 
a poporului. Astăzi ne concen
trăm toate forțele pentru a con
solida realizările obținute, pen
tru a accelera construirea socia
lismului și pentru a clădi socie
tatea socialistă în patria noas
tră. Am dori ca în cUrsul vizi
tei lor dragii noștri prieteni ro- 
mîni, prin constatările lor per
sonale să facă cunoștință cu 
viața noaSJtră de azi. In intere
sul progresului său, poporul un
gar muncește la rezolvarea mul
tor sarcini, deloc ușoare. Tot
odată avem realizări frumoase 
pe care le putem prezenta cu le
gitimă mîndrie prietenilor noș
tri.

Dragi tovarăși, cînd am vi
zitat Romînîa în 1958 iar apoi 
în 1960 cu prilejul Congresului 
partidului frățesc romîn, ne-am 
putut convinge cu propriii noștri 
ochi de realizările minunate 
ale poporului romîn liber. Ur
mărim cu atenție succesele mun. 
сП sale constructive și ne bucu
răm de noile sale victorii. Po
poarele Republicii Populare Ro
mine și Republicii Populare Un
gare pășesc pe același drum și 
de aceea succesele obținute în 
construirea 
țară sînt de mare importanță si 
pentru țara cealaltă. ~ 
buni fii ai popoarelor noastre 
și-au dat seama și în trecut de 
necesitatea frăției dintre popoa
rele ungar și romîn, dar legătu
rile de prietenie n-au fost nici
odată ațîtd® . trainice ca astăzi, 
cînd cele două popoare sînt u- 
nite prin prezentul socialist și 
viitorul comunist. Adîncind a- 
ceastă prietenie contribuim la 
consolidarea unității lagărului

a 
avut loc o ședință comună a Se
cretariatului Federației Sindicale 
Mondiale și a Secretariatului 
Lrniunii Sindicatelor Libere Ger
mane. Ședința a fost prezidată 
de Louis Saillant, secretar ge
neral al F.S.M., și Herbert 
Warnke, președintele U.S.L.G. 
Secretariatul F.S.M., împreună 
cu Secretariatul U.S.L.G., au 
luat hotărîrea de a adresa oame
nilor muncii și sindicatelor din 
întreaga lume apelul de a bara 
prin acțiuni comune calea impe
rialismului și militarismului ger
man și de a apăra astfel pacea.

In apel se subliniază că în 
momentul de față în inima con- 

■ tinentului european continuă să 
: existe un grav pericol pentru pa

ce, fapt care cere o vigilență spo
rită din partea oamenilor mun
cii și sindicatelor din toate ță
rile. Situația creată cere regle
mentarea pașnică, neîntîrziată, 
problemei germane pe 
tativelor.

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

a
calea tra-

Politic 
Francez
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PAS LOGIC 
INEVITABIL

1 (Agerpres) 
cum anunță agenția

UN 
$1

SOFIA 
După

BTA, declarația guvernului so
vietic cu privire la efectuarea 
experiențelor cu arma nucleară 
este aprobată de oamenii mun
cii din Bulgaria. Muncitorii și 
țăranii, întreaga opinie publică 
bulgară, își exprimă convingerea 
că această hotărîre este dictată 
exclusiv de dorința de a-i împie
dica pe agresori să aprindă in
cendiul unui nou război mondial. 
Aprobînd în unanimitate această 
hotărîre a U. R. S. S„ oamenii 
muncii din Bulgaria declară că 
ea constituie un pas logic și ine
vitabil într-un moment 
în Occident imperialiștii 
armele.

---- о----

în care 
zăngăne

Mașina propagandistică 
a Bonnului în funcțiune

BONN 1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Hotărîrea guvernului sovietic de 
a efectua explozii experimentale cu 
arma nucleară din cauza amenin
țărilor războinice fățișe din partea 
țărilor imperialiste, a provocat la 
Bonn derută și iritare. întreaga ma
șină propagandistică vest-germană 
a fost pusă de îndată în funcțiu
ne pentru a denatura adevăratul 
sens al acestei măsuri a guvernu
lui sovietic, dictată de grija pentru 
menținerea păcii.

^onn-ц} caută să folosească ho
tărîrea guvernului sovietic ca pre
text pentru ațîțarea continuă a 
psihozei războinice și pentru noi 
îndemnuri la intensificarea cursei 
înarmărilor.

mulți 
nu 

oa- 
To- 
fost

romîn i 
prima 
noastră, 

a 
toamna și iarna anului 

1956, cînd poporul maghiar lupta 
împotriva contrarevoluției, pen
tru consolidarea puterii popu
lare. Solidaritatea poporului ro
mîn împreună cu sprijinul Uniu
nii Sovietice și al tuturor popoa
relor lagărului socialist, ne-a 
fost de un măre ajutor în acele 
zile grele.

Dragi tovarăși, de atunci au

prietenii 
pentru 

patria 
Gheorghiu-Dej

socialismului într-o

Cei mai
legăturilor dintre 

noastre, a co- 
socialiste spre 

popoare. Do- 
foarte bine în 

vizitei d!v. ea

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe
Kădăr, 
Dobi, 
Munnich, 

și prieteni,

Dragă tovarășe 
Dragă tovarășe 
Dragă tovarășe 
Dragi tovarăși 

cuitori aii Budapestei.
Sosind în frumoasa dumnea

voastră capitală, permiteți-mi ca 
în numele delegației noastre de 
partid și guvernamentale să 
mulțumesc din inimă Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și gu- 

_ vernului Revoluționar Muncito- 
* resc Țărănesc Ungar, pentru in
vitația de a vizita țara dv., pen
tru primirea caldă pe care ne-o 
faceți și totodată să vă trans
mit dv. și întregului popor un
gar salutul fierbinte al poporu
lui romîn.

Sîntem bucuroși că vom avea 
posibilitatea, cu prilejul acestei 
vizite, să cunoaștem nemijlocit 
realizările remarcabile obținute 
de poporul frate ungar, sub 
conducerea Partidului1 Muncito
resc Socialist Ungar, în con
strucția economică și social-cultu- 
rală, în făurirea bunăstării 
materiale și spirituale. .

Nutrind față dte poporul 
gar sentimente frățești, 
porul romîn acordă o înaltă 
țuire prieteniei trainice și i 
borării fructuoase dintre statele 
și partidele noastre.

• Mergînd mînă în mînă în rîn- 
d urile marii familii a statelor 

, socialiste, însuflețite de năzuin- 
ț țele lor comune, de idealurile 

nobile ale construirii socialis
mului, popoarele noastre condu
se de partide încercate, călăuzite 
de atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, vor obține noi 
și minunate succese în ridicarea 
luminosului edificiu al socialis
mului, în făurirea unei vieți de 
fericire și bunăstare.

lo-

sale

un- 
po- 

. pre- 
cola-

Dezvoltînd continuu relațiile 
lor de colaborare și într-ajuto- 
rare frățească, partidele și gu
vernele noastre aduc o mare con
tribuție la întărirea continuă a 
unității și coeziunii puternicului 
lagăr socialist.

Alături de Uniunea Sovietică 
și die celelalte țări socialiste, ță
rile noastre militează cu consec
vență pentru politica de coexis
tență pașnică între țările cu sis
teme sociale diferite, pentru re
zolvarea litigiilor internaționale, 
pe calea tratativelor, pentru de
zarmarea generală și totală.

In prezent, atenția opiniei pu
blice internaționale este îndrep
tată în direcția lichidării rămă
șițelor celui de-al II-lea război 
mondial și a revanșismului vest- 
german, prin încheierea Trata
tului de pace cu Germania și 
transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber demili
tarizat. Sprijinim în întregime 
propunerile Uniunii Sovietice, 
ale Republicii Democrate Ger
mane cu privire la soluționarea 
acestei probleme vitale pentru 
destinele păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Republica Populară Romînă a- 
probă întru totul Declarația gu
vernului U.R.S.S. cu privire la 
efectuarea experiențelor cu arma 
nucleară, măsură dictată de gri
ja pentru securitatea lagărului 
socialist și salvgardarea păcii.

Forțele socialismului și alei pă
cii sînt de neînvins. Zădărnicind 
planurile agresive ale promofo-1 
rilor războiului, țările socialiste 
sînt hotărîte să facă iotul pen- 
„tru asigurarea securității gene
rale, pentru a obține destinderea 
încordării internaționale, a dez
volta colaborarea și prietenia în-

Gheorghiu-Dej
tre popoare, pentru triumful pă
cii în întreaga lume.

Dragi tovarăși,
Sîntem pe deplin încredințați 

ca vizita delegației țării noas-, 
tre, convorbirile tovărășești 
care le vom avea cu dv. 
nirile cu 
constitui 
prieteniei 
popoarele 
contribui 
rării rodnice 
Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară, în 
celor două popoare și 
nității țărilor socialiste.

Trăiască prietenia 
ungară !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Jănos Kădăr!

Trăiască marele și invincibi
lul lagăr al socialismului, che
zășia păcii și independenței po
poarelor !

Trăiască pacea in lumea în
treagă ! • i l I - l ■ i

pe 
,, întîl- 

oamenii muncii, vor 
o nouă manifestare a 
indestructibile dintre 
romîn și ungar și vor 
la dezvoltarea colabo- 

dintre Republica

Dedaralla Birealui 
al t. [. al P. I.

PARIS 1 (Agerpres).
„Biroul Politic al C.C. al P.C. 

Francez consideră că măsurile de 
apărare luate de U.R.S.S. în ve
derea menținerii păcii sînt întru- 
totul fundamentate, dat fiind po
litica agresivă a militariștilor", se 
spune în declarația Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Francez dată 
publicității la Paris.

„La propunerile și acțiunile dt 
pace ale U.R.S.S. și celorlalte țări 
socialiste, îndreptate spre destin
derea încordării internaționale, 
spre dezarmarea generală și so
luționarea pașnică a problemelor 
litigioase, se spune în declarației 
imperialiștii au răspuns prin mă
suri de supraînarmare și prin re
fuzul de a ajunge la un acord prin 
tratative".

Este necesar ca glasul poporului 
francez să răsune și mai puternic 
pentru a 
list, ostil 
nunțe la 
la Bonn 
sivă.

In declarație se subliniază că 
comuniștii vor depune toate efor
turile pentru a obține unitatea tu
turor francezilor devotați cauzei 
securității Franței și întregii lumi.

determina guvernul gaul- 
oricăror tratative, să re- 
alianța cu revanșarzii de 
și la orice politică agre-

---- o----
interesul 
a comu-

romino

Intr-o atmosferă
BUDAPESTA 1 (Agerpres).
La 1 septembrie delegația de 

partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne a făcut o vizită tovară
șului Istvan Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al Re
publicii Populare Ungare. La 
intrarea în clădirea Parlamentu
lui o gardă de onoare a dat o- 
norul.

La vizită au participat mem
brii delegației în frunte cu to

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Din partea ungară au partici

pat tovarășii Janos Kadar, dr. 
Ferenc Munnich, Karoly Kiss,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA J Petroșanii Str. Gh. Ghenrghîu-Dej

/\protare deplină 
în R. S. Cehoslovacă
PRAGA 1 (Agerpres).
Pe adresa Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, ambasa
dei U.R.S.S. și Consiliului Cen
tral al Sindicatelor s-au primit 
la 31 august numeroase scrL 
sori și rezoluții din toată țara 
în care oamenii muncii își ex
primă aprobarea față de hotărî- 
rea guvernului sovietic de a ex-

de caldă prietenie
Antal Apro, Endre Sik, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Un
gare și Bela Nemety, ambasado
rul R. P. Ungare la București. 

Intre conducătorii de partid și 
de stat ai R. P. Ungare și mem
brii delegației de partid și gu- 

. vernamentale a R. P. Romîne a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

După primire, membri delega
ției de partid și guvernamentale 
a R.P. Romîne au vizitat impu
nătoarea clădire a Parlamentu
lui din Budapesta.

ar. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

PROGRAM DE RADIO
3 septembrie J.:

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 9,00 Muzică de estra
dă, 9,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,30 Melodii de mu
zică ușoară sovietică, 11,30 Vor
bește Moscova ! 12,25 Pagini a- 
lese din muzica de operetă, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
„Vitrina cu noutăți de tnuzică 
ușoară", 14,50 Din cele mai bu
ne programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 16,45 Estrada 
melodiilor, 17,15 Program muzi
cal la cererea oamenilor muncii 
aflați în stațiuni de odihnă, 
19,30 „Melodii... melodii...". E- 

’ misiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,00 Teatru la micro
fon : „Intr-o seară de toamnă" 
de Ivan Peicev, 21,25 Muzică de 
estradă. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 9,00 Din muzica popoare
lor sovietice, 10,00 Duete din o- 
perele lui Verdi, 10,30 Revista 
presei străine, 11,00 Concert 
„George Enescu", 12,33 Pro
gram muzical pentru oamenii 
muncii aflați în stațiuni de o- 
dihnă, 14,30
15,15 Concert de estradă, 16,30 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii, 17,15 
Din poezia noastră contempora
nă, 18,00 Muzică ușoară, 19,00 
Errțisiune pentru marinari, 20,05 
Muzică de dans, 20,30 Almanah 
muzical, 21,30 Muzică de dans.

----- O-----

Muzică ușoară,

CINEMATOGRAFE
3 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Avionul pleacă la ora 9; 
AL. SAHIA : Dragoste; PETRI- 
LA : Pas cu pas; ANINOASA: 
Adio copilărie; CRIVIDIA : Pîi- 
ne și trandafiri; LUPENI : Aco
perișul.
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