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Fapte semnificative din munca rodnica 
a minerilor din Lonea
Intre colectivele fruntașe

Apreciind după mersul pro
ducției. în primele două decade 
din luna septembrie se credea, 
aproape de către toți, că mina 
Lonea v.a încheia ultima lună 
a trimestrului III sub plan. Dar 
minerii Lonei, care au extras de 
la începutul anului 20.110 tone 
de cărbune peste plan, nu s-au 
împăcat cu această perspectivă. 
Invingînd rînd pe rînd piedicile 
ivite în procesul muncii din a- 
bataje ei și-au redresat produc

Două motive de mîndrie/
ți în luna septembrie colec- 

tivuF care a continuat să se men
țină în fruntea sectoarelor mi
nei Lonea, cu cea mai mare de
pășire de plan, a fost cel de la 
Cimpa I. Sectorul a trimis la 
preparație, pînă la data de 28 a 
lunii, 676 tone de cărbune peste 
plan. Datorită acestui fapt, to
nele date peste sarcina de plan 
de la începutul anului se cifrea
ză la peste 7.200. Mai puțin de 
300 de tone le-au mai rămas a- 
cum de extras minerilor de la 
'Cimpa pînă să realizeze anga
jamentul anual majorat — 7.500 
tone. Este firește, un succes cu 
care se mîndrește pe bună drep

Pe seama creșterii randamentelor
In primele două decade din 

luna aceasta în abatajele secto 
rului III realizarea planului a 
decurs cu aceeași ritmicitate ca 
și în august, cînd sectorul a de
pășit planul cu 5 la sută. De la 
deoada a doua însă, ritmul mun
cii a sporit în intensitate ca ur
mare a creșterii randamentului 
pe sector și brigăzi. Crescînd 
randamentul pe sector la 1,459 
tone/post față de 1,446 tone/post 
cît e planificat, numai în peri
oada 20—28 septembrie plusul

Fruntași în întrecerea pe profesii
Zilele trecute, în- 

tr-o ședință a co
mitetului sindicatu
lui minei Lonea a 
fost analizată situa
ția întrecerii socia
liste pe profesii 
desfășurată în luna 
august în cadrul 

exploatării. Cu acest 
prilej a reieșit că 
din totalul de 1892 
angajați cuprinși în 
întrecerea socialistă,

1001 muncitori, teh
nicieni și ingineri 
au fost angrenați 
în întrecerea pe pro
fesii.

In ședință au fost 
confirmați cîștigăto. 
rii întrecerii pe 
profesii. Dintre 
brigadieri a fost 
confirmat tov. Ia- 
cob Petru din sec
torul I cu 235. 
puncte, urmat de
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♦ Ura o 
J senină de
X Stelele
♦ pe bolta cerului,
J iar luna își arăta secera la coa-
♦ та muntelui pleșuv. Bălteanu Bă-
♦ lănel stătea tolănit în iarbă ver- 
J de asctdtînd cîntecul greierilor. 
★Privea cerul încărcat de puzderia
♦ de stele și gîndul îl purta în w~ 
X mă cu mai bine de doi ani. Prin 
J minte i se depăna o întimplare
♦ din munca sa de revizor de linie.
♦ ...Plouase zile și nopți în șir. 
X Norii suri atingeau vîrful munțr 
X lor, iar apa se scurgea la vale pe
♦ costișe prăvălind tot ce intîlnea 
« în cale. Cu pelerina cu glugă îm- 
X brăcat și sprijinindu-se în coada
♦ lungă a ciocanului Pășea din tra~
♦ versă în traversă. Deodată la lu~
♦ mina plăpîndă felinarului, vă- 
X Zu pe linie un morman de piatră
♦ căzută din coasta dealului ce se
♦ înălța deasupra liniei. S-a chinuit
♦ mult să înlăture lespezile de pia~ 
X tră, dar n-a reușit cu una cu
♦ două. Eh, ce-a fost ă fost, poate
♦ -- o să se mai întîmple, gîndea
♦ în sinea sa revizorul'-.de linie.
♦ ...Cl'.ndu-i i se opri. Iși duse
♦ mîri-г ta twunarul de ceas și văzu 

ția astfel că din ziua de 23 â 
lunii au început să dea cărbune 
peste plan. Săgeata graficului 
de producție a urcat neîncetat 
.ijungînd ca la data de 28 sep
tembrie să indice o depășire a 
planului pe mină cu 826 tone, 
ceea ce sițuiază colectivul minei 
Lonea pe loctil trei între exploa
tările miniere din bazin care ex
trag cărbune peste sarcinile de 
plan.

tate colectivul lor. Dar harnicul 
colectiv al sectorului fruntaș de 
la mina Lonea se mai mîndrește 
totodată și, cu realizarea de în
semnată economii obținute în a- 
eest ân prin reducerea prețului 
de cost al cărbunelui extras. Ast
fel, în primele 8 luni de muncă, 
datorită depășirii randamentelor 
planificate și a planului de pro
ducție, precum și reducerii con
sumului specific la exploziv și 
lemn de mină de către brigăzile 
miniere, mina . Cimpa .1 a obți
nut o economie de. 163.619 lei, 
revenind pe. tona de cărbune ex
trasă 2,85 lei..

sectorului s-a majorat cu 107 
tone totalîzînd de la începutul 
b’nii' 813 tone pește plan.

.Aportul cel, inai substanțial 
1-au dat’ ta aceste succese mine
rii din brigada condusă de tov. 
Compodi loan care, lucrînd cu 
un randament mai mare decît 
cel planificat cu 1,38.tone/post. 
au scos din abatajul lor mai 
mult cu 1958 tone de cărbune 
față de cît aveau în plan pînă 
la 28 septembrie.

tov. Borș Hristache 
cu 219 puncte. 
Titlul de maistru 
miner fruntaș în 
întrecerea pe pro
fesii i-a revenit tov. 
Bratoveanu Gheor- 
ghe de la sectorul 
IV cu 119 puncte, 
iăr dte inginer frun
taș tovarășului Ber- 
ceanu Lucian, șeful 
sectorului 1.

la lumina lămpii că se apropie 
ora de intrare în tură. Deși tim
pul era frumos,, ceva îl neliniștea. 
Parcă o forță nevăzută îl împin- 

. gea de la spate să meargă spre 
canton. Porțiunea de cale ferată 
de care răspunde este foarte ca
pricioasă. De cite ori n-a trecut 
el ziua pe linie privind bucățile 
mari de piatră care stăteau a- 
menințător gata să cadă. Privindu-le 
îl încerca un sentiment de duș
mănie. Dacă ar avea putere le-ar 
mătur# pe toate să fie liniștit că 
n-o să mai pice niciodată. Dar...

Mai privi odată cerul înstelat, 
trase adine în plămîni aerul cu
rat și o luă încet spre canton.

La lumina săracă a lunii ob
servă pe calea ferată la o distan
ță oarecare ceva negru și nedes
lușit. La un moment dat i se 
păru că acel ceva nedeslușit se 
mișcă. Se frecă cu mina la ochi. 
Deodată obiectul - îi apăru parcă 
mai mare și venea amenințător 
spre el. Inima începu să-i bată cu 
putere vrînd parcă să-i spargă

Sesiunea a IV-a a Sfatuiui popular orășenesc.Tone multe date peste plan, 
calitate, economii la materialul 
lemnos și explozivi, iată des
pre ce-i vorba ori de cîte ori la 
sectorul III al minei Lonea se 
discută despre succesele în 
producție ale minerilor din 
brigada condusă de comunis
tul Compodi loan. O săptă- 
mînă de muncă, numai atît ii 
trebuie brigăzii ca să extragă 
din abatajul cameră 601 tot 
cărbunele din cele două aripi 
în lungime una de 20—25 m., 
iar cealaltă de 15 m. Și ‘dato
rită avansărilor mari, pe lîngă 
sporirea randamentului și a 
producției, lună de lună bri
gada obține însemnate econo
mii la lemnul de thlnă. IN 
CLIȘEU : Un schimb din bri
gadă toV;’ Compodi pregătit 
să intre în șut.

Contribuția inovatorilor
Inovatorii mineri din bazinul 

carbonifer al Văii Jiului aduc 
un aport prețios la introducerea 
tehnicii noi în subteran, la rea
lizarea de cît măi mari econo
mii. In primele 8 luni ale anu
lui, la cabinetele tehnice ale ex
ploatărilor miniere au fost înre
gistrate 622 propuneri de inova
ții dintre care 338 se aplică deja 
în procesul de producție. Econo
miile antecalculate prin aplica
rea acestor inovații se ridică la 
aproape 2.500.000 lei. Printre 
inovatorii fruntași din Valea Jiu
lui se numără cei de la exploa
tarea minieră Lupeni. Ca urma
re a aplicării în procesul de pro
ducție a inovațiilor concepute, ei 
au adus exploatării economii an
tecalculate în valoare de peste 
350.000 lei.

pieptul. Instinctiv ♦ 
începu să fugă ♦ 
spre locul cu pri- ♦ 
cina. In minte îf 

apăru fulgerător cîteva întrebări X 
la care nu putea să răspundă: X 
Ce poate să fie ? Ce să se fi ♦ 
întîmplat ? *

Răspuns la întrebări a primit X 
atunci cînd s-a apropiat de ld- ♦ 
cui cu pricina. Lespezi de pia- ♦ 
tră cîntărind cîteva tone se rup- » 
seseră din munte și se opriseră pe X 
linia ferată, imediat și-a făcut J 
un calcul. Ce tren trebuie să vi- ♦ 
nă ? La acea ori trecea unul d& « 
marfă. Un fior îi străbătu tot ♦ 
corpul cînd auzi semnalul de la ♦ 
canton. Precis că peste cîteva mi- <• 
nule va trece mărfarul. Singur să X 
înlăture obstacolul, nici vorbă. * 
Atunci ce să facă ? Să fugă la ♦ 
canton, să ceară ajutor colegu- «. 
lui, se pierdea prea mult timp. X 

Fără să mai ’ stea pe gînduti ♦ 
scoase din geanta de piele ce o • 
avea după gît cîteva capse pocni- « 
toare pe care le așeză pe ambele J 
șine din direcția din care venea 4

FL ISTRATE X
(Continuare în nag. 3-al

Ірніѵігмеа oe iarna a peaelaiiei — 1
In teniroi aleillei oigaoiialiilor шишіаіе

Cea de a IV-a sesiune a Sfa
tului popular al orașului Petro
șani, care a avut loc recent, .a 
luat în discuție una din cele 
mai . importante probleme la or
dinea zilei : aprovizionarea de 
iarnă a populației din Valea 
Jiului.

Referatul prezentat în fața se
siunii die . tovarășul Fodor Ca
rol, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al sfatului popular, . 
coreferatul susținut- de tov. A- 
braham Gtto, președintele comi
siei permanente pentru comerț 
și cooperație, discuțiile purtate 
de deputați au constituit o ana
liză temeinică a activității orga
nizațiilor comerciale, a desfășu
rării aprovizionării populației 
prin rețeaua unităților comer
ciale de stat, un prilej de sta
bilire a măsurilor necesare unei 
bune aprovizionări de iama a 
populației.

In referat au fost înfățișate 
cifre care oglindesc grija parti
dului și guvernului pentru creș
terea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii în lu
mina sarcinilor elaborate, în a- 
ceastă direcție, de cel de-al III- 
lea Congres al P M.R. Ca urma
re a sporirii continue a venitu
rilor populației, a creșterii. pu
terii de cumpărare, în primele. 
8 luni ale acestui an, prin uni-

-- -------------- Q- 

» 
»
♦
♦
i
♦

Cărbunele dat de minerii brigăzii conduse de Barzu Gheor- A ■ 
ghe din sectorul IV al minei Aninoasa nu numai că întrece • 
cantitativ prevederile planului, dar e și de bună calitate. IN | , 
CLIȘEU: Minerii Duicu Go gu și Cizmaru Nicu din schimbul * 
condus de Vonescu Dumitru (primul din stînga) se sfătuiesc | ; 
cum să procedeze mai bine la pușcarea in abataj și la alegje- ț 
rea șistului pentru ca vagonetele cu marca brigăzii lorisă ducă ț i 
la suprafață numai cărbune curat. ț .

♦ І

t

tățile comerțului de stat s-a dis
tribuit populației un volum spo
rit de bunuri de larg consum. 
Astfel, în primele 8 luni ale a- 
cestui an organizațiile come 
ciale au pus în vînzare cu 214 
tone făină albă, 235 tone pîifie 
albă, 838 tone pîine neagră, 183 
tone mălai, 62.000 m. țesături 
bumbac, .4.000 m.. țesături lffta, 
1?.000 m. țesături mătase, ’ 17ЖИ 
perechi încălțăminte piele, 2.000 
perechi încălțăminte cu talpă cfe 
cauciuc, 800 buc. mașini aragae 
cu butelii, 150 buc. mașini de 
cusut, 200 buc. aparate de ra
dio, 500 buc. biciclete, 74 buh. 
motorete și motociclete, 220 gar
nituri mobilă mai mult în com
parație cu perioada corespunză
toare a anului trecut. S-a subli
niat ca pozitiv faptul că unită
țile comerciale de stat sînt mai 
bine amenajate, bine aprovizio
nate, putînd satisface cerințele 
mereu crescînde ale oamenilor 
muncii.

Analizînd modul în care se 
desfășoară aprovizionarea, sesiu
nea a atras atenția asupra unor 
lipsuri din activitatea organiza
țiilor comerciale care trebuie 
grabnic înlăturate. Una din de
ficiențele semnalate, este apro
vizionarea în măsură insuficieri-

(Continuare în pagina 3-a)
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In vizită
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4 turi rămîne de neuitat. Ele se 
X aseamănă mult cu cele de pe cu- 
J prinsul țării noastre unde expe-
* riența și ajutorul Uniunii Sovie-
* tice se fac simțite din plin în 
X tram formarea socialistă a agricul-
**
* ______ ___________ , ____ _

* zdat capitala Republicii Sovie- 
X tice Socialiste Moldovenești, Chi-
* șinăul, oraș modern în plină dez'
* voltare, în care se construiește 
X foarte mult. Blocurile, magazinele, 
J străzile largi și curățenia impre-
* sionează peste tot. De la Brianc 
4 pînă la Moscova trenul străbate' 
Ițe o distanță de sute de kilome-
* tri o vestită pădure. Ea aminteș 
X te de armatele sovietice și deta~ _
* șamentele de . partizani care în *

< ___ ____
X tru apărarea Moscovei,
* hoardele hitleriste.
* ‘ ‘ 'r*********444 :4

Ultima zi trăita în Uniunea 
Sovietică a fost 4 iulie 1955 cînd, 
terminînd studiile institutului E- 
nergetic din Ivanovo am plecat 
spre Patrie. In cei 5 ani de stu
diu în U.R.S.S. am reușit să cu
nosc bine oamenii sovietici fi să 
mă atașez cu totul modului lor de 
viață.

Au trecut 6 ani. Intre timp 
U.R.S.S. a obținut succese deose
bite în toate domeniile, dar fără 
îndoială cel mai interesant fi 
tulburător este cel al cuceririi 
spațiului cosmic. Doream să văd 
Uniunea Sovietică în al treilea 
an al septenalului, care în 1965 
o va situa pe primul loc în lume 
în ceea ce privește volumul pro
ducției industriale. Ziua mult aș
teptată a plecării, 28 iulie a.c., a 
sosit fi, asigurîndu mă de un bi
let pentru expresul Sofia — Bu
curești — Moscova am așteptat 
cu nerăbdare apariția graniței so
vietice fi călătoria pe pămîntid 
sovietic. Frumusețea ogoarelor 
colhoznice, cu fel de fel de cul

turii noastre.
fn drum spre Moscova, am vr

♦
la prieteni :

• 
linele lui Lenin fi Universitatea • 
Lomonosov unde învață tineri, de « 
zeci fi zeci de naționalități, bi-« 
blioteca Lenin, metroul sînt do- { 
minante. ♦

Pentru a ușura circulația ve- • 
triadelor prin oraș s-a construit X 
o autostradă circulară in jurul • 
Moscovei, ceea ce a dezaglomerat * 
străzile de mașini. lnafară de a- X 
ceasta traversarea străzilor la în- X 
crucifări de către pietoni se face* 
prin subteran. •

in perioada cit am stat în* 
U.R.S.S. an trăit, alături de oa~ ț 
menii sovietici evenimente cu a- • 
devărat istorice. Apariția în pre-« 
să a proiectului de Program« 
al Partidului comunist al U~ J 
niunii Sovietice a produs a~ • 
supra tuturor o impresie deo- X 
sebită. Perspectivele luminoa- J 
se deschise de Program insufle- ♦ 
țese pe oamenii sovietici în тип- ♦ 
ca lor pașnică de construire a« 
societății comuniste. Ei vor să J 
atingă mai devreme țelul procla- ♦ 
mat de Partidul Comunist al U-* 
munți Sovietice pentru ca actuala* 
generație a oamenilor sovietici să ♦ 
trăiască în comunism. ♦

A urmat zborul în Cosmos al * 
maiorului G. S. Titov. Această* 
faptă măreață, rod al muncit • 
neobosite a poporului sovietic, a ♦ 
impresionat lumea întreagă. X 

Peste tot am fost înconjurați ♦ 
de manifestări sincere de priete- ♦ 
nie. ♦

La întoarcere mi-am propus să J 
contribui prin toate mijloacele la* 
popularizarea realizărilor măre: ♦ 
ale U.R.S.S. X,

in~ .MAIERAN GHEORGHEX 
l.C.Ț. Paroșeni ♦

*

Ș T I A T I CA
• In China se spune că apa dc 

băut este de mai multe calități ? 
Apa de munte este cea mai bună, 
urmată fiind de apa de riu și apa 
de fîntînă. Această clasificare îi 
aparține călugărului savant Lo- 
iun care a trăit în timpul dinas
tiei Tan.

• Un ghid egiptean a izbutit o 
performanță ieșită din comun ? Б1 
a urcat și coborît piramida lui 
Keops (înaltă de 140 m.) în 5 
min. 55 sec.

• Primii navigatori care s-au 
orientat după Steaua polară au 
fost fenicienii ? Pînă la ei, călăto
riile pe mare . ăceau numai ziua- 
Orientarea după Steaua polară a 
permis și călătoriile de noapte.

L terms ta Șal < 
Elisabeta e frun
tașă în muncă 
la lămpăria mi
nei Vulcan și 
componentă a 
echipei de hand
bal în 11 din 
localitate. O- 
biectivul apara
tului fotografic 
a surprins-o cu 
fața numai zîm- 
bet. Are și de 

ce : O nouă lam
pă de mină bi
ne pusă la 
punct a Ieșit 
din mîinile 
îndemînatice

Două meciuri de fotbal
Tinerețea bătrînilor...
Vestea t-a răspîndit atît de 

repede de parcă toți amatorii de 
sport ar 
vreme să 
de fotbal 
antrenorii 
cei de pe Valea Mureșului".

Citind afișul uriaș, care; anunța 
evenimentul rar, iubitorii fotbalu
lui au încercat un sentiment de 
caldă apreciere și simpatie pentru 
aceia care, cu ani în urmă, „ridi
cau tribunele în picioare" și care 
acum își iau inima în dinți și 
apar din nou pe gazon purtînd în 
spate cîteva duzine de ani și sem
nele lor : părul argintiu (sau 
chiar—lipsă), o ușoară înclinare a 
trunchiului, un ritm moderat al 
mișcărilor. Și totuși... miercuri 
după-amiază în tribunele stadio-

fi așteptat de multă 
audă : „Azi, mare meci 
între veterani — joacă 

din Valea Jiului cu

♦ timpul celui de-al doilea război *
• mondial au făcut aici un zid pen-* 

Zdrobind •
____ ________ ♦
Azi, Moscova cu nenumăratele^ 

ei construcții oferă vizitatorilor * 
un ansamblu arhitectonic unic în* 
lume. „Moscova nu s-a clădit* 
dintr-odată" spune o veche zică- X 
toare. Grandoarea și strălucirea* 
orașului se datorește însă muncii ♦ 
pașnice a omului sovietic. In mij * 

'♦ locul Moscovei impresionează X 
X străvechiul Kremlin cu turma. ♦
♦ Spaski neasemuit de frumos prin* 

-* bogăția ornamentației sale. Aici +
« se află vestitul orologiu. *
X Monumentele vechi, edificiile *
* de cultură, muzeele sînt și ele ne- ♦
♦ întrecut de frumoase. Biserica din *
J mus- *
**
******

------- -------—-------- —

Mate pi ale pentpu cosmonave

Piața Roșie al cărei meșter cons
tructor a fost ucis de țar pentru* 
a nu face alia și mai frumoasă • 
podul din față-i pe cate erau de- * 
capitați, de către călăi, cei care* 
se împotriveau despotismului, Co-*

****************************

Aflînd despre strălucitele suc
cese ale Uniunii Sovietice în do
meniul cuceririi cosmosului, un 
ziarist arăta, pe bună dreptate, 
că întocmai cum la aruncarea 
greutății contribuie toți mușchii 
încordați ai atletului, tot așa lan
sarea fiecărei rachete cosmice sau 
satelit artificial este opera întregii 
puteri industriale și științifice a 
țării constructorilor comunismului. 
Intr-adevăr, la realizarea sateliți
lor artificiali și rachetelor cosmice 
și-au adus contribuția numeroase 
colective de muncitori și specia
liști sovietici din cele mai diferite 
domenii. Printre aceștia, la loc de 
frunte s-au situat și metalurgiștii 
și chimiștii sovietici, care au reușit 
să producă metale și materiale 
speciale necesare constructorilor de 
rachete cosmice. Aceasta n-a fost 
o treabă prea ușoară, pentru că, 
din cauza frecării cu aerul, înve-

cu 
lor

lișul rachetelor se încălzește 
atît mai mult cu cit viteza 
este mai mare, puțind atinge tem
peraturi de ordinul 4.000-7.000°C. 
La astfel de temperatură nu mai 
rezistă nici aluminiul și nici ote
lul. Ca urmare, învelișul aripi
lor se face dintr-un aliaj de mo
libden și titan, cel al virfului ra
chetelor dintr-un aliaj de alumi
niu—crom—siliciu, — iar oțelurile 
speciale — inoxidabile — se folo
sesc doar in interiorul aripilor 
sau corpului rachetelor pentru a 
obține rezistențele mecanice mari 
necesare. In schimb, masele plas
tice își găsesc din ce în ce mai 
mult teren de folosire in cons
trucția rachetelor. Din mase plas
tice epoxidice se confecționează 
învelișul aparaturii electronice 
montate la exterior, învelișul ari
pilor primelor etaje reactive, re
zervoarele de combustibil. Din si
liconi se construiește fuzelajul ra
chetei, Din poliesteri se confec
ționează cabinele etanșe, izolații 
termice și acustice, pompa de 
combustibil etc. Fiecare din aceste 
noi materiale corespunde unor 
condiții speciale ale zborului rar 
chetelor, asigurind succesul aces
tora.

nului din Petroșani au răsunat 
aplauze puternice cum rar se aud. 
Ceea ce a impresionat mai mult 
a fost „pofta de joc“ a celor 22, 
ardoarea cu care au jucat fiecare 
minge, elanul constant, tinerețea 
veteranilor. încă mult timp se va 
vorbi de șuturile lui Marian, Hu- 
zumu și Paraschiva de „cursele" 
pe extremă ale lui 
de plonjonurile lui î 
fapt, însăși evoluția 
interesantă a scorului 
la sine de moralul 
bătrînilor: după ce 
condus cu 2—0. localnicii au ega
lat, conducînd chiar cu 4—2, pen
tru ca meciul să se termine 
4-—4. Și au fost go|uri de toată 
frumusețea.

La meci au asistat și jucătorii 
Jiului și în tribune nu odată s-a 
auzit: .Jnvățați băieți, că aveți 
ce și de la cine".

Un nou tip de radio 
cu transistori

Uzinele Tesla vor 
pe piață un nou tip 
radio cu transistor!, 
produs pînă acum în

Aparatul cîntărește 
iar dimensiunile șale sînt; 114 mm, 
72 mm și 32 mm. El are o mare 
sensibilitate. Difuzorul are un dia
metru de 65- mm., iar antena are 
o

da în. curînd 
de aparat de 
cel mai mic 
Cehoslovacia.

250 grame

lungime de 80 mm.

■ Drumul de asfalt ce se vede în clișeu duce spre noul oraș 
mineresc Uricani. Cu ani în urm & cei ce-1 străbateau ocoleau cu 
greu băltoacele pline ochi cu apă și noroiul ce urca pînă la glez- 
ne. Asta în anotimpurile ploioa se. In zilele însorite predomina 
praful. Astăzi ți-e mai mare dragul să călătorești spre UricMti.
Nu credeți ? СаШогИі și vă veți convinge.

Remmeny ȘÎ
Nemeș. De

deosebit de
i vorbește dc

exemplar al
oaspeții au

Sfaturi practice
0 soluție „universală41 

pentru scoaterea 
pettier de pe țesături

...Și bătrînețea tinerilor
Dacă miercuri dupăramiază am 

aplaudat cu căldură, din toată 
inima pe veterani, în schimb joi, 
pe același stadion, am tăcut mile 
supărați și dezamăgiți. După ce 
echipa „mare" a fost învinsă de 
petrileni cu 1—0 speram că cel 

în întîlnirea oficială 
să ne învioreze pu
să mai vorbim : Ti- 
mai bătrîni decîț 
ohosit repede, la 

„la pămînt", jucând

puțin tinerii, 
cu brașovenii 
țin. Dar... ce 
nerii au fost 
veteranii, au 
0—2 erau 
parcă pentru... Brașov.

Cum au uitat atît de repede 
de exemplul bătrînilor și cum nu 
li se urcă sîngele în obraz, cînd 
îl privesc pe Remmeny ale cărui 
„curse" le*am aplaudat cu o zi 
înainte, deși are cu 40 de ani mai 
mult decît fiecare ? Și să nu mai 
vorbim de condițiile în care tră
iesc și se pregătesc azi fotbaliștii 1

Cum răsplătesc ei grija și aten
ția de care sînt înconjurați ? 
Dacă priceperea se capătă cu 
timpul (sperăm 1), bunul simț tre
buie deja să existe.

D. MIHAIL

Dospeală îără... drojdie
E mare zarvă-n Anjnoasa 
E-nghesuigl&-n magazine 
Căci a ajuns un zvon prin case 
Că azi drojdie de bere vine. 
Și-au lăsat acasă treaba 
Și-au venit buluc la rind 
Să ia drojdie pentru pită 
Să frămînte mai curind. 
Zice Leana lui Vasile 
Știrul aid înghesuită: 
— Cînd oi ieși de-aici, din rind, 
Mi-» frămnîtată ca o pită I 
Alta, mai de colo sare, 
Сц un glas pițigăiat;
— Lasă soro, stai la rind 
Că și eu am așteptat.

оеомеееееоомвмооемаввм им*т

— Și eu mi-am trimis bărbatul, g 
Zice Ținea lui Istra/te, 
Să umble cu motocicleta 
In fiece localitate 
Să-mi aducă drojdie frate 
De vrea să-i gătesc bucate 
Dar a colindat săracul 
Toată Valea Jiului I 
A găsit drojdie la sticlă 
Dar de bere... nu-i și nu-l 
Cei de la Alimentara 
De drojdie nu se îngrijesc 
Ceea ce arată sigur 
Că în delăsări... doepesC!

g

8 o

COCA PAULINA

Nu întotdeauna avem la» înde- 
mînă chimicale pentru sgbtaterea 
petelor de pe țesături. Or, o pată 
nescoasă la vreme pătrunde mai 
adlînc în țesătură, se îmbîcsește 
de praf și cu greu va putea f» 
înlăturată mai tîrziu, De aceea 
vă sfătuim ca, în asemenea caz, 
să încercați o metodă la înde- 
mîna oricărei gospodine și care 
se va dovedi, în majoritatea ca
zurilor, destul de eficace. Este 
vorba de folosirea ca agent de 
curățire a zemei de fasole.

Intr-adevăr, s-a dovedit că 
apa în care a fiert fasolea boabe 
are însușirea să scoată petele 
de pe țesături, fără ca, ceea ce 
este foarte important, să le de
coloreze. Pentru a prepara a- 
ceastă soluție „universală" fier
bem */2 kg. de fasole boabe în 
patru litri de apă fără sare. Lă
săm să se răcească, după care 
soluția este gata pentru folosire. 
Cel mai bine este să luăm o pe
rie tare — din păr de porc — și 
să „batem" locul pătat, punînd 
dedesubt o cîrpă curată, pe care 
o vom schimba din loc în loc, 
pe măsură ce murdăria trece 
prin țesătură pe cîrpă. Dacă la 
urmă rămîn „margini" insufi
cient scoase, le frecăm ușor — 
jur-împrejur — cu o cîrpă în
muiată în această soluție. In 
general, petele de grăsime, vin 
roșu, fructe și cerneală, chiar 
dacă sînt vechi, dispar prin a- 
cest tratament.

Zeama de fasole, preparată 
cum am arătat mai sus, este 
bună însă și pentru spălatul țe
săturilor, fie că sînt de lînă, mă
tase sau bumbac. însă fără să
pun. Țesăturile din lînă și mă
tase introduse în această zeamă 
nu trebuie frecate sau stoarse, 
ci numai presate în mîini.

Pe lînga faptul că această 
spălare scoate murdăria, praful 
sau transpirația din țesături, are 
proprietatea să împrospăteze și 
culorile țesăturilor vopsite.

Nu recomandăm să păstrați 
această soluție, ci s-o pregătiți 
de fiecare dată dnd aveți nevoie.
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Alegerile in organizațiile de bază ale partidului

Preocuparea comuniștilor pentru Duna 
a transportului sooteraudesfășurare

Adunarea generala de dare de 
seamă și alegeri în organizația 
de bază nr. 7 din sectorul de 
transport al minei Lonea s-a ca
racterizat .prin grija și preocu
parea membrilor și candidaților 
de partid pentru buna organi
zare și desfășurare a transpor
tului subteran. In adunarea de 
alegeri comuniștii au apreciat 
ca pozitivă activitatea depusă de 
biroul organizației de bază în 
perioada dintre cele două ale
geri. Prin grija biroului, în a- 
d'unările generale ale organiza 
îiei de bază âu fost dezbătute 
problemele privind asigurarea 
unui transport normal pe gale 
riile minei.

Aceste probleme au constituit 
de altfel și obiectul discuțiilor 
din adunarea de alegeri. Fieca
re d-in cei care au luat cuvîntul 
pe marginea dării de seamă a 
avut cîte ceva de spus despre 
felul în care biroul organizației 
de bază, toți comuniștii 
har s-au preocupat să 
procesul de producție, 
pararea și întreținerea 
stare de funcționare a 
tivelor de mină și a parcului de 
vagonete, revizia periodică a in
stalațiilor de haldiare și de la 
rampele puțurilor muncitorii și 
maiștrii de transport au venit în 
Sprijinul brigăzilor de mineri, 
care au extras 19.496 tone căr
bune peste plan în cele 9 luni 
care s-au scurs din anul acesta.

Pe 1îngă faptul că colectivul 
sectorului de transport s-a preo
cupat cu răspundere de aprovi
zionarea la timp a brigăzilor cu 
materiale și vagonete goale, el 
și-a adus din plin aportul și la 
îmbunătățirea continuă a calită
ții producției, prin alegerea u- 
nei cantități de peste 2.000 tone 
șist vizibil de pe benzile culbu- 
toarelor de la puțuri. Rezulta
tele obținute în activitatea de 
fiecare zi, de muncitorii de la 
tcansport, se datoresc în primul 
dttpd exemplului personal în 
muncă al membrilor și candida
ților de partid, care sînt iniția
torii, promotorii tuturor acțiu
nilor valoroase pentru îmbuna

tățirea transportului pe puțurile 
și galeriile minei.

A N
în Lupeti

din sec- 
sprijine 

Prin re- 
în bună 
locomo-

Agitatorii — însuflețitorii 
colectivului

In activitatea sa, biroul or
ganizației de bază nr. 7 se spri
jină pe un puternic colectiv de 
agitatori și pe un larg activ fără 
de partid. Agitatorii și tovarășii 
din activul fără de partid sînt 
recrutați din rîndurile celor mai 
harnici muncitori de la trans
port, oameni care se bucură de 
prestigiu și autoritate. Biroul 
organizației de bază instruiește 
periodic agitatorii, îi înarmează 
cu cele mai importante proble 
me legate de respectarea norme
lor de tehnica securității, înde
plinirea angajamentelor de în
trecere, întărirea disciplinei so
cialiste în muncă, mobilizarea 
întregului colectiv la realizarea 
sarcinilor de producție.

Colectivul de agitatori repre
zintă pentru organizația de ba
ză un sprijin de 
nă parte dintre 
sînt tov. Podosu 
Vasile, Butuza 
Victor. Leoveanu 
ții, organizează 
muncitorii din 
îi mobilizează la întreținerea și 
executarea unor reparații de ca
litate utilajului, organizarea 
unui transport normal. Muncind 
în acest fel oragnîzația de bază 
din sectorul VIII va reuși și pe 
mai departe să traducă cu suc
ces în viață sarcinile ce revin 
minerilor din Directivele celui 
de-al III-1 ea Congres al partidu
lui.

nădejde. O bu- 
agitatori, cum 
Ștefan, Ivanov 
Ștefan, Pavel 
Nicolae și al- 

convorbiri cu 
schimburile lor,

h ШШ № йй...
(Urmare din pag. l-a)

trenul. După semnale cunoștea ’ 
direcția din care vine trenul. Se 1 
pironi intre linii cu felinarul în1 
mină și începu să semnalizeze. ' 
Trenul cobora cu viteză dinspre, 
Merișor. Deși se așezase într-un | 
loc destul de vizibil totuși îl în- i 
cerca un sentiment de teamă. Oa~ < 
re se va opri trenul ? ll va vedea ’ 
mecanicul de locomotivă ? Auzi ’ 
pufăitul locomotivei. La cotitură 
observă farurile care înaintau spre 
el. Făcea disperat rotocoale cu . 
felinarul. Auzi sunetul pocnitoa- i 
relor. Sunau parcă mai tare de- i 
cît normal. Se liniști cînd auzi1 
scrișnetul frinelor locomotivei și ] 
ale vagoanelor. înainta in fugă ’ 
spre locomotivă. 1

— Linia-i blocată de piatră mul
tă, a]utați-mă să o înlătur. Im- ? 
preună cu șeful de tren și m - ( 
canicul de locomotivă au inlătu- ( 
ral lespezile de piatră. Trenul '■ 
porni din nou urmîndu-și drumul 
normal spre Simeria. Bălteanu 
Bălanei l-a petrecut cu privirea 
pînă ce felinarul din urma gar
niturii s-a ascuns după o curbă.

...Pe masa de lucru a șefului 
secției L 5 din Petroșani se află 
tabelul cu numele celor care ur
mau să fie premiați. Cap 
tă era Bălteanu Bălanei 
cantonul 30.

— Asta-i un om care 
să-i acordăm premiu. De altfel i 
el nu lipsește niciodată de pe lis- ? 
tele premiaților, spuse șeful secției < 
către cei care se aflau în birou.

...Cînd Bălteanu Bălanei a luat 
mai mult la salariu cu 30 la sută j 
casierița i-a spus. )

— Faci fapte mari tovarășe) 
Bălteanu. Ești me: eu premiat. )

— îmi fac datoria. <
Că e așa vorbesc faptele sale \

Ridicarea nivelului 
politic și ideologic — 

sarcină a fiecărurmembru 
și candidat de partid
In adunarea de alegeri comu

niștii din organizația de bază 
nr. 7 de la mina Lonea au ana
lizat cu răspundere și felul în 
care s-a desfășurat învățămîntul 
de partid. Mai mult de 10 vor
bitori din totalul celor care au 
luat cuvîntul în adunarea de a- 
legerî, au arătat că fostul birou 
al organizației de baza nu a fă
cut totul ca învățămîntul de 
partid să se desfășoare în con- 
ditiuni bune. Atît darea de sea
mă prezentată în fața adunării 
cîfoși o parte din vorbitori au

—

de Hi
de la

merită

)
)
<I 
(
<
/
) 
)
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criticat atitudinea tovarășilor 
Demeny Alexandru, Paraschiv 
Oprea, Duma Ilie, Duma Petru, 
Varga Dumitru și alții care nu 
au frecventat cu regularitate șe
dințele de învățămint, nu s-au 
străduit să-și însușească cunoș
tințele predate.

De asemenea, a fost criticat 
-i tov. Gligor Cornel, fost mem- 

de 
su- 

cer- 
con- 
care 
To- 
ce-

și tov. Gligor Cornel, fost 
bru în biroul organizației 
bază, care n-a sprijinit în 
ficientă măsură activitatea 
curilor de învățămînt. nu a 
trolat frecvența și felul în 
se pregătesc propagandiștii, 
varășuî Belu Alexandru a 
rut noului birou al organizației 
de bază să se ocupe mai stărui
tor de ridicarea nivelului politic 
și ideologic al fiecărui membru 
și candidat de partid, șă repar
tizeze sarcini precise membrilor 
din birou, să participe la ședin
țele cercurilor și cursurilor de 
învățămînt pentru a-i ajuta pe 
cursanți în studiul individual și 
pe propagandiști pentru a orga
niza mai bine semînariile.

In cuvîntul său tov. Hlopețchî 
Vasile, a cerut ca învățămîntul 
de partid să nu fie lăsat numai 
pe seama propagandiștilor, ci 
biroul să se ocupe de mobiliza
rea cursanților la învățămînt, să 
controleze felul cum se pregătesc 
propagandiștii, dacă aceștia par
ticipă la pregătirile ce se fac 
lâ cabinetul de partid orășenesc.

— Noul birou ales, a spus 
comunistul Chința Teofil, trebuie 
să facă totul ca învățămîntul de 
partid să se desfășoare în con- 
dițiuni bune. Pentru acest lucru 
biroul trebuie să cunoască ■ acti
vitatea fiecărui cerc și curs, să 
tragă la răspundere pe cei care 
neglijează ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic. Încă de pe 
acum este necesar ca noul bi- 

• rou, • propagandiștii să îndrume 
cursanții să-și procure materia 
Iul bibliografic de care au ne 
voie: In semînariile pe care noî 
le-am avut anul trecut, am pu
tut constata că acei cursanți ca
re au avut la dispoziție materia
lul bibliografic și l-au conspec
tat au dat răspunsuri bune la 
seminar.

Toți cei care au vorbit despre 
necesitatea îmbunătățirii dezvol
tării învățămîntului au venit cu 
propuneri concrete, și-au mani
festat dorința să nu precupe
țească nici un efort pentru în
deplinirea sarcinilor ce stau în 
fața organizației de bază.

Z, ȘUȘTAC

Intreprinderea de explo rări Lupeni cu sediul 
str. Avram lancu nr. 1

Angajează imediat:
Inginer pentru postul de set serviciu foraj salariu 
Inginer principal foraj 
Inginer hldrogeolog 
Inginer energetic
Șef birou plan aprovizionare
Șef birou transport 
Contabil revizor 
Tehnician I geolog 
Tehnician îl geolog 
Achizitor principal 
Șoferi auto pe mașini Zis și Skoda

Toți solicitanții pentru ocuparea posturilor de mai sus, 
trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime cerute 
de nomenclatorul tip.

Totodată întreprinderea anunță că organizează pentru 
ziua de I octombrie 1961, concursul pentru ocuparea posturi
lor libere de:
Maiștri 
Maiștri 
Maiștri

Cei 
trebuie i 
pectlvă 
maistru.

»♦

и

2800-2060 
1850-2250 
1850-1880 
1350-1850 
1400-1700 
1400-1700 
800-1150 

1200-1850 
850-1200 
600- 725

sondori
mineri
mecanici
care doresc a se an gaia intr-unui din aceste posturi, 
să posede diplomă de maistru în specialitatea res- 
sau să aibă o vec hirne de 12 ani la 1 Iulie 1050, ca

T. A. P. L. PETROȘANI
Anunță publicul consuma- — Chioșcul din piața

tor că pe data de 1 oct om- Vulcan.
brie 1961, va deschide 
MUSTĂRII in următoarei — Chioșcul din Llricani.
localuri și localități: Unde se va giăsi în per-

— Grădina de vară Mine- manență :
rul — Petroșani. - MUST DULCE

— Grădina de vară Căr- — pastramă ,
bunele — Lonea. și alte specialități ca:

— Grădina de vară a bu- — mititel
fetulul nr. ’2Э Petrila. — antricoate !

— Grădina de vară din — cîrnați de porc
Aninoasa. — rinichi etc.

— Grădina de vară din Vizitați cu încredere mus- ■
Lupeni, tăriile T.A.P.L-ului,

0. [. L iilffliniaia Pehnaii
Anagjează de urgență 3 revizori de inventare, cu sala

riul între 700—925 lei, în următoarele condiții: studii me
dii de specialitate, sau stu dii medii de cultură genera1ă cu 
stagiul de 2 ani în munca de contabil.

Pentru informații supli mentare, doritorii se pot adresa 
direct la sediul întreprinderii noastre în str. Gli. Gheorghiu- 
Dej nr. 102 etaj II, la serviciul cadre, camera nr. 7,

Aprovizionarea de iarnă a populației — 
în centrul atenției organizațiilor comerciale
(Urmare din pagina l-a)

cu cele mai largi sortimente 
mărfuri a localităților perife-

tă 
de 
rice ale Văii Jiului, fapt care 
pune oamenii muncii din aceste 
localități în situația să se de
plaseze la Petroșani după unele 
cumpărături. Critici aspre 
au fost adresate conducerii 
O.A.D.L.F, (director Kovacs Ște
fan) pentru neglijarea aprovi
zionării localităților LJricani, A- 
ninoasa, Cimpa ș. a. cu canti
tăți corespunzătoare de legume, 
zarzavaturi, fructe. S-a arătat 
de assmena că localurile unor 
unități comerciale nu sînt bine 
întreținute, reparate, vină ce o 
poartă conducerile unităților co
merciale care nu au folosit o 
bună parte a fondurilor alocate 
în acest an întreținerii localuri- - 
lor. Există, de asemenea, defi
ciențe în privința păstrării și 
depozitării mărfurilor. în apro
vizionarea ritmică a magazine
lor, în folosirea din plin a in
stalațiilor frigorifice precum și 
în asigurarea unei deserviri ci
vilizate a cumpărătorilor. Tre
buie neapărat îmbunătățit trans
portul plinii la centrele de des
facere, trebuie întărită grija pen
tru păstrarea mărfurilor supuse 
alterării. Trebuie luate măsuri 
împotriva unor lucrători din co
merț între-сате Hajducsi Tcan ‘.

Udroiu Emilia, 
n lulia, Arci Sofia, Popa 
ș.a. care — așa cum s-a 
în sesiune — au o ati- 
necorespunzătoare, brus- 

clienții, nu păstrează cu- 
în unități, trebuie inten- 
munca educativă în rîn- 

unităților co- 
Intensificarea contro-

Csiszer Ana, 
Ciunga 
Aurica 
arătat 
tudiine 
chează 
rățenia 
sificată 
dul personalului 
merciale.
lului executat de secția comer
cială, de conducerile organizații
lor comerciale, sprijinul mai e- 
fectiv dat de comisiile de control 
obștesc ale sindicatelor, organi
zarea de consfătuiri periodice în
tre vînzători și cumpărători, 
gospodine, efectuarea de studii 
si sondaje asupra sortimentelor 
de mărfuri căutate de populație, 
întărirea exigentei comisiilor de 
recepție spre a se asigura apro
vizionarea populației numai cu 
mărfuri de calitate, precum și a- 
plicarea celorlalte măsuri des
prinse din lucrările sesiunii vor 
duce, fără îndoială, la îmbună
tățirea activității organizațiilor 
comerciale și implicit la o mai 
bună deservire a populației.

O deosebită atentie s-a acor
dat măsurilor ce trebuie 
pentru 
nă atît 
finelor, 
etc. să 
țelor Deputății sfatului popular 
a» tâsi informați că încă de mai

4

luate 
ca aprovizionarea de iar. 
a populației, cit și a can- 

internatelor, spitalelor 
se facă la nivelul cerin-

multă vreme a fost stabilit ne
cesarul privind principalele pro
duse care intră în sfera apro
vizionării de iarnă, s-au Înche
iat contracte cu furnizorii pentru 
livrarea de cartofi, ceapă, rădâ- 
cinoase, varză, fasole, fructe și 
alte produse, care șă acopere pe 
deplin cerințele de consum ale 
populației Văii Jiului. Se lucrea
ză intens la pregătirea silozuri
lor și depozitelor pentru păstra
rea acestor produse în timpul 
iernii, iar în cadrul sesiunii s-au 
hotărît măsuri pentru o bună 
desfășurare a transporturilor a- 
cestor produse atît spre centrele 
de desfacere pentru populație, 
cît și la locurile de însilozare. 
Importantă este de asemenea 
măsura privind întocmirea unui 
grafic care să asigure sosirea în 
mod ritmic a vagoanelor cu pro
duse destinate aprovizionării de 
iarnă, spre a se putea foloși din 
plin mijloacele de transport, 
timpul destinat distribuirii sau 
însilozării .produselor. Conduce
rii O.A.D.L F. i s-a cerut să în
ființeze noi puncte de desfacere 
în Petrila, Iscroni, Vulcan, Lu- 
peni spre a se evita aglomera
ția.

Din inițiativa Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani, a 
fost constituit un comandament 
format din cadre competente 
care va coordona acțiunea de

aprovizionare de iarnă a popu
lației. Hotărîrea votată de se, 
siune prevede o serie de alte 

. măsuri eficiente, a căror aplica-, 
re va asigura o bună aprovizio
nare de iarnă a populației Văii 
Jiului.

In fața sesiunii a luat cuvîn
tul tovarășul Ghioancă Victor, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid, care în cuvîntul său 
a subliniat sarcinile ce revin 
organizațiilor comerciale pentru 

a apro- 
' o 

bună deservire a oamenilor mun
cii. Vorbitorul a insistat asupra 
necesității studierii mal atente a 
planificării și repartizării măr
furilor pe localitățile Văii Jiu
lui, astfel îneît acestea să se 
facă pe măsura cerințelor de a- 
provizionare. ; Ritmicitatea apro
vizionării magazinelor, îmbună
tățirea prezentării produselor, a 
deservirii, încetățenirea în rin- 
dul lucrătorilor din comerț a a- 
titudinji atente față de cumpă
rători, aspectul localurilor uni
tățilorcomerciale, reducerea chel
tuielilor de circulație, trebuie să 
stea în permanență în atenția 
organizațiilor comerciale.

Aplicate cu stăruință, măsurile 
adoptate de cea de a IV-a se
siune a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani, vor duce cu si
guranță la ridicarea la nivelul 
cerințelor a activității organiza
țiilor comerciale la o bună a- 
provizionare de iarnă a popu
lației.

ganizațnlor comercial 
îmbunătățirea continuă 
vizionării populației, pentru
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Vizita delegației
Marii AfkfflâruNaționale 

a R.P. Romîne 
în Finlanda

HELSINKI 29 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

La 26 și 27 septembrie delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, condusă de Ion Pas, 
vicepreședintele grupului romîn al 
Uniunii interparlamentare, preșe
dintele Comitetului de radio și 
televiziune, care se află în Fin
landa la invitația parlamentului 
finlandez, a vizitat orașele Naan- 
tali și Turku.

Cu acest 
ția Marii 
nale a R. P. 
vizită la rafinăria „Neste Oy“ din 
orașul Naantali. După aceea a 
participat la o excursie în arhipe
lagul regiunii Turku. După vizi
tarea arhipelagului Turku, delega
ția romînă a vizitat orașul, Uni
versitatea din Turku, precum și o 
serie de obiective de interes so
cial-cultural.

La 28 septembrie însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Ro
mîne la Helsinki, Ion Enescu, a 
oferit în cinstea delegației romîne 
un cocteil la care au participat 
K. Fagerholm, președintele parla
mentului, Paavo Aitio, prim-vice- 
președinte al parlamentului, Kuu- 
sti Eskola, vicepreședinte al par
lamentului, președinți ai grupuri
lor parlamentare și ai comisiilor 
parlamentului, deputați care ne-au 
vizitat țara în cursul anului 
1960.

Din partea guvernului Finlandei 
au luat parte Emil Lukka, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Afacerilor In
terne, Heikki Hosia. ministrul In- 
vățămîntului, funcționari superiori 
din ministere. A luat parte de a- 
semenea Sundstrom, directorul 
general al radio difuziunii finlan
deze, Vilho Siivola, președintele 
Asociației de prietenie Finlanda- 
Romînia, funcționari superiori ai 
ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai vieții politice și 
culturale; ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

prilej - delega- 
Adunării Națio- 
Romîne a făcut o

ȘTIRI
Pe locul

•l

DIN /?. P. CHINEZĂ
unde

PEKIN 29 (Agerpres) — 
na Nouă :

De-a lungul rîului Bi, în 
vincia Anhoi, pe locul unde cu 
cîțiva ani în urmă se întindea un 
pustiu nisipos, se află astăzi li
vezi de pomi fructiferi pe o supra
față de peste 1.000 de hectare.

Secole de-a rîndul aceste pă- 
mînturi au fost inundate de apele 
încărcate cu nisip ale rîului. In

înainte era un pustiu 
nisipos
Chi-

pro-

anul 1956 au fost construite de-a 
lungul cursului superior al rîului 
trei mari rezervoare de acumu
lare. După înlăturarea pericolului 
inundațiilor, s-au început lucrările 
de ameliorație. In primul an au 
fost astfel sădiți peste 23.600 de 
pomi fructiferi. De atunci, livezile 
se extind în fiecare an. Au fost 
create de asemenea perdelele fo
restiere pentru protejarea pomilor 
împotriva furtunilor de nisip.

China

Dezvoltarea industriala a provinciei 
chineze

PEKIN 29 (Agerpres) — Chi
na Nouă transmite:

In provincia Sansi din
de nord industria a luat o deose
bită dezvoltare în anii de după 
eliberare. Au fost puse în funcțiu
ne peste 20 de fabrici noi de mă
tase, de tanin și rășini sintetice, 
de produse lactate, de bere etc.

In primele șapte luni ale anului 
acesta fabricile noi din provincie au 
produs 35 tone de. tanin și peste

Sansi
150.000 metri de țesături din mă
tase. Producția diferitelor articole 
industriale a crescut în comparație 
cu anul 1949 de cinci pînă la 19 
ori.

In ultimii ani au fost construite 
aici fabrici de materiale sintetice, 
rafinării de zahăr, fabrici de tutun 
și mori: Industria textilă a cu
noscut, de asemenea, o mare dez.- 
voltare. Numărul fusurilor din fi
laturi a crescut de 11 ori.

O

La Institutul unificat 
de la

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS

La 
cetări 
va se 
rator 
electron-volți.

Acest aparat este mai modern 
decît celelalte aparate deoarece 
la proiectarea sa a existat posi
bilitatea de a- folosi ultimele cu
ceriri ale „șt.Ui\ței și tehnicii, în 
special principiul focalizării sta
bile a particulelor.

Acceleratorul are un diametru 
de 80 metri. In același timp se 
creează și se verifică apăratele 
necesare inclusiv una din cele 
mai. mari camere de bule din

transmite:
Institutul unificat de cer- 
nucleare de lîngă Mosco- 
pune la punct un accele- 

de protoni de 7 miliarde

lu-

I

I

de cercetări 
Dubna

nucleare

specialiștii in-me, construită de 
șțitutului unificat.

La studierea clișeelor făcute în 
camera de bule se vor folosi a- 
nul acesta mașini de calcul con
struite de savanții institutului.

filmul „Diu nou spre stele"(
MOSCOVA 29 (Agerpres1) | 
Studioul de filme de știință!

Personalități politice din Franța 
cer înlăturarea lui de Gaulle

(Agerpres). 
nemulțumirea eres-

PARIS 29
Exprimînd 

cîndă a opiniei publice franceze 
împotriva politicii 
„un număr tot mai 
l'rtirîeni,

septembrie, după cum 
„un

re- 
as-

guvernului, 
mare de po- 

relatează coresponden
tul agenției United Press Inter
national, se pronunță pentru 
prima oară și în mod fățiș pen
tru înlăturarea președintelui de 
Gaulle și găsirea unui succesor 
al acestuia. Printre aceștia sînt 
unele figuri proeminente ale ce
tei de-a patra republici, pe care 
de Gaulle a răsturnat-o prin lo
vitura de stat din mai' 1958, pre- 
cuim și foști susținători ai luii de 
Gaulle, care l-au ajutat să ajun
gă la putere, dar care spun a- 
cum că sînt deziluzionați de mo
dul în care a condus acesta".

Printre aceste personalități co
respondentul îl menționează pe 
fcistul prim-ministru Merides- 
France care a cerut luni forma
rea' unui guvern provizoriu care 
să-i succeadă lui de Gaulle și s-a 
pronunțat pentru „funcționarea 
normală" a democrației în Fran
ța. Un alt fost prim-ministru, 
radical socialistul Felix Gaillard 
a cerut de asemenea Ca președin
tele de Gaulle să părăsească pri- 
terea și ca Franța să revină la 
regimul politic al celej de-a pa
tra republici.

Ținînd seama de indignarea 
membrilor de rînd ai Partidului 
socialist francez, ai cărui lideri 
au sprijinit pînă în prezent po
litica guvernului, Guv Mollet, 
liderul partidului și fost minis
tru în primul guvern instaurat 
de de Gaulle prin lovitura de 
stat din mai 1958, a rostit și el

la 28 
latează France Presse, 
prt rechizitoriu împotriva poli
ticii generalului de Gaulle** la 
sesiunea extraordinară a Consi
liului Național ăl partidului. „In 
toate domeniile, a declarat Mol- 
let. subliniez în toate domeniile, 
puterea politică și șeful ei di
rect, președintele republicii, au 
făcut greșeli". După această 
frază sentențioasă Mollet a avut 
însă grijă să sublinieze, pentru 
a justifica sprijinul pe care l-a 
acordat șefului statului, că în- 
tr-o serie de probleme și în spe
cial în problema algeriană ge
neralul de Gaulle „a luat atitu
dini de principiu, curajoase".

Mollet a declarat că „o alian
ță de stînga care să guverneze 
Franța fără de Gaulle este din 
punct de vedere teoretic posibi
lă". Liderul socialist s-a decla
rat însă mai mult în sprijinul 
Unei „alte 
care să se 
te“, adică 
burgheziei 
chea politică, dar sub 
firmă.

Toate aceste luări de poziție 
împotriva lui de Gaulle, chiar 
de către personalitățile politice 
care pînă acum l-au sprijinit în 
mod fățiș, sînt de natură să slă
bească și mai mult regimul „pu
terii personale** a lui de Gaulle 
„Mulți oameni politici francezi 
și diplomați străini, relatează 
corespondentul agenției United 
Press International sînt de pă
rere că autoritatea lui de Gaulle 
este într-un pericol mai mare 
decît oricînd în ultimii trei arii**.

regrupări a forțelor, 
opună oricărei revol- 
a unei noi alianțe a 
care să continue ve- 

o altă

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

In memorandumul guvernului 
U.R.S.S. referitor la modul în 
care se înfăptuiește Declarația cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le se propune ca< Adunarea Ge. 
ne ral ă a O.N.U. să declare anul 
1982, an al lichidării definitive 
a colonialismului.

In memorandum se spune : „Să 
se încheie lichidarea sistemului 
colonial pe întreaga noastră pla
netă pînă la sfîrșitul anului 
1962 — aceasta este o sarcină 
absolut reală, dacă toate statele 
și popoarele iubitoare de liber
tate se vor uni pentru a infringe 
împotrivirea colonialiștilor**.

Guvernul sovietic propune să 
se pună capăt imediat tuturor 
războaielor coloniale, tuturor re
presaliilor împotriva participan- 
ților la mișcarea de eliberare 
națională, să fie evacuate din co
lonii toate trupele străine, să fie 
lichidate toate bazele străine din 
aceste regiuni.

Guvernul sovietic, se spune în 
memorandum, consideră că Adu
narea Generală și Consiliul de 
Securitate vor proceda just dacă 
vor adopta o boțărîre pentru a- 
plicarea de sancțiuni Portuga 
liei, care refuză să aducă la în
deplinire hotărîrea O.N.U. cu 
privire la încetarea războiului 
împotriva poporului AngoleL

După cum se arată în memo
randum, O.N.U. trebuie să ceară 
ca în cursul următoarelor luni 
să fie create organe naționale 
ale puterii în toate coloniile, te
ritoriile de sub tutelă și celelalte 
teritorii care nu se bucură" de 
autoguvernare.

Guvernul sovietic subliniază în 
memorandum că O.N.U. trebuie 
să dea dovadă de fermitate în 
problema acordării de drepturi 
și libertăți democratice largi 
populației din fiecare colonie, 
precum și în problema încetării 
războaielor împotriva popoarelor 
din colonii. Dacă, de pildă, gu
vernul Republicii Sud-Africane 
continuă să persiste în politica 
sa de discriminare rasială și de 
apartheid, Adunarea Generală va 
proceda just dacă va anunța ex
cluderea Republicii Sud-Africane 
din O.N.U., iar Consiliul de Se
curitate va adopta 
respunzătoare fată 
tară.

O.N.U., se spune
dum, trebuie să ceară anularea 
necondiționată a tuturor acordu
rilor, inclusiv a acordurilor se
crete cu coloniile și teritoriile de 
sub tutelă, prin care se urmă
rește limitarea suveranității vii
toarelor state independente.

Guvernul sovietic propune să 
se creeze o comisie O.N.U. de 
supraveghere și control asupra 
modului cum se îndeplinește De
clarația cu privire la acordarea

țărilor și popoare- 
în toate coloniile, 
sub tutelă și cele- 
lipsite de autoad-

trei 
sta- 
fac 
oc-

independenței 
lor coloniale 
teritoriile de 
lalte teritorii 
ministrare. După părerea guver
nului sovietic în această comisie 
trebuie să fie reprezentate, pe 
bază de egalitate, toate cele 
grupuri principale de state : 
tele socialiste, țările care 
parte din blocurile militare 
cidentale și statele neutre.

In memorandum se constată 
că puterile coloniale ignorează 
de fapt prevederile Declarației. 
Principalul imperativ al declara
ției constă în acordarea neîntir- 
ziată și fără rezerve a dreptului 
la autodeterminare tuturor po
poarelor din colonii — drept ca
re nu s-a realizat nici în propor
ție de zece la sută.

In memorandum se arată că 
la 1 ianuarie 1962 vor cohtinua 
să se afle sub dominația colo
nială 88 de teritorii cu o popu
lație de 71,1 milioane oameni. 
„Dacă și pe viitor independența 
va fi acordată popoarelor din 
colonii în același ritm, atunci 
înfăptuirea Declarației este ame
nințată să fie 
de-a rîndul**.

După cum 
memorandum, 
câtor al acțiunilor colonialiști
lor, prin care se urmărește tor
pilarea Declarației se explică prin 
faptul că colonialiștii portughezi 
și francezi, englezi și belgieni, 
sud-africani, olandezi, spanioli 
se bazează în întregime pe spri
jinul S.U.A. — principalul rea- 
zim al colonialismului contempo
ran. Este un fapt incontestabil 
se subliniază în memorandum 
că în prezent 12 posesiuni colo
niale, cu o populație de 3.3 mi
lioane oameni, aparțin S.U.Î

tărăgănată decenii

sc subliniază, în 
carcterul provo-

popularizată din Moscova a j 
terminat filmul în culori de lung J 
metraj „Lin nou spre stele“ con- f 
sacrat celui de-al doilea zbor al I 
omului în Cosmos. I

Filmul n-a fost realizat în stu~ j 
- « 

a fost pregătit și înfăptuit — înl 
camere de antrenament și pe J 
cosmodrom. In film sînt folosite » 
numeroase fotografii unice fă- i 
cute de Gherman Titov în tim- * 
pui zborului său pe nava satelit j 
,yostok—2“. I
. Filmul îl înfățișează și pe cos- « 
monautul 3, pe oamenii de știin- J 
ță, inginerii și muncitorii care j 
au construit nava cosmică, au • 
înzfistrat-o și au trimis-o în cos- j 
mos. j

In acest film a fost folosită ♦ 
fonograma convorbirilor bilate - • 
rale prin radio ale lui Gherman J 
Titov cu pămîntul, imagini tele- • 
vizate din timpul zborului. *

In film este înfățișată pentru î 
primă oară activitatea centrului j 
de coordonare și modul cum a ♦ 
fost (Lată comanda de start pe î 
cosmodrom, ’pregătirea rachetei î 
purtătoare în vederea startului, j 
startul rachetei.
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sancțiuni co
de această

in memoran-

KOLN. Pavilionul rominesc la 
Tîrgul alimentar Anuga de la 
Koln a fost vizitat în ultimele 
zile de Sonnetnânn, secretar de 
Stat al Ministerului Alimenta
ției, Agriculturii și Silviculturii, 
Zorner, președintele „Ausenhan- 
delstelle", dr. Schwang, directo
rul tîrgului Anuga, și alte per
soane oficiale din R.F.G. Potri
vit știrilor primite de la Koln, 
pavilionul R.P.R. se bucură de o 
bună apreciere.

PARIS. Primarul orașului Ge
nua a decorat pe Iuri Gagarin, 
primul 
medalia 
lie este 
diferent
prin cunoștințele lor, prin cura-

cosmonaut din lume, cu 
Columb. Această meda- 

atrihuita persoanelor, în
de naționalitate, care

jul sau activitatea lor contribuie 
la progresul științei.

PEKIN. La 29 septembrie, 
noul ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar ai R. P. Romîne 
în R. P. Chineză, Dumitru Gheor
ghiu, a fost primit de premierul 
Ciu Eni-lai, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

A fost de față locțiitorul mi
nistrului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, Țzen Iun-țziuan.

PEKIN. După cum anunță ar 
genția China Nouă, la 28 sep
tembrie, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Мао Țze-dun, s-a întîl- 
nit cu președintele Cubei, 
valdo Dorticos Torrado.

Мао Țze-dun a avut cu 
pețiî cubani o convorbire 
dială, prietenească.

Os-

oas- 
cor-
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PR06RAM DE RADIO
1 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 11,30 Vorbește Mos
cova ! 12,00 Arii și duete cunos
cute din operete, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară, 14,50 
din cele mai bune programe mu
zicale alcătuite de ascultători, 
16,00 Muzică populară romî. 
nească, 18,05 Muzică de estra-. 
<Jă, 19,00 Cîntă Maria Tănase și 
violonistul Nicu Stănescu, 19,30 
Melodii... melodii... emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon. Studioul ac
torului amator 
„Consiliul de 
radiofonic de 
21/)7 Muzică 
GRAMUL II. 
ră, 8,30 Clubul 
Cintece și jocuri populare romî- 
nești, 10,00 Noi înregistrări de 
muzică de operă, 10,30 Revista 
presei străine. 11,00 Concert 
Prokofiev, în interpretarea or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
dte Stat din Moscova. 12,40 Mu
zică de estradă, 14,30 La micro
fon: Satira și umorul. 15,15 
Concert de estradă. 17,2.5 Cu mi
crofonul prin sălile teatrelor 
noastre muzicale — reportaj mu
zical, 19,00 Emisiune pentru 
marinari. 20,05 Muzică de dans. 
20,30 Almanah mrizical (relua
re), 21,30 Muzică de dans.

prezintă premieraS 
familie". Scenariu 

Mihail Leonard, 
de estradă. PRO- 
8,00 Muzică ușoa- 

voioșiei, 9,00

-=Ѳ=-

CINEMATOGRAFE
1 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Din nou dimineață; AL. 
SAHIA: Cielito Lindo; PETRI- 
LA : Omul nu se predă; LONE A : 
Volga-Volga; L1VEZENI : Intîl- 
nire cu viața; ANINOASA : Cli
nele din mlaștină; VULCAN: 
Dragostea te așteaoță; CRIVI- 
DIA : Palatul de c'eștar; LU- 
PENI : Aveau 19 ani.


