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Complex 
cooperatist 
la Lupeni '

Nu de mult șantierul 
7 construcții din Ltfpeni 
a început lucrările pentru 
ridicarea unui nou și mo- 
derp complex coopera
tist. Clădirea al cărei 
planșeu inferior a și fost 
turnat va cuprinde la 
parter ateliere de frize
rie, coafură pentru da
me, ceasornicărie, bijute
rie, reparații radio, foto- 
electricitate. La etaj vor' 
fi instalate ateliere 
pentru lenjerie, croito
rie, încălțăminte etc.

' Zilefe trecute cu pri
lejul unei consfătuiri de< 
producție brigada condu
să de zidarul Bușteanu1 
Constantin și brigada^ 
condusă de dulgherul' 
Popescu Nicolae s-au1 
anangajat să nu-și pre-' 
cupețească eforturile, 
pentru a termina clădi-, 
rea complexului cu 15J 
zile mai devreme, adică 
încă în cursul lunii de
cembrie din acest an. '

La I. F. Petroșani
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Frumoasele șuccesc pe care sectorul II al minei Uricani 
lună de lună în producție poartă de fiecare dată și amprenta
minerilor din brigada condusă de comunistul Bria loan. Luna trecută, lucrînd 
cu un randament în medie mai mare de 6 tone/post, minerii brigăzii au 
contribuit substanțial la extragerea celor 2.200 tone de cărbune cocsifica- 
bil peste planul sectorului IN CLIȘEU : Brigadierul Bria Ioan (dreapta în 
picioare) intr-un moment de discuție cu ortacii săi.
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Din viața și munca tineretului
Brigăzi de tineret fruntașe

Azi 1 octombrie, are loc a* • 
iunarea generală de dare de ; 
teamă și alegeri a comitetului \ 
de partid al Întreprinderii fo
restiere Petroșani. La această ■ 

adunare, comuniștii de la 1. F.
Petroșani raportează cu min- 1 

drie, după un an de muncă rod- ; 
nică, o seamă de rezultate bune | 
obținute pe 
planului de 
complexe și 
lemnoase, a . ___
lor forestiere grele și care cer un 
volum mare de muncă, creșterii 
productivității muncii, reducerii 
prețului de cost și 

întreprinderii.

linia îndeplinirii 
stat, a valorificării 
raționale a masei 

mecanizării lucrări-

rentabilizării

a
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tuianeiti sporite
încă din a doua ju

mătate a lunii septembrie, 
colectivul sectorului IV 
al minei ’ Aninoasa și-a 
îndeplinit -angajamentul 
anual de a extrage 9.000 
tone cărbune neste I
plan.

Hotărîți să obțină și în 
viitor rezultate sporite în 
întrecere, harnicii miner: 
de la sectorul ГѴ au or
ganizat și mai bine apro
vizionarea cu materiale, 
transportul, lucrul în a- 
bataj. In puține zile a- 
ceste măsuri au dus la 
creșterea randamentului 
pe cap de muncitor de la 
1,800 tone la 2,028 tone 
și la depășirea planului 
pe luna septembrie cu 
2.515 tone de cărbune.

La noul succes au con
tribuit in mare măsură 
brigăzile conduse de to-i , 
varăși Tanc Victor, Da- I 
vid Nicolae, Moisiu Re- 1 
mus și Barzu Gheorghe.

Pe zi ce trece brigăzile 
,de tineret de la mina 
Petrila organizîndu-și mai 
Fine munca reușesc să 
extragă cantități sporite 
de cărbune. In cursul a- 
cestui an, minerii petri- 
leni au trimis la prepa
rare mai bine de 40.000 
tone cărbune pește,plan, . realizat fi productivitate 
La acest succes impor
tant o contribuție de sea
mă au adus-o tinerii din 
sectoarele minei. .

Brigăzi de tineret cum 
sînt cele conduse de tov. 
Cîșlaru Ioan, Bartok Io
sif din sectorul III, sînt 
mîndria nu numai a aces
tui colectiv ci și a între
gii exploatări. In cursul 
acestei luni, brigada tînă- 
rului Cîșlaru Ioan a ex
tras din adîncuri 205 
tone cărbune peste plan, 
depășind în același timp 
cu 42,8 ia sută randa
mentul planificat. Și ti
nerii din brigada tov. 
Bartok Iosif au dat cu 
143 tone cărbune mai 
mult decît aveau plani
ficat. Ei au realizat un 
randament de 6 tone 
cărbune pe post, adică 
și-au depășit sarcina zil
nică de lucru cu 1,100 
tone cărbune pe post. In

sectorul III însă, cele mai 
frumoase realizări le-a 
obținut brigada de tine
ret în frunte cu tov. Te- 
renyi Ludovic, care da
torită întăririi disciplinei 
în muncă, repartizării de 
sarcini concrete fiecărui 
membru din brigadă a

cu 68,5 la sută mai mâne 
decît sarcina stabilită. Ti-

nerii din brigada Iui Te- 
renyi Ludovic au dat lu
na aceasta 348 tone căr
bune peste plan. .

Realizări frumoase în 
producție a obținut și bri
gada de tineret din sec
torul I al minei condusă 
c!e tov. Neagu Gheorghe, 
care au extras cu 338 tone i 

decît

este mai 
oricînd. In 
al exploa- 
noi succe-

cărbune mai mult 
avea planificat.

Acțiuni patriotice
In aceste zile activi

tatea tinerilor de la mi
na Aninoasa 
rodnică decît 
fiecare sector 
tării se obțin
se în procesul de pro
ducție și pe tărîm ob
ștesc. Peste tot, tinerii 
se pregătesc să întîmpi- 
ne așa cum se cuvine a- 
dunările de dări de sea
mă și alegeri în organi
zațiile U.T.M.

Acum cîteva zile, 
de tineri aninoseni, 
cadrați în brigăzi 
muncă patriotică au 

treprins o ac- ___
țiune de spriji
nire a mineri
lor din abataje 
și de la pregătiri.

zeci 
în
de 

în-

In curtea minei Lunea li a „stopat" c motocicletă nouă- 
nouță. Cu ce gînd oare s-au strins cirochine în jurul ei șeful de 
schimb Ifeș FranAc cu ortacii săi Mezo Martin și Petro Stefan (în 
clișeu) din brig^a lui Nedelcu Nicolae ? Brigada lor se numără 
printre cele cu depășiri însemnate de plan și ciștiguri bune, ceea 
ce le permite minerilor să-și cum pere cele ce doresc. Poate că cei 
trei care acum ascultă explicațiile despre calitățile motocicletei la- 
wa de 125 cmc. pe care le dă proprietarul ei tov. Bob Gheor
ghe, mîine o să meargă și ei la șut cu motocicleta,

în-
70

In acest scop ei au 
cărcat mai mult de 
vagonete și cărucioare cu 
material lemnos, balast, 
elemente prefabricate și 
diferite armături.

La această acțiune au 
participat efectiv tinerii 
din sectoarele I, IV, V, 
VI, VII și VIII. In mod 
deosebit s-au evidențiat 
tov. Manea Constantin, 
Baboș loan, Patrolea 
Gheorghe, Pușcaș Ca- 
prian, Ciontea Dumitru, 
Gherghely Domînic și 
alții.

Un bilanf bogat
Zilele însorite ale acestui înce

put de toamnă au găsit colectivele 
de muncitori de pe șantierele de 
exploatare, construcții și refacere 
a pădurilor din cadrul întreprin
derii forestiere Petroșani cu un 
rodnic bilanț al activității pe lu
nile trecute din anul 1961. Astfel, 
producția globală industrială a fost 
realizată în proporție de 104,66 la 
sută, iar producția marfă în pro
porție de 104,69 la sută, dindu-se 
peste plan 1.400 m.c. cherestea 
rășîhoa'să, 8350 m.c. produse lem
noase de interes industrial etc.

Efectuînd o sortare atentă, ex- 
tinzînd metoda de exploatare în 
truncfiiufj' lungi și catarge, s-a 
reușit să se atingă indici superiori 
de valorificare a masei lemnoase: 
99,12 la sută la rășinoase și 63,54 
la sută la fag, iar în activitatea 
de industrializare a lemnului, 
printr-o debitare corectă, indicele 
de calitate la cherestea de răși
noase a 
perioadă 
continua 
tățire a 
ce și 
lațiilor rudimentare pentru scosui 
și apropiatul lemnului cu instalații 
mecanice cu cablu, de tipul funi- 
cularelor Wyssen și Mîneci și cu 
tractoare, pierderile de exploatare 
au scăzut mult, ajttngind la 2,5 
la sută la rășinoase și 2 la tută 
la fag.

crescut, față de aceeași 
a anului trecut Prin 

revizuire și îmbună- 
proceselor tehnologi- 

prin înlocuirea insta-

Mergînd cu curaj și perseveren
ță pe linia trasată de partid cu 
privire la introducerea tehnicii 
noi, în primele 8 luni ale anului 
1961 gradul de mecanizare a lu
crărilor forestiere în întreprinderea 
noastră se prezintă după cum ur
mează : la doborît și secționat 
47,42 la sută ; la scos-apropiat 
50,09 la sută ; la cojit 65,70 la 
sută ; la încărcat 5^2 la sută.

Procentul ridicat de mecanizare 
a lucrărilor obținut anul acesta, 
organizarea lucrului în brigăzi com
plexe mari și mici, cu piața îi* 
acord global într-un număr mai 
mare de exploatări, au făcut ca 
productivitatea muncii să crească 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut cu peste 20 la sută și să 
atingă 0,728 m.c. lemn pe om/zi.

Succese . au fost obținute și în 
munca de refacere a patrimoniului 
forestier. Anul acesta s-au împă
durit peste 700 ha și parcurs cu 
lucrări de îngrijire aproape 4,000 
ha. arborete tinere, iar lucrătorii 
constructori au reușit să dea în 
funcțiune toate obiectivele aferen
te producției curente.

Rezultatele bune 
linie tehnico-mecanică 
țat pozitiv și situația
întreprinderii, realizîndu-se econo
mii peste plan la prețul de cost 
în valoare de 37.000 lei, precum 
și beneficii în sumă de 273.000 
lei.

Printre muncitorii forestieri care 
ce evidențiază în mod deosebit 
sînt comuniștii Stancău Ioan, Stai- 
cu Mîron, Onciu Constantin, Co
jocarii loan, Orvaș Gheorghe, 
Iliescu Iosif, Vișan Miron, Roba 
Dumitru.

Succesele obținute pînă in pre
zent ne îngăduie să privim cu în
credere în viitor, hotărîți ca sub 
îndrumarea organizațiilor de partid 
să obținem noi succese pe linia 
gospodăririi raționale a masei lem
noase și a traducerii în viață a 
celorlalte obiective ce revin sec
torului nostru în lumina Directi
velor Congresului al Ill-lea al 
P.M.R.

ing. C. FULGA 
director I.F. Petroșani

obținute pe 
au influen- 

financiară a

(Continuare in pag. 3-a)

Mecanizarea și automatizarea 
Ia termocentrala Paroșeni

La termocentrala Paroșeni în
tregul colectiv acordă o aten{ie 
deosebită introducerii pe scară 
cît mai largă a mecanizării și 
automatizării în procesul de pro
ducție.

Astfel, în cursul anului 1961 
s-au realizat lucrări ca : sem
nalizarea nivelului de la bazi

nul de amestec, telegraful optic în
tre panourile de comandă la ca
zane și la panourile de la sticlele 
de nivel, semnalizarea reciprocă 
între turbinele 2 și 3, concen
trarea semnalizării temperaturii 
lagărelor de la mori, curățirea 
mecanică a cotului de intrare în 
moară, încărcarea mecanizată cu 
bile a morilor, reglare» automa
tă a încărcării morilor cu căr
bune, reglarea automată a tem
peraturii amestecului de aer etc 

, Fiecare din lucrările enume
rate s-a făcut pentru a rezolva - 
cît mai bine o serie de probleme 
ridicate de asigurarea unei func
ționări normale a agregatelor. 
Așa de exemplu, pentru introdu
cerea bilelor în mori sau pentru 
.curățirea cotului de la intrarea 
în mori trebuia depusă multă 
muncă fizică Ir. prezent, aceste 
operații se pot executa prin sim
ple acționări de chei și butoane

de comandă. De asemenea, mul: 
tă atenție cere supravegherea a 
peste 60 lagăre de la agregatele 
sistemului de pregătire a prafu
lui de cărbune. Astăzi, prin fo
losirea unui dispozitiv electronic 
de semnalizare, realizat din re
zerve interne, supravegherea a- 
cestor lagăre se face privind un 
mic panou de semnalizare.

Toate aceste lucrări și multe 
altele au dus la ușurarea tftun- 
cii personalului, la îmbunătă
țirea anumitor parametri, la 
creșterea productivității muncii 
etc.

In trimestrul IV al aaului 196) 
și în anul 1962 pe linie de auto
matizare mai sînt multe de fă
cut. Se fmpune a fi rezolvate au
tomatizarea procesului arderii 
care constă în reglarea debitu
lui de combustibil (cărbune + 
gaze) și a debitului de aer pen
tru a menține o presiune con
stantă.

Regulatoarele prevăzute de 
proiect — de tip electromecanic 
— pentru funcționarea cu căr
bune n-au putuț să asigure au
tomatizarea procesului arderii în 
condițiile noi, tind se folosește 
cărbune și gaze. De aceea pentru

rezolvarea acestei probleme — 
cea mai importantă de altfel din 
automatizarea cazanelor — s-a 
stabilit o nouă schemă de reglai, 
re automată, creîndu-se apară’- 
tajul necesar. Intrucît aprovizio
narea cu aparataj va cere timp 
relativ mult, colectivul laborato
rului termotehnic — care răs
punde de automatizarea instala
țiilor termomecanice — studiază 
posibilitatea realizării unor re
gulatoare electronice din rezerve 
interne, cu care să asigure auto
matizarea procesului arderii la 
cazanul nr. 2 în primele luni ale 
anului. 1962. După auotmatiza- 
rea procesului arderii se va tre
ce la reglarea automată a tem
peraturii aburului supraîncălzit. 
De asemenea, se vor realiza re
gulatoare electronice cu 3 im
pulsuri — cele mai moderne re
gulatoare — pentru reglarea au
tomată a alimentării cu apă a 
cazanelor.

Ca și lucrările realizate pînă 
în prezent și cele prevăzute pen
tru viitor vor duce la serioase 
avantaje tehnico-economice și la 
ușurarea muncii personalului de 
exploatare.

ing. C. RACOVEANU s 
termocentrala Paroșeni
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PENTRU СЕІ MICI

PERIUȚA
Supărată-i foc, azi, Inia...
0 întreb : „Care-i pricina ? 
Stă un pic șl mă privește. 
Vorbele le drămuiește:

Știi... nu-mi place, că Lenul 
♦ Nu-mi alese periuța

»»
întreprinderea cinematografică . 

regională de stat Hunedoara -— 
Deva, organizează în cadrul 
„Lunii prieteniei romîno-sovieti- 
ce“ la cinematograful 
brie" din Petroșani 
filmului sovietic" cu i 
filme : 15 octombrie 
senin" film distins 
Premiu la cel de-al 
val cinematografic internațional 
de la Moscova; 16 octombrie a.c. 
„La începutul secolului"; 17 oc
tombrie a. c. „Cerul Balticei" 
seria Ii-a: 18 octombrie a. c. 
..Două vieți" seria I a; 19 oc
tombrie „Două vieți" seria II-a; 
20 octombrie Evdokia"; 21 oc-

un animal nu lipsește din cușcă- 
Fără să poată pricepe ceva, Su- 
leikin trebuie totuși pentru a 
salva aparentele, să dea o ex
plicație : noaptea în timp ce e- 
chipajul doarme, el scoate tigrii... 
„la păscut". In ziua următoare 
se descoperă urme de tigru... pe 
coșul vaporului. Secundul vasu
lui constată că cineva i-a vărsat 
Cerpeaia pe hîrtii deși cabina era 
închisă.

Dacă un leu sau un tigru 
scapă din cușcă și apare pe bu
levard, panica este indescripti
bilă. In filmul de fată situația 
e mult mai complicată. Nu un 
tigru scapă din cușcă, ci vreo

„7 Noiem- 
„Festivalul 

următoarele 
a. c. „Cer 

cu Marele 
II-lea festi-succes binemeritat al artiștilor 

amatori din Lonea
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ț Pentru dinți, cum mi-am dorii
♦ ~ - - * - -
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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♦
t — Am o perie de-asta,.. Vie
J Insă nu-i prea de temei...
♦ ~..................

.. ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦•
♦ Curăță dinții... la furcă...
J Odată a fost aflată
♦ Spălînd o roată dințată.
9 Uneori e și mai rău
J Freacă dinți.., de ferăstrău ;
♦ Sau chiar vreun vîrf de irigliță,
♦ Crezînd că*î vreo furculiță...
t Buimăcită, ce mai e
♦ Spadă dinți de... pieptene...
♦ Deseori cu pastă a uns
ф Dinții... mașinii de tuns
♦ Și-ntr-o zi zolea cu apă
♦ Chiar dinții de la... o grapă...
♦ Ba și la porumb, prin lan 
J Cată dinții, pe cocean,
♦ Iar azi, fără vorbe multe,
9 Sui ре-un dinte de munte,..
ț Precum vezi e-o perie
♦ Ce-ți face mizerie;
♦ Daca țn-ai grijă de ea
{S-o îndrumi cu mîna ta !
♦ IRIM1E STRAUȚ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

— Cum ? Ce fel ? — 
întreb uite

— Aș fi vrut o periuță.
Singură din cutiuță 
înspre pastă să pornească, 
Și-apoi dinții să-i albească. 
Făr’ ca eu să mișc vreun 

e Nici măcar degetul mic. 
» — Am o perie de-asta,

j-

Că-ți face gura curată 
Numai... dacă-i ajutată 
Să-ți găsească dinții tăi, 
- Altfel?

*-7 Are năbădăi !
Pleacă singură, hai-hui, 
Spre... dinții greblei din 
Cîte-odată se încurcă:

fișurată de artiștii amatori din 
Lonea.

Așa dar in această seară prin 
eter vor răzbate vocile unor tineri 
talentați, care n-au precupețit e- 
fortul în vederea creării unui spec
tacol de buni calitate. Vom în- 
tîlni vocile unor mineri, muncitori 
și funcționari care au îndrăgit arta 
și își consacri o parte din 
liber slujirii ei. Interpreții, 
harnici pe frontul luptei 
cărbune mai mult, mai bun

аоеееомюоеомеовооеоемеемеооеові

și a lui Geo Bucur 
piesei „Consiliu de 
Mi-
A-

do- 
bună

cui...
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Piri îndoială că in această sea
ră numeroși oameni ai muncii din 
Lonea. dar- mai ales artiștii ama
tori, vor, înconjura aparatele de 
г adio, ascultînd emisiunea „Teatru 
la microfon1'. E și firesc...

...Un grup entuziast de artiști 
amatori de la clubul minier din 
Lonea, cu âtva. timp în urmă a 
pornit, sub îndrumarea actriței 
Ana Calda de la Teatrul de stat 
din Petroșani 
la realizarea 
familie" de 
hail Leonard.
legerea piesei 
vedește o
orientare, deoare
ce textul dramatic 
înfățișează un crîmpei din viața 
minerilor.

Zi de zi, după te. minarea ser
viciului, artiștii amatori repetau 
cu asiduitate, izbutind să realizeze 
un spectacol valoros. Cel mai 
grăitor fapt care vorbește despre 
valoarea spectacolului îl constituie 
scrisoarea Radiodifuziunii și ^Te
leviziunii Romîne din care Spi
cuim : „Inițial, emisiunea trebuia 
să aibă loc vineri (29 septembrie), 
cind se difuzează deobicei scena
riile realizate cu concursul forma
țiilor teatrale de amatori. Ținînd 
seama însă de calitățile artistice 
deosebite ale înregistrării realiza
te de dvs„ conducerea radiodifu
ziunii a holărît ca scenariul „Con
siliu de familie" să fie difuzat 
duminică (1-, octombrie, ora 20 pe 
programul 1), zi rezervată premie
relor emisiunii .Teatru la micro
fon". Urmează mulțumiri și feli
citări pentru munca rodnică des-

timpul 
mineri 
pentru 
și mai 
тип- 

destoiinci 
consacră 

spriji-

ieftin sau
citori
care-și 
eforturile 
nirii celor din a- 
bataje, vor trăi

Ascultați in această seară 
emisiunea :

„Teatru la microfon"
«бооеаеемоооѳерѳееосомтоеееооос

în această seară, ascultînd scena
riul înregistrat pe bandă, bucuria 
unui succes binemeritat.

Din distribuția piesei fac parte : 
Geo Bucur (Oprea Borduz) su
fle? la Teatrul de stat, Budai Pa
ras chiva (Salomia) muncitoare la 
mină, Borșa Edita (Ileana) conta
bilă, Constantinescu Vasile (la-- 
cob) miner, Georgică Angela (Ro
xana) elevă, Udrea Vasile (Hari- 
ton) maistru mecanic, Trifan Paul 
(Andrieș Letean), vagonetar, Lupu- 
lescu 
nară, 
găzi 
gioiu 
teren
doi mineri; Constantinescu loan 
(un jandarm) este muncitor in mi
nă, iar Popa Gbeorghe (Crainicul) 
e profesor.

După cum se vede din colecti-\ 
vul de artiști amatori fac parte\ 
oameni de profesii diferite, lucru' 
ce nu i-a împiedicat însă sa reali
zeze o armonie completă pe scenă, 
creînd un spectacol omogen. Dar să 
nu anticipăm și să-i ascultăm di
scard l

Elena (Rebeca), funcțio- 
Boca Ștefan, șeful unei bri- 
fruntașe de mineri și Bult~
Gheorghe, muncitor în sub- 
vor apare in rolurile celor
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VITRINA CU
-■ Miron Gostin, LETOPISEȚUL ' 
ȚARII MOLDOVEI. DE NEMUL 
MOLDOVENILOR. Ediție îngri
jită și prefațată de P. P. Pa-

, naitescu. Colecția „Biblioteca 
pentru toți". .

B. Delavrancea, SULTĂNICA 
— nuvele, povestiri, basme. E - 
diție îngrijită și 
Emilia Șt. Milicescu. < 
„Biblioteca pentru toți".

D. Botez,
„Cele mai frumoase poezii".

D. Deșliu, POEME (Lazăr de 
la Rusca, Minerii din Maramu
reș, Pe viată și pe moarte, Des
pre otel).

E. Frunză, ATENȚIE — SENS 
UNIC ! — pamflete.

prefațată de
Colecția

POEZII. Colecția

CĂRȚI NOI
Gala Galaction, OPERE ALE

SE — vol. II (Mărturii, Arti
cole despre literatură și artă, Ar
ticole social-politice). Ediție în
grijită de Teodor Vîrgolici. Cu 
o introducere de D. Micu. Co
lecția „Scriitori romîni".

C. Ghiban. CINTA LA STUP- 
CA O VIOARA... 
Prefață de Viorel

I. Ghimeșan, 
CURIE. Colecția 
seamă".

M. Novicov. CHIPUL LUPTĂ
TORULUI COMUNIST TN PRO
ZA CONTEMPORANA.

M. Novicov. DIN ANII STU
DENȚIEI. Ilustrații de M. Ghir- 
noâgă.

V. ADRIAN

Ediția a II-a. 
Cosma.
FR. JOLIOT 
„Oameni de

Spectacolul
Intr-o scrisoare trimisă redac

ției, corespondentul voluntar M. 
Andrei din Lonea scria între alte- 

,Avcm în localitate o sală de 
construită,

IN CLIȘEU: Scenă din
tombrie „învierea" seria l-a.

Incepînd de luni 2 octombrie, 
pe ecranul aceluiași cinematograf 
va rula filmul „Raidul vărgat", 
o producție a studioului „Len
film".

Filmul „Raidul vărgat" e o co
medie antrenantă și luminoasă 
realizată în spiritul bunelor tra
diții ale cinematografiei sovieti
ce. Comicul de situație se îmbi
nă cu acel de caracter, iar pe a- 
locuri se face simțit și ascuțișul 
satirei îndreptat împotrivă' in
competenței

Suleikin este în realitate bu
fetier. Dar iată-1 îmbareîndu-se 
ca imblînzitor de tigri pe un vas 
comercial care va transporta 
fioroasele animale la Odesa. 
Frica și nepriceperea îl pun la 
grea ‘ 
află 
Dar 
află 
fier 
de grave. Alarma 
momentul cînd pe covertă se 

descoperă niște urme. Dar nici

filmul „Raidul vărgat".
zece. Și scapă nu în spațiul vast 
al unui oraș, ci pe puntea în
gustă a unui vapor, unde densi
tatea lor, calculată — curii se 
Spune — pe cap de locuitor, de
vine mult mai alarmantă, ex
clusă fiind părăsirea în masă a 
vasului în mijlocul oceanului.

Echipajul speră totuși în in
tervenția salvatoare a îmblînzi- 
tcrului care însoțește animalele. 
Surpriză însă : îmblînzitorul de 
tigri, personajul principal al co
mediei „Raidul vărgat", este de 
fapt un fals imblînzitor, el în
suși de teamă S'-а închis în cuș
că. Cine va fi salvatorul ?; Cum 
se va termina această c8ttredie 
antrenantă, plină de surprize? 
Răspunsul poate fi primit vizio* 
nînd acest film.

încurcătură de îndată ce se 
în fata cuștilor cu tigrî. 
atîta vreme cît aceștia se 
încă dincolo de gratiile de 
lucrurile nu sînt chiar așa 

intervine în 
covertă

SOWkM — '■ --------- ---------

cel mai bun stimulent

©=-

NOTA

-
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Deși sediul „Librăriei noastre*'- яг. < din Aninoasa nu este prea 
spațios, totuși el cuprinde o bogaiâ ceneiaie de cărți din toate dome
niile, oferind prietenilor cărții volumele dorite. La buna aprovi
zionare se adaugă și comportarea atonii a vânzătoarei Boldoi Ma- 
rioara ceea ce face ca lot mai mulți отпет ai muncii si intre cu în
credere in librărie. IN CLIȘEU : Aspect din „Librăria noastră' nr.4 
din Am toasa ■— în stmga vinzâtoarea Boldoi Marioara. 1

le J „■ 
spectacole de curînd 
modernă și confortabilă. Cu toate 
acestea tn localitatea noastră au 
loc puține spectacole ale trupelor 
și formațiilor din alte localități. 
Credem că vizionarea unor pro
grame variate și intr-un număr 
mai mare ar constitui un stimulept 
important atît pentru tineri, în 
atragerea lor la activitatea cultu- 
ral-artistică, dar și pentru spec
tatori cărora trebuie să li se dez
volte gustul pentru arta scenică". 
Corespondentul are perfectă drep- 

mai cu seamă că în ultimul 
au fost deja programate o 
de spectacole în Petrila, ale 
trupe din București și din 

orașe ale țării, fără ca ele

ta te, 
timp 
serie 
unor 
alte 
să fie reluate și la Lonea. Aceas
tă localitate cu o veche tradiție in 
activitatea artistică, se menține și 
azi pe un loc fruntaș, totuși ar
tiștii amatori de aici au nevoie de 
un stimulent ca în afară de spec
tacolele prezentate de ei să vizio
neze și spectacolele prezentate de 
alți artiști amatori sau profesio
niști.

Responsabilii de cluburi și ins
tructorii artistici de teatru se în
treabă uneori ce forme noi de 
stimulare să găsească pentru ar
tiștii amatori, răsplătindu-i astfel 
pentru eforturile pe care aceștia 
le depun la repetițiile de săptă- 
mîni întregi. Deși marea majori
tate a artiștilor amatori cer cu 
insistență conducerilor cluburilor 
să organizeze prezentarea a cît

mai multe spectacole, atît în loca
litățile respective cit și în alte 
localității din Valea Jiului și re
giune, totuși responsabilii de clu
buri nu văd încă în această do
rință a tinerilor și cel mai bun 
stimulent în activitatea lor. Con
tactul cu publicul, aplauzele, răs
plata cea mai mult așteptată și 
gustată de artiștii amatori, îi în
deamnă la noi acțiuni, le dă im
bold in muncă, îi stimulează.

Marea majoritate a cluburilor 
au formații artistioe puternice și 
valoroase, cu repertorii meritorii, 
după cum s-a dovedit și la faza 
finală a concursului cultural spor
tiv al tineretului Puține formații 
artistice au mai prezentat însă 
spectacole și după concurs și toc
mai de aceea în unele cazuri ar
tiștii amatori nu au mai partici
pat la repetiții cu aceeași regula
ritate, iar rîndurile formațiilor ar
tistice nu au fost întărite cu noi 
tineri. Un succes obținut la un 
spectacol este cel mai bun mobi
lizator al artiștilor amatori în 
timp ce o lungă perioadă de în
trerupere a. spectacolelor 
duce uneori la destrămarea 
formații artistice destul de 
Pe lingă artiștii amatori, 
publicul larg din Valea Jiului aș
teaptă ca formațiile cluburilor să 
prezinte mai multe spectacole pen
tru a face din timpul liber un 
mijloc de recreare și de educare.

Scenele sălilor de spectacole din 
Valea Jiului așteaptă artiștii ama
tori și conducerile cluburilor nu 
au decît să organizeze cit mai 
multe spectacole!

D MIHAIL

poate 
upor 

bune, 
însăși

Club, sau numai 
bibliotecă ?

In ultimul timp, activitatea, bi
bliotecii din cadrul clubului „l. G. 
Frimu" Vulcan s-a îmbunătățit 
simțitor, datorită priceperii ca 
care colectivul bibliotecii a știut 
să organizeze acțiuni de popu
larizare a cărții, atrăgînd un nu
măr din ce în ce mai mare de ti
neri șl vîrstnici in sala de lec
tură. Cu două săptămîni in ur
mă, într-o. plenară a Comitetu
lui orășenesc U.T.M, s-a discu
tat despre întărirea colaborării 
dintre U.T.M. și colectivul bi
bliotecii pentru mărirea număru
lui de tineri înscriși la concursul 
„iubiți cartea", stabillndu-se îri 
mod concret acțiunile care vor 
avea loc în cadrul bibliotecii, în 
fața tineretului.

Pentru tinerii care frecventea
ză însă zilnic clubul nu este su
ficientă numai organizarea unor 
acțiuni cu cartea, ci ei ar dori 
să găsească aici șl alte forme a- 
tractive și interesante care să 
contribuie la îmbogățirea cunoș
tințelor lor. Din păcate Insă la 
clubul din Vulcan, întreaga ac
tivitate se rezumă de fapt la ac
țiunile organizate de bibliotecă 
și la repetiția cîtorva formații 
artistice. In rest, un om venit 
la club nu are posibilitatea să 
participe la nici o altă acțiune 
cum ar fi schimburi de expe- 
rineță, conferințe, întilniri cu 
fruntași în producție etc. O si
tuație asemănătoare există ți ia 
clubul central al sindicatelor din 
Petroșani, unde întreaga activi
tate a clubului se rezumă la bi
bliotecă, 
bliotecă 
parte a 
gramul
mult mal bogat, mal cuprinză
tor.

Este știut însă că la bi- 
se desfășoară doar o 
activității clubului, pro- 
zilnic trebuind să fie
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Alegerile organelor conducătoare de partid — prilej 
de bilanț și orientare spre noi succese in munca forestierilor

PUBLICITATE

A
(Urmare din pagina l-a)

Producfia 
anului viitor — 

în afenfia 
comuniștilor

Hotărîrea unanimă a comuniș
tilor din cadrul întreprinderii fo
restiere Petroșani este de a 
munci cu tot mai mult spor. Ast
fel, în cadrul adunărilor gene
rale de dări de scamă și alegeri, 
comuniștii din organizațiile de 
bază ale sectoarelor de exploa
tare Lonea, Roșia, Lupenl și 
Cîmpu Іці Neag au stabilit mă
suri concrete pentru sporirea 
productivității muncii care în a- 
nul 1962 va ajunge la 0,750 
m.c./em zl, față de 0,700 cit s-a 
realizat in anul in curs. Se va da 
în circuitul economiei o cantitate 
dț £.700 m. c. lemn de lucru 
реме plan din masa lemnoasă 
plAjWicată, din care sectorul 
Lonăp va da 900 икс., sectorul 
Clmpu lui Neag 800 m.c., secto
rul Roșia 1000 m.c. șl sectorul 
Lupenl — cel mai mare sector 
— va da 2000 m.c. Prin reali
zarea acestor sarcini se vor ob- 

• ține produse superioare în va
loare de 240.000 lei.

In atenția comuniștilor a stat 
și problema reducerii prețului de 
cost, stabilindu-se ca sarcină 
concretă reducerea prețului de 
cost pe anul 1962 cu 200.000 lei, 
mărindu-se în același timp bene
ficiile peste plan cu 50.000 lei 
față de realizările din anul 1961.

Lucrătorii ocoalelor silvice 
Lupeni și Petroșani, sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
vor realiza peste sarcinile pla
nului de stat pe anul 1962 lu
crări de împăduriri prin plan
tarea a 50 hectare din care 30 

•ha. la ocolul Lupenl și 20 la o- 
colul Petroșani. De asemenea, 
se vor parcurge cu lucrări de în- 
grijsre toate arboretele tinere ca 
.re necesită astfel de lucrări. O 
sarcină de mare importanță ca
re va fi tradusă în viață în a- 
nul 1962, este și aceea de a se 
exploata 50 la sută din masa 
lemnoasă planificată cu mijloa
ce mecanizate, Iată deci numai 
citeva sarcini pe care comuniș
tii din organizațiile de bază ale 
întreprinderii forestiere sînt ho- 
tărîți să le îndeplinească — mo- 
b) li zi nd totodată masa largă de 
muncitori la lupta pentru reali
zarea acestora.

‘ Comuniști cum sînt tov. Sco- 
rei loan de la ocolul silvic Lu
peni, Popovici Andrei de la sec
torul Lonea, Glovlșca Dionisie 
și Cojocaru loan de la Clmpu 
lui Neag, Pahonțiu loan de la 
Roșia și mulți alții, au discutat 
pe larg în adunările generale

Bazele militare vest-germane și planurile 
revanșarzilor de la Bonn

In ultimele zile ale lui august 
locuitorii Angliei au trăit un eve
niment fără precedent in istoria 
multiseculară a patriei lor. Pe pă- 
mîntul Angliei a debarcat o uni
tate de tancuri vest-germană care, 
noaptea, la adăpostul întunericu
lui, a fost încartiruită în comita
tul Pembrokeshire, regiunea Wa
les.

Ceea ce n-au reușit să reali
zeze nici militariștii Kaiserului în 
primul război mondial, nici agre
sorii fasciști ai lui Hitler — deși 
în încercarea lor de a debarca pe 
pămînt britanic au transformat în 
ruine tot sudul Angliei — au rea
lizat acum revanșarzii lui Ade
nauer, fără nici un fel de efor
turi militare.

De remarcat că tratativele cu 
conducătorii Ministerului de Răz
boi și ai armatei britanice — tra
tative care au dus la realizarea 
acordului anglo-vest-german, pe 
baza căruia tanchiștii Bonn-ului 
ș-au instalat pe teritoriul britanic 

au fost purtate în numele 
R.F.G. de fostul general hitlerist 
Adolf Heusinger, (actualul preșe

despre posibilitățile îmbunătăți
rii continue a activității econo
mice a sectoarelor, angajîndu-se 
să depună toate eforturile pen
tru ridicarea necontenită a ren
tabilității întreprinderii fores
tiere.

îmbunătățirea continuă a ac
tivității economice a întreprin
derii necesită ca fiecare orga
nizație de bază să ia măsuri, să 
traseze sarcini concrete fiecărui 
membru și candidat de partid. 
Trebuie muncit cu mai mult simț 
de răspundere în întărirea rlndu- 
rilor partidului prin primirea de

Sîntem hotărîfi sâ obținem noi succese
Comuniștii din cadrul sectoru- 

!u: Roșia raportează că în lupta 
pentru refacerea patrimoniului 
forestier și pentru valorificarea 
superioară a masei lemnoase, 
au obținut realizări deose
bite. Astfel, indicele produc
ției valorice a fost realizat 
ia producția globală în pro
porție de 134,9 la sută, la pro
ducția marfă — 127,3 la sută. 
Productivitatea muncii în unități 
naturale a fost de 0,622 m. c. pe 
om/zi. In atenția tuturor lucră
torilor din cadrul sectorului Ro
șia, a fost și ridicarea indicilor 
de valorificare a masei lemnoase, 
ajungîndu-se ca la fag să se ob
țină un indice de 54,26 la sută.

La aceste succese au contri
buit toți lucrătorii din cadrul 
sectorului. In mod deosebit s-au 
evidențiat candidatul de partid 
Pahonțiu Ioan de la parchetul 
Maleia, comuniștii Grecu Toma, 
maistru de parchet, Negoi loan, 
expeditor la parchetul Jigorea- 
sa și candidatul de partid Ra

Lună de lună, pe graficul de producție de la mina Aninoasa 
în dreptul numelui brigăzii co nd use de tov. Mujnai Nicolae sînt 
trecute numai realizări frumoase. IN CLIȘEU: Un schimb al bri
găzi! compus din minerii Grec Iulian, luga Vasile, Ene Vasile și 
Bodescu Vasile.

dinte al Comitetului militar per
manent al N.A.T.O,), același Heu
singer care, pe vremea lui Hitler, 
în calitate de șef al direcției ope
rative a cartierului general al 
Werhmacht-uhu, a fost unul din 
coautorii planului de invadare a 
Angliei pentru „scoaterea metro
polei engleze din război" — așa 
cum se spune și in directiva nr. 

din anul 1940 ce-i poartă 
semnătura.

La scurtei vreme după vizita 
lui Heusinger in Anglia, s-a aflat 
că Germania occidentală va cum
păra armament englez în valoare 
de aproximativ 20 milioane lire 
sterline... Legătura dintre cele 
două fapte este evidentă. Refe- 
rindu-se la ele, ziarul „Daily 
Worker" scria :. „Este adevărat 
oare că Anglia a decăzut atît de 
mult ? Este adevărat oare că sio- 
tem gata să vindem pentru 20 de 
milioane de lire sterline memoria 
celor 400.000 de englezi care au 
căzut in războiul din 1939— 
1945

Indignarea exprimată de acest 
ziar e împărtășită de masele cele 

candidați de partid după indi
cația : cei mal buni dintre cei 
mal buni muncitori. Va trebuii 
creat un larg activ fără de partid 
care să fie antrenat în rezolva
rea sarcinilor economiee și so- 
cial-culturale.

Comuniștii din cadrul între
prinderii forestiere Petroșani 
sînt hotărîți să traducă în viață 
sarcinile ce le revin din Direc
tivele Congresului al II 1-lea al 
partidului nostru.

MIHAI GORBO1 
secretarul comitetului de partid 

I. F. Petroșani

dulescu Ioan, maistru la parche
tul Purcaru. S-au mai evidențiat 
tov. Neculaiescu Stelian, șef de 
echipă, Vlăiconi loan, maistru la 
exploatarea Jigoreașa, Kopriva 
Ludovic, maistru la exploatarea 
Intre-Jiuri, Titlcu Teodor, șef de
pozit final, Anghelescu Nicolae, 
șef depozit și alții.

Pentru asigurarea realizării 
planului pe trimestrul IV con
ducerea sectorului. îndrumată de 
biroul organizației de bază, a 
luat o serie de măsuri organiza
torice : S-au construit instalațiile 
în parchetele anului 1962, a că
ror exploatare va începe în tri
mestrul IV, cabane pentru caza
rea muncitorilor, dîndu-se ca- 
zarmamentul necesar, s-a orga
nizat lucrul pe bază de acord 
global. Sectorul a organizat 
parchetele anului 1962, iar prin 
planul tehnic de exploatare s-a 
prevăzut înlocuirea în bună parte 
a muncii manuale cu mecanisme.

Creind condiții de pe acum, 
sîntem convinși că și în anul ce 
vine vom obține realizări însem
nate pe calea îndeplinirii sarci
nilor ce ne stau în față.

GHEORGHE IENCIU 
șeful sectorului Roșia

A Anunță publicul consuma
tor că pe data de 1 octom
brie 1961, va deschide 
MUSTĂRII în următoarele 
localuri și localități:

— Grădina de vară Mine
rul — Petroșani.

— Grădina de vară Căr
bunele — Lonea.

— Grădină’ de vară a bu
fetului nr. 23 Petrile

— Grădina Ue vară din 
Aninoașa.

— Grădina de vară din 
Lupenl.

mai largi ale poporului englez. So
sirea navei militare vest-germane 
„Trautenfels" care a descărcat pe 
pămîntul britanic cele 40 de tan
curi ale batalionului 84 de tan
curi al Bundeswehr-ului, a fost 
semnalul pentru desfășurarea unei 
puternice campanii populare sub 
lozinca : „Afară cu trupele Bun- 
deswehrului din Anglia".

Nici poporul francez n-a făcut 
o mai bună primire unităților mi
litare vest-germane care, ca urma
re a cîrdășiei sub auspicii atlantice 
dintre cercurile conducătoare fran
ceze și cele vest-germane, s-au 
instalat la Mourmelon. Sissonne și 
alte localități din Franța. Poporul 
francez nu -poate uita că țara sa a 
fost cotropită de trei ori în cursul 
a numai cîteva zeci de ani de 
către militariștii germani, nici su
ferințele și umilința fără margini 
îndurate din partea cotropitorilor.

Anglia și Franța nu sînț însă 
singurele țări ale căror cercuri 
conducătoare au pus la dispozi
ția revanșarzilor vest-germ ani ba1

(Continuare în pag. 4-a)

întreprinderea de explorări Lupeni cu sediul în Lupetî 
str. Avram lancu nr. 1

Angajează imediat:
Inginer pentru postul de șef serviciu foraj salariu 
Inginer principal foraj
Inginer hidrogeolog 
Inginer energetic 
Șef birou plan aproviziona re 
Șef birou transport 
Contabil revizor 
Tehnician 1 geolog 
Tehmciîn II geolog 
Achizitor principal 
Șoferi auto pe mașini ZIS și Skoda

Toți solicitanțli pentru ocuparea posturilor
trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime cerute 
de nomenclatorul tip.

Totodată întreprinderea anui ci organizează pentru 
ziua de 1 octombrie 1961, concursul pentru ocuparea posturi» 
lor libere de: 
Maiștri 
Maiștri 
Maiștri

Cei 
trebuie 
pectivă 
maistru.

M

2300-2550 
1850-2250 
13501850 
1350-1850 
140O17OT 
1400-1700
800-1150 

1200-1650
8804200 
600- 725

de mai sus,

sondori
mineri
mecanici
care dgresc a se an gaja într-unul din acește posturi, 
să posede diplomă de maistru în specialitatea res» 
sau să aibă o vec hime de 12 ani 1* 1 iulie 1*56, ca

T. A. P. L. PETROȘANI

i

— Chioșcul din piața 
Vulcan.

— Chioșcul din Urlcanl. 
Unde se va găsi in per* 
manență:

— MUST DULCE
— pastrama
și alte specialități ca:
— mititei
— antricoate
— cUrnați de porc
— rinichi etc.
Vizitați cu încredere mus

tăriile T,A.P,L.-ului.

ANUNȚ
Sfatul popular orășenesc Petroșani anunța că în anul 

1961/1962 șe va deschide pe lingă spitalul Petroșani o șcpală 
tehnică de asistențe medl cale cu următoarele secții:

— Medicină generală — băieți. •/
— Medicină internă — fete.
— Pediatrie — fete.
— Obstetrică ginecologie — fete.
Cererile de înscriere la examenul de admitere se vor de

pune la Secția sănătate a Sfatului popular orășenesc Petro
șani piuă la data de 3 octom brie a. c. împreună cu următoa
rele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată).
— Diploma de maturita te (origins!) sau studii echiva

lente.
— Certificat de sănătate,
— Declarație tip din care să rezulte starea materială a 

candidatului sau a părinților.
— Autobiografie.
Examenul de admitere se va ține în ziua de 5 octombrie 

a. c. din următoarele materii:
— Anatomia și fiziologia omului (scria și oral).
— Chimie (scris și oral).
— Fizică (oral).
In cursul școlarizării ele vii vor primi lunar o bursă de 

300 lei anul I, 400 lei anul II, 500 lei anul HI.
Pentru lămuriri suplimentare vă adresați Șefiei sănătate 

a Sfatului popular orășenesc Petroșani.

0. [. L Utilului PeWii
Anagjează de urgență 3 revizori de inventare, cu sala

riul între 700—925 lei, în următoarele condiții : studH me
dii de specialitate, șau stu dii medii de cultură generală cu 

stagiul de 2 ani în munca de contabil. '
Pentru informații supli mentare, doritorii se pot adresa 

direct la sediul întreprinde rii noastre In str, Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 102 etaj ІІ, la serviciul cadre, camera nr. 7.

)
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A R. P. CHINEZE
Sărbătoare la Pekin

( ; PEKIN 30 (Agerpres) — Co- 
; respondentul Agerpres transmite : 
' , La l octombrie poporul chi- 
' nez sărbătorește cea de-a 12~a 
' aniversare a proclamării Repu~ 
' blicii Populare , Chineze.

Orașul Pekin este îmbrăcat în 
tradiționalele lui haine de sărbă
toare. Fațadele clădirilor înalte 
sînt împodobite cu ghirlande de 
becuri electrice multicolore. Mă
reața piață „Tianmiri‘ are un as
pect feeric. Pe porțile istorice 
ale pieții strălucesc sub efectul 
razelor soarelui de toamnă hie
roglifele lozincii: „Trăiască Re
publica Populară Chineză !“• 
Pretutindeni domnește o atmos
feră plină de entuziasm.

In cei 12 ani capitala R. P. 
Chineze și-a schimbat mult as
pectul. Au apărut cartiere noi for
mate din blocuri cu mai multe etaje.

. In locul străzilor înguste au
* jfert construite bulevarde și străzi 
J largi. In oraș și în înprejurimi 
j re - înalță clădirile noilor uzine.
•
î
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In anii puterii populare Pekinul 
s-a transformat în cel mai 
centru cultural al tării.

La Pekin sosesc mereu 
despre succesele oamenilor 
di din întreaga țară 
în cinstea sărbătorii 
De asemenea, sosesa în capitală 
pentru a partidpa la manifes
tările prilejuite de aniversarea 
proclamării republicii, reprezen
tanți ai minorităților naționale 
și fruntași în producție-

In zilele sărbătorii naționale 
teatrele din Pekin vor prezenta 
cele mai noi și cele mai bune 
piese din repertoriul lor. Spec
tatorii vor putea admira o nouă 
piesă a cunoscutului scriitor chi
nez Go Mo-jo.

Numeroase colective 
vor da 
citorilor 
în fata 
Armatei 
elevilor si studenților.

тате

știri 
mun- 

obținute 
naționale.

teatrale 
spectacole în fata mun- 
din uzine si fabrici.
minerilor, a

populare de eliberare, a

♦

4
♦
4
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Succese aie constructorilor de mașini
PEKIN 30 (Agerpres).
In cursul celui de-al doilea 

an al planului cincinal, con
structorii de mașini din Șanhai 
au dat economiei naționale un 
mare număr de motoare 
și electrice cu o putere 
de 650.000 C.P., 25.000 
mari, precum și diferite 
pentru irigații și drenaj.

Diesel 
totală 

pempe 
utilaje 
In ul-

timul timp, multe uzine din 
Guancijou, Șanhai, Tianțzin, 
Uhan și alte orașe ale R. P. 
Chineze produc motoare elec
trice puternice, transfromatoa- 
re, pompe mari cu un diametru 
de 1200 mm., motoare Diesel 
și alte utilaje necesare noilor 
sisteme de irigații ce se con
struiesc în R. P. Chineză.

l 
i 
I
» 

t 
f

l

Dezvoltarea învăfămîntului superior
PEKIN 30 (Agerpres).
In cei 12 ani de la eliberare, 

în provincia Șensi au luat fi
ință 28 de noi institute de în- 
yățămînt superior. Astfel nu
mărul total al institutelor de 

existente 
a ajuns

institute

îhvățămînt superior 
în această provincie 
la 31.

Construcțiile noilor
de învățămînt superior ocupă o 
suprafață totală de peste un 
milion m.p.j adică de două ori

suprafața întregului oraș Sian, 
capitala provinciei, înainte de 
eliberare. Personalul didactic 
numără astăzi 6.G00 de mem
bri, de 15 ori mai mult decît în 
anul 1949.

In ultimii 12 ani, institutele 
de învățămînt superior din Sian 
au fost absolvite de 30.000 de 
studenți, iar în prezent peste 
40.000 de studenți din diferite 
regiuni ale țării urmează cursu
rile acestor institute.

Bazele militare vest-germane și planurile 
revanșarzilor

(Urmare din pag. 3-a)

de ia Bonn
țările 
des- 

Bun-

Hotărîrea C.C. al P.C. Bulgar 
$1 a Consiliului de Miniștri

SOFIA 30 (Agerpres). TASS 
transmite:

Agenția B.T.A. transmite ho
tărîrea C.C. al P.C. Bulgar și 
a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, în care se spu
ne că dat fiind înrăutățirea, din 
vina țărilor imperialiste, a si
tuației internaționale, pregătirile 
militare ale Greciei și Turciei și 
campania lor provocatoare de 
calomnii împotriva Republicii 
Populare Bulgaria, precum și în 
legătură cu incidentele de gra
niță care au devenit tot mai frec
vente, C.C. al "F.C. Bulgar și 
Consiliul de Miniștri al R. P.

Bulgaria au considerat necesar 
ca pînă la încheierea 
de pace cu Germania 
lăsarea la vatră a 
matrozilor, sergenților 
cilor care și-au îndeplinit sta
giul în forțele armate.

Guvernul Repubilcii Populare 
Bulgaria, cere încă o dată gu
vernelor Greciei și Turciei să nu 
zăngăne armele, ci să soluțio
neze în mod rezonabil toate pro
blemele nereglementate în inte
resul tuturor țărilor balcanice, 
în interesul păcii în Europa și 
în întreaga lume.

Tratatului 
să amîne 
soldaților, 
și cartni-

Conferința de la Geneva 
în problema laoțiană
GENEVA 30 (Agerpres) ■—1 

TASS transmite :
La 29 septembrie a avut loc o 

întrevedere între cei doi președin
ți ai conferinței de la Geneva 
'pențru reglementarea, problemei 
laoțiene, G. M. Pușkin (U.R.S.S.) 
și M. Macdonald (Anglia). Au 
fost discutate probleme referitoare 
ia lucrările conferinței de la Ge
neva pentru reglementarea pro
blemei laoțiene.

_=0=_
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Vizita delegației parlamentare romîne 
în Finlanda

HELSINKI 30 (Agerpres). — 
Corespondență specială :

La 29 septembrie delegația 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne condusă de Ion Pas, 
vicepreședintele grupului romîn 
al Uniunii Interparlamentare, 
președintele Comitetului de ra
dio și televiziune, care se află 
în Finlanda la invitația parla
mentului finlandez, a fost pri
mită de președintele Finlandei 
Urho Kekkonen. Cu prilejul a- 

cestei vizite președintele Finlan
dei a rostit o scurtă cuvîntare, 
la care a răspuns Ion Pas.

In cursul aceleași zile pre
ședintele Radiodifuziunii finlan
deze Einar Sundstrom a oferit

un dejun în cinstea delegației 
R. P. Romîne.

In cursul serii de 
brie conducătorul 
parlamentare a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, Ion 
Pas, a ținut o conferință de pre
să în cursul căreia a făcut re
prezentanților ziarelor și radio
difuziunii o 
ră cu vizita 
tare romîne

29 septem- 
delegatiei

expunere în legătu- 
delegației parlamen- 
în Finlanda.

I

Revoluția cubană 
este un exemplu viu
LA PAZ 30 (Agerpres)
„Revoluția cubană este un 

exemplu viu pentru America La
tină și imperialismul american se 
teme de noi revoluții în țările 
latino-americane", a declarat mi
nistrul minelor din Bolivia^ Cha
vez Ortiz, cu ocazia cererăpniei 
instalării noului comitet conducă
tor al Universității Vanguardos. 
In continuare, Ortiz a cerut sta
bilirea de relații comerciale Cu 
țările socialiste. Ceilalți vorbitori 
care au luat cuvîntul au denunțat 
presiunile exercitate de S.U.A. a- 
supra Boliviei pentru a influența 
politica ei externă.

------- ---------- -7=ma=--------

„Hammarskjoeld și-a plătit greșelile 
cu viața14

_==©=_

Acțiuni teroriste 
ale O.A.S.

PARIS 30 (Agerpres).
La 28 septembrie au avut loc 

în Algeria o serie de acțiuni te
roriste puse la cale de organi
zația uitracolonialiștilor O.A.S. 
In apropiere de orașul Alger, 
teroriștii au deschis focul asu
pra unei cazărmi, rănind âteva 
persoane. Ei au răpit și 
pe ajutorul de primar 
șului Boufarik și pe fiul

Trei militari francezi, 
tizanți aî O.A.S., au 
luînd cu ei 100 puști automate. 
Se știe că nu de mult teroriștii 
au reușit să pună mîna pe 4 
tone de materiale explozibile.

au ucis 
al ora- 
său.
simpa- 

dezertat

LEOPOLDVILLE 30 (Ager
pres).

Comisia de anchetă însărcina
tă să stabilească cauzele morții 
lui Dag Hammarskjoeld nu a 
ajuns încă la o concluzie defi
nitivă. Dar dacă nu se știe prin 
ce mijloace a fost doborît avio
nul cu care zbura 
joeld, nimeni nu are 
cînd este vorba de 
celor vinovați. Iată 
această privință Claude Bourdet, 
directorul săptămânalului „France 
Observatfeur" : 
gur este că i 
fost victima 
Cpngo unde 
mod absolut 
sele cele mai 
ale epocii finale a imperialismu
lui colonial: domnii financiari 
belgieni sau americani (Rockfel- 
ler) care își plătesc de la dis-

Hammarsk- 
dubii atunci 
desemnarea 
ce scrie în

: „Ceea ce este si- 
Hammarskjoeld a 
situației create în 
se îmbină într-un 
caricatural produ- 

rău mirositoare

ze militare. Aproape toate 
membre ale N.A.T.O. și-au 
chiș porțile în fața trupelor 
deswehr-ului acordînd și pe aceas- 

; tă cale sprijinul lor militariștilor 
revanșarzi de la Bonn : în Olan- 

' da, un aerodrom de instrucție, în
■ Belgia o bază în apropiere de
Arcndonck, în Norvegia se cons- 

, truiesc bâze de aprovizionare pen- 
. tru flota vest-germană pe tot lito- 
; ralul sudic de la Langesund pînă 
' la Stavanger. In Corsica franceză 
; și Sardinia italiană — în aceasta 
din urmă la Decimomannu —

■ există, de asemenea, baze aeriene 
ale noului . Wehrmacht. Persona
lul de bord al forțelor militare

■ aeriene de la Bonn este instruit 
la bazele aeriene americane din

. Anglia — la Bentwâters și Wood- 
I bridge — la bazele din Turcia, la
Bandirma, la bazele franceze Suip- 
•pes, Montpelier, Istres. Presa occi
dentală relatează și despre instrui
rea. unor cadre de comandă ale

■ trupelor terestre vest-germane în 
mînuirea rachetelor pe poligoanele 
britanice de rachete din apropie
rea orașului Worley, comitatul 
Bedfordshire, urmînd a fi pregă
tite și pe insulele Hebride, și des
pre’ instruirea a 200 de militari 
vest-germani, ‘ tot în mînuirea ar-

mei rachetă și a armei atomice la 
poligonul militar Fort Bliss din 
S.U.A., la granița cu Mexicul. țA- 
ceeași presă relatează și despre 
iminența cedării unor baze Bun- 
deswehr-ului în Grecia și Spania.

Guvernul vest-german și gu
vernele țărilor unde sînt trimise 
unități ale Bundeswehr-ului caută 
să încredințeze întreaga lume că 
dislocarea acestor unități s-ar face 
pentru că soldații lui Adenauer nu 
au în țara lor destul spațiu pentru 
pregătirea militară. Explicația este 
pe cît de absurdă și ridicolă, pe 
atît de mincinoasă. Anglia, ca să 
nu mai vorbim de Norvegia, Gre
cia, Belgia și Olanda au un teri
toriu mult mai mic dedt R.F.G.

Prin dispersarea forțelor lor 
armate pe întreaga arie a N.A.T.O., 
militariștii vest-germani urmăresc 
două scopuri precise. Primul este 
acela de a ascunde în fața opiniei 
publice mondiale și a populației 
vest-germane însăși, efectivele rea
le ale Bundeswehr-ului și armele 
de care dispune și ceea ce este 
principalul, de a camufla pregăti
rile în vederea unui război ra~ 
cheto-nuclear.' Departe de R.F.G., 
dislocați la baze restrînse și izo
late, soldații Bundeswehr-ului pot 
fi instruiți în mînuirea armei-ra- 
chetă și a armei nucleare. Acolo, 
în depozitele aflate departe de

văzul lumii, pot fi stocate arme 
și muniții din cele mai diferite 
și pot fi formate mari unități și 
unități de elită ale armatei de in
vazie a Bonn-ului. E vorba* așa
dar, de o nouă formă de înarma
re ascunsă a revanșarzilor vest- 
germani — poate cea mai crimi
nală dintre toate la cite a recurs 
pînă în prezent Bonnul; cu spri
jinul și ajutorul binevoitor al cer
curilor reacționare din celelalte 
țări occidentale.

Dar bazele vest-germane de pe 
teritoriul unor țări occidentale mai 
au și un al doilea scop. Acela de 
a înlesni mîlitaritșilor vest-ger- 
mani traducerea în fapt a planu
rilor de dominație și expansiune 
Strădaniile Bonn-ului de a-și asi
gura un rol conducător în coali
ția atlantică, de a pune mina pe 
cit mai multe și cît mai înalte 
posturi de conducere ale N.A.Ț.O. 
sînt binecunoscute. Este cunoscut 
de asemenea, faptul că R.F.G. a 
și devenit principalul aliat atlan
tic a] S.U.A. și că armata ei este 

ar de pe acum principala forță 
de șoc a blocului militar atlantic. 
Referindu-se la străduința milita- 
riștilor vest-germani de a obține 
prin toate mijloacele arma atomi
că, liderul laburist englez R. Ed
wards scria într-o broșură recent 
publicată și intitulată „Anglia aliat 
sau stăpîn ?“ că revanșarzii de la 
Bonn 
tonul 
ăliațî

caută să convingă Washing- 
că Anglia și Franța sin» 
militari extrem de nesigur

deoarece în Franța sînt prea mul ți 
comuniști, iar în Anglia prea mulți 
laburiști. Deci; după părerea 
lor de la Bonn, armata lor 
buie să dispună de mijloace 
tru a putea „neutraliza" atît 
glia cît și Franța. Nu vom 
analiza a ceea ce înțelege 
torul broșurii prin cuvîntul 
tralizare. Ne gîndim însă la 
tul că din documentele secrete ale 
C.E.N.T.O. recent date publicită
ții în U.R.S.S., reiese că în lim
bajul imperialiștilor „neutraliza
rea" înseamnă transformarea unor 
vaste teritorii ale unor țări, chiar 
aliate cu S.U.A., în zone ale morții 
atomice.

Lupta unor pături largi ale 
populației din Franța, Anglia, 
Belgia, Olanda, Norvegia pentru 
lichidarea bazelor vest-germane de 
pe pămîntul acestor țări face parte 
din uriașul front de luptă al po
poarelor iubitoare de 
se opun militarismului 
man. Problema păcii și 
a devenit problema de 
a zilelor noastre. Pentru 
pericolului de război pe care îl re
prezintă militarismul de la Bonn 
o însemnătate uriașă o are înche
ierea cît mai grabnică a Tratatului 
de pace cu Germania. Luptînd 
pentru încheierea acestui tratat 
popoarele își manifestă hotărîrea 
de a 
viitor

ce-1
tre- 

pen- 
An- 
face
au- 

neu- 
fap-

pace care
vest-ger- 

războiului
căpetenie 

lichidarea

asigura omenirii pacea și un 
fericit.

A. STÂNCIU

«tiBDAGTIA SI ADMINISTRAU.* t Petroșani Str Gb Gheorghiu Del n» 45 TeL fote _j 322 autori t
v

2&).

tanță agenții „indigeni", servi
cii secrete ale unor mari puteri; 
marionete solidare cu toate ma
rionetele ca Fulber Youlou de la 
Brazzaville, un pivot al intrigi
lor, împotriva unității Congo- 
ului; fasciști de tot soiul ca e- 
chipa foștilor gestapoviști fran
cezi ca colonelul Trinquier fete.

Dacă un romancier ar fi înfă
țișat ctl cîțiva ani în urmă ima
ginea unei putreziciuni atît 
net caracterizată din punct 
vedfere politic și financiar ar 
fost acuzat că este părtinitor 
fantezist. Este adevărat că Afri
ca nu cunoaște încă acest gen 
de operațiuni; colonialismul di
rect era tot atît de crud... A- 
merica Latină care i-a avut pe 
Batista, Trujillo. Somoza, 
nez etc. cunoaște această 
de 50 de ani numai că 
nu este America Latină, 
cest continent instalarea 
netelor de a-bia începe și i 

într-o epocă în care 
mul mondial și-a pierdut o par
te din putere și în care popoa
rele din întreaga lume încep să 
se trezească. Chiar și fără moar
tea lui Hammarskjoeld șansele 
lui Chombe de a se menține 
erau foarte reduse. Astăzi însă, 
nu numai ța Me africane dar și 
numeroase alte state vor fi ho- 
tărîte să lichideze abcesul".

In încheierea articolului Claude 
Bourdet arată că „Hammarsk
joeld și-a plătit greșelile cu 
viața".
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Atentat împotriva 
lui J. Nehru

DELHI 30 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

tional anunță că joi seara a ex
plodat o bombă pe o stradă a 
capitalei indiene la 3 minute 
după ce trecuse automobilul pri
mului ministru Jawaharlal Nehru. 
Șase persoane au fost rănite. 
Martorii oculari declară că în 
momentul exploziei luminile de 
pe stradă s-au stins. Poliția a 
deschis o anchetă pentru a-i des
coperi pe autorii atentatului.

Jawaharlal Nehru se întorcea 
de la solemnitatea consacrată f 
aniversării nașterii lui Gandhi.

Tiparul ? ,6 August' Poligrafie


