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Să dăm toată atenția 
pregătirii propagandiștilor

A început noul an școlar al 
sistemului învățămintului de 
partid. In cercurile și cursurile 
învățămintului de partid se fac 
primele expuneri, potrivit pro
gramului stabilit pentru fiecare 
formă de învățămint.

Odată cu începerea anului 
școlar, în fața propagandiștilor 
se ridică sarcini deosebit de im
portante, privind asigurarea unui 
conținut corespunzător îiwăță- 
mîntului, legarea lui strinsă de 
sarcinile practice ale construcției 
socialiste. Problema calității, 
sporirii eficacității învățămîntu
lui de partid trebuie să stea în 
centrul preocupărilor fiecărui 
propagandist.

Incepînd cu acest art școlar sk 

iWjfne un accent deosebit pe îm
bunătățirea metodelor de muncă 
ale propagandiștilor, pe pregă 
tirea lor multilaterală, pentru a 
putea face față cu succes sarci
nii de mare răspundere ce le-a 
fost-încredințată.

O condiție esențială pentru ca 
un propagandist să-și poată în
deplini sarcina — să asigure în 
cercul ce-1 conduce o activitate 
bună, la nivelul cerințelor — 
este pregătirea sa personală. De 
aceea, participarea fiecărui pro
pagandist la seminariile de pre
gătire constituie o obligație de 
cea mai mare importanță.

Majoritatea propagandiștilor 
înțeleg pe deplin acest lucru. 
Participă cu regularitate la se
minariile de pregătire, iau par
te-la dezbaterea problemelor și, 
asemenea propagandiști, obțin 
rezultatele cele mai bune în mun
ca lor. Astfel de propagandiști 

/. Burlacu Constantin, 
Teofil de la Lonea, Sava

Cornel de la Petrila. litiu Mi
hai din Lupeni, Toma loan, 
Karpati Eugen din Vulcan și 
mulți alții.

Pentru acești propagandiști a 
devenit o obișnuință, o necesi
tate participarea la seminariile 
de pregătire. Ei constituie exem
ple demne în ceea ce privește 
conștiinciozitatea față de mun
ca încredințată.

De curînd a început pregătirea 
propagandiștilor la primele teme 
din programul pe anul școlar 
1961—1962. Unele organizații 
de partid, ca cele de la mina 
Vulcan, mina Petrila, din ora
șele Vulcan și Lupeni au asi
gurat o bună mobilizare a pro
pagandiștilor. Nu același lucru 
l-au făcut însă toate organiza
țiile de partid. Iată cîteva exem
ple :

De la mina Aninoasa din cei

♦

26 propagandiști au fost pre- 
zenți la pregătire numai 5! Se 
pune întrebarea: Cum se poate 
asigura aici, de Ia începutul a- 
nuilul școlar, calitatea cerută în- 
vățămîntului de partid, cîud se 
manifestă o totală nepăsare față 
de pregătirea propagandiștilor ? 
La mina Aninoasa această lipsă 
s-a manifestat și anul trecut, lu
cru ce a făcut ca învățămîntul 
de partid să se desfășoare cu 
multe lipsuri. Se vede însă că 
din lipsurile avute comitetul de 
partid de la mină nu a tras în
vățămintele cuvenite.

Frecvență nesatisfăcătoare la 
pregătire au avut și propagan
diștii de la minele Uricani, Lo- 
nea, Lupeni, de la șantierul 6 
construcții Petroșani, I.L.L., „6 
August", fabrica de pîine din 
Petroșani și alții. Neparticiparea 
propagandiștilor la pregătire nu 
poate fi justificată cu nimic. Ea 
se datorește dezinteresului pentru 
mobilizarea propagandiștilor și, 
pe de altă parte, concepției dău
nătoare a unor propagandiști 
care consideră că trebuie să par
ticipe Ia pregățire doar atunci 
cînid nu au altă ședință. Din pă
cate această concepție este u- 
nieori încurajată de unele orga
nizații de partid.

Pentru a asigura buna desfă
șurare a învățămintului de par
tid nu trebuie tolerată nici o a- 
batere de Ia obligațiile ce revin 
propagandiștilor; să fie trași la 
răspundere pentru delăsare, pen
tru neglijarea unei îndatortrr de 
mare importanță — pregătirea 
personală.

De asigurarea prezenței pro
pagandiștilor la seminariile de 
pregătire este necesar să se o- 
cupe comitetele de partid, acti
viștii de partid. Bine procedează 
comitetul orășenesc de partid 
Vulcan care la fiecare pregătire 
trimite un activist al său îm
preună cu propagandiștii și are 
o evidență clară asupra prezen
ței acestora.

Sintem la începutul anului 
școlar al învățămintului de 
partid. Luînd de pe acum mă
surile corespunzătoare, legate 
de pregătirea propagandiștilor, 
se va ajunge ca în cercurile și 
cursurile învățămintului de 
partid să se asigure convorbiri 
de calitate. Cursanții vor primi 
un ajutor efectiv în ridicarea ni
velului lor politic și ideologic, in 
ridicarea conștiinței lor socia
liste, contribuind într-o măsură 
și mai mare Ia înfăptuirea sar
cinilor economice puse de partid.
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Comuniștii înllaipiitâ 
conferințele de parM
Delegații — în

In aceste zile în aba
tajele minei Vulcan fie
care brigadă de mineri, 
fiecare membru și can
didat de partid se stră
duiește :ă obțină noi și 
însemnate realizări în 
producție în cinstea con
ferinței de partid. In pri
mele 10 zile ale lunii oc
tombrie minerii din sec
toarele I, III și IV au ex
tras 727 tone cărbune 
peste plan.

Paralel 
planului 
minerii
preocupă intens și dc im-

cu depășirea 
de producție, 

vulcăneni se

primele rînduri
bunâtâțirea continuă a ca
lității cărbunelui. Așa de 
pildă, la cărbunele co--" 
sificabil procentajul de 
cenușă a fost redus cu 0,1 
ia sută, față de norma ad
misă.

Cele mai frumoase re
zultate în procesul de 
producție le-au obținut 
brigăzile conduse de co
muniștii Drob G'ncorghe; 
Bordea Emanoil, Moraru 
Nicolae, Zaharia Cons
tantin, Huuyadi Ioan, Tu- 
caciuc Mihăi, toți dele
gați la* conferința de 
partid pe mână.

Brigâzile comuniștilor 
*a loc de frunte

I

Tcvarășul Hogh Iosif este bine cunoscut la 
preparafia Petrila pentru meritele sale din pro
ducție. Ca 
vatoarelor 
ții, Hogh 
celor mai
Hogh Iosif executing pitirea unei piese de ele. 
vator.

șef al unei echipe de întreținere a ele- 
de bruți și autor al mai multor inova- 
losif și-a înscris numele alături de al 
buni din preparație. IN CLIȘEU:

Cronică de întrecere
In întrecerea care s-a desfășura! între colec-

Iwelo. icțtiîcH lilahitțj,. în. irimfestrtțL ДЦ .aleasa» -ț if"-.";*, 
lui curent, secția a îl-a â°’*rtstiffat .titlul si dra- j Cuvintelelui curent, secția a îl-a â°’*rtștigat .titlul și dra
pelul mult rîvnit. Și potrivit obiceiului, la gazeta 
de perete a apărut chemarea mobilizatoare în în
trecere a secției fruntașe, pentru produse de cea 
mai bună calitate, pentru realizarea sarcinilor 
trasate de partid. Din aceeași zi, întrecerea a luat 
un nou avlnt în secțiile filaturii și rezultatele n-au 
întîrziat să apară.

...Cu luni în urmă, în secția a Il-a — filatură 
s-a născut inițiativa. „La o mie 
bobine filate nici o bobină rebut". 
Aplicată cu succes, inițiativa a 
dus la scăderea considerabilă a 
procentajului de bobine rebutate 
și la îmbunătățirea calității fire
lor. Rezultatele aplicării acestei 
valoroase inițiative au dovedit 
că se pot fila nu o miț, ci două 
rtiii, și chiar peste 2йбО bobine 
fără a se da nici un rebut.
urma acestei constatări, la 
tima consfătuire de 
nută filatorii s-au 
producă cîte 2000 
nici un rebut.

Primele rezultate 
vedesc că colectivul filaturii 
greșit în apreciere. In prima 
cadă a lunii octombrie fiecare 
filator și centrator și-a îndepli
nit și chiar, depășit. angajamen;

(Continuare in pagina 3-ă)

Cu prilejul adunărilor 
generale de dări dc sea
mă și alegeri în, organi
zațiile de bază de la mi
na Lonea, comuniștii și-au 
luat angajamente mobili
zatoare în vederea intîm- 
pinării conferinței da par
tid pe mină. Peste tot. 
în sectoarele I, II, III, 
IV și V, comuniștii și-au 
exprimat aceeași părere ;

— Să muncim mai bi
ne,- mai -organizat, să fim 
în primele rînduri pentru 
sporirea continuă a pro
ducției dc cărbune.

: și angaja
mentele membrilor și 
candidaților de partid din 
sectoarele minei Lonea 
n-au întîrziat să -și arate 
roadele. In luna trecută, 
de exemplu, din abatajele 
minei Lonea, au luat dru-

mul preparație! Petrila 
1.222 tone cărbune peste 
plan.

■ Atît în luna trecută; cit 
și în primele 12 zile din 
octombrie la loc de frun
te se află brigăzile mem
brilor de partid Beriiidei 

, Aurel, Burdea • Nicolae, 
Danciu Moise, delegat ai 
organizațiilor de bază* din 
sectoarele I și V Іа.Сіэп-.' 
ferința de partid pe "mi
nă, care nu . precupețes^ 
nici un efort pentru a în- 
timpina așa cum se cuvi
ne conferința de- partid.' 
La nună Lonea cele ingî 
frumoase realizări tn this - 
tea conferinței de partid 
le-a obținut brigada de
legatului Kompodi loan, 
cate . în ultimele 30 zile 
lucrătoare a extras aproa
pe 1000 tone cărbune pes
te sarcinile de plan.
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producție 
angajat 

bobine

obținute

In 
Ui
ți- 
să

fără

do-
n.a 
de-

lată-ne, așa dar, colindînd та- ; 
gazinele Moscovei,- în căutarea ! 
doritelor suveniruri. O facem încet- І 
cînd o îndoită bucurie: mai întîi J 
■pentru că ne dă prilej să be con- Ș 
vitigem încă, odată de marea va- j 
rietate și calitatea înaltă a pro- 1 
duselor sovietice și. apoi pentru j 
că gîndul ne poartă la cei dragi i 
de acasă... Ce bucuroși vor ti să 
primească o amintire de la Mos- 1 
cova !

Și cu acest

8 Timp de două săptămîm am 
o străbătut Uniunea Sovietică, dor- 
8 nici să vedem, să înțelegem și să 
8 învățăm cât mai multe din mintr 
8 nat a realitate sovietică. Cuceriți 
8 de farmecul Moscovei, unde fie- 
Й care, colț,. fiecare piață este o pa- 
8 gină de istorie am colindat din 
g zori și pînă-țt noapte marele d- 
g raș, descoperind la lot pasul noi 
g frumuseți; am respirat cu nesaț 
8 aerul îmbălsămat al Kievului, ad- 
g mirabilul oraș grădină de pa 

malurile Nipru- 
lui; cu inima bă- 
tind mai viu am 
descins apoi in f 
roicul. Leningrad, 
leagănul Revolu

ției, orașul, de unde acum 44 de 
ani salvele „Aurorei" au vestit 
întregii -omeniri începuturile evu
lui nou, socialist. Deși calenda
rul ne spune că au trecut doar 14 
Zile din clipa aceea de neuitat 
cînd. am pus pentru prima dată 
piciorul pe pămintul sovietic, 
nouă ni se pare că ne aflăm a: 
de multe luni. Și intr-adevăr, 

sub raportul impresiilor, și al sen
timentelor .pe ca e fe-am inc 
aici, imțim că am acumulat o 
bogăție de idei și simțăminte, 
pentru care în mod obișnuit ne-ar 
fi trebuit multe săptămâni, luni, ha 
chiar ani...

Dar la toate acestea rămâne să 
reflectăm mai târziu, pe îndelete. 
Acum, în ultima zl « șederii non - 
tre la Moscova, vom folosi fie
care ceas,, fiecare clipă pențru . 
mâi revedea ' odată frumusețile 
care ne-au vrăjit inima și pen
tru a cumpăra tradiționalele da- 

g ruri pe care orice turist ține să 
8 le ofere, la întoarcere celor dragi.
ооосоосіх'оооаооѵдаааааооаоасаоаоеооооееаааоеоом' o;oooosoooooooaooaaaoeooooo(|E
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Despre brigada condusă de minerul Burdea Nicolae se spune că în fața elanului ci de mutică nu 
rezistă nici o normă. Prin* buna organizare a lucrului și folosirea ia maximum a celor opt ore de muncă 
minerii brigăzii realizează lună de Iută însemnate depășiți de plan. IN CLIȘEU : Brigadierul Burdea 
Nicolae de la Cîmpa I primul din stingă) sfătuindu-se cu ortacii săi Ai ram Nicolae, Barabaț lean," Pa- 
raschiv Nicolae și Czegenyi Alexandru despre organizarea lucrului în abataj.

Note de turist

prilej resimțim în 
modul cel mai 
plăcut proverbiala 
ospitalitate sovie
tică. In dorința 
lor de a face 
șederea oaspeților 

cit mai plăcută pînă în ultimul 
moment, ca niște gazde perfecte, 
oamenii sovietici nu au scăpat din 
vedere nici acest amănunt : ale
gerea darurilor poate da oareca
re bătaie , de , cdp străinului, de S 
aceea el trebuie ajutat, sfătuit.

Și iată că în ball-urile marilor j!

s

Jj

i
>z iată că în ball-unle martior jl 

hoteluri au fost amenajate stan- 
duri speciale, unde turiștii găsesc С; 
o mie de obiecte mai mart sau Ș; 
mai mici, pe care să le ofere la 8 
întoarcere • rudelor și prietenilor : șj 
stilouri, tabachere de argint cu în- 8 
crustațiii obiecte de artă popu- 5 
Iară rusă, țigări, articole de par- i 
tumerie, ciocolată și multe altele. î

In același scop, marile maga-1 
zine au înființat raioane speciale 5 
de suveniruri. La CUM—imensul j 
magazin universal din Piața R*’* ! 
șie — există la fiecare etaj aseme- J 
nea raioane. Vînzători și vinzătoa-A 

■ re poliglote și înzestrate cu o răb-.l 
dare îngerească sînt gala să ajute J

P. DINESCU

(Continuare -în pag. 3-a)
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Flecarul erica grUefte 
vfrrt «« rlalpafte.

Adevărul e«te ca il loerele 
cc rlitre |i care nu poate fl 
ascuns cu palma.

Ctnd seacă apa и cunoațte 
prețul fîntînli,

Ascultă sl nu te mints, ca 
te poți îndrept».

După cum se vede și din clișeu, bucătăreasa zâmbește mulțumi
tă. Are și de ce. Mâncarea e foarte gustoasă. Poftă bună.

ȘTI AȚ
...numeroase specii de fluturi 

răspîndesc în jurul lor diiferltă 
mirosuri, ca șj florile ? Fenome
nul acesta îl prezintă In anumite 
epoci numai masculii, pentru a 
atrage femelele. Mirosul provine 
dmtr-un lichid secretat de anu
mite glande ale Insectei și e 
pulverizat pe toată suprafața 
aripilor.

...în Irtdia există o specie de 
termite (termes obesus) bețive? 

. Acestea tolerează în cuibarele 
lot prezență unor fnuște câțe le 
distrug o parte rdlfi 0U§, dar câ
ni în schimb le furnizează din 
PCtfpul lor o băutură amețitoare.

------ I !«■! 11

Pești artileriști
îft apele Tailandei trăiesc pești 

tare se hrănesc cu muște, pe ca
te le doboară cu o picătură de 
apă bine țintită. Peștele stă lă 
pîndă, ținînd numai capul a- 
fară din apă. La momentul po
trivit face o mișcare cu gura șî 
aruncă o picătură de apă asupra 
insectei care cade în apă șl e 
mîncâtă de „artllerlst", care gre
șește foarte rar ținta.

X ★

Cu mii de ani în urmă, neputin- 
dii’și explica altfel diferitele schim
bări ale naturii, locuitorii Greciei 
antice personificau forțele și 
schimbările cu numeroase zeități 
legendare. Așa se face că aproape 
fiecare fenomen din natură avea 
un țeu al lai, căruia oamenii i se 
închinau și ii aduceau mulțumiri.

In cele de mai jos este prezen
tată — după istoricul sovietic N. 
Л. Кип — una din frumoasele 
legende ale toamnei, care face 
parte din mitologia Greciei anti
ce :

...Marea zeiță Demeter, zeița 
fertilității și a agriculturii, avea o 
fată nespus de frumoasă și tinărâ 

urnită Persefone. Tatăl ei era 
'însăși Zeus, stăpinul tunetelor. Intr-o 
zi frumoasa Persefone trecea fără 
mei o grijă printr-o vale înflorttoe- 
re, etdeglnd trandafiri minunați și 
crini albi ca omătul, fără să șii-i 
nimic de soarta pe care io hără
zise Zeus, tatăl ei. Nici prin glnd 
nu-i trecea că nu avea să mai 
cadă curînd lumina strălucitoare 
a soareluiZeus o dădu de soție 
întunecatului său frate Hades, stă- 
ptnul împărăției subpămîntene, a 
umbrelor celor marți, din care nu 
mei poate ieși nimeni, deoarece

CA...
Este vorba de un lichid aroma
tic pC dare-1 secMtă aceste muș
te paraiite și pe care termitele 
îl sug cu pasiune... de bețiv.

...un sol de furnici cate trăiesc 
în regiunile tropicale produc 
mtefe ca și albinele ? Neâvînd 
însă faguri, ele depozitează a- 
ceasti miere în corpul unor se
mene ale lor, pe care le Imo
bilizează tn anumite locuri sub
terane. Corpul acestora se -um
flă de miere ca niște bășici și 
crfld -sursele -nutritive ale nă. 
turil încetează, furnicile vin pe 
rînd șf sug mierea din depozi
tele lor Vii, care 
astfel îfitr-un fel

se transformi 
de doici.

...libelule este
mai rapidă din lume ? Ea zboară 
cu o viteză plnă lâ 90 km pe отй.

...bondarul poate si care de 300 
de ori mai mult dedt propria sa 
greutate ? Dacă ar face același 
lucru un om, ar trebui sft ridice 
In jurul a 22 de tone.

...dacă ar trăi toți desceitden- 
țli utlei singure muște, în cirtci 
Iutii numărul lor af 
7.600.000 ?

- 1 якАЮиНК

untifă a huuntiei
clinele Cerber, căi eu trai tapeta 
fi pe al cărui grumaz mișună șerpi 
cu șuier de grodțâ pățește ieșirea. 
Hades o zări pe PetSefOne fi ho- 
țări s-o răpească.

Ш rugă pe Grea, zeița pâmin- 
tului, sd-i crească o floare de a 
neobișnuită frumusețe. Aceasta îl 
ascultă ruga, iar Persefone, zărind 
floarea, întinse mina, o prinse de 
tulpină șl o rupse. Pe dată pi- 
mlfitul se despică și intr-un car 
de ttur tras de tai negri răsări 
stăpinul împărăției umbrelor celor 
marți, întunecatul Hades. El a 
prinse pe tlnăta Persefone, o urci 
in car și intr-o clipită dispăru cu 
caii lui iuți în străfundul pămln- 
tului.

In afară de Helios (Soarele) ni
meni nu văzuse cum fusese răpi
tă frumoasa fată Persefone.

Zeița Demeter a început să-și 
caute peste tot fata, Insă nicăieri 
nu o putea găsi. Cuprinsă de du
rere, îmbrăcată in veșminte cer
nite și negtndindu-se la nimic, de- 
cit la fata ei, nouă zile rătăci ma
rea zeiță pe pămlnt, vărstnd la
crimi amare. In sfîrșit în ziua a 
Zecea ea se duse la zeul Helios, 
Acesta îi spuse;

— Măreață zeiță, tu știi ăt te

Proverbe 
șl zlcători

Prieteșugul cel ad»vSrat, e 
diamantul ее nlelodatl 

nu-ii pierde lumina ei.

★

Chiar dacă minciună porneș
te la drum de clirtiir’--л|й, ea va 
fi ajunsă din ufmâ de adevăr 
înainte de căderea nopții.

★

Nenorocire» Mexicului este 
că e prea departe de dumnezeu 
și prea aproape de Statele li
nii» ale Americii.

insecta

I 1

cinstesc, tu Oeză cit sini de mîhrtit 
de durerea ta. Află că Zeus. cel ce 
mină norii, a dat-o pe fiica ta de 
soție întunecatului său frate Ha
des. Acesta a răpit-o pe Persefone 
și d dus-o tn împărăția lui plină 
de groOtă-

Zeița Demeter se mîbni și mai 
tare. Se mînie peste măsură pe 
Zeus, stăpinul tunetelor^ ti părăsi 
pe s№i și Olimpul (lăcașul zeilor), 
luă înfățișarea unei muncitoare da 
rînd ți, tmbrăelndu-se In straie 
cernite, rătăci mult timp printre 
muncitori, pltnglnd îndurerată.

Din pricina marii dureri e zei
ței fertilității, pe pămlnt nu mai 
creștea nimic.

Frunzele copacilor păliră ți se 
scuturară. Codrii se despuiaseri de 
zețmlntul lor. Iarba se ofili, flori
le Iți plecară coroanele lor multi- 
cotare și se uscaseră. Viața abia 
mai pllplle pe pămlnt i foametea, 
domnea pretutindeni, Neamul o- 
menesc era amenințat să piară, dar 
zeița Demeter, copleșită de durere, 
nu vedea și nu auzea nimic.

Marele Zeus, cel ce mina norii, 
nu dorea însă pitirea muritorilor. 
El trimise la Demeter pe Iris, Ves
titoarei zeilor, pentru a o chema 
si se înapoieze printre Zei. în

în-

Cumpărători 
pretențioși

.... Eu unul zău că nu mai
țeleg nimic. Oameni pretențioși 
ca în cartierul Oh. Dimitrov 
n-am mai pomenit de cltid »înt. 
Au apartamente mari și fru
moase ? Au I Și să nu se oho- 
sească pini în Pentru 8»au des
chis aici magazine alimentare, 
frizerii, farmacie, bn chiar ii o 
unitate de desfacere O.A.D.L.P. 
Cum ! nu vă vine a crede ? O 
spun pe cuVîht Doar eu sini 
gestiohar ia unitatea 0.A.D.LF, 
Și știu,

— Poate că ești, dar nu prea 
îți faci datoria — se auzi O voce

nu-mi fac da- 
iovarășe, de trei

ce 
în 
se

— Eu I eu, 
toria ? calomnie 
Ori calomnie.
v Păi dacă ți-o faci, de 

ții magazinul așa des închis 
timpul orelor de serviciu ? — 
auzi din nou vocea.

— închis ! Doar nu veți fi Vrînd 
• să -1 las deschis în timp ce eînt ple
cat la depozit după marfă. Știți 
doar bine că .preocuparea fflea 
numărul unu este o aprovizio 
nare jos cu pălăria.

Atunci de 
fără să 
Cartofi,

ce trec iile la 
al In magazin 

ceapă, niscaiva 
știu eu o» — se

rînd, 
decțt 
morcovi ți mai 
a.Uzi dlh nou voceâ.

— Ah I Gu oamenii ăștia ttU*l 
de trăit. Găsesc fflefeu nod îft 
papură. Au fl» toate șl se Im» 
piedică d» niște fleacuri, cum 
că lipsesc ardei’, vinete și Нійі 
știu eu ce. Ge vrei domnule I 
pretențioși nu glumă, vor să albă 
toate la fndemîhâ.

*

Articolul 
scopul eg

de față s-a 
oamenii mun-

P. S. 
scris du 
cii ce locuiesc In acest cartier 
să aibă îtltt-adhVâr de toate lă 
îndemîtiă și sîntem siguri că și

La Porțile de Fier unde, ca 
iii basme, tndrifli parcă se bat 
In capete, Dunărea i$l face cu 
greu loc. Scăpată insă din 

ț strînsoarea stîrtCllor, după cum 
4 se vede din clișeu, ea își lă- 
4 țește din nou albia curgind 
I domol la vale.

I 
I

Olimp, Demeter nu lua însă în 
seamă rugile și nu voia să se în
toarcă decit după ce Hades ii va 
înapoia fiica răpită.

Atunci Zeus Я trimise la Ha
des, pe Hermes, vestitorul zeilor, 
cel itlie ce gîndul. Hades se în
voi să-i dea drumul Persefonei, 
dat mai intii li ceru acesteia tâ 
Ingbită Un grăunte de rodie, sim
bolul căsniciei. Persefone se urci 
apoi In carul de aur ai soțului ei 
împreună cu Hermes. Caii nemu
ritori ai lui Hades porniri In 
goană și lttir-o clipită ajunseră 
In fața zeiței Demeter. Uițind to
tul de bucurie, aceasta ieși in în‘ 
tlmpinarea fiicei sule ți o strlnsc 
le piept, iar apoi se întoarse cu 
ea tn Olimp.

Merele Zeus botărl ca Persefo
ne sâ trăiască două treimi din en 
împreună cu muma sa, iar o trei
me să Stea ia soțul ti, Hades.

Zeița Demeter dărui nou 
rodnicie păndntului ți totul idflori 

conducerea O.A.D.L.F. este de 
асниі părere. E clar, tovară»» 
gestionar ?

Pe cind ?
— ...Și cum îți spuneam, măi 

Coaticg. Era o noapte intuite» 
coasă, neagră ca smoala.

-— l asă-mfi. nU-rtli mai po
meni de nopți întunecoase că-mi 
Vine să iau cîtnpii.

— De ce Coitlcfi? Tedt apu- 
cat așa deodată frica de nop
țile întunecoase ?

— Frică nu. Dar houă, ăi» 
ІОГа de la depozitul de lefflrte al 
minei Petrlla, nopțile astea ne 
aduc multe neplăceri.

— Cum așa ? că d'Upă cit» 
știu depozitul e luminat ca ziU6.

— O fi, dar de ѵгеь trei săp- 
temîrti în spatele gaterului nu e 
lumină. Vrea omul să încarce 
material lemnos pentru 
Lsnea, apoi trebuie să 
prin întuneric.

— Asta nu-i bine. Și

mină 
WjMte

___ ___  . de « 
nu mergeți la magazie să eerețl 
becuri ?

Am tot fost dar în zadar. 
Gel de acolo de fiecare dâtS 
spun că momentan tlU-s, dar 8 
să fie. Ihtrebârea este - Pe clftțl ?

C. DUMITRU -^

—G>~-

încurcături la 
calitate

■ La centrul de carne nt.
119 din Aninbaea nu se 
găsește aproape Bici oda
tă carne de vită de căli* 
tatea Il-a cu 13,30, fiind
că măcelarul care deser
vite acest centru vinde 
toată carnea de vită te 
calitatea 1-6 cu 16 tei

Te duci la măcelărie,
Să iei carne pentru supă, 
Dar e&nsiățl cu grea mîbnlre 
Că-l tu 2,50 mai scumpa.

Măcel are, măcelar e
Oare turn ai vrea matale 
Sb dai carnea numai oase
Și să iei parale... grasei

— -» ф--

Plina filrliă ie pielitrare 
a mlnereaflinr ii n initltl

La Rudnîi (Ținutul pafflîn- 
turllor desțelenite) s-a Început 
construirea primei fabrici expe
rimentale interraionale din 
U.R.S.S. de prelucrare a mine
reurilor de maghetffă, CU un ci
clu de producție complet. Fa
brica va produce materia primă 
metalurgică pentru furnale. Fo
losirea acestei materii prime, ca
re este un amestec de var și de 
minereuri de fier tărîmițat mă
runt Va spori producția de metâl 
în comparație cu aceea obținută 
din aglomerate, cu aproximativ 
10 la sută. Constructorii din 
Rudnîi intenționează să termine 
construirea fabricii experimen
tale pînă la sffrșitul anului cu
rent. Noua întreprindere va de 
cîte 120 tone de materie primă 
pe zi.

|,||Ч£"|||—“ ■ ii ■* ii "■ J'"1.141. ■ ■> W

și înverzi iarăși. Codrii se inveș- 
mîntară intr-un frunziș gingaș de 
primăvară, iar florile împodobise
ră pajiștile acoperite de iarbă. Lh- 
tturile roditoare dădură repede în 
spic, grădinile prinseseră tă înflo
rească și să rispindească mires
me, iar verdeața viilor începu să 
strălucească Iu bătaie rațelor soa
relui.

...Dar, Persefone iși părăsește 
mama in fiecare an, șl de fiecare 
dosi zeița Demeter se întristează 
Imbrăclnd veșminte cernite. Toată 
firea jelește plecarea Persefonei. 
Frunzele se îngălbenesc și viatul de 
toamnă te smulge de pe copaci, 
florile se trec, ogoarele cămin pus
tii, semn că se apropie Iarna. Fi
rea adoarme astfel treptat, urmlnd 
si se trezească abia la înapoierea 
Persefonel pentru в așterne în 
fața tinerei și frumoase fete mi
nunatul covor al primăverii, ano
timpul plin de negrăită și vesela 
strălucire...
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Sprijinul dat de cadrele tehnice brigăzilor miniere In abataje ca 
s| folosească judicios tehnica flotiâ, avăftsatâ, Introdusă pe scară largă 
în abatajele minei Urieaiii, și șâ rezolve cu competență cerințele pro
cesului de producție s-a concretizat lună de lună fo mari depășiri de
pian la sectoarele de producție. Așii se face că sectorul tt și-a depășit 
planul pe luna trecută eu 2.670 tone, iar în primele zile din octotn- 

' brie a dat, de asemenea, peste plan aproape 1.000 tone de cărbune
cocslficabil. IN CLIȘEU : Maiștrii mineri D&mbș Ștefan și GaftinluC 
Petru din sectorul I urmărind In carnetul personal măsurile rehnl* 
ro-organizatorice ce le iau lufta aceasta la locurile de muncă pentru 

toate brigăzile să extragă cărbune peste plan.
^Хоооеоооосооооооо0ѳооооеооое<бв0ѳоооооооооѳйѳоѳѳеѳейев<зѳ6йб®вёэбаѳ6оѳоо<5оооо. 

jj CARNET DEOSEBIRI
venit Fufb șef de brigadă 8 
treburile merg mal bine. Avem g 
o depășire de aproape 
rtt.6, Așa că i 
tre oameni șl 
care-1 fac — 
mineri.

Discuțiile au 
ți din cei de 
părerea despre oameni, 
pre muncă. Din toate reieșea ! 
interesul fiecăruia pentru a fa- | 
ce ca lucrurile să meargă mc> I 
reu tnal bifto.

...Csi ce diâcutwră erau 
cițiva mineri din brigadă coh- j 
dilsă de Fure Alexandru de la 
sectorul II al minei Lbpctil, 
Discuțiile for au fost confir
mate de către tovarășii din 
conducerea sectorului. Deși 
Fur o Alexandru este numai de 
o lună și ceva la sectorul II 
tovarășii din conducerea Secte* 
rului 8‘au convin» de hărnicia 
și priceperea lui.

F. 1ST&ATE

jj — N-âr strica să-1 mâl 
8 „scuturați** puțin pe Prușla. 
8 Singurul schimb care nu-și fa- 
8 re planul din brigada noastră, 
o a lui Fura este cal condus da 
8 el. De ce ? E ți el doar ml- 
8 ner, cunoaște meseria. Oare 
8 nud vorba de delăsare în 
X muncă ? Nouă nu ne convine 
8 să lucrăm pentru el, să facem 
g lucrul lui. Fiecare trebuie să 
8 muncească bina...
g Cel care vorbi părea supărat 
8 foc. Cei de față 11 priviră sur- 
g prinși. Unul mai în vîrstă in
fs tră și el în vorba.
g “ Să-l Spuneți asta șefului.’, 
g El fi in măsură яіЛ ia la rost. 
Ь Cred că nu-1 iartă. Furo e 
8 mai aspru deții Călina fostul 
§ șef. El îi va spune răspicat: 
8 „Ori fad treabă, ori ne lași în 
g pace../* Maistrul miner Subă 
§ Joan, cute stătea mai la o par 
§ te' șl asculta, interveni tn dis- 
, cuție.

< — L-a luat la rost ți Furo,
Я l-atn luat și eu. In ultimile zile 
‘ s6 pare că lucrul în schimbul 
g iui merge mal bine. Asta îrt- 
s seamnă că offiiil a înțeles să-și 
I fată datoria. Dar el trebuie să 
i flfe ajutat șl de ceilalți oftări. 
; După rit ev a momente de tă

cere. cel care continuă a fost 
Wt maistrul minier Suba t

Dar ce părere aveți de 
; brigada condusă de Clutrea 

loan, care are aceleași condi
ții de lucru, același număr de 
Oameni ca Cea a Iul Furo și 
luna trecută abia a ciștlgat 42 
de tei pe post de minier? Bri
gada 1UI Furo — lucru ce bl- , 
neînțeles »e datorețte și șefului g 

я care-i un miner priceput și a 8 
8 știut să organizeze munca bri- 8 
I giăăii — u cîștigat 84 de lei pe g 
a post. Aveți o depășire de a- | 
8 proapu 100 m. cubl, E o dch- g 
j aebire mare, niu-l așa ? §
j — Deosebirea-! mare, a$a 8 
j cum spui. Dar nouă, înainte Ș 
I cînd șef a fost Calina Gheor- g 
5 ghe nu no mergea rău ? In iu- g
j He am făcut doar 37 la sută $

S din plan, în august 50 la sută, și
и lat în septembrie, de cînd e Șl

Se învoita releaoa 
[loraatografld In jart

Rețeaua cinematografică în sa
tele patriei este în continuă creș
tere.

In r&giiifiea Mureș — Autonomă 
Maghiară, unde înainte de elibe
rare existau doar cîteva cinema
tografe la Orașe, funcționează în 
prezent 204 unități, din care mai 
mult de jumătate la sate.

In satele din regiunea Hune
doara, revine, în medie, cite un 
cinematograf la 18П0 de locuitori.

Cu noile unități cinematogra
fice înființate in acest âh, în țară, 
fiUrriărul acestora este acum de 
peste 10 ari mai mare decît cel 
existent în întreg anul 193g.

i

100 
deosebire și in- 
intre lucrul po 
spuze unul din

I

continuat. Mul- 
față și-au dat 

des-

SUVENIR DIN MOSCOVA"
(Urmare din pagina l-a)

cu o părere autorizată fi cu un 
sfat prietenesc pe orice client iie- 
hotărtt.

imfirțit, ghidul „Moscova • 
pentru uzut turiștilor străini a de- 
ditai un capitol special avariei 
probleme.

Ața dar, singura dificultate 
constă în aceea de ă ții să alegi 
pentru fiecare prieten de acarii 
darul cel mai adecvat. Cine, de 
pildă, nu are printre rudele fi prie‘ 
tenis săi un pasionat al artei fo
tografice ț Pentru acesta olegerea 
ritvenlritlui nu comportă nici o 
dificultate : un aparat fotografic îi 
va face, desigur, ееа пті mare 
bucurie. Un foto-aparat „Mosk
va" li va aminti mereu de glorioa
sa capitală a Uniunii Sovieiite. 
Acest excelent aparat este, accesi
bil tuturor Căci »u costă detlt 45 
de ruble. Există, de asemenea, nu 
meroase alte mărci de aparate care 
se vînd la prețuri fi mai -nodeste 

intre 11 ți 33 ruble.
Un cadou util fi plăcut esle un 

ceasornic. Magazinele Moscovei 
Ofefă un larg sortiment de ceă ■ 
sornice de mare prăiltfe, la pre- 
turi accesibile, VlnzătOrul ns Ser
vește cu aceri prilej ți & informa
ție prețioasă ,■ in anul I960, indii*' 
tria sovietică ă produs 20 milioa
ne de ceasornice. Dâcă lâ aceasta 
adăugăm cifrele ce indică produc- 
țir. fi a altor cîteva articole teb- 
nice șl anume: 1,6 milioane apa
rate de fotografiat, 4,1 milioane 
aparate de radio, 1,7 milioane tg- 
Іёѵаойге, 329 тй de frigidere e- 
lectrice, vom tivea a imagine a 
belșugului de produse tehnice și 
de larg consum raracteririic pen
tru societatea sovietică.

Cronica 
de întrecere

(Urmare dlh pagina l-a)

tul luat. Filatorul Juveloiu Fie
rea, âifl schimbul maistrului Rî- 
peanu Dumitru a filat 3.700 bo
bine f§r6 filei uh fâbut, Htizum 
Ioan a produs 3.400 bobine, iar 
Vereș Vâsile mai mult cu 2000 
ca Huzum și n-a rebutat nici 
o bobina ; Dariofi Dânilă a filat 
ЗСОо bobine șl toate au fbst de 
bună calitate.

Celltratorii, mobilizați de an
gajamentele luate, au muncit 
bine și cu spor. Centratoruî Be- 
soi Nlcolae a centrat 14.700 bo
bi tie bune, Ilinca GhCorghe a- 
proape 20.000, jar Lilă Cons
tantin 15.000 bobine fără să 
producă febut.

...Câ râSpUfis ia chemarea lan
sată de filatori. muncitoarele din 
secțiile răsucit și depănat au 
pornit la realizarea afigâjarttefi*. 
tel&r lilâte. In secția făsudit, d® 
exemplu, unde Se aplică pe scâfă 
largă Inițiativa „La o Mi® kg 
fire răsucite nici un gram de 
mătase rebutat". muncitoarele' 
din brigăzile conduse die Tîrcă 
Paraschîva. Horvâth Berta șl 
Matei Anisia, cafe lucrează la 
mașinile conus-biconuS. anga
jate să producă numai fire de 
buna calitate și să realizeze o 
depășire zilnică de 10 kg. fire 
răsucite, de la începutul lunii 
octombrie au dat cite 15 kg. fire 
peste sarcinile de plan ; întreaga 
producție dată de ele a fost de 
cea mai bună calitate.

La fel ca ele, și membrele bri
găzilor conduse de CcaUș Mar
gareta, Costin Victoria și Golea 
Maria, de la mașinile rtorfPâle, 
au dat fire bine răsucite și torsio
nate, fără nici un rebut și au abți
nut depășiri zilnice tntte.

în secția depănat, brigăzii® de 
tineret se afirmă în. Întrecere 
re§p®ctîndu-și angajamentele 
luate. Dintre acestea amintim pe 
«le conduse do Văduva Ma- 
Harta, Moga . Vetetiică, Ftereahu 
капа, Bâfenaru Ida și Fofgjan 
Mafia.

: l^ar să continuăm raite noastră 
pi in magazine. Pentru prietenii 
noștri care au pasiunea muzicii să 
luăm- elteva plăti тіегоііДоп. Мн* 
tuta divină a lui Beetăowen ți 
Each, simfoniile lui Șoftakoviei ți 
ariile populare rusești și ucrai
nene sini imprimate impecabil.

Dar cum pofi rezista ispitei de 
a cumpăta cel puțin tdieva obiee- 
te de artă populară, cate exprimă 
atît de bine sufletul poporului 
rus ? Vasele de lemn sculptat lu
crate de maiștri din Paleh slnt 
vestite pentru finețea ți precizia 
cu care tini executate, pentru ga
ma bogată de culori, pentru ne
întrecutul lor efect decorativ, Nn 
mai puțin celebre sini miniaturile 
ăriiriice executate de creatorii 
populari din Koblona și țedoski' 
na reprezentînd personaje fi etos 
din basmele populare rusești, pei
saje și oameni din lumea încon
jurătoare. O „Mătrioșkă1. păpușa 
specifică rusească, executată în 
ctitori vii de unul din meșterii is
cusiți din Kohlona va face deo
potrivă bucuria undi copil de 7 
uiți, ca fi unuia de... 70 f

$г astfel, collndtnd magăgin du
pă magazin, fi raion după raion, 
admlrînd într-iina bogăția varietă
ții și frumusețea produselor sovie- 
itve. petrecem ultima după amia
ză ‘la Moscova. Seara tîfgiu ne în
toarcem la botei cu brațele încăr
cate de păcbete bucurîndu-ne de 
pe acum de bucuria celor de aca
să.

Căci ce poate fi mai plăcut ți 
mai emoționant detlt un .suvenir 
din Moscova", un oblețt care in 
afară de valoarea sa intrinsecă 0 
are pe aceea, mult mai prețioasă, 
de ă-ț'i evoca minunata, neegâlată 
viață sovietică.

PUBLICITĂȚI «B... .....................  ■■■un „in m iii^Ț5^

Trustul minier Deva
Organicafia de proiectări, cu sediul tn Deva, 
Pla|a Unirii nr> 9, telefon inter 1 ARI LlRIRl 
URMĂTOARELE POSTURI PENTRU ANOAjARIt 

ingiMr proiectant specialist electromecanic j 
Inginer șef proiect electromecanic j

— Prâlociant I electromecanic;
Inginer proiectant speciali»! eonatruator j

— Inginer țef proiect constructor j
— Prcloctaht I oonctruotor; 

Inginer topograf;
— Tehnicieni topografi.
Angajarea se făee cu respectarea condițiilor de 

itudii fi vrcAime în rigodre,

v> ■■■» f i 1 ■■■“■ ■
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Amatori de moto ț
■; OXX» produse industriale Petroșani a* • 
; nunțfi cumpărătorii că la data de 31 decern* j 
: brie 1961 EXPIRĂ VÎNZĂR1LE CU PLATA t 
: IN RATE A MOTOCICLETELOR.

i
Prefitafi deel de timpul eare a mal rimat • 
|S cumpirafi-vă motocicleta preferată, beneficiind Ș 
de CONDIȚIILE FAVORABILE DE PLATA ce vi • 
t le oferim. X

ț Magazinul specializat de moto dirt Pttrofani taM !
■I арготігіопві din abundență cu toata tipurile de ffio» | 
I toelclete. î

♦«♦«♦♦SS.TTTrtTTȘSȘMSSHHtȘHHsHHHtetlH»*

CUMPĂRĂTORI !
Sezonul friguros* se apropie. Procurați-vi 

din timp îmbrăcăminte călduroasă fnsfile 
țlmlnte de sezon.

1 Mefiăinele OX.L Produse industriale 
stnf aprovizionate din abundență eui

PARfiESlB
RAGLANS
PALTOANE Da IARNA 
FINET
BARCHBT
DIFHN
FLANELE D& CORP

PLUȘATE
MĂNUȘI

Vlaiteli magazinele neutre undo veți e*»l 
articolele de îmbrăcăminte necesare dv». fl fa
miliei dvs.

Mageelnwle neutre Uigură o deter vire Irb* 
proiabll*.

ANGAJĂRI I 

№th>,rimUr<. d. axplo.
rări Lup»m, cu sediul In p
Lupani strada Avram lancu ți 

-пт. 1, angajează Imediat* j
«- doi contabili principali i 
cu salariu de 928—1,080} ii
— șef birou contabilitate cu ii 
salariu de 1,400-1.700;
— contabil revizor cu sala* :
rlu de 800-1.160; i

' — contabil șef sector Albeni ; 
eu salariu de 1,000—1.8W. j 
plus spor de șantier 30 la 
sută la ultimul post.

Condițiile pentru angaja- : 
ii re* tn posturile de mai sus i 

i sînt cele prevăzute de no i 
! meMlatorul tiv. . :

г,»«й«.*х.*».-е.*гі.*.,ям-*гііміме.чДЫМОКгі

CIORAPI
STOFE DE ROCHII 

Șl PALTOANE 
BOCANCI
ȘOȘONI
GALOȘI
GISMULIȚE
PULOVERE
FULARE

ANUNȚ
In vederea a proving, 

nării de iethÂ a popula
ției O.A.D.L.F. Petropifti 
organizează transporte! 
cartofilor la domiciliu la 
prețul de 0,65 lei (plus 

j 0,10 lei/kg. costul tran
sportului) in saci sigilați 
de cîte 50 kș. IntcHa- 
tile și plata se tac la ae- 
diul întreprinderii din 
strada Gheorghe Gheor* 

1 ghiu-Dej nr. 104.

Informații supt mtnfare 
se pot primi la telefon 
nr, 253,



4. STEAGUL ROȘU

U.R.S.S. a lansat o nouă rachetă
MOSCOVA 13 (Agerpres) — 

TASS transmite:
La 12 octombrie în Uniunea 

Sovietică a fost efectuată cu suc
ces lansarea unei noi rachete 
purtătoare cu mai multe trepte 
în regiunea părții centrale a O- 
ceanului Pacific.

Zborul rachetei și funcționa
rea tuturor treptelor ei au de
curs în strictă conformitate cu 
programul dinainte -stabilit.

Macheta penultimei trepte a 
rachetei purtătoare a atins cu o 
îrtaîtă precizie suprafața apei

Oceanului în imediata apropiere 
a punctului fixat drept țintă.

Racheta a parcurs peste 
12.000 km.

In legătură cu extinderea pro
gramului de cercetări științifice 
în vederea explorării continue a 
spațiului cosmic, agenția TASS 
este împuternicită să comunice 
că lansările de rachete purtă
toare în regiunea părții cen
trale a Oceanului Pacific anun
țate în comunicatul agenției 
TASS din 11 septembrie 1961, 
vor fi prelungite pînă la 30 oc
tombrie 1961,

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

Declarația P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 13 (Agerpres)
O delegație a Partidului Co

munist din Danemarca, în frunte 
cu președintele partidului, K. 
Jespersen, a vizitat pe primul 
ministru V. Kampman și i-a re
mis o declarație în problema 
germană.

Considerăm, se spune în de
clarație, că tratatul de pace cu 
Germania este un pas foarte im- 
pcrtarti. El corespunde promisî-. 
unii primului ministru de a con
tribui pretutindeni și permanent

♦ ♦ 

X in legătură cu vizita lui 6h. Titov In R. P. Romînă t 

i „Pc curînd, dragi prieteni" i
O declarație a eroului cosmonaut

Nu e departe ziua primei calatorii 
planete

feritelor tipuri de rachete și cu 
lansarea navelor cosmice satelit 
sovietice, continuă Luțki, oame
nii de știință studiază traiecto
riile posibile și cele mai avanta
joase de zboruri interplanetare. 
Cercetările au dovedit că se poate 
obține un zbor cu un consum mi
nim de combustibil 
este îndreptată spre 
resc pe o traiectorie 
nu pe una rectilinie.

In prezent, în fața 
de știință stă problema 
rii în bune condiții a 
nauților pe alte planete, 
rea de pe aceste planete 
poierea din Cosmos pe Pămînt, 
arată Luțki.

spre alte
MOSCOVA 13 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Pătrunderea omului în Cos

mos și posibilitatea vieții pe 
nava cosmică, demonstrată de 
cOsmonauții sovietici, au apro
piat și mai mult ziua primei că- 
lătbrii spre alte planete, decla
ră V. Luțki, membru activ al A- 
sociației Unionale de astronomie 
-geodezie a Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

Concomitent cu construirea di‘

Mitinguri în Franța
PARIS 13 (Agerpres)
In întreaga Franță au loc mi

tinguri și adunări la care par- 
tieipanții cer reglementarea paș
nică a problemei germane și li
chidarea situației anormale din 
Berlinul occidental. La mitingul 
organizat la una <Йп întreprin
derile transportului urban pari
zian a luat cuvîntul la 11 oc
tombrie un membru al delegației 
partizanilor păcii vest-germani.

Oamenii muncii din Marsilia, 
tyon,- Nantes, Saint-Ettienne și 
din alte orașe ale țării au cerut 
rezolvarea problemelor de 
depinde menținerea păcii.

dacă nava 
corpul ce- 
eliptică și

oamenilor 
aterîză- 
cosmo- 
decola- 
și îna-

la destinderea încordării în în
treaga lume. Pe dfe altă parte 
însă, se subliniază în declara
ție, nu considerăm că există po
sibilitatea de a îmbina o 
asemenea promisiune cu crearea 
comandamentului unificat dane- 
zo-vest-german sau realizarea pe 
căi ocolite a acestui Comanda
ment sub 
Crearea 
se spune 
rație, va 
tentă în

Partidul Comunist din Dane
marca avertizează, de asemenea, 
împotriva aderării țării la „Pia
ța comună".

♦ 
♦

X MOSCOVA 13 (Agerpres) —
♦ Agenția de presă Novosti trans-
♦ mite :
X In legătură cu vizita sa în Re-
♦ publica Populară R.omînă, pilotul
♦ cosmonaut Gherman Titov a de-
♦ clar at următoarele unui corespon- 
X dent al agenției de presă No~ 
X vosti:
♦ Am primit cu o mare mulțu-
♦ mire invitația de a vizita Romî- 
X nia populară frățească, vecina și 
J prietena noastră de nădejde. V ti
♦ fi foarte interesant pentru mine
♦ să cunosc viața și succesele în
♦ muncă ale poporului român care
♦ construiește socialismul.
♦ Oamenii sovietici trăiesc în pre- 
X zent zilele emoționante din ajunul 
X celui de-al XXII lea Congres al
♦ P.C.U.S. Fiecare se străduiește să
♦ marcheze acest eveniment ca un

♦

fapt important în viața sa. Știu «. 
că și oamenii muncii din Repu- X 
blka Populară Romînă întîmpi- ♦ 
nă, de asemenea, cu însuflețire ♦ 
Congresul P.C.U.S., deoarece a- X 
cest congres va adopta programul • 
concret al construirii viitorului co- * 
munist. Profitînd de acest prilej, • 
aș dori să le transmit că poporul J 
sovietic va face totul pentru a-și ♦ 
îndeplini datoria sa internaționcr ♦ 
listă — de a construi în țara sa • 
comunismul — viitorul luminos al X 
întregii omeniri. Unitatea și prie~ • 
tenia popoarelor lagărului soda- X 
list constituie c măreață garanție * 
a triumfului comunismului și a ♦ 
păcii pe pămint. Sini fericit că » 
vizita mea în Romînia coincide J 
cu Luna tradițională a prieteniei ♦ 
romîno-sovietice.

Pe curînd, dragi prieteni!

care

=O=f w-
In preajma alegerilor 

municipale la New York
NEW YORK 13 (Agerpres)
La 7 noiembrie vor avea loc 

alegeri municipale la New York. 
In cursul campaniei electorale 
politicienii democrați și republi
cani se acuză reciproc de mită, 
de, ducerea în mod necinstit a 
campaniei, electorale, precum șl 
de existența unor înțelegeri cu 
marile societăți și cu alte firme 
care obțin importante profituri 
de pe urma comenzilor date de 
către stat.

Actualul primar al New Yor- 
kului, Wagner, candidat din par
tea partidului democrat, a de
clarat’astfel Că în mare măsură 
campania electorală a partidului 
republican este finanțată dte so
cietățile de construcții, de cons
trucții de mașini și de alte firme 
care au obținut comenzi din par
tea autorităților statului 
York al cărui guvernator 
Nelson Rockefeller. El a 
astfel 35 de asemenea societăți.

■ In săptămîna trecută Wagner 
a fost acuzat de către reprezen
tanții republicani de acțiuni si-

New 
este 

citat

tanții republicani de acțiuni 
milare.

-=0=-

Grevă studențească 
în Peru

LIMA 13 (Agerpres)
‘La 11 octombrie 14.000 dte stu- 

denți de la Universitatea San Mar
cos au declarat o grevă de 24 
ore în semn de solidaritate cu 
cei 50.000 de profesori și învă
țători peruvieni. care se află în 
grevă revendicînd mărirea sala
riilor. Studenții atl organizat 
mari mitinguri în capitala țării, 
Lima, precum și în orașul Callao 
în sprijinul cererilor greviștilor.

paravanul N.A.T.O. 
acestui comandament, 
în continuare în decla- 
agrava încordarea exîs- 
lume.

Cuvîntarea delegatului R. P. Romîne
■ 6În Comitetul nr

NEW YORK 13. De la trimișii 
special Agerpres :

In discuția, Comitetului nr. 6 se 
află problema componenței și nu
mărul de membri ai Comisiei de 
drept internațional. Deși principiul 
justei reprezentări geografice este 
consfințit de Carta O.N.U.; în Co
misia de drept internațional si
tuația actuală nu corespunde trans
formărilor petrecute la O.N.U. și 
faptului că din 1956; atunci cînd 
s-a stabilit prima componență a 
comisiei; au apărut între timp a~ 
titea state noi cu tradiții de cultu
ră și legislații proprii.

Luînd cuvîntul în numele dele
gației romîne, Aurel Gristescu a 
cerut revizuirea componenței Co
misiei de drept internațional și în
lăturarea situației actuale în care 
p majoritate occidentală domină 
activitatea comisiei; împiedicând o 
justă reprezentare atât a țărilor 
africane și asiatice, cît și a țărilor 
socialiste. Reprezentantul romîn я

că componența co*atras atenția 
misiei nu este o simplă formulă 
aritmetică» fii o. importantă formă 
de cooperare internațională, o pro
blemă politică de prim ordin, a 
cărei soluționare poate fi găsită 
printr-un acord acceptabil. Criti- 
cînd rezoluția propusă de S.U.A. 
care preconizează doar o mărire 
a numărului actual de membri de 
la 21 la 23, și amendamentele ce 
propun o reîmpărțire a locurilor 
neconform însă unei reprezentări 
jcsie, reprezentantul romîn a sub
liniat în încheiere că ordinea logi
că a rezolvării problemei este a 
se asigura mai întîi o justă repre
zentare în cadrul Comisiei de 
drept internațional a diferitelor 
forme de civilizație și sisteme ju
ridice existente și apoi stabilirea 
numărului de membri ai comisiei. 
In acest scop ar putea fi creat un 
comitet care să ducă tratative pen
tru a soluționa aceste probleme; a 
spus în încheiere delegatul R.P. 
Romîne.

BUDAPESTA, ba 12 octombrie 
la Budapesta și-a încheiat lucră
rile sesiunea Adunării de Stat a 
R.P. Ungare. La ultima ședință a 
rostit o amplă cuvrntarej consa
crată problemelor de politică in
ternă și internațională, Jânos Kă- 
dârf președintele guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc un
gar.

MOSCOVA. Pe bordul unui a- 
vion elicopter de model Nikolai 
Kamov ș-a realizat o performan
ță remarcabilă de valoare mon
dială. Pe o distanță de 15—25 
km., pentru primă oară pentru a- 
paratele de zbor cu elice portante, 
a fost realizată o viteză medie de 
366 km/h.

MOSCOVA. La 12 octombrie 
la Prezidiul Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a avut loc o întîlnire 
a biologilor sovietici cu Daniele 
Angelo Petrucci țâre â sosit la 
Moscova, la invitația Academie 
de Științe a U.R.S.S.

BERLIN. In alele de 10 și 11 
octombrie la Berlin a avut loc o

conferință organizată de G.G. al 
P.S.U.G. și de Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germane în pro
blemele îmbunătățirii și 'perfecțio
nării planificării și conducerii, eco
nomiei naționale în legătură cu 
întrecerea în producție a oameni
lor muncii în cadrul pregătirii în
cheierii Tratatului' de pace.

MOSCOVA. Guvernul sovietic 
a adresat guvernului S.U.A. o no
tă în care cere să fie luate măsuri 
în vederea predării autorităților so
vietice a criminalului de război 
Kail Lirmas, vinovat de masacra
rea și exterminarea cetățenilor 
pașnicii spre a fi deferit justiției. 
Criminalul de război Linnas își 
are în prezent domiciliul în S.U.A.

CAIRO. Agenția France Presse 
anunță câ un purtător de cuvînt 
al Ligii Arabe a declarat că ;>a- 
vînd în vedere existența Ligii 
Arabe, lumea arabă nu are ne
voie de a nouă federație".

CAIRO- Ziarul „Al Abram" 
informează că guvernul R.A.U.

Tpebuie să se recunoască
existenta R.

LONDRA 13 (Agerpres)
In ultima vreme numeroase 

ziare britanice au publicat ar
ticole, declarații sau scrisori ale 
cititorilor în care se subliniază 
necesitatea ca puterile occiden
tale să ducă tratative cu Uniu
nea Sovietică pentru a reglemen
ta situația din Berlinul occiden
tal, recunoscînd existența R.D. 
Germane ca stat suveran și in
dependent. In acest spirit zia
rul „Times" a publicat scrisoa
rea cititorului D. Jeffcock care 
relatează indignat: „Peste tot 
în Germania occidentală se văd 
hărți ale Germaniei care includ 
teritoriile de dincolo de Odler- 
Neis.se și se aud cereri ca toți 
germanii să fie „eliberați" (?) și 
ca țara să fie reunificată. Nu 
este luată în considerare nici 
existența Germaniei răsăritene 
și nici a Berlinului răsăritean. 
Se vorbește de război. Uar pen
tru ce să luptăm ?“

In ziarul „Guardian" H. F. 
Maybank se întreabă neliniștit 
dacă „guvernul britanic sprijină 
cererilef’vest-germane în legătură

D. Germane
cu vechile granițe". Un alt ci
titor subliniază în „Guardian** 
necesitatea recunoașterii R.D.G. 
Aceasia, scrie el, „eSte o proble
mă de politică practică". Nimeni 
nu-și mai poate închipui acum 
că este posibilă lichidarea R.D.G. 
și „nici un om rezonabil nu ar 
face război pentru aceasta", în
cheie scrisoarea citată.

_=©=_

Scufundarea vasului grec 
„Nikolas'*

TOKIO 13 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul agenției France Presse, în a- 
propiere de coastele Japoniei s-a 
scufundat vasul comercial grec 
;,Nikolas". Acest vas cu o greu
tate de 7.000 tone a fost surprins 
de taifun 1» malurile insulei Hon- 
stu.

refuză să ia în considerate planul 
unei federații arabe propus de 
Siria.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. 
anunță că R.P. Ungară; a recunos
cut R. A. Siria și a hotărât să sta
bilească cu ea relații diplomatice.

DAMASC. Agențiile occidentale 
de presă anunță că R. A. Siria a 
mai fost recunoscută de către 
Franța și Chile.

BEIRUT. Agenția France Pres
se anunță aă guvernul libanez a 
hetărît să lase in suspensie pro
blema recunoașterii R.A. Siria. Ho- 
tărîrea în această chestiune va fi 
luată ulterior.

SOFIA. La 12 octombrie la se
diul A.T.B. a avut loc o conferin
ță de presă, în cadrul căreia re
prezentanților presei bulgare șt 
străine li s-au adus la cunoștință 
fapte care demască activitatea de 
spionaj și subversiune desfășurată 
de pe teritoriul R.F.G., al Berli
nului occidental și Greciei икре 
triva R.P. Bulgaria.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram* 
anunță că guvernul P- A.U a ho • 
tărît să-și retragă trupele trimise 
în Kuweit în cadrul forțelor inter- 
arabe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA c Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu- Dei ar. 56. TeL interurban 322 automat 269.

PROGRAM DE RADIO
15 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 Melodii 
populare romînești, 7,00 Buletin de 
știți,, Sunjarul presei centrale, 8,00 
Școala și viața, 8,30 Muzică popu
lară romîneasaă interpretată de 
Ion Cristoreanu și Marin Ghisăr,
9.30 Teatru la microfon pentru co
pii : „Piticuță“- scenariu de Al’lftr 
ckian, 10,30 Formații artistice de 
amatori fruntașe, participante ia 
cel de-al VI-lea concurs pe țară,
11.30 Vorbește Moscova ! 12,00 
Noi înregistrări de muzică popu
lară romînească realizate în stu
diourile noastre, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,30 Muzică ușoară, 
14,50 Din cele mai bune programe 
muzicale alcătuite de ascultători; 
15,20 La șezătoare, 16,00 In vir- 
tejul jocului, 16,15 Muzică, 17,40 
Melodii populare romînești, 18,05 
Concert popular interpretat de 
mari soliști, 19,30 „Melodii.,. mc*> 
lodii...“, emisiune de muzică ir- 
șoară romînească, 20,00 Teatru la 
microfon : „Liza“ de Levantovs- 
kaia, 21,45 Din repertoriul clari-" 
netistului Nicolae Băluță, 22,35 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,35 Cîntece revoluționare; 
8,00 Muzică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Din muzica popoa
relor sovietice, 9,30 Concert popu
lar, 10,30 Revista presei străine; 
11,00 Transmisiune din Studioul 
de concerte, a concertului Corului 
Radioteleviziunii, 12,30 Concert de 
prînz, 13,40 Cîntă Dorina Dră- 
ghici, 14,30 La microfon : Satira 
și umorul, 15,15 Concert de estra
dă, 16,30 Din comoara folclorului 
nostru, 17,15 Din lirica țărilor so
cialiste, 18,00 Muzică ușoară,
18.30 Soliști și formații artistice 
de amatori, 19,00 Din viața ora
șelor și regiunilor țării : Iași,
19.30 Muzică populară romînească,
20.30 Almanah muzical (reluare);
21.30 Muzică de dans, 22,30 Pro
gram pentru iubitorii de romanțe.
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CINEMATOGRAFE
15 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie s 
Cer senin ; Al. Sabla : Generație 
salvată ; PETRILA: O zi de o- 
dihna. (Responsabilii cinematogra
felor Lonea, Livczcni, Aninoasa, 
Vulcan, Crividia, Lupeni, Barbă 
teni și Uricani n-au trimis progra
marea filmelor pe luna octombrie).

Tiparul : .6 August** — Poligrafie

Neis.se

