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șantierele dc construcții — 
șantiere ale muncii patriotice
Sfîrșit de schimb. Șuieratul 

strident al sirenei răsună pre
lung. Apoi, peste puțin timp, 
străziie Lupcniului se um>plu 
de animație. Zeci, sute de oa
meni trec prin centrul orașu
lui într-un șuvoi nesfîrșit. Vin 
de la mină, de la preparație 
și se duc spre căminele lor. 
Pentru ei s-a sfîrșit o zi dc 
muncă rodnică, 
după-amiază 
meritată.

Iată însă 
din șuvoiul 
oameni se des
prind grupuri- 
grupuri. Sînt 
toți tineri. Formează o coloa- 

V nă, apoi pornesc spre partea 
vestică a orașului.
Wln ultimul timp, în această 
]Srte a Lupeniului, în vechiul 
cartier Braia, se desfășoară o 
adevărată bătălie. Este o bă
tălie obișnuită pentru zilele 
noastre și măreață prin sem
nificația ei : este bătălia între 
nou și vechi, bătălie în care 
învinge noul, frum.osul. Dru
mul principal care străbate a- 
cest cartier 'a fost pînă nu de 
mult un fel de hotar între nou 
și vechi. Pe o parte a străzii 
s-au ridicat în ultimii ani blo
curi înalte, cu fațade largi ca
re sfidau clădirile vechi de 
peste drum. De cîteva săptă- 
mîni însă aceste clădiri, con
struite de peste 50 de ani, au 
început să fie parcă înghițite 
de pămînt; tîrnăcoapele au 
năruit pereții înnegriți, secu
rile au desprins grinzile măci
nate de ani. Dar pe terenul vi
ran rămas în urma dărîmătu- 
rilor a și început o activitate 
febrilă, se curăță terenul, au 
început săpăturile de fundații 
pentru noile blocuri. Deci a- 
ceasta e bătălia : se dărîmă, se 
curăță tot ce-i vechi, se face 
loc noului, se construiesc locu
ințe pentru miile de familii de 
mâneri, constructori, intelec
tuali. In Lupeni se vor preda 
în acest an oamenilor muncii 
498 apartamente ’.

Și la această bătălie s-a an
gajat și tineretul.

De curînd, la comitetul oră
șenesc U.T.M. Lupeni a avut 
loc o ședință cu secretarii or
ganizațiilor U.T.M. din oraș, cu

de

că 
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.4
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o

Ii așteaptă o 
odihnă bine

0 inițiativă valoroasă 
a organizațiilor U. T. M. 

din Lupeni

utemiștii fruntași în acțiunile 
de muncă patriotică. In fața 
utemiștilor a luat cuvîntul tov. 
Dan Vaier, secretarul comite
tului orășenesc de partid. Le-a 
vorbit despre sarcinile mari 
care revin în cel de-al doilea 
semestru al anului constructo
rilor din localitate cînd au de 
predat încă 239 dc apartamen
te. In această ședință s-a năs
cut o inițiativă. Utemiștii din 

Lupeni au ho- 
tărît să sprijine 
munca construc
torilor, să par
ticipe la acțiu
nile de demolare

a vechilor clădiri, la curăți
rea terenului pentru noile blo
curi și chiar la săparea fun
dațiilor pentru noile construc
ții. Inițiativa a fost primită cu 
căldură de către tinerii din 
treprinderile orașului. In 
ganizațiile de bază au avut 
adunări generale în cadrul 
rora s-a vorbit tinerilor des
pre însemnătatea acțiunii pa
triotice de sprijinire a con
structorilor în terminarea la 
timp a noilor construcții so- 
cial-culturale; tineretul a fost 
chemat să participe la aceas
tă acțiune în număr cît mai 
mare. In eele mai mari orga
nizații U.T.M.. cum sînt cele 
de Ia preparație. mină, Visco- 
za, I.C.M.M., I.L.L., LC.O. și pe 
șantierul de construcții au fost 
constituite brigăzi de muncă 
patriotică pentru a lucra pe 
șantierele da construcții. Pînă 
acum, au fost constituite 14 bri
găzi de muncă patriotică, în 
care sînt cuprinși 300 de tineri. 
Pentru a populariza exemplul 
tinerilor fruntași la acțiunile 
de muncă patriotică de pe șan
tiere, comitetul
U.T.M. a hotărît să amenajeze 
în centrul orașului un panou 
de onoare unde vor fi expuse 
săptămînal fotografiile tineri
lor care s-au evidențiat la 
muncile patriotice.

Inițiativa comitetului orășe
nesc și a organizațiilor U.T.M. 
din Lupeni de a mobiliza ti
nerii la acțiuni obștești pentru 
a ajuta prin muncă patriotică 

I. DUBEK

în- 
or- 
loc 
că-

orășenesc
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Valea noastră devine mereu 
mai frumoasă, mai îngrijită

prezent îrt Lupeni există

Zeci de bărbați, tineri fi 
curățirea zonelor de pro~ 
imprejmuit zonele verzi 

sfatului popular s-a 
pavajul de pe

Orașul zonelor verzi
Multe sînt faptele care arată, în mod convin

gător, că in orașul Lupeni se dă o deosebită a- 
tenție înfrumusețării continue a cartierelor. La Sfa
tul popular al orașului Lupeni există un plan de 
măsuri care este cur os cu. decare deputat din cele
98 circumscripții electorale din oraș. Pe baza pla
nului, s-au amenațsl pe terenurile golașe dintre blo
curile cartierelor 1, 11, 111 Viscoza, în cartierul Braia 
și alte circumscripții electorale 3,8 ba. de noi zone 
verzi, au fost plantate mii de flori care dau un as
pect plăcut orașului. In 
5,5 ha. zone verzi.

In frunte cu deputății, 
gospodine au participat la 
lecție și a parcurilor, au
din diferite locuri. Prin griji 
refăcut pe o lungime de 500 m. 
strada Vitoș Gavrilă, iar pe a! ți 400 m. s~a repro
filat cu piatră. Tot aici s-a asfaltat trotuarul înce- 
pînd din centra și pină la poarta nr. 3 a nunei. In 
prezent se lucrează la acoperirea canalului din stra
da F. Sirbu.

Un aport de seamă la acțiunile de înfrumusețare 
și buna gospodărire a orașului l-au adus deputății 
Zamfir luliana din cartierul Viscoza UI, Tomșa 
Maria din circumscripția electorală nr. 8, Crainic 
Irma din circumscripția electorală 15, Bugbeș 
lexand.ru din circumscripția electorală nr. 51 și 
ții care împreună cu alegătorii au realizat cele 
multe ore de muncă voluntară.

In cele 74 circumscripții 
electorale

A- 
al- 

mai

In cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 Au
gust cetățenii din cele 74 circumscripții electorale 
din orașul Vulcan desfășoară o activitate susținută 
pentru înfrumusețarea continuă a străzilor și cartie
relor în care locuiesc. In ultimele două luni, 15.000 
dc cetățeni din Vulcan au efectuat 60.000 de ore de 
muncă voluntară la acțiunile de bună gospodărire 
și ridicare a nivelului urbanistic al orașului. Eco
nomiile realizate prin muncă voluntară însumează 
peste 150 000 lei. Printre altele, în circumscripția 
deputatei Smitko
pentru copii unde a fost instalat 
în circumscripția electorală nr. 58 
Crividia, cetățenii, în frunte cu 
deputatul Mihai Carol, au amena
jat un parc pentru copii.

Maria s-a amenajat un solar 
un scrînciob, iar

(Continuare în pag. 3-a)

La gura silozului de cărbuni de la mina Jieț s-au oprit ortacii dintr-un schimb al bri
găzii tov. Bălăuță Zaharia din sectorul IV Lonea. Despre ce or fi discutînd ei în acest loc 
de unde pleacă cărbunele spre preparație? Probabil despre cele 400 tone de cărbune extrase 
peste plan de brigada lor în primele două decade din iulie — contribuție însemnată la 
deoășirea r»l?.nu1u! pe sector.

Librăria din orașul Petrila înregistrează lună de 
lună tot mai mulți cumpărători de cărți. La acest 
lucru contribuie din plin servirea atentă a cumpă
rătorilor, standurile de cărți interioare și vitrinele 
frumos aranjate care prezintă în permanent noută
țile apărute în editurile politică, tehnică și de lite
ratură beletristică.

IN CLIȘEU : Munteanu Alexandru, responsa
bilul librăriei, prezentînd unui cumpărător ultimele 
noutăți.

Conferințe pentru lucrătorii 
din comerț

în 
pe 

organi- 
de la 
Tndus- 

în tîn-
Produse

Petroșani
lucrătorilor din

Un loc important 
activitatea educativă 
care o desfășoară 
zația de partid 
O.C.L. 
triale 
durile
unitățile comerciale îl o- 
cupă expunerea de confe
rințe. In ultimele 3 luni, 
în fața lucrătorilor din 
unități au fost expuse 6 
conferințe pe teme poli
tico-educative, ca de 
pildă ; „însemnătatea is-

muncitor în desă- 
construcției so- 

în R.P.R.“. 
asemenea, biroul 

bază a

torică mondială a -Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.“, „P.M.R. —
forța conducătoare a po
porului 
vîrșirea 
cialiste

De
organizației de 
inițiat ținerea unui ciclu 
de conferințe în legătură 
cu apărarea bunului obș
tesc, deservirea civilizată 
a cumpărătorilor etc.

CARNET

DOUĂ FOTOGRAFII
Amurgul plutește deasupra 

crestelor ca aripile pescărușului 
peste întinsul nemărginit al a~ 
pelor. Soarele tși trimite ulti
mele raze palide, lungi și reci. 
Parcul e aproape gol. Pe o bancă 
aflată sub coroana unui tei un 
om cu părul alb, cu ochelari cu 
ramă groasă e captivat de lec
tura unei cărți voluminoase.

M-așez pe banca alăturată. Pe 
Ungă noi a trecut un copilandru 
de 4—5 ani trăgînd după el un 
căluț de lemn.

— Să nu cazi Mihăiță, umblă 
mai încet, băiatule. Vocea bă- 
trîmdui, caldă, catifelată și blîn- 
dă îmi pare cunoscută, apropiată.

— Nepotul dumneavoastră ?
— Ați ghicit, 

jumătate. Toată 
Fără astîmpăr.

— Bunicule,
Mihăiță se aproapie de noi cu 
capul în jos, rușinat. Căluțul de 
lemn a rămas fără un picior...

— l-a căzut potcoava ? întrea
bă rîzînd bunicul.

— Nu... Și-a rupt piciorul...
— Bine Mihăiță îl punem noi. 
Cîți ani ai flăcăule ?

întreb eu.
— Patru și trei luni... 

răspunde grăbit „flăcăul".
— Și ce-ai vrea să te 

cînd ai să crești mare ?
— Eu cînd am să fiu

Un ștrengar și 
ziua zburdă.

mergem acasă ?

îl

faci

mare

mă fac inginer de mină, ca tata. 
l~a trecut supărarea. Căluțul 

pornește după el șontîc, șontîc... 
Bătrînul închide cartea. Nu se 
mai poate citi. Inserarea s~a lă
sat de-a binelea. ,

— Faină carte. Să tot citești 
așa ceva. Parcă m-am împrie
tenit cu acest Meresiev. E într- 
adevăr povestea unui om adevăr 
rat.

Bătrînul rămase puțin pe girr 
duri, apoi începu să vorbească:

— Cîți oameni adevărați nu t 
există în zilele noastre. Pretu- $ 
tindeni sînt oameni adevărați... $ 
Am avut și eu un prieten. Și a~ $ 
cela a fost un om adevărat. ? 
N-am să-l uit niciodată.... J

L~am cunoscut prin 1919. Era < 
un copilandru de 13 ani pe a- < 
tund. Lucra la Lupeni. Nu în > 
mină. Era prea firav pentru a > 
lucra la cărbune. N-ar fi scos < 
mai nimic. Căra apă minerilor. <

Dormea într-un grajd. Antes- ? 
tecat cu paiele... Fotografia lui S 
din vremea aceea o păstrez fi S 
acum. Privește-o. <

Scoase din pormoneu o foto- 5 
grafie soioasă. Chipul celui din S 
fotografie nu semăna cu acela < 
al unui copil de 13 ani. Avea o ? 
față matură, obosită. Poartă pe >
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Frumoasă-i valea noastră I împrejmuită de munți înalți, 
pare o cetate gigantică. De pe crestele împădurite cu brazi 
falnici, ori fagi răir-uroși pornesc de vale zeci de izvoare 
cristaline. Susurul lor, ciripi tul păsărilor, foșnetul arborilor 
seculari sînt prieteni plăcuți de tovărășie ai celor îndră
gostiți de natură. Și în fiec are zi de odihnă, numărul lor e 
de ordinul miilor. Sînt greu de găsit în acest ocean de ver
deață și liniște. Doar cîte un chiot de veselie, ori melodia 
unui acordeon trădează că și în această vîlcea sau în po
iana de dincolo, pădurea are musafiri.

La cabane animația e și mai mare. Deși ele împînzesc 
munții, totuși devin neîncăpătoare. Cum natura a început să 
fie darnică, cu soare mult și cer de azur, să pornim Ia 
drum să vedem, cum își petrec oamenii muncii din Valea 
Jiului ziua de odihnă. De nu 
departe, nu-i vina noastră. E 
locuitor de pe Vale să nu se

v."

dePe culmi

îndrăgostiți de natură cum 
e maistrul mecanic Dumitres
cu Jean de la B.U.T. Livezeni 
mai rar. Cum are un pic de 
timp liber, umple rucsacul cu 
toate cele necesare și o por
nește spre culmi. Tovarăș ne
despărțit de călătorie e fiică- 
sa. Deși e doar un copil, e 
deja, turistă încercată. Puțini 
sint și oameni virstnici care 
să se poată lăuda cu o per
formanță ca a ei. A plecat

Săptămîna trecută, tinerii Vac- 
chold loan, Budai Carol Și Teș- 
can Liviu de la mina Lonea au 
făcut ultimul șut. Pe vremea ca
pitaliștilor acest lucru era sino
nim cu șomajul. O asemenea ves
te adîncea și mai mult cutele din 
obraji și mizeria din bordeiele 
celor asupriți. Celor trei lăcătuși 
le venea însă să zburde de bu
curie.

— Să-i dăm zor să terminăm 
de reparat troliul — se îndemnau 
unul pe celălalt- De fapt îndem
nul verbal era aproape inutil. Se 
îndemnau ei prin muncă. La sfîr- 
șitul șutului au raportat nu fără 
mîndrie că troliul e terminat. La 
control, utilajul a corespuns exi
gențelor.

— Acum, dragii mei, drum

ULTIMUL SUT

bun și mai trimiteți cite o vedere 
de pe unde umblați — le spuse 
meșterul strîngindu-le mtinile.

— Trimitem, fiți siguri — 
răspunseră intr-un glas.

A doua zi cei trei lăcătuși 
cărora li s-a alăturat și electri
cianul Faur loan, și-au luat bi
cicletele și au pornit la drum. 
Intinerarul ciclo-turistic al tine
rilor din Lonea e de-a dreptul 
de invidiat. Punct final litoralul. 
Unde vor fi acum cei cițiva te
merari ? Or fi pus duminică ve
deri din Tg. Jiu, Craiova ori 
București, asta se va vedea cînd 
vor veni ilustratele. In orice caz 
să-ți petreci concediul cutreierînd 
pe bicicletă întinsul patriei e un 
lucru plăcut. Drum bun voinici
lor 1

P.S. Titlul nu corespunde în
tocmai realității. E adevărat că 
e ultimul lor șut... dar înainte 
de concediu. După aceea din nou 
la treabă cu forțe sporite.

9
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vom reuși s-o facem nici pe 
tare greu cînd aproape nu-i 

distreze.
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împreună cu taică-său pe 
munte, de aici taman pînă la 
Sibiu. Și avea doar cinci ani
șori. Acum, o excursie pînă la 
Paring, Mîndra ori Cîrja e o 
joacă pentru micuța turistă.

...In zori au pornit la drum. 
Răcoarea dimineții e tovarăș 
bun de călătorie. Soarele însă 
începe să-și arate tăria, do
gorind fără milă. Maistrul Jean 
și fiică-sa urcă însă mereu 
mai sus făcîndu-i parcă în 
ciudă. Undeva în depărtare se 
zărește o pată mare albă. E 
zăpadă. Nu 1 nu-i în decem
brie, ci în plin iulie. Inte
resant. Nu ? Desigur. De 
s-a gîndit doar și maistrul 
cânic Dumitrescu Jean 
imortalizeze pe peliculă, 
viți-o. Și cînd vezi zăpada te 
gîndești la gerurile și visco
lele din decembrie. Cei doi 
turiști scot din rucsac un pri
mus și pregătesc un ceai. Ta- 
re-i bun ceaiul chiar 
lie — pare să spună 
fetiței.

asta 
me- 
s-o

Pri-

și în iu- 
zîmbetul

aL a e r ,

vagonetari se 
plecare. Acor- 

semnalul. Cu 
bună grupurile 

înălțimile alpi-

Zori de zi. Pe terasele cămi
nelor de tineret din Uricani 
două grupuri de excursioniști 
formate din mineri, lăcătuși, 
electricieni și 
pregătesc de 
deoniștii dau 
clntec și voie 
pornesc spre 
ne. Deși ora este matinală, în 
ambele cămine animația con
tinuă. Pe coridor Zamfir Nl- 
colae, Sava Radu și Samoilă 
loan umflă cu 
pompa o min
ge de fotbal. 
Au meci cu ti
nerii din sat.

Sub dușul re
ce din baie, zece 
sportivi de la 
sectorul II se 
înviorează pen
tru concursul de 
atletism care 
va avea loc pe 
terenul „Rete
zatul". Ciur Con. 
stantin și alți 
iubitori de mu
zică ușoară cu 
aparate de ra
dio

Concertele sint mult îndrăgite de tinerii mineri din Uricani. Iată în cli- 
portative geu un grup de tineri mineri de la sectorul II al minei Uricani surprinși de 

într-o mînă si fotoreporterul ziarului în timpul unei audiții.

Pe maluri de rîuri

Răspun-

peștele 
zori.

deșertat spunind po 
mai norocoase 

un 
cit

De vezi cumva, cu noaptea 
în cap, vreun călător grăbit 
purtînd la șold o toloă și in 
mînă niște vreascuri lungi, de 
parcă ar vrea să facă niscaiva 
foc, e inutil să-l întrebi unde 
a plecat așa devreme 
sul va fi :

— La pescuit, ci 
„prinde" mai bine în

Dar ia ora aceea matinală 
nici nu prea era cine să-i În
trebe pe șeful de brigadă 
Hoșa Petru, din sectorul II al 
minei Uricani nici pe lăcătu
șul Rosculescu Teodor, pe 
mecanicul Danciu Ionică și pe 
ceilalți zeci de pescari ama
tori din Valea Jiului. Iar ei 
intre ei, pescarii, se Înțeleg 
mai mult prin semne. Spor
tul pe care-1 practică e doar 
ăl liniștii și răbdării. Au ur
cat pescarii pe apa Jiu'ui, pe 
Bolii, pe Polatiște sau pe al
tele, că doar sint cu duiumul.

Unii mai norocoși au prins 
cițiva păstrăvi, alții s-au În
tors cu tolbele goale. Poate că 
le au 
vești cu zile 
cînd în undiță au prins 
pește... știți dumneavoastră 
de mare...

— Să-ți dau o mînă de 
jutor ? — îi ia în zeflemea 
prieten pe un pescar.

— Mulțumesc. îs grei da-i 
duc și singur — răspunde 
zîmbind la glumă pescarul

Că vin cu tolba mai goluță 
n-are importanță. Ei se întorc 
însă mulțumiți că și-au pe
trecut o zi plăcută în mijlo
cul naturii. Așa s-a întors de
sigur și veteranul în ale pes
cuitului tovarășul Marton Ioan 
(în clișeu)

a- 
un

Pescarul Marton Ioan. In

apa și
pături in cealaltă au ieșit 
iarbă verde. In mijlocul na-

CU 
la 
turii muzica are parcă mai 
mult farmec. înotătorii și a- 
matorii de plajă ies ultimii din 
cămin. „ștrandurile" amenaja
te de ei pe Jiu se populează 
abia pe la orele zece.

— Așa-i în fiecare zi 
dihnă — spune Ordog 
intendentul căminului, 
orele 10 nu mai găsești aici 
pe nimeni. Toți pleacă la mun
te, la rîu, la club sau pe te-

de o- 
Ioan, 
După

La Uricani, tenisul de 
Iată în clișeu doi sportivi 
petrec o parte din ziua de

forestierii au avut musafiri

lume, părea un stup

or fi venind ? — în- 
îngrijorați.

încape vorbă ? Cînd 
vin apoi musai că așa

Cînd ai musafiri faci pregătiri 
febrile. Așa au făcut și muncito
rii forestieri de la Cîmpu lui 
Neag, înaă de duminică diminea
ță. Cînd a dat soarele spre amia
ză, totul era pregătit. Sala mare, 
înțesată de 
de albine.

— Oare 
trebau unii

— Mai 
spun' că 
va fi — ziceu alții.

— Asta știm și noi — sc scu
zau cei îngrijorați. Dar dacă au 
pe drum vreo pană de cauciuc ?

— Și ce-i dacă ? O fac la re
pezeală și tot sînt la punct aici.

Intr-adevăr, membrii brigăzii de 
agitație de la U.R.U.M.P.. căci 
ei au fost duminică musafiri ai 
forestierilor, au fost punctuali. 
Exact la ora 13 ropotele de a- 
plauze le-au anunțat sosirea. A- 
cesta a fost de-abia începutul. To
rentul de aplauze s-a dezlănțuit ceva 
mai tîrziu când a început pro
gramul. In versuri, proză și cân
tece, brigada a început să treacă

soar c • • •
renul de sport. Nu-i oprește 
nimeni și nimic să-și petreacă 
ziua la aer, la apă, la soare.

Parte din tinerii care stau 
în cămin au participat după- 
amiază și la serbarea cîmpe- 
nească organizată de comite
tul U.T.M. al minei Uricanl. 
Fețele lor radiau bucurie, să
nătate, optimism și încredere.

— Hotărit lucru. Azi tinerii 
mineri știu să muncească, dar 

să și petreacă,

masă numără tot mai mul ți iubitori, 
din echipa școlară, care astfel își 

dumi nică.

succesele forestierilor, 
aici despre brigada lui

.bineînțeles 
de mu- 

muzică 
Prodan 
au fost

in revistă
Se vorbea . _
Todea Ioan II care-și depășește 
cu regularitate sarcinile de plan, 
de motoristul Coman Iosif ce lu
crează cu un ferăstrău sovietic 
„Drujba“ și care-și depășește cu 
regularitate sarcinile de pian. 
N-au fost uitați nici gateristul 
Roth loan, nici mecanicul de f'țv, 
nicular Șerban Lazăr, nici majf 
trul Roba Dumitru și mulți alții.

Auzind numele fruntașilor, fo
restierii aplaudau cu multă căl
dură. I-au aplaudat 
și pe interpreți. Orchestra 
zicuțe, interpreții de 
populară Belba Elena, 
Ana și Răduțu Ghcorghe 
aplaudați la scenă deschisă.

Programul brigăzii de agitație a 
luat sfîrșit. A urmat apoi dansul, 
înfrățiți la horă ori învîrtită, ca 
și în muncă, forestierii și mese
riașii de la U.R.U.M.P. au petre
cut minunat, 
bana Cîmpu 
veselie. Spre 
plecat. Dar 

Apoi au vizitat ca- 
lui Neag. Din nou 
seară musafirii au 

au lăsat în inimile

drum spre cabană.
forestierilor amintirea unei după- 
amiezi plăcute. La despărțire, fo
restierii și-au invitat musafirii 
mai poftească pe la ei.

Dar parcă numai forestierii au 
avut duminică musafiri ? Au 
vut și 
Baleia, 
chiar și 
stațiuni 
tate au 
Jiului.

să

a-
cabanele Voevodul,' Buta, 

Straja și celelalte, ba 
Geoagiul, Călanul și alte 
de odihnă mai îndepăr- 
avut musafiri din Valea

♦ ♦
t pete spre♦♦♦♦
♦
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♦

♦
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Soarele a început 
asfințit, 

incep să-și întindă 
gigantice. De pe

să sca- 
Arborii 

umbrele 
potecile 

munților, excursioniștii co
boară spre case cîntînd. Au 
brațele pline cu flori și ruc
sacurile cam golite. Ce să-t 
faci. Urcușul, joaca și aerul 
proaspăt fac poftă de mîn- 
care nu glumă. Spre seară 
începe să se rărească și nu
mărul celor ce și-au petrecut 
ziua liberă la grădina de vară 
Ganibrinus. In schimb loca
lurile și grădinile de vară în
cep să se populeze. După o 
zi de excursie, o muzică, un 
dans, o bere rece și un gră
tar sînt parcă și mai bine 
venite. Apoi somnul se apro 
pie tot mai mult... După o zi 
de excursie, urmează o^ 
dihna...



Edațîe dedicată 
învățămîntului de partid
Potrivit obiceiului, la sfîr- 

J șitul fiecărui an al învățămîn- 
tului de partid se face anali
za muncii desfășurate pentru 
ridicarea nivelului politic și 
ideologic. Cu acest prilej se 
trec in revistă realizările ob
ținute, se scot la iveală lip
surile, venindu-se totodată cu 
propuneri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea Invă- 
țămintului de partid în urmă
torul an. Pe lingă aceste șe
dințe de analiză ce au avut 
loc în cadrul organizațiilor de 
bază, la Petrila s-a consacrat 
o ediție completă a gazetei de 
perete acestei probleme.

In vederea scoaterii acestei 
ediții, colectivul de redacție 
al gazetei de perete a apelat 
Ia ajutorul propagandiștilor. 
Propagandistul Farkaș Dioni- 
sie a avut sarcina să scrie ar
ticolul intitulat „Un an plin 
de bogate învățăminte". După 
ce se trece în revistă felul în 
care s-a desfășurat învăță- 
mîntul de partid, autorul a- 
rată exemple de cursanți frun
tași la învățătură cum sînt 
Nebela Francisc, Călușeru loan 
și alții care au știut să îm- 
!^ne în mod armonios teoria 
n^rxist-leninistă cu munca 
practică de zi cu zi. Apoi e 
criticat tov. Antal Ervin, care 
nu s-a străduit în suficientă 
măsură să-și ridice nivelul 
politic-ideologic.

Articolul intitulat „Ce tre
buie făcut în viitor", apărut 
sub semnătura tovarășului Am- 
bruș Vilhelm, arată că pe lin
gă organizația de bază de la 
depozitul de lemne au func
ționat două cercuri de învă- 
țămînt de partid, unul de stu
diere a Statutului P.M.R. șl 
altul de curs seral. Propagan
diștii Pândele Petru și Chis 
Petru s-au străduit să pregă
tească lecții atractive, fapt 
care a făcut ca 92 la sută din 
cursanți să participe cu regu
laritate Ia învățămînt. Pentru 
viitor, arată mai departe au
torul, e necesar ca lecțiile să 
fie îmbogățite cu exemple 
practice, să se critice prin ar
ticole la gazeta de perete 
cursanții care dovedesc pasi

vi vitate față de învățămînt, să 
se popularizeze cei fruntași 
în însușirea marxism-leninis- 
mului.

.,Un propagandist despre 
cursanți". așa este intitulat 
articolul apărut sub semnătu- 

» ra propagandistului Butuza
-=G=-

Două fotografii
(Urmare din pag. l-a)

umeri o cobilitâ cu două găleți. 
Te privește cu ochi șterși și par
că te-ar întreba nedumerit : De 
ce ? De ce mi-ați răpit copilăria ? 
De ce?
Așa arată „raiul capitalist'1, 

tovarășe Vocea bătrînului suna 
straniu de grav și dureros. Dar 
anii treceau continuă el. Unul mai 
negru decît altul. Băiatul a cres
cut mare, a ajuns miner. Știi ce 
însemna înainte miner ? Un pat 
de scînduri, o coajă de pline tare 
ca piatra și apă, multă apă. Asta 
era răsplata muncii minerului o- 
dată... Ehei... Cum s-au mai 
schimbat vremurile. Prietenul meu 
a avut norocul să trăiască și așa 
cum merită să trăiască un miner. 
In ’5i și-a făcut fotografia a- 
ceasta. E fericit. Rîde. Vezi: Inii 
arătă fotografia prietenului său și 
întrebă :

— E parcă mai tînăr ca în cea
laltă, așa~i ? Acum e la pensie. 
Dar nu poate sta locului. Merge 
aproape in fiecare zi la mină, dis
cută cu foștii lui ortaci, le mai 
dă cite un sfat, își crește nepoții, 
citește...

— Aș putea să-l cunosc și eu 
pe prietenul acesta al dumnea
voastră ?

M — Cum să nu. Venifi miine 
^după amiază în parc. Aici își pe

trece el de obicei timpul liber...
Am așteptat cu nerăbdare ziua 

următoare, deși mi-am dat seama 
că interlocutorul meu și prietenul 
lui sînt una și aceeași persoană... 

Gheorghe. In articol se arată 
că cele 5 cercuri de învăță
mînt de partid de pe lingă or
ganizația de bază au adus o 
contribuție substanțială la îm
bunătățirea muncii politice și 
economice din cadrul sectoru
lui VI. Aplicind in practică 
cele învățate, tovarășii Nari- 
ța loan, Popa Ioan, Baranyi ; 
Iosif și alții desfășoară o mun- j 
că mal bună, dau dovadă de i 
mai multă combativitate, iar . 
In producție se află la loc de 
frunte.

Probleme importante și la 
ordinea zilei abordează si ar
ticolul „Să pregătim din timp 
noul an de Învățămînt de 
partid" precum și articolele 
intitulate „După un an de ac
tivitate" și „Canștîirtță, răs- | 
pundere".

Scoaterea unor ediții ale ga- ; 
zetei de perete pe teme im
portante e un lucru bun. Ar 1 
fi bine ca și celelalte colec- ■ 
tive de redacție ale gazetelor : 
de perete din Valea Jiului să ! 
procedeze la fel. contribuind j 
la mobilizarea colectivelor în 
care își desfășoară activitatea 
Ia dobindirea de noi succese 
în toate domeniile de acti
vitate.

D. CKIȘAN
---------- ■ tm ---------

Șantierele de construcții — 
șantiere ale muncii patriotice

(Urmare din pag. l-a) 
șantierul de construcții in pre
darea la timp a noilor con
strucții este demnă de laudă. 
Este demnă de laudă și căldu
ra cu care au îmbrățișat tine
rii această inițiativă. Deși de 
la ieșirea la prima acțiune de 
muncă patriotică pe șantier a 
trecut abia o săptămină, nu
mărul tinerilor care au lucrat 
pe șantier întrece 300. Din 
două in două zile zeci de tineri 
din diferite întreprinderi lu
crează pe șantier. S-au eviden
țiat pină acum in mobilizarea 
tinerilor la acțiunile de muncă 
voluntară pe șantier mai ales 
organizațiile U.T.M. de la pre- 
parație, I.L.L., Viscoza. Rămi- 
ne ea și celelalte organizații, 
îndeosebi cele de la mină, 
să-și aducă contribuția cuve
nită la mobilizarea tinerilor la 
această valoroasă acțiune.

fN fața hărții
Criza guvernamentală din 

Brazilia, care s-a prelungit 
timp mult a readus in atenția 
opiniei publice situația din a- 
ceastă țară a Americii Latine.

☆
Brazilia, sau denumirea ei 

mai exactă „Statele Unite ale 
Braziliei", este cel mai mare 
stat din America de Sud și 
ocupă o suprafață de 8.511.189 
kmp, fiind al 4-lea stat ca În
tindere de pe glob după 
U.R.S.S., R. P. Chineză și Ca
nada. Teritoriul Braziliei o- 
cupă aproape jumătate (48 la 
sută) din teritoriul continen
tului sud-american. Brazilia se 
învecinează cu aproape toate 
statele sud-americane. La 
nord vecinii ei sînt cele trei 
Guyane (britanică, olandeză și 
franceză) și Venezuela, la 
nord-vest Columbia; la vest 
Peru și Bolivia, iar la sud Pa
raguay, Argentina și Uruguay.

Populația țării, eterogenă, 
compusă din albi, mulatri și 
negri, numără peste 52 mili
oane locuitori. Capitala țării 
este noul oraș Brasilia.

Brazilia este o federație 
compusă din 20 de state, în 
fruntea căreia se află un pre
ședinte. Puterea legislativă 
este exercitată de către Con-

Convorbiri
la locul de munca
De curind, biroul organiza

ției de bază din sectorul IV 
al minei Aninoasa a analizat 
felul în care își desfășoară 
activitatea cei 98 agitatori din 
sector.

Cu acest prilej a reieșit că 
in ultimele 10 zile, agitatorii 
de aici au organizat peste 50 
convorbiri la locurile de mun
că și îndeosebi cu minerii din 
brigăzile conduse de tov. Do- 
roghi Florean, Moisiu Remus, 
Iancu Victor, Barzu Gheorghe 
și alții.

La indicația biroului orga
nizației de bază, agitatorii au 
vorbit minerilor despre impor- • 
tanța îndeplinirii angaja men- j 
telor de întrecere.

Convorbiri interesante au ; 
fost organizate in brigăzile ' 
rămase in urmă, unde agita
torii David Iosif, Ungureanu 
Dumitru. Gruieț Ioan. Florea 
Ioan, Meszăros Ioan, Plutaru 
Florea șl alții au îndemnat 
minerii din aceste brigăzi să 
depună eforturi susținute pen- | 
tru ca Ziua minerului și ziua 
de 23 August să găsească in- | 
treg colectivul sectorului cu 
angajamentul de întrecere în
deplinit.

Este necesar ca fiecare or
ganizație U.T.M.. în frunte cu 
comitetul orășenesc, să depu
nă o activitate susținută și 
multilaterală pentru a-i atra
ge pc tineri Ia realizarea obiec
tivelor pe care și le-au propus 
in cadrul acțiunilor patriotice 
de sprijinire a șantierelor de 
construcții. Comitetul orășe
nesc U.T.M. și conducerea șan
tierului sint obligate să asigu
re ca tinerii participant la ac
țiunile patriotice să aibă o- 
biective concrete de lucru, 
precum și uneltele necesare Ia 
timp.

Să facem totul ca partici
parea tineretului la bătălia 
pentru predarea la timp a o- 
biectivelor social-culturale de 
către constructori să fie cit 

R A
greș care este compus dintr-o 
Cameră a Reprezentanților și 
un Senat.

Brazilia are un relief variat 
compus ln proporție de o trei
me șes și de două treimi pla
touri de înălțime mijlocie, 
platouri care sint străbătute 
la extremitățile lor de sud- 
vest de un lanț de munți cu o 
Înălțime de peste 2.000 de me
tri.

Geografic, teritoriul ei poate 
fi împărțit in citeva zone 
principale : șesul Amazoanelor, 
zonă unde precipitațiile sint 
abundente, terenul este rela
tiv fertil acoperit în mare par
te de păduri dese. Aici crește 
arborele de cauciuc. Zona de 
coastă nord-esî are un pă- 
mint fertil potrivit culturii 
bumbacului și arborelui do 
cacao. Coasta atlantică de 
sud-est este regiunea cu în
tinse culturi de bumbac, In a- 
fară de alte culturi agricole. 
Zona „sudului temperat", în 
partea de sud a statului Sao 
Paolo, este cunoscută prin 
creșterea animalelor.

Podișul central brazilian, 
este cea mai sălbatică și îna
poiată regiune a țării. Popu
lația este foarte rară, iar în 
Matto Grosso, cele citeva tri-

Hărnicia și exigența laborantelor Popa Olga și Toth Flotrica 
de la Viaeoxa Lupeni contribuie substanțial la îmbunătățirea 
calității firelor din mătase artificială. Iată-le surprinse de foto
reporter în plină activitate la dinamometrul pentru determina
rea alungirii și rezistenței firelor.

----------------- ©-----------------

Valea noastră devine mereu 
mai frumoasă, mai îngrijită

(Urmare din pag. I-a)

In aceste zile pe străzile Dece- 
bal. 7 Noiembrie și Gării s-a ex
tins iluminatul fluorescent, iar in 
jurul blocurilor A, B, C, D, și O, 
precum și de-a lungul străzii Re
publicii s-au amenajat noi zone 
verzi. Rezultate de seamă in ac
țiunile de gospodărire a orașului 
s-au ob[inuț și in circumscripțiile 
electorale nr. 38 și 39 unde depu
tății Burghlehner Iosif și Grea* 
pănă Estera au mobilizat cetățenii 
la numeroase activități de înfru
musețare a cartierelor.

Contribuția cetățenilor 
din Bănifa

Rezultatele dobîndite în fie
care an arată că cetățenii din Ba
nița aduc o contribuție tot mai 
mare la înfrumusețarea și buna 
gospodărire a comunei. In acest 
an locuitorii din comună, mobi
lizați de deputați și comisiile de 
femei, au participat la numeroase 
lucrări de întreținere a drumuri
lor, curățire a plantațiilor, repa
rare a podurilor etc.

La îndemnul deputaților, în a- 
cest an, 1100 cetățeni din Ba
nița au participat la numeroase 
acțiuni voluntare, realizînd econo
mii de 40.000 lei. Printre altele 
s-au amenajat zone verzi la I.M. 
Banița, sfatul popular, gara C.F.R., 
s-au construit garduri.

Importantă este activitatea ce
tățenilor și în ce privește contri
buția in muncă. Ei au realizat 
integral cele 1.113 zile de muncă

I L i A
buri <M băștinași trăiesc tti- 
tr-o completă izolare de res
tul lumii și se află pe treapta 
patriarhatului.

...In aprilie 1500, în plină e- 
pocă a marilor descoperiri 
geografice, vasul navigatorului 
portughez, amiralul Alvarez 
Cabrai, după o călătorie care 
a durat mai multe săptămîni, 
se apropie de coastele unor 
păminturi necunoscute pînă a- 
tunci de europeni. La zece ani 
după călătoria lui Cabrai por
tughezii au început să exploa
teze și să exporte din noul te
ritoriu prețiosul lemn denu
mit „brazii" nume ce i-a fost 
dat vastului teritoriu desco
perit.

Ulterior, regatul Portugaliei 
a ridicat pretenții asupra a- 
cestui teritoriu, trimițînd în 
1530 pe un oarecare Martin 
Alfonso de Sosua cu 400 de co
loniști, pentru a ocupa și 
popula acest teritoriu.

Pînă în 1549 puterea poli
tică în teritoriu era exercitată 
de cîțiva mari latifundiari, iar 
de atunci Brazilia a fost ad
ministrată de 13 căpitani în 
frunte cu un căpitan general. 
In timpul unificării Spaniei și 
Portugaliei sub domnia hab- 
sburgică, 1580-—4640, această

planificate pe 1962. Din apele 
Baniței s-a extras 702 m.c. pie
triș ce a fost așternut pe drumurile 
comunale Marconi. Rusești, Jigo- 
reasa-Căprănești, Jitoni și altele. 
S-au săpat 543 m. șanțuri, s-au 
desfundat 1848 m. de șanțuri și 
au fost reparate 6 poduri de tre
cere. i

O vie activitate se desfășoară 
în circumscripțiile electorale ale 
deputaților Ionescu Vitgil, Bre-' 
ben Zamfira, Stoica Vasile, Vla
dislav Aurel și Jitea Vasile unde 
cetățenii au realizat cele mai 
frumoase rezultate în acțiunile de 
bună gospodărie a comunei. Un 
aport deosebit la înfrumusețarea 
comunei l-au adus și cetățenii 
Străuțu Florin și Scutaru Cons
tantin de lă cariera de piatră, 
Stoica Ianăș și Vladislav Lazăr din 
Cotești, Stoica Petru al Floarei 
și alții care de fiecare dată răspund 
la chemările deputaților și a sfa
tului popular.

Lucrări de betonare 
a trotuarelor

Sub lozinca „Să întîmpioăm 
Ziua de 23 August cu noi reali
zări în muncă“ Sfatul popular al 
orașului Petrila și-a întocmit un 
plan de măsuri concrete privind 
realizarea unor acțiuni de înfru
musețare a localității. Astfel, în 
străzile Lenin, Pușkin, Republicii 
și Cimitirului din Lonea s-au fă
cut rigole noi, s-au betonat tro
tuarele pe ambele părți și s-a aș
ternut piatră concasată.

colonie a căpătat regimul ce
lorlalte colonii din America 
de Sud. Pămîntul a fost îm
părțit unor moșieri portughezi 
pentru care lucrau în dijmă 
coloniști săraci și tot mai 
mulți negri.

Principala activitate econo
mică a coloniei era cultura 
trestiei de zahăr. Cu toate că’ 
în Brazilia s-au descoperit 
importante zăcăminte de aur 
în jurul anului 1700, schim
barea hotărîtoare în viața in
ternă a fost determinată de 
Începerea plantării arborelui 
de cafea adus în secolul XVIII 
din Portugalia. In curind au 
început să se extindă tot mai 
mult nesfîrșitele plantații de 
cafea.

înflorirea culturii cafelei in 
Brazilia a avut loc în aceeași 
perioadă cu ascensiunea capi
talismului și a luptei pentru 
obținerea independenței na
ționale. Chiar din a doua ju
mătate a secolului XVIII creș
te valul luptei de eliberare na
țională a populației braziliene.

Bekmann, Filipe dos Sânte», 
Silva Xavier și Manuel Paus- 
tino dos Santos sînt doar cîți
va din conducătorii mișcărilor 
care cereau independența ță
rii. Dominația portugheză In 
Brazilia a fost lichidată în ur-

(Continuare în pag. 4-a)



A X-a aniversare a
CAIRO 23 (Agerpres) — TASS 

transmite :
La 22 iulie în piața Al-Gum- 

huria din Cairo s-a desfășurat un 
mare miting organizat de Uniunea 
națională a R.A.U.; jîn cinstea ce
lei de-a 10-a aniversări a revo
luției, care a avut loc în Egipt 
în 1952.

La miting președintele R.A.U., 
Nasser, a rostit o cuvîntare care 
a durat peste două ore. El a vor
bit despre istoricul luptei popo
rului egiptean pentru indepen
dență. Această luptă, a declarat 
el, nu a avut succes în trecut, de
oarece poporului egiptean i se 
opuseseră alianțe ale statelor im
perialiste europene ca dinastiile 
guvernante din Egipt.

Revoluția din 1952 nu s-ar fi 
încheiat cu succes dacă n-ar fi 
fost sprijinită de întreaga genera
ție actuală din țară- Ziua de 23 
iulie 1952 a devenit un punct de 
cotitură în soarta noastră.
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HONOLULU. La Honolulu 
s-a întrunit o nouă conferință mi
litară americană care discută pla
nurile de intensificare a interven
ției S.U.A. în Vietnamul de sud. 
La conferință participă ministrul 
de război al S.U.A., Robert Mc 
Namara, Alexis Johnson, subsecre
tar de stat adjunct pentru proble
mele politice, amiralul George 
Anderson, șeful operațiunilor na
vale ale S.U.A., Frederick Nol
ting, ambasadorul american la Sai
gon, Paul Harkins, șeful comanda
mentului militar al S.U.A. în Viet
namul de sud și alte personalități 
americane.

MANILA. După cum anunță a- 
genția Reuter-, asupra Filipinelor

------ »•»«> j

Marea grevă a muncitorilor tipografi 
din Italia

ROMA 23 (Agerpres)
La 21 iulie întreaga Italie a 

rămas din nou fără ziare deoa- 
, rece, continuînd lupta împotriva 
patronilor care nu vor să le sa-

revoluției egiptene
După 10 ani de la revoluție 

posedăm o uriașă experiență, deși 
am comis și greșeli. Am reușit 
să lichidăm imperialismul din țara 
noastră. Am făcut greșeli dar am 
învins. Revoluția a avut loc cu 
scopul de a lichida dominația im
perialistă; feudalismul și monopo
lurile. Paralel cu experiența poli
tică ne-am însușit o bogată expe
riență în domeniul economiei... 
Singura cale pentru noi a fost ca
lea naționalizării și experiența 
noastră, deși au existat unele 
greșeli, s-a dovedit a fi reușită.

Nasser a vorbit apoi despre 
noul buget pe exercițiul financiar 
1962—1963 și a menționat date 
comparative despre valorificarea 
de noi pămînturi.

In încheiere, Nasser a chemat 
poporul să-și sporească eforturile 
pentru construirea unei vieți noi, 
să lupte pentru a obține unitatea 
poporului.

s-a abătut un taifun care a provo
cat pagube de mai multe milioane 
de pesos. Ploile torențiale care au 
căzut după aceea au provocat i~ 
nundații la Manila și în provin
ciile nordice ale Filipinelor.
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Slăbește economia chiliana
SANTIAGO 23 (Agerpres) 

Știrea cu privire la apropiata 
reducere cu 5 la sută a producției 
de cupru în Chile a stîrnit protes
tul hoțărft al Confederației munci
torilor de la minele de cupru. 
Aceasta a dat publicității o de
clarație în care se arată că proiec
tata reducere va aduce prejudicii 
serioase intereselor întregii țări și 

tisfacă revendicările, muncitorii 
tipografi au declarat o nouă gre
vă. Ei cer reducerea zilei de lucru 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Casă-mazeH consacrat 
lai Hemingway la llama

HAVANA 23 (Agerpres)
In apropiere de Havana, în casa 

în care a locuit și a lucrat He
mingway s-a deschis un muzeu 
de exponate care ilustrează viața 
și activitatea marelui scriitor u- 
manist. In casa-muzeu sînt ex
puse manuscrise, fotografii, docu
mente, cărți și obiecte personale 
ale scriitorului.
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Noi provocări ale S.U.A. 
împotriva Cubei

HAVANA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Ministerul Forțelor armate re
voluționare al Cubei a dat pu
blicității un comunicat cu privire 
la noile provocări ale militariști- 
lor americani de la baza mariti
mă militară Guantanamo. In seara 
zilei de 19 iulie și în zorii zilei 
următoare, se arată în comunicat, 
trupele americane dizlocate la a- 
ceastă bază au deschis de nouă 
cri focul asupra teritoriului Cu
ban. Acțiunile provocatoare ale 
imperialiștilor americani pun per
manent în primejdie viața grăni
cerilor cubani.

va avea repercursiuni asupra bu
năstării oamenilor muncii.

Ideea reducerii producției de 
cupru în Chile aparține societății 
nord-americane care acum o lună 
au propus reducerea producției de 
cupru în țările unde se găsește a- 
cest metal, a declarat senatorul 
Salvador Allende.

Senatorul a criticat guvernul 
pentru faptul că nu apătă intere
sele țării și nu caută să obțină 
noi piețe de desfacere a cuprului 
îndeosebi în U.R.S.S., ale cărei 
oferte avantajoase nici nu au fost 
măcar discutate. „A apăra intere
sele țării, a declarat Allende, în
seamnă a face comerț cu acela ca
re ne plătește mai mult, cu acela 
care ne garantează o piață per
manentă și ne vinde mărfurile 
sale la prețuri avantajoase".

Pe ma rginea încheierii acordurilor 
de ia Geneva în problema Laosului

MESAJUL
LUI N. S. HRUȘCIOV
MOSCOVA 23 (Agerpres) - 

TASS transmite :
Guvernul sovietic consideră a- 

cordurile de la Geneva cu privire 
la Laos drept o „mare victorie 
a politicii păcii și colaborării între 
țările cu sisteme sociale diferite", 
se spune în mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov Conferinței inter
naționale pentru reglementarea 
problemei laoțiene. In mesaj se 
subliniază că acordurile de la Ge
neva au o „mare importanță in
ternațională**.

„Instaurarea păcii în Laos înlă
tură focarul periculos de război 
care exista în Asia de sud-est și 
contribuie la instaurarea păcii și 
securității în această regiune".

încheierea cu succes a lucrărilor 
conferinței de la Geneva cu pri
vire la Laos, se spune în mesaj, 
demostrează în mod elocvent că 
„dacă există bunăvoință și do
rința sinceră de a se realiza un 
acord pe • baza colaborării și a 
respectării reciproce a intereselor, 
problemele internaționale neregle
mentate pot fi rezolvate, oricît de 
complicate ar fi".

Evoluția situației din Katanga
NEW YORK 23 (Agerpres)
Ambasadorul S.U.A. în Congo, 

Edmund Gullion, a sosit dumi
nică în S.U.A. pentru ă conferi 
cu conducerea Departamentului de 
Stat în legătură cu planurile Was
hingtonului în Congo. După cum 
se știe, Departamentul de Stat 
depune eforturi susținute în ulti
mele zile pentru a crea un așa-zis 
„front comun** occidental în pro
blema congoleză. Este vorba de 
fapt de încercarea de a ralia An
glia, Belgia și Franța la un plan 
de acțiune în Congo alcătuit de 
Washington și care, sub acoperi
rea unor declarații despre pretin
sa dorință a puterilor occidentale 
de a vedea restabilită unitatea 
Congoului, urmăresc întărirea in
fluenței occidentale și în special 
a influenței S.U.A. în această țară.

Pe de altă parte, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., U 
Thant, a declarat că va convoca 
Consiliul de Securitate pentru a

Guvernul U.R.S.S. urează sincer 
Laosului și poporului său succes 
pe calea dezvoltării Laosului ca 
stat unit, suveran și neutru.

Exemplu 
de reglementare pașnică

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Un exemplu de reglementare 
pașnică — așa califică ziarul 
„Pravda" înțelegerea realizată la 
Geneva în problema Laosului.

La 23 iulie la Palatul Națiu
nilor din Geneva vor fi semnate 
declarația cu privire la neutrali
tatea Laosului și protocolul la a- 
ceastă declarație.

înțelegerea cu privire la regle
mentarea pașnică a problemei lao
țiene — scrie Pravda — este „re
zultatul colaborării concrete a u- 
nor state aparținînd diferitelor sis
teme social-economice.

înțelegerea realizată în proKaf 
ma Laosului demonstrează în mod 
convingător că se poate ajunge 
la o înțelegere în cele mai com
plicate probleme care scindează 
statele dacă statele interesate do
resc cu adevărat aceasta.
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solicita un nou mandat pentru 
forțele O.N.U. în Congo sau cel 
puțin reînnoirea vechiului man
dat. El a găsit necesar să insiste 
asupra faptului că forțele O.N.U. 
în Congo n-ar fi autorizate să lan
seze operațiuni militare și că nu 
vor folosi forța în Katanga.

Șeful operațiunilor O.N.U. în 
Congo, Robert Gardiner, urmează 
să sosească la New York pentru 
consultări. El va prezenta un ra
port asupra situației actuale din 
Congo. Ca urmare a convorbirilor 
dintre Chombe și Gardiner, au-i 
toritățile chombiste au fost auto
rizate să posteze unități de jan
darmi la barajele instalate de 
forțele O.N.U. între cartierele eu
ropene și cele africane din Eli- 
sabethville. După cum se vede,' 
există ca și în trecut o legătură 
între manevrele occidentale și ac
țiunile O.N.U. în Congo.
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ma evenimentelor politice din 
Portugalia care au avut loc în 
perioada cuceririlor napoleo
niene, în prima parte a seco
lului XIX.

In decursul secolului al XIX- 
lea industria Braziliei a fost 
eliberată de sub controlul me
tropolei portugheze în urma 
acțiunilor tot mai hotărîte ale 
burgheziei autohtone care nu 
mai vroia să mai fie tutelată 
de Lisabona. Industria a luat 
un oarecare avînt în urma li
chidării sclavajului în 1888. In 
scurt timp, în țară a avut loc 
un proces rapid de proletari
zare, numărul muncitorilor in
dustriali crescind de la 52.000 
In 1914 la 275.000 în 1920. 
Proletarizarea a contribuit la 
întărirea mișcării muncito
rești. In 1922 ia ființă Parti
dul Comunist din Brazilia, ca
re s-a situat în fruntea tutu
ror acțiunilor clasei muncitoa
re pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață. Dar după pri
mul război mondial, economia 
Braziliei este tot mai mult a- 
caparată de monopolurile din 
S.U.A. Firmele americane în
cep să aibă un rol tot mai ho- 
tărîtor în toate ramurile de

bază ale economiei, ele con- 
trolînd exploatarea minereului 
de fier, dictînd în importanta
industrie a căr
nii, posedînd 
cele mai ma
ri întreprinderi 
ale industriei 
de cauciuc, fa- 
bricînd cea mai 
mare parte a 
utilajului elec
trotehnic pentru 
Brazilia. Ma
joritatea între
prinderilor in
dustriale din a- 
ceastă țară, iar 
cele cu utilaj 
mai nou sînt 
în mîinile unor 
monopoluri stră
ine. Toate a- 
cestea au făcut 
ca Brazilia să1 
rămînă o țară 
puțin dezvol
tată din punct 
de vedere in
dustrial, o țară 
agrară.

Agricultura! 
Braziliei este una

din cele mai înapoiate din lu
me. Pămîntul se lucrează cu 
unelte primitive. Mari supra

fețe de pămînt se află în pro
prietatea unui număr mic de 
latifundiari. Circa 2.000 de 
persoane posedă proprietăți 
care formează împreună un 
teritoriu mai mare decît Ita
lia, Olanda, Belgia și Dane
marca luate la un loc. Rela
țiile de producție în agricul
tură au încă în multe privințe 
un caracter semifeudal. In 
partea de nord-est a țării, unde 
se întind uriașele plantații de 
cacao, muncitorii negri mun
cesc în condiții asemănătoare 
celor de semisclavie. In ma
joritatea regiunilor este răs- 
pîndită munca în dijmă.

Guvernele care s-au succe
dat la cîrma țării au deschis 
larg porțile Braziliei investi 
țiilor de capital nord-ameri 
cane. Să luăm numai un e 
xemplu. Din 1957 pînă în 1959 
investițiile directe de capita, 
privat al S.U.A. în economia 
Braziliei au crescut de la 835 
la 1.411 milioane dolari. Dar 
în ultimul timp au Ioc tot mai 
numeroase acțiuni îndreptate 
împotriva expansiunii mono
polurilor nord-americane. Ele 
își găsesc o bază în puternica 
mișcare democratică și patrio
tică. Masele de oameni ai mun 
cii din Brazilia, în frunte cu 
clasa muncitoare, toate forțele 
patriotice ale societății luptă 
activ pentru o cale indepen

dentă de dezvoltare economică 
șl politică a țării, pentru eli
berarea de sub jugul apăsător 
al monopolurilor nord-ameri
cane.

După alungarea de la pute
re de către cercurile reacțio
nare a președintelui Quadros, 
reacțiunea internă a încercat 
să împingă Brazilia într-un 
haos politic pentru a o înglo
ba la remorca politicii S.U.A 
Aceste planuri au primit o ri
postă hotărltă din partea opi
niei publice, a forțelor demo
cratice din țară. In timpul că
lătoriei sale în S.U.A. făcută 
în luna aprilie președintele 
Goulart a declarat că Brazilia 
va promova o politică externă 
independentă. Tot cu același 
prilej el a arătat că în dome
niul relațiilor comerciale din
tre Brazilia și S.U.A. trebuie să 
existe condiții de deplină ega
litate și a subliniat că obți
nerea de împrumuturi de că
tre Brazilia din partea S.U.A. 
nu Ii poate obliga pe brazi
lieni la vreo concesie.

In țar?., se lărgește mișca
rea pentru naționalizarea în
treprinderilor aparținînd mo
nopolurilor americane. In u- 
nele regiuni, ligile țărăneștii 
au început împărțirea pamîn- 
tului nelucrat anartinînd mo
șierilor

I. GALAȚEANU


