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MINERII VULCANULUI ÎN ÎNTRECERE

pentru realizarea
această lună, fiecare 
s-a soldat cu
In perioada 1—27 iu-
exploatare a fost de- 
tone de cărbune coc-

angaja-

însem-

4871 tone 
de cărbune în plus

In abatajele minei Vulcan se 
desfășoară o vie întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan. Minerii de aici depun e- 
forturi
mentelor. In 
zi de muncă

• nate succese, 
nie planul pe 
pășit cu 4 871
sificabil și energetic. La baza aces
tei depășiri a stat creșterea conti
nuă a productivității muncii. Pe 
mină s-a realizat în această lună 
un randament superior celui prevă
zut cu 61 kg. de cărbune pe post. 
Cele mai frumoase rezultate au fost 
obținute de minerii sectoarelor II, 
III și IV. Sectorul II are un plus 
de 1.076 tone, sectorul III un plus 
de 1 144 tone, iar sectorul IV are 
peste plan 3179 tone de cărbune.

întrecut în a da cît mai mult căr
bune. Ultimele vagonete extrase 
pe puț de la sectorul IV, la sfîr- 
șitul schimbului III, au arătat că pe 
sector s-au extras 1 543 tone de 
cărbune față de 800 tone cît era 
planificat, adică s-a înregistrat un 
plus de 643 tone. Acest fapt deo
sebit a fost popularizat imediat 
prin stația de radioficare, vestea 
succesului s-a răspîndit repede. Mi
nerii sectorului au fost felicitați 
călduros de conducerea exploatării 
și comitetul de partid.

In ziua respectivă brigăzile de 
mineri conduse de Rusu Gheorghe, 
Tucaciuc Mihai, Bojthe Pavel 
Szabo Arpad, de la sectorul 
au extras peste plan între 40 și 
tone de cărbune.

șl 
IV, 
140

inovații 
și inovatori

acest an numărul inovațiilor

Intr-o singură zi
Ca urmare a rezultatelor obținu

te, minerii sectorului IV Vulcan 
ocupă primul loc în întrecerea pe 
mină. In cadrul acestui sector bri
găzilor de mineri li s-au asigurat 
condiții să-și îndeplinească ritmic 
sarcinile de plan. Un mare accent 
s-a pus pe aprovizionarea lor la 
timp cu materiale și goale, pe crea
rea de abataje de rezervă și o asis
tența tehnică eficientă. Ca urmare, 
pe sector randamentul mediu 
ținut întrece pe cel prevăzut 
150 kg. de cărbune pe post.

In dorința de a extrage cît
mult cărbune, minerii sectorului IV 
Vulcan își organizează tot mai bi
ne munca. In ziua de 26 iunie, de 
pildă, în toate abatajele s-a mun
cit cu multă însuflețire. La fie
care loc de muncă se găsea mate
rialul necesar, iar transportul s-a 

k desfășurat în cele mai bune con
diții. Fiecare brigadă și schimb s-au

ob-
cu

mai

In 
înregistrate la cabinetul tehnic al 
minei Viflcan a sporit față de a-, 
ceeași perioadă a anului trecut cu 
16 la sută. Dintre inovațiile propu
se 2 soluționează teme din plănui 
tematic de inovații. In prezent se 
experimentează inovația „Susținere 
provizorie cu armături metalice 
tip Т.Н. la săpări în vederea beto- 
nării', în cadrul sectorului VHl. 
Acum se pune un mare accent pe 
rezolvarea și a celorlalte 3 proble
me din planul tematic de inovații.

Pentru extinderea pe scară și 
mai largă a mișcării de inovații, co
misia inginerilor și tehnicienilor 
a fixat pentru semestrul II un plan 
de muncă privind această proble
mă. Acest plan se axează in pri
mul rînd pe sprijinirea inovatorilor 
în găsirea de noi soluții în rezol
varea unor probleme specifice pro
cesului de 
torii care 
acest sens 
Dumitru, 
Nicolae,

producție. Printre inova
se ocupă mai mult în 
sînt tovarășii Bărcan 
Gherman Traian, Lupșa

Schneider Adolf și alții.

©

Pe locui întîi în întrecere
Muncind cu randamente sporite, 

minerii Lupeniului au îndeplinit 
primii planul semestrial cu 9 zile 
mai devreme, pe întregul bazin car
bonifer și astfel s-au situat pe lo
cul întîi în întrecerea dintre ex 
ploatările miniere ale Văii Jiului în 
ce privește extracția de cărbune.

La rezultatele obținute în cursul 
>- lunii mai, pînă în data de 27 iunie, 

sectoarele productive ale minei au 
mai adăugat un plus de 8 571 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan.

De remarcat, că la acest succes 
și-au adus aportul toate sectoarele 
minei, după cum urmează: sectorul 
III, cu un plus de 3 500 tone, urmat 
de sectorul IV В cu 2 023 tone. De 
la sectorul II au fost trimise la

plan. 
Minerii

la sectorul I A, 468 
mai 
și el

mic sector pro- 
un plus de 313

din numele mi-

ziuă 1 210 tone cărbune peste 
iar de la I B, 830 tone, 
sectorului IV A au extras 540 tone 
de cărbune peste prevederile pla
nului, cei de 
tone iar cel 
ductiv a dat 
tone cărbune.

Amintim cîteva 
nerilor care conduc brigăzi ce s-au 
evidențiat în lupta pentru sporirea 
producției de cărbune pe baza 
creșterii randamentului: Velek
loan, Petre Constantin, Ghioancă 
Sabin, Aslău loan, Lukacs Andrei, 
Molnar Iosif, Nagy Andrei,
Eugen, Băcanu Sava, Doroftei Mi
hai, Dascălu Dumitru, Sălceanu Pe
tru și Leczfalvi

San

Mihai.

Comunistul Pin- 
tea Gheorghe, 
iul sculăriei 
cadru! secției 
reparații de 
termocentrala 
toțeni, este 
bun inovator.
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Pînă la terminarea turei de
noapte a mai rămas puțin. Dar 
puținul acesta trece greu, cel mai 
greu. Prin zumzetul caracteristic al 
maținilor din sala cazonelor, răz
bate sunetul telefonului. Sună o- 
dată, de două, de trei ori. Se pre
zintă unul din iochițti. Acesta îl 
cheamă pe mecanicul principal.

Ene ridică receptorul, Recunoaț- 
te vocea lui Hanuschi, un coleg al 
său de la serală, care întreabă ;

merge cazanul? 
cam somnoros. Și *4. 
dar trece. Auzi, 
astăzi undeva să
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— Gum mat 
Constat că ești 
eu sînt obosit... 
Stelică, mergem
învățăm împreună ? Da. da, e ne
cesar să ne pregătim temeinic. Mai 
avem puțin înainte de marea pro
bă... Altceva, iii atent, încep re
glajul, irecvență. Stabilim vițiul de 
sarcină... Ața dar ne-ат înțeles ? 
La revedere, pe dimineață...

Ene n-apucă să iasă din cabi-' 
nă. Telefonul sună din nou. Ridică 
iar receptorul.

— Da, Ene!... La 
trii se mențin. Bun. 
cu 
să 
vii
Propunerea e a lui 
să ne spălăm ți ne trece somnul. 
Deci ne-ат înțeles, 
la iețirea din serviciu.

...S-au intîlnit în poarta termo
centralei Paroțeni. După ce-au 
luat masa ți s-au odihnit puțin au

presiunea la apa 
nu scadă. Auzi 
azi pe munte

mine parame- 
Vezi și tu ce-i 
de alimentare, 
Schtaubert, nu 
să învățăm
Hanuschi... O

Ne întîlnim
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vîjîitul apelor repezi de munte.
Cei trei tovarăți de muncă și 

învățătură Hanuschi loan, Ene 
Stelian ți Schtaubert Fridelm sînt 
atît de legați unul de altul ca 
însăși secțiile din care iac parte. 
Ei se pregătesc împreună ți pen
tru examenul de maturitate pe care 
îl ațteaptă, nu lipsiți de emoții. 
Acețti trei tineri învață căci vor 
să se mențină mereu pe acelaț loc, i 
atît în producție cit și la țcoală: |' 
în irunte. i:

i
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MIHAIL BLAJIAN 
corespondent

'■I La recepționarea bobinelor de mătase se cere multă exigență. To
varășa Biro Irina, din secția răsucit a Viscozei Lupeni își îndeplineș
te cu pricepere și conștiinciozitate munca de recepționatoare « bo
binelor. -* '
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Preocupare permanentă 
pentru întărirea rîndurilor partidului

In ultimii ani, Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani a cu
noscut o largă dezvoltare. Colec
tivul acestei uzine, prin munca pe 
care o depune, aduce un sprijin 
prețios minerilor în lupte dor -pen
tru a da patriei tot mai mult căr
bune. Pe porțile uzinei ies zilnic 
însemnate cantități de utilaje, pie
se, reparate sau confecționate, ar
mături metalice atîț de necesare 
exploatărilor miniere.

La U.R.U.M.P. lucrează un colec
tiv harnic, priceput, hotărît să-și 
îndeplinească cu cinste sarcinile de 
producție ce-i revin; Insuflețitorul 
acestui colectiv este organizația de 
partid, care s-a dezvoltat continuu, 
a crescut paralel cu creșterea uzi
nei.

Grija pentru întărirea permanentă 
a rîndurilor partidului constituie 
preocuparea de seamă a Comite
tului de partid de la U.R.U.M.P., a 
fiecărei organizații, de . bază din

încet capul, parcă încer--. 
biruie starea de oboseală 

provoca o senzație de to- 
Neastîmpărul mîinilor sale

au 
flo- 
Va 
va-1

„special".
că pompa de 
avut o defecțiune 
fost nevoit să 
nr. 2 pentru

o-
a,i

DUPĂ ȘUT DE NOAPTE
Avea o figură obosită. Se vedea 

că în șutul din noaptea trecută a 
muncit mult. Din cînd în cînd își 
scutura 
cînd să 
care ii 
ropeală
însă trăda un om activ, un om 
care nu-și poate aminti o zi decît 
dacă a făcut ceva important. Ar 
fi vrut să vorbească dar încă nu-i 
venise rîndul. Avea multe în- 
tr-adevăr de spus, despre ce a ob
servat în 
de flotare, 
ficiențelor 
curi nr. 1
portul sectorului fiecăruia îi vine 
rîndul să 
auzi 
fului

funcționarea instalației 
despre remedierea de- 

ivite la filtrul cu dis- 
și altele. Știa că la ra-

lui de sector că instalațiile 
funcționat bine, că a funcționat 
tația tot timpul pe 
mai spune însă 
cuum nr. 2 a 
pentru care . a 
prească filtrul
schimba doi segmenți. Șeful de 
chipă vorbea cu nemulțumire, 
ce a fost nevoit să oprească filtrul 
cînd în Schimbul I o echipă s-a 
ocupat în mod: special de schimba
rea segmenților rupți ? Șeful de 
sector îi dădu dreptate. Va analiza 
care au fost cauzele și va 
suri.

După ce dădu 
ții asupra modului 
ționat instalațiile
avu ce să spună, începu să se sim
tă din nou obosit. A >. munciț mult 
în noaptea aceea Wilk ’ Emil, șeful 
echipei de flotatori dar1 a plecat 
acasă mulțumit că a lăsat. instala
țiile de flotare din preparația -Lu- 
peni în bună stare de -funcționare. ;

mers

sector.
tovarășe Wilk, cum ați

aceste cuvinte au avut 
magic asupra lui. Se recu-

e-
De

lua mă-

ultimele 
în care 
și cînd

informa- 
au func- 
nu măi

vorbească. In sfîrșit 
vocea atît de cunoscută a șe- 
de 
Ei

?
Parcă 

un efect 
lese pentru a-și sistematiza obser
vațiile sale și apoi începu să vor
bească. Știam că va raporta șefu«

secțiile uzinei. Această preocupare 
a dat rezultate. Astăzi la* U.R.U.M. 
Petroșani există o puternică orga
nizație de partid, al cărei rol con
ducător se simte tot mai mult în 
viața, activitatea de zi cu zi a în
tregului colectiv.

Creșterea influenței organizației 
de partid este demonstrată și prin 
faptul că cei mai buni dintre cei 
mai buni muncitori din uzină soli
cită primirea în rîndul partidului, vin 
să se alăture celor care se găsesc 
în primele rînduri ale luptei pen
tru înfăptuirea mărețelor sarcini 
puse de desăvîrșirea construcției 
socialiste. Anul acesta, la U.R.U.M. 
Petroșani au fost primiți peste 20 
candidați de partid si 15 noi mem
brii de partid. Acest număr ilus
trează în măsură suficiență preo
cuparea care există, atenția care 
se dă întăririi continue a rînduri- 
lar'partidului.

Atenția ‘ nu este ; îndreptată însă, 
numai asupra creșterii numerice a 
rîndurilor organizației de partid. 

. Organizațiile de bază acordă în pri
mul rînd o grijă deosebită și cali
tăților politice, profesionale și mo
rale ale celor care sint primiți în 
rîndurile partidului. Cîteva exemple 
vin să confirme acest lucru. Astfel, 
printre candidații de partid primiți 
in acest an se numără tovarășii 
Maghiaru Vasile, Florea loan, Tă- 
nase Virginica, Gherasim Constantin, 
Cerovan Mircea și alții. Numele a- 
cestora, ’ deși ' toți sînt tineri, sînt 
bine cunoscute în întreaga uzină. 
Ei sînt lăcătuși, strungari, sudori 
cu care colectivul uzinei se mîn- 
drește. Despre munca și activita
tea lor se pot spune numai lucruri 
bune.

In 
piară 
mai 
partid 
tate obștească. Unii sînt secretari 
sau fac parte din birourile organi
zațiilor de bază U.T.M. sau au alte 
sarcini. De asemenea, toți cei pri
miți în acest an în rîndurile can- 
didaților de partid studiază în dife
rite forme ale învățămîntului de 
partid sau politic U.T.M.

Grija pentru întărirea rîndurilor 
partidului este oglindită și prin 
preocuparea care se acordă educării 
zi de ai a caudidaților de partid,

1

afară -de îndeplinirea , exem- 
a sarcinilor de producție cei 

mulți dintre candidații de 
desfășoară o rodnică activi-
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preparația Lupeni (Continuare în pag. 3-aj



întemeiat® pe 
o străveche tra
diție, arta noas
tră populară s-a 
format și s-a dez
voltat din vre
mi ce trec din
colo de pragul 

istoriei. Creată 
in împrejurările 

unor vitrege o- 
rînduiri, ea oglin
dește viu dra
gostea și sen
sibilitatea pentru 
frumos și încre

derea intr-un viitor mai bun a ce
lor multi și harnici. In regiunea 
Hunedoara condițiile istorice, socia
le și varietatea mediului geografic 
au condiționat practicarea multor

îndeletniciri meșteșugărești cu ră
sunet tn arta populară. Astfel, în 
tinutul moților crișeni, care cuprin
de o parte din munții Apuseni, s-a 
dezvoltat admirabil cioplitul în 
lemn. Sînt cunoscute spetele pentru 
războiul de tesut din Baldovin, 
Dorobăț, Rîșculița; fluierele din 
Juncu și Potlngani; căucele, co
fele și ciubărele de lemn, înflorate 
cu fierul roșu, create de meșterii 
din beaut și oalele și figurinele mul
ticolor smălțuite din satul Obîrșia. 
Bărbații și femeile de pe melea
gurile Cerne! și cel din tinutul 
„pădurenilor" se remarcă prin is
cusința sculpturilor și prin împle
titurile și broderiile artistice.

Țesăturile de podoabă ce îmbra
că pereții și acoperă paturile, me

sele și lăzile din casele aflate în 
Cîmpia Mureșului, nota particula
ră a costumelor naționale purtate 
de țăranii din Valea Jiului, arhitec
tura- caselor (construite din piatră 
calcaroasă) din localitățile Streiului 
formează la un loc tabloul unei 
variate manifestări a talentului ma
selor din regiunea noastră. Iubi
torii de frumos din Valea Jiului pot 
vedea și studia și în localitățile 
din bazinul Petroșaniului numeroa
se lucrări de artă populară. Ade
vărate breviare de arhitectură ru
rală satele Cimpa, Răscoala, Cîm-
pu lui Neag și Uricanii vechi dez
văluie vizitatorilor la fiecare pas
originale lucrări de artizanat. Sculp
tura porților, căsuțele fintinilor,
mobilierul interioarelor, pledurile
de lînă țesute cu „bătătorul" după 

o veche metodă 
bătrînească, o- 
biectele de uz 
casnic înfrumuse
țate cu zeci și 
zeci de crestă

turi artistice sînt 
doar cîteva din1 
ele.

Prețuind și a- 
preciind cum se 
cuvine iscusința, 
talentul și ima
ginația creatoare 
a poporului nos
tru, Statul demo
crat nu precupe
țește azi nici un 
efort pentru a • 
ridica arta popu
lară pe noi și 
strălucitoare cul
mi.
A NICHIFOBEL

Vitrina de
Frigiderele... In MceecediuH

Gospodinele din Lupeni au aflat 
o veste, de necrezut. Cîteva fri
gidere „obosite" de prea mult efort 
și-au luat „concediu". In zadar au 
fost adresate rugămințile conduce
rii T.A.P.L. și O.C.t, Alimentara 
de a face ceva ca frigiderele de la 
unitatea T.A.P.L. „Gospodina" și 
măcelăriile situate în cartierele 
Ștefan și 30 de case din localitate 
să nu iasă tocmai acum din func
țiune. Aceste rugăminți n-au fost 
luate în considerare.

Va mai fi oare nevoie și de alte 
intervenții pentru scurtarea „con
cediilor" susamintitelor frigidere?

Laborator vMragif
Tolerat într-o încăpere ai Cărei 

pereți au urme vizibile de igrasie, 
laboratorul de cofetărie din Lupeni 
își trage zilele ca un copil vitre
git. Că este vitregit, acest fapt e 
cert și ne-o dovedește atît interio
rul cit și condițiile de muncă ele
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Sculptară
Sub ochiul și mina 

maistrului, parcă 
cu viață

prlvirea-și Încarcă, 
mlădie

din piatră se saltă 
de piatră 

și-n clntec de 
că vrea,

din cimp să 
brațele-î calde 

bogatele 
seninul
vară sub ploape 

gtînelor
tot mai aproape

Femela

încet

In

•Si

in

Eu

&

Și

țipăt

lat-o

simt tot 
de 

freamătul

daltă.

ridice

spice.

NICOLAE BULGABU
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• e j w jecuriozități
personalului de aici. Mobilier a- 
proape inexistent (și ceea ce este 
nu corespunde nici pe departe cu 
cerințele), iar în timp ce la Pe
troșani laboratorul este dotat cu 
două mașini de preparat înghețată, 
laboratorul vitregit nu are nici mă
car una.

Poate, odată și odată, va avea 
totuși...

Ca truda legendarului 
Manele

Presupunem că n-ați uitat legenda 
mînăstirii Curtea de Argeș ? Ei, 
bine, trotuarele orașului Lupeni a- 
mintesc de legendarul Manole. Cit 
zidea meșterul Manole ziua, noaptea 
se surpa. Așa e și cu munca echi
pelor de întreținere a curățeniei 
orașului. Tot ce fac noaptea 
ele pentru curățenia orașului, 
se strică îndată се-și fac apariția 
„vînzătoarele" de semințe de do
vleac și semințomanii.

Interesant de știut este faptul 
că aceste lucruri se petrec chiar 
în văzul organelor competente, care 
tolerează „negoțul" cu semințele 
de dovleac și deci consumarea lor 
în plin centru al orașului, în fața 
sălilor de spectacole și a localuri
lor publice.
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№ NU IUMlNIt МІНІ
In cadrul festivităților de la 

Aix-en-Provence (Franța) a fost 
prezentat pentru prima dată crista- 
liumul — un nou instrument mu
zical. Acesta constă dintr-un cadru 
înalt de 130 cm. pe care sînt așe
zate 16 plăci triunghiulare din cris
tal. Lovite cu o baghetă tot din 
cristal, acestea produc diferite su
nete.
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Povestea 
unui rest de bani
De la bun început vă rog să 

nu mă întrebați, cînd și unde 
m-am născut și ce copilărie am 
avut, pentru că din toate astea 
îmi amintesc prea puțin, atît eram 
de buimăcit de viața tumultoasă și 
nestatornică pe care o începusem 
să o duc așa dintr-o dată. N-a- 
veam domiciliu stabil.

Nu-mi amintesc prin ce împre
jurări am ajuns la un moment 
dat în sertarul mic și întunecos 
al unei taxatoare de pe uh auto
buz care circulă de la Petroșani la 
Petrila. De cînd arn fost introdus 
în sertar n-am mai văzut lumina 
zilei. N-am văzut-o pentrucă taxa
toarea Felea Eva, pe mîna căreia 
încăpusem (n-ași mai fi încăput!) 
avea ciudatul obicei de a nu resti
tui pasagerilor restul de mărun
țiș, în timp ce pe mine și pe 
alte surate ne tinea departe de 
privirile celor rămași fără rest.

Azi așa, iriîine iar așa, pînă cînd 
într-o zi, un pasager „încăpățînat" 
(așa am auzit că i-a spus taxatoa
rea) n-a mai vrut Să creadă că 
„n-are mărunțiș", a cerut insistent 
să i se dea restul care i se cuvine.

— Ce faci, tovarășe taxatoare, 
spunea-i că-mi dai restul la prima 
stație și văd că a trecut a treia ?...

— Nu face nimic, ți-1 dau la 
prima... ocazie.

Intr-o zi — bucurie! Un pasa
ger cere restul, taxatoarea spune 
formula „n-am mărunt", dar cînd 
trage sertarul să introducă un leu, 
mă aruncă din greșeală afară. Pa
sagerul mă vede, mă cere, și taxa
toarea bombăne ceva dar, nea- 
vind încotro, mă dă cu părere de 
rău.

De atunci, dragii mei, caut să 
mă feresc de taxatoare „zgîrcite", 
pentru că telul meu în viață este 
să circul.

Pentru conformitate
NICU POPA

DRUM
Nu departe de orașul Petroșani, 

la aproximativ 7 și, respectiv, 12 
km. depărtare spre nord-vest, se 
ailă așezările Peștera Bolii și Bă- 
nița. Prima este cunoscută prin 
uriașul gol ce se deschide in dea
lul cu același nume, iar a doua 
prin carierele de calcar metalurgic 
și decorul ei rustic. Străjuite de 
dealuri și munți cu coame bogat 
împădurite, aceste localități și te
renul din jurul lor, oferă cu dăr
nicie vizitatorilor nenumărate fru
museți naturale și urmele mate
riale ale unor vremuri de mult 
trecute.

<Su doi ani în urmă, pe platoul 
superior al uriașului con de piatră 
care domină localitatea „Peșteia 
Bolii", arheologii și cercetătorii 
științifici au dezgropat zidurile u- 
nei cetăți dacice de pe timpul lui 
Buierebista. Complexitatea fortifi-

SPRE ÎNĂLȚIMI
capilor, tehnica folosită și munca 
titanică depusă de daci impresio
nează.

Monument al naturii. Peștera 
Bolii (care va ii aurind amena
jată cu lumină electrică, scări pen
tru escaladarea pragurilor de pia
tră și podețe pentru trecerea pî-

llinerarii turistice
«****•♦«•**♦***«♦♦•«•****

riuiui ce o străbate) poate ii și 
acum ușor vizitată. Intrarea, orien
tată inspre nord-est, se impune 
prin uriașa sa deschidere. Tot de 
lingă peșteră se poate face o ini
moasă excursie urcind in sus spre 
obîrșia pirîului Galbena. Vegeta
ția abundentă a poienelor odihni-

întâmplări mici despre oameni mari|
V Prosper Merimee și-a publicat 
versurile proprii sub 
logia poeților din Balcani", Cînd 
s-a descoperit aceasta, unul din 
prietenii săi l-a întrebat de ce i-a 
invocat tocmai pe poeții din Bal
cani, știind că poetul n-a fost nici
odată în Peninsula Balcanică.

a
a fost oare

— „Dar Dante ? 
poetul. Dante 
fern

titlul „Anto

exclamat 
în In-

☆

Humboldt,
german, era 
zgîrcit la vorbă. La o

marele 
de fe-

f Alexander

naturalist
Iul său cam 
serată, o vecină de masă îl chi
nuia pe savant cu tot felul de în
trebări. Printre altele, vroia să știe 
cum se prind crocodilii. Humboldt, 
ca să-i potolească nesecata curiozi
tate i-a răspuns :

„Nimic mai simplu. Nu-ți 1 
buie declt un binoclu, o cutie 
chibrituri goală, o pensetă și 
roman plictisitor. Vînătorul se 
șează pe mal ca să citească și 
tra timp adoarme. Crocodilii

tre- 
de 
un 

i a- 
în
țes

toate și splendoarea ținutului 
compensează din plin efortul 
cut.

r«- 
fă-

*

din apă, citesc și ei 
bineînțeles adorm. V 
zindu-se se uită prin binoclul tinut 
invers. Crocodilii apar atunci atît 
de mici, încît pot fi luați cu pen
seta și puși în cutia cu chibrituri".

Ascunse între dealuri, localită- » 
țiie Eonea și Citnfia, constituie prin X 
așezarea lot minunate puncte de ® 
plecare spre munții Paring și Se- 5 
beș. Această zonă, cu o suprafață S 
nu prea întinsă dar frămlntată | 
cfndva puternic de torțele iute- g 
rioate ale pămtntuiui, au dat la g 
iveală urmele materiale ale omului g 
primitiv (Valea și Peștera Tăii), g 
tezaure dace și romane (Lonea), g 
a păstrat in adîncul cavernelor nu- g 
me roase oase pietrificate (urme g 
ale ursului de peșteră, ale cerbului g 
cu blana groasă, și hienei, animale g 
aparținlrtd epocii omului primitiv), g

Privite de pe curmătura Șurîa- g 
nului șaiba văilor și așezările o- 8 
menești apar neasemuit de irumoa- 8 
se. Casa de odihnă Lonea, cabana 8 
Aușei și cabana Șurian, așezate ° 
la o depărtare de 4-6 ore de drum Я 
una de alta, oferă condiții de a 8 
vizita fără oboseală principalele 8

0 carte prețioasă
Biblioteca germană de stat din 

Berlin, secția de manuscrise, a achi
ziționat o carte rară — ediția ju
biliară a autobiografiei scriitorului 
Slrb Dinritri Obradovici. Această 
lucrare este tipărită pe 23 de plăci 
de placaj, asamblate într-o mapă 
din cupru bogat ornamentată. Ea 
a fost scrisă în anul 1784 și re
prezintă începutul literaturii sîrbe 
moderne.

---- ©=._

La centru — do» 
în rest — ba!

8
8 
8 
8 
8 
8 
8

La vîrsta de 3 ani compozitorul g 
francez Camille Saint Saens com- g 
punea valsuri și galopuri î la 4 g 
ani și jumătate cînta partea pentru 
pian dintr-o sonată pentru vioară și 
pian de Beethowen ; la 10 ani 
solist al orchestrei simfonice și 
dea concerte în sala Pieyel.

☆

*

In timp ce în centrul orașului 
Lupeni poți număra „bani mărunți" 
la luminile de neon, ce se revarsă 
cu dărnicie pe clădirile și trotua
rele din jur, la mai puțin de 200 
de metri Incepînd din dreptul Șco
lii de 8 ani nr. 1 Lupeni nici un 
bec nu mai luminează drumul care 
duce spre cartierele de sus ale 
orașului. Aceeași situație persistă 
de un timp și de-a lungul străzii 
principale din cartierul 80 Case, 
fără să mai vorbim de străzile 
mărginașe ale orașului.

Conducerea I.R.E.H., într-a cărei 
atribuție intră asigurarea ilumina
tului public ar trebui să vadă de 
aceste lipsuri și să le remedieze 
grabnic.

ni romanul și, 8 . .
Vînătorul, tre- 8 înălțimi ale munților Sebeș — Să- 

n lanele, Smida, vlrful lui Pătru 
și Surianul.

Pentru o excursie în Paring poa
te fi luat drumul care întovărășeș
te Jiul ‘de est pînă la cota 821 
(marcaj turistic și indicator spre 
cabanele Voevodul și Rtuu).

Unice prin limpezimea apelor 
lor, lacurile alpine Gîlcescu, Jle- 
țul și Iezerul Pietros reprezintă 
puncte de mare valoare turistică. 
Muncelul Cimpii și poiana Muie
rii, vestite prin nedeile în aer 
liber care se organizează aici în 
timpul verii de către ciobani, au 
un farmec deosebit și prin aceea 
că sînt smălțuite cu plante și flori 
a căror mireasmă parfumată inun
dă aerul de Ia începutul primă
verii și pînă în toamnă tfrzlu. 
întoarcerea se poale face pe tra
see turistice marcate care duc spre 
localitățile Petroșani și Uvezenl.

era 
dă-

La vîrsta de 5 ani Bedrich Sme
tana cînta la vioară. La 6 ani a 
concertat ca 
natal, iar la 
mele dansuri

pianist în orașul său 
8 ani a compus pri- 
cehe pentru pian.

*
„Simfonia clasică" de Prokofiev 

a fost compusă de marele севре- 
zttef le vîrsta de 18 «nL

8

8
8dQ
8
8
8
8nO
8
8
8
8
§

LUNA CĂTRE CETĂȚEAN:
— Oricum, tot mai bine lumi

nez declt o biată luminare. Vino 
sd te conduc..
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IN VIETNAMUL DE SUD

Deputata Vinga Maria este o gos
podină vrednică, care se achită cu 
cinste de sarcinile încredințate de 
alegători. In circumscripția electo- 

,, rală nr. 29 Petroșani (cartierul 
’ Constructorul Petroșani) e- cunoscu

tă de toți Cetățenii. Aproape că 
n-a rămas familie din circumscrip
ția respectivă pe la care tovarășa 
Vinga Maria să nu treacă pentru 
a le aduce la cunoștință felul în 
care s-au înfăptuit propunerile fă
cute de alegători, ori pentru a mo
biliza locatarii la acțiunile patrio
tice de mai bună gospodărire și 
înfrumusețare a circumscripției.

La îndemnul deputatei, zeci ae 
vîrstnici, tineri și femei au ieșit 
la acțiunile organizate pentru a 
schimba înfățișarea cartierului. In 
frunte cu tovarășa Vinga Maria, ce
tățenii au nivelat și amenajat noi 
spații verzi. Ei au transportat 6C 
de autobasculante cu pămiht pen
tru a umple gropile și nivela tere
nul, au tăiat și transportat la fața 
locului 6 autocamioane cu glii ne
cesare amenajării rondurilor de 
flori și spațiilor verzi. In total, ce
tățenii din circumscripția deputa
tei Vinga Maria au amenajat spa
ții verzi pe o suprafață totală de
aproximativ 4 000 m.p.

Vorbele deputatei au găsit în
totdeauna răsunet in rîndurile lo
catarilor din cartier. Ele subliniau 
realitatea înconjurătoare. Știind să 
lămurească scopul acțiunilor ob
ștești și să se apropie de oameni, 
deputata Vinga Maria reușește să 
mobilizeze mase tot mai largi de 
cetățeni ia diferite acțiuni. De la 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare ale orașelor raionale și 
comunelor și pînă in prezent, ce
tățenii din circumscripția electora
lă nr. 29, mobilizați de Vinga Ma
ria au efectuat circa 5 000 ore de 
muncă voluntară la diferite acțiuni 
de mai bună gospodărire și înfru
musețare a cartierului.

La realizările gospodărești din 
circumscripție o contribuție de sea
mă au adus cetățenii Olaru Gheor- 
ghe, Chisăliță Constantin, Zolota- 
ru Alexe, Faur Gheorghe, Hristea 
Alexandru, Cojocaru Ilie, Marcu 
Aurelia, Maci Pavel, Ursu Nicolae, 
Jurconiu Ilie, Crăiniceanu Moise,

Atitudini: SOARELE-I DE VINA
In sfîrșit, a poposit pe plaiurile 

noastre și vara. Zilele frumoase, 
poleite de razele soarelui văratee 
au dat parcă aripi muncii. Sec
toarele miniere încă de la jumăta
tea lui Cireșar, s-au grăbit să în
cheie socotelile cu semestrul I al 
anului și rind pe rînd au raportat 
îndeplinirea planului semestrial.

Muncitorii conștiincioși ai Depo
zitului de lemne Petrila, care apro
vizionează cu lemn de armătură 
patru exploatări miniere — Petrila, 
Lonea, Dîlja și Aninoasa — au în
cercat un sentiment de mîndrie, la 
gîndul că și ei au avut o contribuție 
la îndeplinirea înainte de termen 
a planului pe întregul Combinat. 
Dar într-o zi, pe la amiază, cînd 

Girboveanu Minerva și alții care au 
muncit cu însuflețire pentru ca cir
cumscripția lor să-și schimbe înfă
țișarea, să ocupe un loc de frunte 
în întrecerea patriotică cu celelalte 
circumscripții electorale din oraș. 
Menționăm că acești locatari au 
efectuat cele mai multe ore de mun
că voluntară.

Cetățenii fruntași în activitatea 
patriotică din cartier nu se împacă 
însă cu două lucruri. In primul tînd 
cu faptul că în cartier mai sînt 
unii tovarăși care nu au înțeles să 
sprijine inițiativa frumoasă pe care 
au luat-o locatarii pentru înfrumu
sețarea circumscripției Și este des
tul de neplăcut faptul, că printre 
aceștia , sînt ingineri crescuți pe 
băncile l.M. Petroșani. Spre exetn- 
plu, tovarășii ingineri Boțea Ale
xandru, Munteanu Petru, Ștoicescu 
loan, Frunză Vladimir și Cristea 
Petru în acest an nu au efec
tuat nici o oră de muncă vo
luntară pentru înfrumusețarea car
tierului. Nici tov. Svoboda Alexan
dru, Haneș Elena, Dulipovicj Mela, 
Chirea Marcela, Petrovici Mircea 
și alții nu s-au alăturat cetățeni

Preocupare permanentă 
pentru întărirea rîndurilor partidului

(Urmare din pag. l-a)

sprijinul ce li se acordă spre a 
însuși calitățile cerute unui mem
bru de partid. Cei mai buni comu
niști, cum sînt tov. Voinici Ște
fan, Farkaș Petru, Cosma loan, 
Chezu Nicolae și multi alții se o- 
cupă cu grijă părintească de edu
carea viitorilor membri de partid.

La U.R.U.M.P. se dă atenția cu
venită și ridicării nivelului de 
conștiință al candidaților de partid. 
In fața lor se expun periodic con
ferințe educative. Astfel, în acest 
an candidații au audiat conferințe 
despre „Trăsăturile moral-politice 
ale comunistului", „Patriotismul și 
internaționalismul proletar", „Vic
toria definitivă a socialismului în 
R.P.R." etc.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 

unii munceau mai de zor la des
cărcatul lemnelor din vagoane, la 
sortarea și stivuirea lor, doi ti
neri — Barbu Constantin și Trans- 
funschi Mihai, s-au dosit la um
bra unui copac și cît ai număra pînă 
la zece, s-au aruncat în brațele 
lui Morfeu.

Cît i-au căutat ortacii, pînă a 
venit în fugă o muncitoare și le-a 
adus vestea că cei doi sforăie de 
zor I...

Treziți din somn și trași la răs
pundere pentru fapta lor, cei doi 
n-au găsit altceva să spună decît 
că... soarele ar fi de vină, cică, el 
ar fi fost acela care i-ar fi ademe
nit spre chiul... 

lor gospodari pentru a pune umă
rul la mai buna gospodărire și 
înfrumusețare a circumscripției. In 
al doilea rînd cetățenii de aici nu 
se împacă nici cu faptul că tova
rășii din conducerea I.L.L. nu vin 
în sprijinul locatarilor pentru în
frumusețarea acestor spații verzi, 
iar tov. Barna Francisc de la I.L.L. 
refuză întotdeauna să participe la 
ședințele comitetelor de blocuri 
pentru a rezolva anumite propuneri 
justificate ale locatarilor, menite 
să ducă la nrai buna întreținere a 
imobilelor, a instalațiilor etc. Nici 
conducerea I.C.O. nu sprijină su
ficient activitatea comitetelor de 
blocuri. Deși nu odată personalul 
de la salubritatea orașului a fost se
sizat, acesta ridică foarte rar res
turile menajere din fața blocuri
lor.

Cetățenii din circumscripția elec
torală nr. 29 din Petroșani sînt 
dornici să schimbe continuu înfă
țișarea cartierului. Dar pentru acest 
lucru ei trebuie să fie mai mult 
sprijiniți de conducerile I.L.L. și 
I.C.O.

S. ZAHARIA

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

din activitatea desfășurată la 
U.R.U.M.P. în scopul întăririi con
tinue a rîndurilor partidului. Ele do
vedesc, însă, că îndrumate de co
mitetul de partid al uzinei, organi
zațiile de bază au în centrul aten
ției lor această sarcină de mare 
răspundere și că luptă cu perseve
rență pentru îndeplinirea ei. In mod 
deosebit se evidențiază prin mun
ca depusă în vederea întăririi rîn
durilor partidului, prin primirea 
de candidați și noi membri de partid 
organizațiile de bază din secțiile 
construcții metalice și mecanică.

Acordîndu-se și în continuare o 
grijă sporită pentru întărirea or
ganizației de partid se va reuși ca 
la U.R.U.M.P, să se obțină rezul
tate tot mai de seamă în realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan, co
lectivul uzinei aducînd o contribu
ție tot mai de seamă la sprijinirea 
muncii harnicilor noștri mineri.

— »0:=s —

Un tînăr merituos
Dacă întîmplarea te poartă cu 

treburi pe la stația de încărcat a- 
cumulatori pentru locomotive LAM-4 
din cadrul sectorului V, al minei 
Lonea, îl vei întîlni pe tînărul 
muncitor Pascale loan. Acest tînăr 
harnic se străduiește ca pe schim
bul lui locul său de muncă sa 
arate cît mai curat iar bateriile cu 
acumulatori să, fie încărcate cît mai 
corect. El este conștient de faptul 
că în felul acesta contribuie la 
prelungirea vieții bateriilor. Pe 
lîngă acestea, tovarășul Pascale îșî 
completează studiile medii.

M. NICOLAE 
corespondent

SAIGON 28 (Agerpres),
Corespondentul agenției Reuter 

relatează că situația credincioșilor, 
budiști din Vietnamul de sud con
tinuă să se înrăutățească, ame- 
nințînd să reizbucnească criza re
ligioasă care abia a luat sfîrșit la 
16 iunie în urma acordului ce a 
intervenit între guvern și înalții 
preoți budiști.

Reverendul Thich Tinh Khiet, 
președintele Asociației generale a 
budiștilor i-a adresat lui Ngo Dlnh 
Diem o scrisoare în care îi atrage 
atenția că după 16 iunie, cînd a 
fost semnat acordul între credin
cioșii budiști și guvern, situația

--------------o--------------

Succese ale patrioțîlor sud-vietnamezi
HANOI 28 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

vietnameză de informații, referindu- 
se la agenția „Eliberarea", în mai 
a.c. patrioții din Vietnamul de sud 
au efectuat 657 operațiuni mili
tare împotriva detașamentelor de pe
depsire americano-diemiste, în 
cursul cărora un mare număr de 
soldați diemiști au fost omorîțl

----------- 0

Cereri de a se lichida bazele americaee 
de pe teritoriul Japoniei

TOKIO 28 (Agerpres).
Adunarea Prefecturii Fukuoka a 

adresat guvernului Japoniei cere
rea de a lichida baza militară a- 
mericană de la Itadzuke și de a 
retrage avioanele ,,F-105" ampla
sate la această bază.

Prezența avioanelor „F-IOS" pur
tătoare ale armei nucleare, se an

ZZZZ PUB LICITATE

Casa de Economii 
și Consemnafiuni 

Face cunoscut că 
pentru a participa la tra
gerea la sorți pentru tri
mestrul III 1963 a librete
lor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autotu
risme, depunătorii pot de
pune sau completa suma 
necesară participării la 
tragere pînă la 29 iunie 

a. c. inclusiv. 

It

I

I

credincioșilor se înrăutățește din 
ce în ce mal mult în loc să se îm
bunătățească așa cum prevedea a- 
cordul.

Reverendul cere respectarea și 
îndeplinirea prevederilor acordului 
din 16 iunie și încetarea campa
niei antibudiste.

In sprijinul credincioșilor bu-- 
diști reprimați cu asprime de Ngcp 
Dinh Diem, s-a pronunțat șî a*j 
sociația internațională a juriștilor) 
democrat! care, la 25 iunie a dat pus' 
blicității o declarație de solidari* 
tate cu lupta poporului sud-vlet- 
namez pentru apărarea libertăților 
independenței naționale și păcii.

sau răniți. 96 diemiști au fost luați 
prizonieri. In afară de aceasta a 
fost doborît un avion cu reacție, au 
fost distruse 20 vehicule militare 
și a fost capturată o mare canti
tate de arme, muniții și echipa» 
ment militar.

In aceeași perioadă, relatează 
agenția „Eliberarea", 630 de sol
dați diemiști au trecut de pute* po
porului.

rată în rezoluția adoptată în U- 
nanimitate de adunare, stîrnește 
neliniștea populației = orașului și 
prefecturii noastre. Cerem ca gu
vernul să ia toate măsurile necesare 
pentru a înlătura această primej
die, îndepărtînd avioanele „F-I05" 
și lichidînd baza Itacjzuke.

Citiți și răspîndiți
ziarul

„Steagul roșu** 
organ al Comitetului e- 
rășenesc de partid Pe
troșani și al Sfatului 

popular orășenesc

Pentru a primi in fie
care zi ziarul la domici
liu sau la întreprindere, 
faceți abonamente trime
striale sau semestriale.
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Lucrârllc Congresului 
Noiidial al Femeilor

MOSCOVA 28 (Agerpres).
In dimineața zilei de 28 iunie, 

lucrările Congresului Mondial al 
Femeilor de la Moscova s-au des
fășurat în continuare în cadrul ce
lor șase comisii ale sale.

In cursul după-amiezii, delega
tele la Congresul Mondial al Fe
meilor s-au întrunit într-o nouă șe
dință plenară pentru continuarea 
discuțiilor generale.

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

ACȚIUNILE FOfîȚELOD 
REACȚIONASE DIN CONGO

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres).
In urma provocărilor din partea 

forțelor reacționare, guvernul Gre- 
enfell din provincia orientală a Re
publicii Congo, format recent, a 
fost nevoit să demisioneze. Cercu
rile reacționare au depus toate 
eforturile pentru a schimba acest 
guvern care se pronunța pentru 
traducerea în viață a ideilor lui 
Patrice Lumumba, fiu credincios al 
poporului congolez.

Forțele reacționare au organizat 
în acest scop în centrul provinciei 
orientale, orașul Stanleyville, nu
meroase provocări, au folosit u- 
nități militare pentru intimidarea po
pulației din provincie. In orașul 
Stanleyville autoritățile congoleze

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

In Vietnamul de sud se duce un război 
cu substanțe chimice

NEW YORK 28 (Agerpres).
Revista „Nationa" a publicat o 

scrisoare a cunoscutului filozof en
glez Bertrand Russell, care protes
tează împotriva folosirii de către 
trupele americane a substanțelor 
chimice toxice în Vietnamul de 
sud.

Sînt îngrijorat se spune în scri
soare, că nu am avut posibilitatea 
să aduc la cunoștința opiniei publice 
americane fapte privind folosirea 
substanțelor chimice în Vietnamul 
de sud. Cînd inițial am ridicat a- 
ceastă problemă în scrisoarea mea, 
adresată ziarului „New York Ti
mes", acest ziar m-a criticat într-un 
articol redacțional pentru faptul că 
nu am prezentat dovezi.

Crucea Roșie din regiunile eli
berate ale Vietnamului de sud, se

Tulburările din Guyana Britanică
De aproape două luni mica colo

nie engleză Guyana Britanică, si
tuată pe coasta de nord-est а Аше- 
ricii de sud, cunoaște evenimente 
care au adus-o în atenția opiniei 
publice din lumea întreagă. In ca
pitala țării, Georgetown, ca și în 
orașele din provincie nu încetea
ză atacurile bandelor de huligani 
aflate în slujba elementelor colo
nialiste împotriva instituțiilor gu
vernamentale, magazinelor și locu
ințelor unor cetățeni pașnici, aten
tatele, jafurile și incendierile. De 
aproape două luni în această co
lonie se desfășoară o grevă cu un 
caracter vădit reacționar în fruntea 
ei aflîndu-se liderii sindicatelor de 
dreapta și partidelor politice de opo
ziție.

Care este substratul ultimelor 
evenimente din Guyana Britanică i 
Un răspuns a fost dat de ziarul 
„Mirror" care apare la Georgetown. 
„Această diversiune, atentatele și 
tulburările scrie ziarul au drept 
scop răsturnarea guvernului Cheddi 
Jagan". ..Opoziția reacționară și 

fascistă, a declarat recent Janet 
Jagan, secretar general al Parti
dului Popular Progresist, caută să 
nimicească prin orice mijloace 
Partidul Popular Progresist care es
te un partid revoluționar, combativ. 
Aceste forțe sînt conduse de ațî-

La discuții au participat repre
zentante ale femeilor din S.U.A., 
Liberia, Chile, Grecia, Sierra Leone, 
Venezuela, Italia, Liban, Austria, 
Ceylon, Martinica, Senegal și Cuba.

In aceeași ședință, congresul a 
fost salutat în numele Consiliului 
Mondial al Păcii de către Pierre 
Bicard, membru al Consilului.

au trimis în grabă pe emisarii lor 
printre care și Nendaku, șeful si
guranței

După cum se arată într-o decla
rație a Comitetului de conducere 
al organizației de tineret a parti
dului „Mișcarea națională congo
leză", acești emisari urmăreau „să 
semene panică și dezordine". La 
Stanleyville au fost operate ares
tări în rîndul membrilor „Mișcării 
naționale congoleze". Asupra depu- 
taților Adunării Generale și a meni, 
beilor guvernului din provincia o- 
rientală au fost exercitate presiuni 
grosolane. In urma acestor mași- 
națiuni și represiuni, reacțiunea a 
reușit să Înlăture guvernul Gre
enfell.

arată mai departe în scrisoare, du
pă ce a studiat timp de un an 
substanțele chimice împrăștiate în 
Vietnamul de sud și influența lor 
asupra sănătății oamenilor, anima
lelor și asupra semănăturilor, a- 
cuză guvernul Statelor Unite de 
folosirea a tot felul de substanțe 
toxice împrăștiate în regiunile cu 
populație densă din Vietnamul de 
sud. Concluziile daite publicității 

subliniază în încheiere Russell, nu 
pot fi ignorate, deoarece ele cer o 
anchetă internațională asupra si
tuației care s-a creat. Folosirea 
bombelor cu napalm și a substan
țelor chimice constituie o crimă și 
demonstrează că în Vietnamul de
sud se duce un război de exter
minare.

țători aflați în solda imperialismu
lui". In sfîrșit acest complot ale 
cărui fire duc la cancelariile minis

teriale din Londra și Washington 
urmărește amînarea pe o perioadă 
nedefinită a acordării independen
ței Guyanei Britanice. Mijloacele 
folosite, deloc inedite, sînt ațîțarea

COMENTARIU EXTERN

conflictelor dintre locuitorii de ori
gine indiană și africană, incitarea 
la tulburări și acțiuni antidemo
cratice, „sistem" experimentat și în 
alte colonii.

Potrivit constituției Guyanei, a- 
ceastă țară, unde guvernul Jagan 
a venit la putere în urma alegerilor 
democratice, trebuia de mult timp 
să fie independentă. Dar de fie- 
Gare dată oficialitățile engleze au 
folosit drept pretext... îngrijorarea 
lor față de starea de încordare din 
Guyana Britanică, pe care tot ele 
au creat-o, pentru a se eschiva de 
la îndeplinirea promisiunii de a 
acorda independența. Presiuni se
rioase în același scop exercită și 
guvernul Statelor Unite. „Statele 
Unite, a scris agenția americană

Vizita lui N.5. Hrușciov 
la Berlin

BERLIN 28 (Agerpres).
La 28 iunie, N. S. Hrușciov, prirn- 

secretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu soția a sosit la Berlin 
într-o vizită de prietenie cu pri
lejul aniversării a 70 de ani de la 
nașterea Iui Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, preșe
dintele Consiliului de Stat al R.D.G.

La aeroportul Schonefeld, N. S. 
Hrușciov a fost întîmpinat de Wal
ter Ulbricht și alți conducători ai 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, de membri ai guvernului 
Republicii Democrate Germane, șefi 
ai ambasadelor și legațiilor a- 
■creditați în capitala R.D.G.

— o---
Comunicat comun 

Pakistano-Indonezian
CARACI 28 (Agerpres).
După încheierea vizitei oficiale 

de trei zile în Pakistan a preșe
dintelui Indoneziei, Sukarno, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun. In comunic*! se arată că In 
timpul tratativelor dintre Sukarrn» 
și președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, au fost discutate problemele 
situației internaționale, situația din 
regiunea Asiei de sud-est și pro
bleme privind relațiile pakistano- 
indoneziene.

Cei doi președinți, recunoseînd 
necesitatea intensificării colaborării 
dintre țările lor, se pronunță pen
tru convocarea cît de curînd a ce
lei de-a doua conferințe a țărilor 
Asiei și Africii. Președintele In
doneziei, Sukarno, și președintele 
Pakistanului, Ayub-Khan, își ex
primă, de asemenea, hotărîrea de 
a-și îndrepta toate eforturile în 
sprijinirea popoarelor Asiei și A- 
fricii, care desfășoară lupta pentru 
eliberarea lor.

SITUAȚIA
DAMASC 28 (Agerpres).
Presa libaneză din 28 iunie sub

liniază că „situația din Siria con
tinuă să rămînă confuză". Citînd 
declarațiile unor persoane sosite din 
Damasc, corespondentul agenției 
France Presse la Beirut relatează 
că în tot cursul nopții de 27 spre 
28 iunie guvernul sirian și consi
liul național al comandaihentului 
revoluției s-au aflat în ședință. In

U.P.I., au sugerat în mai multe rîn- 
duri guvernului britanic că acorda
rea independenței Guyanei Brita
nice ar putea constitui un pericol 
datorită tendințelor de stingă ale 
lui Jagan". Este vorba, firește de 
„un pericol" pentru pozițiile mo
nopolurilor nord americane în a- 
ceastă regiune, unde grupul finan
ciar Mellon controlează extracția 
bauxitei.

Situația din Guyana Britanică a 
fost dezbătută de Comitetul special 
O.N.U. pentru examinarea aplicării 
declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale. In ciuda opoziței delega- 
ților american și englez Comitetul 
a hotărît să trimită în Guyana un 
subcomitet avînd ca sarcină să ob
țină ca această țară să devină în 
cel mai scurt timp independentă. 
Această hotărire nu a fost pe placul 
cercurilor colonialiste. Nu exis

tă însă nici o îndoială că poporul 
puțin numeros al acestei țări 
(500 000 locuitori) care a acumulat 
o bogată experiență de luptă și a 
trecut prin destule încercări va 
dejuca și acest complot imperialist, 
iar lupta sa pentru independență 
va fi pînă la sfîrșit încununată de 
succes..

I. RETEGAN

Iialalhe iulie mieistroi le ехіеме ai Marii Britanii
5i smlaial le sial al $. II. I. Oean Rusk

LONDRA 28 (Agerpres).
In capitala Marii Britanii se des

fășoară tratative între secretarul de 
stat american, Dean Rusk, și minis
trul britanic al afacerilor externe, 
lordul Home, la care participă, 
de asemenea, lordul sigiliului pri
vat, Edward Heath, și fostul mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne, Godber, care a fost numit 
la 27 iunie ministru de război în 
locul lui John Profumo. După cum 
se știe, aceste tratative au drept 
scop să pregătească întîlnirea, de 
la sfîrșitul săptămînii, dintre pre
ședintele Kennedy și premierul 
britanic Macmillan.

Citînd cercuri britanice bine in
formate, corespondentul din Londra 
al agenției France Presse referin- 
du-se la conținutul tratativelor din
tre cei doi demnitari subliniază că 
„Marea Britanie n-a fost dispusă 
să se pronunțe imediat asupra pro

iectului american de creare a așa- 
ziselor forțe nucleare multilaterale

-------------- 0--------------

C pitici la adresa politicii externe 
engleze

LONDRA 28 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Camera Lor

zilor la dezbaterile în problemele 
politicii externe, lordul Sandwich 
a criticat cu vehemență politica 
externă engleză, pentru că ea con
tribuie la agravarea războiului re
ce, în dauna adevăratelor interese 
ale AnglieL

Din punct de vedere militar și 
economic, forțele Angliei sînt vă
dit supraîncordate, ca urmare a 
războiului rece, a declarat Sandwich. 
Anglia devine tot mai dependen
tă de S.U.A.
. In continuare vorbitorul a spus:

DIN SIRIA
cadrul acestei ședințe s-a încercat 
să se soluționeze diferendul ce a 
izbucnit între tendința care stăru
ie ea generalul Hariri, fostul mi
nistru al apărării, demis din acest 
post în timp ce lipsea din țară, să 
părăsească Siria, și tendința „mo
derată", dispusă să colaboreze cu 
el. Din aceeași sursă se anunță 
că alți miniștri sirieni și-au pre 
zentat demisia, solidarizîndu-se cu 
Hariri. Printre aceștia se află mi
nistrul agriculturii, al justiției, al 
sănătății, al finanțelor și alții, nu
mărul portofoliilor ministeriale va 
cânte ridieîndu-se la șase.

Presa libaneză a transmis, de a- 
semenea, o știre potrivit căreia 
generalul Hariri s-ar afla „arestat 
la domiciliu".

Militariștii vest-germani 
să nu aibă acces la armele 

nucleare!
LONDRA 28 (Agerpres).
Ziarul conservator „Daily Ex

press" publică o informație sub 
titlul „Țineți pe germani departe 
de aceasta", în care atrage atenția 
asupra pericolului pe eare-1 repre
zintă crearea forțelor nucleare 
multilaterale sub controlul S.U.A., 
în cadrul cărora militariștii vest- 
germani ar avea acces la armele 
nucleare.

„Dacă vreodată, se arată în în
cheierea articolului, getmanii vor 
primi în mîinile lor arme nucleare 
— în conformitate cu planul ame
rican de a instala germani pe 
vase înzestrate cu rachete „Pola
ris" — atitudinea lor se va schim
ba repede. Prima concesie va fi 
folosită pentru a justifica alta pînă 
cînd ei vor crede că sînt destul 
de tari ca să nu mai ceară favo- • 
ruri și să înoeapă să dea ordine". ‘ 

în cadrul N.A.T.O.". Potrivit cer
curilor diplomatice, părerile guver
nului american însuși, subliniază a- 
genția, „par să fi evoluat" din cau
za opoziției puternice de care se lo
vește în Europa planul american 
în legătură cu crearea forțelor nu
cleare multilaterale. „După vizita 
în Germania Federală, președintele 
Kennedy nu mai este la fel de exi
gent în a cere un răspuns catego
ric primului ministru britanic". De 
altfel, „după cum se indică la 
Whitehall. Macmillan nici nu air 
putea da un asemenea răspuns". 
Guvernul britanic a hotărît miercuri 
că nu este încă momentul propice 
de a se adopta o poziție oficială 
asupra proiectului american.

După cum relatează agenția Reu
ter, în cadrul întîlnirii dintre Rusk 
și Home au fost abordate și pro
bleme în legătură cu încetarea ex
periențelor nucleare și dezarmarea. 
Aceste probleme au fost discutate 
„în lumina viitoarelor tratative de 
la Moscova".

„Ne-am concentrat întreaga noas
tră vigilență asupra Rusiei, țara 
care nu manifestă nici cel mai mic 
indiciu că dorește să cotropească 
prin forța armelor țara noastră sau 
teritoriile aliaților noștri". Anglia 
cheltuiește milioane de lire ster
line pe zi pentru această politică... 
Anglia trebuie să-și schimbe în 
mod radical politica sa externă.

Referindu-se la problema Berli
nului, el a declarat, că Berlinul 
este locul cel mai primejdios de 
pe globul pămîntesc.

Poporul englez nu dorește să 
devină victima războiului atomic 
din cauza acestui oraș.

In încheiere, el a cerut guvernu
lui să manifeste inițiativa în do
meniul rezolvării problemei Berli
nului și să-și retragă trupele din * 
Germania occidentală.

PR06RAM DE RADIO
30 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Clubul voioșiei, 10,00 
Concert pentru oamenii muncii a- 
flați la odihnă, 10,30 Corul mineri
lor din Petrila, 11,00 Soliști ai Tea
trului de stat de operetă, 12,00 Noi 
înregistrări de muzică populară 
realizate în studiourile noastre,
12.20 Interpreți de muzică ușoară, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Din 
viața satelor patriei, 15,40 Program 
muzical dedicat fruntașilor de pe 
ogoare, 16,30 Piese simfonice de 
mare popularitate, 17,30 „înfrățiți 
în muncă, în cîntec și joc" — 
program de muzică populară romî- 
nească și a minorităților naționale,
18.20 Muzică ușoară și de estradă 
de compozitori romîni, 18,45 Trans
misiune sportivă, 19,45 Muzică

instrumentală, 20,00 Teatru la mi
crofon : „Cucoana Chirița în voiă- 
giu", cînticel comic, 21,17 Din co
moara folclorului nostru muzical, 
22,25 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,00 Cîntă fanfara reprezenta
tivă a Armatei, 8,30 Muzică ușoară 
interpretată la acordeon, 9,30 „Zi de 
odihnă cu voie bună" ■— program 
de muzică populară, 10,00 Arii și 
duete vesele din opere cerute de 
ascultători, 11,00 Retransmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu", 13,15 Cîntă Roxana Matei, 
14,05 Mici piese instrumentale, 15,00 
Muzică ușoară cerută de ascultători, 
16,08 Formații artistice de amatori, 
17,15 Vara în versurile poeților 
noștri, 19,00 „Melodii... melodii... 

emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 19,30 Cîntă Alexandru Gro- 
zuță și Iliuță Rudăreanu, 22,00 Sea
ră de romanțe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republietf ar. 56 TeL interurban 322, automat 269. Tiparul I „6 August" Petroșani


