
Proletari din toate

Anul X 
(XVI) Nr. 3048

Organ al Comitetului raional P. M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Joi
30 iulie

1959

4 pag. 20 bani

' | | -■ — ■ ......... .................................. - ~ -------------- . - ”

Oameni ai muncii din Republica Popul ară 
Romînă I Să întîmpinăm cea de-a XV=a ani
versare a eliberării patriei - măreață sărbătoare a t 
poporului romîn — cu noi succese în opera de 
construire a socialismului în patria noastră !

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul odei de a 
XV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist)

In cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 August
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La m«fâ Uricawi

Economiile vor spori
urma dezbaterii 

documentelor plenarei 
partidului din 13—M
iulie, minerii de la Uri- 
cani și-au intensificat e- 
forturile. In consfătuiri 
pe brigăzi și pe sectoa
re, s-au analizat posi
bilitățile existente, s-au 
făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea 
a muncii, 
venit 
mente, 
pildă, 
minei,

continuă 
Minerii au 

cu noi angaja- 
sporite. Așa de 

la sectorul I aii 
în urma propu

nerilor minerilor econo
miile la prețul de cost 
ce se vor realiza pînă 
la finele anului vor fi 
de ceT puțin 175.000 lei. 
Minerii care lucrează 
pentru pregătirea noilor 
locuri de muncă din 
sectorul de 
și-au majorat! angaja
mentul anual 
300.000 lei cît

muncă 
investiții

de la 
fusese 

initial la 635.000 lei 
conomii la prețul 
cost.
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Unui delectat 
la Festival
închinat festivalului 
de la Vleira —

i.
I i

y
Spre orașul gazdă, 

nerăbdarea-ți porți...
Duc spre el hulubi 

în zboruri aivîntate,
Vase — de feline

valuri mîngiiate,
Duc spre el tic-tacuri

de grăbite roți.

II.

„Dunărea albastră“
în îrrtîmpinan

I
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La realizările harnicilor constructori de pe șantierele Văii Jiului o contribuție 
importantă aduce și brigada de tîmplari de la întreprinderea de produse industriale 
din Livezeni, condusă de comunistul Dobrescu Io an. Pe ultimele trei luni brigada 
și-a depășit sarcinile de plan în medie cu 26 la sută, dînd producție de bună ca
litate.

Noile hotărîri ale partidului privind ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc au sporit șî mai mult el amil în muncă al brigăzii.

IN CLIȘEU : Tinerii timplari din brigada lui Dobrescu Ioan într-o pauză de 
masă citesc din 
nostru în urma

Știri

ziar succesele obținute în producție de oamenii muncii din raionul 
apariției hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie a. c.
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de la U.R.U.M.P..

Lăcâtușiî-constructorî își sporesc 
realizările

Noua hotărîre a par
tidului privitoare la îmbu
nătățirea salarizări» 
muncitorilor a însuflețit 
mai mult activitatea co
lectivului secției de con
strucții metalice de la 
U.R.U.M.P. Străduindu- 
se să răspundă grijii 
partidului cu realizări 
din ce în ce mai fru- 

ase, lucrătorii secției 
nu-și precupețesc efortu
rile. Acest lucru se poa
te observa dealtfel din

rezultatele obținute de 
ei. Printre' comenzile 
primite de secție este și 
cea care prevede execu
tarea unui număr de 30 
moaze pentru puțuri!. 
Această lucrare a fost 
încredințată echipei con
duse de lăcătușul Bar- 
na Gheorghe. Organizîn- 
du-și munca cu pricepe
re, echipa a reușit să 
termine comanda cu 3 
zile înainte de termen.

Nici tinichigiii nu rătnin 
în urmă

De mult timp confec
ționarea tuburilor de ae
rai este încredințată 
secției de tinichigerie de 
la U.R.U.M.P. Muncito
rii acestei secții s-au.a- 
chitat întotdeauna cu 
cinste de sarcinile în
credințate. In luna cu
rentă muncitorii secției, 
dorind să obțină în cin
stea sărbătorilor din au
gust rezultate tot mai) 
frumoase și-au sporit e- 
forturile. Pînă în dimi-

neata zilei de 27 iulie, 
lucrătorii de la tinichi
gerie au livrat exploată
rilor carbonifere din 
Vulcan, Lonea etc, tu
buri de aeraj în greu
tate de 14 tone. Printre 
lucrătorii secției" care 
s-au remarcat la aceas
tă lucrare sînt Răceru 

Cristea și Smarandache 
Dumitru, care ajutați și 
îndrumați de maistrul 
Voinici Stefăn au reușit I 
să lucreze cu mult spor.

e-e-e-s-
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Fapte semnificative

Angajamentele secției 
chimice au devenit fapte

Secția chimică a Filaturii Lu
peni este deținătoarea drapelului 
roșu de producție pe care l-a 

, primit cu ocazia zilei de 1 Mai.
In cinstea zilei de 23 August co
lectivul de aici și-a luat angaja
mente sporite față de cele ante
rioare și întru-cît se apropie Ziua 
minerului colectivul secției chimi
ce șî-a propus ca angajamentele 
luate pentru 23 August să le rea
lizeze pînă Ia 6 August. Mai sînt 
cîteva zile pînă la 6 August dar 
angajamentele au fost deja în
deplinite.

Astfel producția la fire a fost 
realizată; la celofibră depășită 
cu 2 Ia sută, iar calitatea produ
selor s-a îmbunătățit cu 0,3 la 
sută. S-au obținut 25 tone econo
mii la celuloză, 20 tone la sodă 
caustică și 10 tone la sulf.

Printre fruntașii în munca 
realizarea acestor succese 
Kiss Ladislau, 
Tașcău Petru și
In consfătuirea 

de producție, 
acești muncitori 
ai secției chimice 
s-au angajat ' să 
lupte ca secția 
chimică să men
țină drapelul de 
secți ■ fruntașei 
și în întrecerea 
care .se desfășoa
ră în cinstea zi
lei de 23 August.

S. MATEI 
corespondent

Cernătoiu 
al(ii.

în 
sînt 
Ion,

Anul acesta, orașul Petroșanii s-a îmbogățit cu o nouă construc
ție frumoasă: blocul de locuințe cu 18 apartamente clădit pentru 
salariații I.G.O. .,

IN CLIȘEU: Vedere a noului bloc.

In tot cursul acestui) 
an minerii dle la Uri- 
cani au obținut rezul
tate bune, care-i situ
ează în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste 
pentru întîmpinarea Zi
lei minerului și a zilei 
de 23 August. Acum 
însă, după apariția ho- 
tărîrii partidului, mine
rii de aici luptă pentru 
a obține rezultate me
reu mai bune. De pildă, 
pe exploatare în ulti
mele 10 zile lucrătoare 
s-au dat peste plan 278 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Rezultatele cele 
mai bune au fost obți
nute în sectorul II al 
minei, unde prin faptul 
că toate brigăzile de 
mineri 
în mod 
au fost

; brigăzile
își îndeplinesc 
ritmic sarcinile, 
extrase aproape

în

In 10

100 tone de cărbune 
plus dle plan. In abata
jele cameră ale sectoru
lui I, deși condițiile de 
exploatare nu au fost 
în ultimul timp favora
bile unei producții spo
rite, minerii nu s-au lă
sat mai prejos.
zile lucrătoare brigada 
de la abatajul nr. 3 ai 
extras peste _ '
zilnice 274 tone de căr
bune. Brigada condusă 
de comunistul Apostol 
Vasile și-a depășit plar 
nul în aceeași perioadă 
cu 125 tone de cărbune. 
Brigăzile de la abata
jul cameră nr. 7 ca și 
cele condus? de Briai 
Toan si Cîrciumaru Vic
tor și-au întrecut în a- 
ceastă perioadă cu 85— 
235 tone de cărbune 
sarcinile avute.

sarcinile

O brigadă fruntașă
Printre brigăzile de 

frunte ale minei aceea 
de la abatajul 7 în blo
cul III condusă de co
munistul Scorpie Nico
lae se bucură de mare 
prestigiu. Brigadă de ti
neret, abataj bine în
treținut, aproape 1300 
tone de cărbune extrase 
peste plan în primul se
mestru și zilnic randa
mente de 5,20—6,00 tone 
pe post acestea sînt ei- 

lementele care o situea-

ză printre brigăzile 
fruntașe în întrecerea 
socialistă pe mină. Des
pre hotărîrea cu care 
muncesc acum minerii 
Chiriac Constantin, Po- 
povici Mircea, Mușat 
Oprea, Mocanu Tudor și 
ceilalți membri ai bri
găzii vorbesc cele 113- 
tone de cărbune extrase 
peste sarcinile de plan 
în ultimele 10 zile lu
crătoare.

D. G.
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A ieșit să-ți chite ,
vechea melodie..., 

Imnuri înălțate-s >
de prietenie —• < 

Brafele-s întinse <
j>;’ spre îmbrățișare.«

III.

„Praterul“ pe care
veșnic n-al să-l uiți, 

Leagănă azi vise
și cîntări de strună; 

Noaptea, sub argintul 
picurat de lună, 

Tainic voi întindeți 
inimilor punți.

IV.

Vei lega cu tineri 
prietenii curate 

Pe aripi de gînduri 
veți pluti în zbor,

Si scrutînd văzduhul 
înspre viitor 

înscrieți pe bdltă:
„Pace, libertate...“.

V.

Freamătă în tine
inima curată... 

Cîte noi încrederi
azi aduni în ea! 

Amintirea asta
îți va rămîneal 

Din buchetu-atîtor,
cea mai minunată!

GR. BLIDÄREANU 
membru al cenaclului literar 

„Minerul“ Petroșani
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inînvătămîntului și
urmare firească a politicii înțelepte a partidului

■

Socialismul, așa cum arată 
clasicii marxism-leninismului, 
implică nu numai o economie su
perioară ci și o cultură nouă, cu 
un continui realist-științific, ca
re la rîndul ei să contribuie din 
plin la consolidarea 
nomice a 
Socialismul 
să fie cult, 
capabil să 
pere tehnica avansată 
noastre, în scopul 
producției și creșterii producti
vității muncii în toate domeniile 
si ramurile economiei noastre 
naționale, avînd ca urmare di
rectă ridicarea buneistări a po
porului.

La Conferința Asociației stu
denților din acest an, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea 
printre altele : „Să formăm în 
rîndurile tineretului o opinie de 
Aiasă pentru a se pregăti în ve
derea intrării în școli superioa
re, muncind în producție, deoa
rece drumul cel mai sigur spre 
învătămîntul superior, spre o 
calificare profesională înaltă 
duce prin școala muncii în fa
brică, în uzină, în mină, în gos
podării agricole de stat, în gos
podăria agricolă colectivă“. Sar
cina învătămîntului nostru de 
toate gradele, precum și a or
ganizațiilor de tineret din școli, 
întreprinderi etc. este de a crește

bazei eco- 
societătii socialiste, 

impune ca poporul 
ridicat multilateral, 

mînuiască cu price- 
a epocii 

dezvoltării

a

VICTOR BÂDAU 
Șeful Secției 

învătămînt și cultură 
Sfatului popular raional

un tineret nou, pregătit multila
teral, înarmat cu o concepție 
știintifică-materialistă despre lu
me, cu cunoașterea legilor de 
dezvoltare ale naturii și societă
ții, educat în spiritul patriotis
mului socialist și al internațio
nalismului proletar, educat în 
spiritul dragostei nețărmurite fa
tă de patrie, fată de partidul 
nostru drag, fată de poporul 
muncitor.

In anii puterii populare dez
voltarea învătămîntului și cultu
rii în întreaga tară a luat 0 am
ploare nemaiîntîlnită. Prin grija 
partidului și guvernului în Va
lea Jiului, în anii regimului de
mocrat-popular au fost construi
te noi localuri de școli la Băni
tă, Petroșani, Dărănești, Petrila, 
Jiet, Maleia, Iscroni, Lonea, etc. 
De asemenea s-au alocat inves
tiții mari lărgirii spatiilor șco
lare existente, pentru ca fiii mi
nerilor noștri să aibă condiții 
din ce în ce mai bune de învăță
tură, pentru a deveni, cadre de 
nădejde societății noastre socia
liste. In localitatea Lupeni, de 
pildă, s-a amenajat un local mo
dern de școală pentru învăță -

mîntul mediu, s-a lărgit spațiul 
la Școala de 7 ani nr. I, cu încă 
10 săli de clasă în valoare de 
1.800.000 lei și sînt în perspec
tivă construcții de noi localuri, 
care să asigure în toamna a- 
ceasta extinderea și generaliza
rea în toate localitățile din raio
nul nostru a învătămîntului de 
7 ani general și obligatoriu. In 
prezent în raion există 4 școli 
medii din care una cu limba 41 e 
predare maghiară, 14 școli de 7 
ani, 23 școli de 4 ani și 27 gră
dinițe de copii și cămine de zi. 
In aceste unități școlare este cu
prins un număr de peste 10.000 
de elevi și peste 2.150 de copii 
la grădinife și cămine de zi de 
a căror instruire și educație se 
ocupă un număr dle 458 cadre 
didactice. Pentru a ne da seama 
de deosebirea dintre prezent și 
trecut, este suficient să facem a 
comparație în această problemă 
între anii 1938 și 1958.

In anul 1938 numărul elevilor 
cuprinși în școli era abia de 
3693, iar în 1958 de peste 10.000 
elevi. Numărul absolvenților 
clasei a 7-a a fost de 75, pe 
cînd în 1958 ajunge la 420. Nu
mărul învățătorilor și profesori
lor în 1938 era de 199 fată de 
1958 cînd în Valea Jiului au ac
tivat 458 cadre didactice. Nu-

(Continuare In Da?. 2-a >
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La spărgătorul de ghiață 
atomic „Lenin“ sînt 

pe terminate lucrările 
de pornire

MOSGOVA 29 (Agerpres) —’ 
TASS anunță :

La spărgătorul de ghiață ato
mic turboelectric „Lenin” sînt pe 
terminate lucrările de pornire — 
anunță ziarul „Komsomolskaia 
Pravda“ într-o corespondență din 
Leningrad.

Uriașa navă cu un deplasament 
de 16.000 tone are o lungime de 
134 m. și o lățime de 27 m. Pu
terea motoarelor ei este de 44.000 
Cp'. — de două ori mai mare de 
cît la cel mai nou spărgător de 
ghiață american „Glacier“.

Spărgătorul de ghiață atomic, 
va avea o autonomie de circulație 
de un an. EI va putea înainta cu 
o viteză de 18 noduri în apă de
gajată și de 2 noduri printre ghe
țuri.

Pereții postului de energetică 
— punctul cel mai interesant al 
navei — sînt împînziți de aparate 
care controlează și asigură func
ționarea pompelor, a conductelor, 
generatoarelor de abur, turbine
lor și instalațiilor atomice.

—>=•★ =—

RJP. Germană «cap de pod» 
al S.U.A. în Europa 

occidentală

BONN 29 (Agerpres).
Ziarul „Stuttgarter Zeitung" 

relatează că Bundeswehrul veSt- 
german are la dispoziție depo
zite militare „tactice și strategi
ce“ subterane situate nu numai 
în Germania occidentală ci și în 
Franța, țările Beneluxului, Da
nemarca și Norvegia. Ziarul a- 
rată că „în caz de război, Ger
maniei occidentale i se rezervă 
rolul de „cap de podi“.

• MOSCOVA La 28 Iulie A- 
nastas Mikoian, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin 
pe Num Ir, vicepreședintele Ca
binetului de Miniștri și ministru 
ap Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene, și a avut cu el o con
vorbire,

WASHINGTON In scopul in
tensificării penetrației capitalului 
american în țările Americii 
Latine, (congresul S.U.A. a apro
bat recent o lege potrivit căreia 
Statele Unite vor participa la in
stituirea băncii inter americane.

Banca înteramericană, va avea 
un capital de un miliard de do
lari, din care 450.000.000 de do
lari vor fi puși la dispoziție de 
către S.U.A.

• LONDRA Corespondentul din 
Dlngapore al agenției Reuter a- 
nimfă că tn Oceanul Indian au 
început mari manevre ale forțe
lor maritime militare ale Commen- 
wealthului.

• PHENIAN Zilele acestea,, la 
Henson, provincia Phenianul de 
sud. a intrat în funcție o nouă 
mină carboniferă, care va da o 
producție anuală de 500 000 tone 
cărbune.
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Turneul ansamblului de balet 
al Teatrului Mare al U.R.S.S.

în Australia

LONDRA 29 (Agerpres) TASS 
anunță;

La 28 iulie la Sidneg (Austra
lia) a sosit ansamblul de balet 
al Teatrului Mare al U.R.S.S. Ar
tiștii sovietici vor întreprinde un 
turneu de trei săptămîni prin ora
șele Melhourne, Canberra, Bris- 
bane. Sidhey

WzHa H R. NUM Hl V. R. S. S.
NOVOSIBIRSK 29 (Agerpres) 

TASS anunță:
La uzina de mașini grele și 

prese hidraulice oaspeții ameri
cani în frunte cu vicepreședintele 
S.U.A., Nixon, au fost întîmpi- 
nați dfe inginerul șef Ganenkov. 
El a condus pe oaspeți prin ate
lierele uzinei, le-a arătat mașini 
unicale fabricate la uzină care 
sînt exportate în numeroase țări.

Trecînd prin atelier, vicepre
ședintele a întrebat ce scrie pe 
una din pancarte. Acestea sînt, 
i s-a răspuns, angajamentele u- 
zînei noastre în legătură cu pla
nul septenal. Totuși ele s-au și 
învechit deia căci noi ne am spo
rit angajamentele în decursul 
septenalului de 1,7 ori, iar în 
prezent credem că este posibil 
ca în decurs de 7 ani să sporim 
de două ori capacitatea de pro
ducție a uzinei noastre.

Este foarte bine că ați venit 
Ia noi, a spus vicepreședintelui 
S.U.A. unul din muncitorii uzi
nei. Intre țările noastre relațiile 
mai lasă încă de dorit. Ce inten1- 
ționați să întreprindeți pentru a 
le îmbunătăți ? \

In unul din discursurile mele 
voi răspunde la întrebarea d-tale 
a răspuns vicepreședintele

V-ați convins că oamenilor so
vietici le este scumpă pacea? — 
au continuat să-l întrebe pe Ni
xon muncitorii și funcționarii u- 
zînei.

Da, a răspuns vicepreședintele. 
Nu mai am nici o îndoială în

Divergențe pe plan economic 
între țările Europei occidentale

PARIS 29 (Agerpres).
Crearea unei „mici zone a li

berului schimb”, cuprinzînd 7 ță
ri (Norvegia, Suedia, Danemarca, 
Austria, Elveția, Portugalia, An
glia), ca o contrapondere a „pie- 
ții comune“ condusă de Franța, 
constituie un motiv de învrăjbire

MOSCOVA Energia atomică își 
găsește o aplicare tot mai largă 
în diferite ramuri ale economiei 
naționale a U.R.S.S., inclusiv în 
agricultură. Cercetările oamenilor 
de știință sovietici, au demons
trat, de exemplu, că dacă supu
nem semințele plantelor unor do
ze mici de radiații radioactive, 
plantele capătă noi proprietăți, 
care se transmit apoi ereditar.

• BUENOS AIRES Metalurgiș- 
tii din Argentina au declarat din 
nou grevă în semn de protest 
împotriva refuzului patronilor de 
a le majora'salariile.

De o săpiămînă se desfășoară 
greva generală a muncitorilor de 
pe plantațiile și de la fabricile de 
zahă' din provinciile Tucuman, 
Saita, Juiutf, Chaco, Santa Fe. 
Greviștii cer majorarea salariilor, 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
și de muncă 
r Muncitorii care lucrează în vi
ticultură și la intreprinderile de 
vinificatie au organizat în întrea
ga țară, începînd de la 27 Iulie, 
greve parțiale. Principala reven
dicare a greviștilor este creșterea 
salariilor.

===----- •—e-^-4-r.   

Politica colonialistă a guvernului britanic 
aspru criticată în Camera Comunelor
LONDRA 29 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 28 iu

lie au continuat în Camera Co
munelor dezbaterile în legătură 
cu problema colonială a guver
nului conservator. După cum a- 
nunță agențiile de presă. în pri
ma zi a dezbaterilor — care s-au 
prelungit în tot cursul nopții de 
27 spre 28 iulie — guvernul a 
fost violent criticat pentru abu-

ceea ce privește dragostea die 
pace a poporului sovietic.

Seara, după ce a vizitat uzi
na, vicepreședintele S.U.A. cu 
soția și persoanele care-1 înso
țesc au asistat la Teatrul de O'
Pera și Balet din Novosibirsk la 
spectacolul de balet „Lacul le
bedelor“.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS anunță :
In cursul vizitei vicepreședin

telui S.U.A., Nixon, în U.R.S.S. 
soția sa Patricia Nixon a vizitat 
diferite instituții culturale și de 
copii. Ea a vizitat la Moscova 
Grădina botanică a Academiei 
de Științe a U.R.S.S., o grădi
niță de copii dintr-un raion al 
capitalei sovietice, un spital al 
orașului.

La Leningrad doamna Nixon a 
acordat o mare atenție nume
roaselor colecții ale Ermitajului, 
a vizitat gările metroului din 
Leningrad și palatul pionierilor, 
precum și catedrala din cetatea 
Petropavlovsk.

Curînd dimii sosirea ia Novo
sibirsk, soția vicepreședintelui 
S.U.A. a vizitat casa de mode a 
orașului și a luat cunoștință de 
modele care, după cum a spus 
ea, i-au plăcut.

Doamna Nixon a declarat că 
la expoziția sovietică din New 
York a avut de asemenea posi
bilitatea să vadă diferite modele 
de rochii care au fost pe gus
tul eî.

care, după cum recunoaște ziarul 
francez de dreapta „Le Figaro”, 
„deschis s-au camuflat, compro
mite începînd din decembrie anul 
trecut relațiile intereuropene și 
în deosebi relațiile franco-brita- 
nice”.

Ca urmare a acestor contradic
ții, mărfurile Angliei nu vor fi 

'admise în Franța în aceleași con
diții ca mărfurile Germaniei oc
cidentale, care participă alături 
de Franța la „piața comună”. A- 
ceasta este calificată de englezi 
drept „discriminare”.

Zona „liberului schimb”, așa 
cum era propusă de Anglia, scrie 
„Le Figaro”, ar fi avut drept o- 
biect să suprime tocmai aceste 
(discriminări Motivîn^ crearea 
„micii zone a liberului schimb”, 
ministrul de Finanțe al Angliei, 
declară „Nu este o măsură de 
represalii“, ci un miiloc de pre
siune, o armă în vederea viitoa
relor tratative de ansamblu“.

------------------- ■ —

0 măsură care nu contribuie la rezolvarea 
problemelor economice ale Greciei

ATENA 29 (Agerpres).
Ministrul Coordonării Econo

mice a Greciei, Proiopapadakis, 
a comunicat că Consiliul miniș
trilor Afacerilor Externe al ce
lor 6 țări vest-europene, care fac 
parte din „piața comună" a a- 
probat în principiu includterea 

Greciei în această organizație.
Ziarul „Avghi“ arată în aceas

tă ordine de idei, că după păre
rea opoziției, intrînd în „piața 
comună“. Grecia va întîmpina o 
concurentă serioasă din partea 
Franței și în special din partea 
Italiei, care exportă aceleași pro
duse agricole. O consecință serî- 

zurile și acțiunile arbitrare a- 
doptate de autoritățile poliție
nești din coloniile africane, cum 
ar fi Kenia și Nvasaland, împo
triva populației dte culoare. Nu
meroși reprezentanți ai opozi
ției au cerut demisia actualului 
ministru al Goloniilor, Lennox- 
Boyd, care, conform legilor bri
tanice este solidar răspunzător 
față de faptele guvernanților 
din colonii.

Pe marginea întrevederilor 
neoficiale de la Geneva

GENEVA (Agerpres). TASS 
anunță:

Toate ziarele elvețiene anunță 
că în cursul întrevederilor neofi
ciale care au avut loc la 27 iulie 
s-a hotărit ca cele două părți 
să-și consacre ziua de 28 iulie 
elaborării și formulării propu
nerilor lor concrete în legătură 
cu problemele examinate. In ar 
celași timp o serie de ziare pre
tind că puterile occidentale ar 
fi întreprins noi acțiuni care ar 
înlesni o înțelegere în problema 
Berlinului. Un rol deosebit se 
acordă în legătură cu aceasta 
delegației Angliei. Ziarul „Neue 
Züricher Zeitung“ scria la 27 
iulie despre unele eforturi noi 
pe care le-ar fi întreprins S. 
Lloyd în scopul de a se ajunge 
la o înțelegere cu privire la Ber
lin. Dacă ar fi să credem pe au
torii articolelor care au apărut 
în ziarele din 28 iulie, la între
vederile care au avut loc la 27 
iulie aceste încercări s-au inten
sificat. Jean Heer, comentatorul 
ziarului „Gazette de Lausanne“ 
pretinde, de pildă, că în urma 
întrevederilor de luni „Conferin
ța de la Geneva a trecut cu suc
ces creasta periculoasă...“.

Zadarnic vei căuta, însă, în a- 
ceste aprecieri în mod artificial 
optimiste, un răspuns la între
barea simplă și firească: în ce 
constau propriu-zis încercările 
puterilor occidentale, și îndeo
sebi ale Angliei, de a se ajunge 
la un acord ? Ce modificări con
structive au adus ele propuneri
lor lor din 16 iunie în problema 
Berlinului occidental, propuneri 
care nu schimbă de fapt cîtuși 
de puțin rînduielile de ocupație 
din Berlinul occidental ?

Observatorii serioși care nu 
cred în cuvinte, ci în fapte răs
pund : Nici un fel de modificări. 
Mai mult decît atît, în cercurile 
ziaristice bine informate se spu
ne că în legătură cu problema 
principală — reducerea efecti
vului trupelor de ocupație din 
Berlinul occidental — S. Lloyd 
Care a căzut în mod evident sub 
influența presiunilor exercitate 
de Bonn, și-a înrăutățit chiar 
poziția: dacă în trecut el spu
nea că reducerea efectivului tru
pelor de ocupație poate fi obiect 
de discuție, în prezent el s-a a- 
lăturat total colegilor săi ame
rican și francez, care declară că 
nici vorbă nu poate fi de vreo 
reducere. Șefii delegațiilor pu
terilor occidentale au declarat 
nu o dată în cuvîntările lor ros
tite Ia ședințele plenare că si
tuația din Berlinul occidental nu 

oasă a includerii tării în „piața 
comună“, subliniază ziarul va fi 
limitarea comerțului ei cu țările 
răsăritene. Ziarul arată că dez
voltarea comerțului cu țările so
cialiste poate duce la remedierea 
actualelor dificultăți economice 
ale Greciei.----  --- O— 
Rasismul — o realitate 

tristă în S. U. A.
NEW YORK 29 (Agerpres).
Lucrările congresului jubiliar 

al asociației pentru protejarea po
pulației de culoare care a avut 
loc la New York între 13—19 iu
lie au ilustrat faptul că discrimi
narea rasială continuă să rămînă 
o problemă deosebit de acută în 
Statele Unite. Documentele stu
diate cu acest prilej și cuvîntări
le răstite de numeroși reprezen
tanți ai cetățenilor negri din toate 
statele americane s-au ocupat 
pe larg de. lipsa de drepturi po
litice, menținerea segregației în 
învățămînt în ciuda desființării 
ei de către curtea supremă sn 
1954, șomajul mult mai larcr în 
rîndurile muncitorilor negri în 
comparație cti cifra șomajului 
muncitorilor albi, discriminarea 
practicată de patroni la salariza
re și chiar de sindicate.

poate fi calificată drept normală. 
In realitate, însă, toate propune
rile lor urmăresc menținerea 
vechilor rînduieli de ocupație din 
Berlinul occidental.

Duminica trecută Chr. Hert< 
a reafirmat această atitudine îi 
mod cît se poate de limpede, ros 
tind în Berlinul occidental u, 
discurs în stilul vremurilor ce 
lor mai bune ale „războiului re
ce“. Acest discurs a fost primit 
cu satisfacție de militairiștii $' 
revanșarzii cei mai înverșunat 
din Germania occidentală. Toc 
mai acest discurs, și nu asigură 
rile fățarnice în ceea ce privești 
dorința de a găsi o bază pentru 
o înțelegere pe care le-a dat dii 
cînd în cînd Chr. Herter la Ge 
neva, ne permite să ne facem o 
imagine asupra adevăratei pozi 
ții a S.U.A. în Berlinul occiden 
tal.

Ce-i drept, reprezentanții pu 
terilor occidentale afirmă că in- 
sistînd asupra menținerii actua
lului efectiv al trupelor de ocu
pație din Berlinul occidental ei 
merg în întâmpinarea Uniunii 
Sovietice în ceea ce privește alte 
probleme. In cercurile ziaristice 
se declară că ei au repetat acest 
argument și la întrevederile din 
27 iulie, afirmînd că propun« 
lor din 16 iunie ar urmări o a- 
numită normalizare a situației 
din Berlinul occidental. Dar este 
oare adevărat aceasta ?

Puterile occidentale se declară 
gata să nu înarmeze trupele din 
Berlinul occidental cu arma a- 
tomică și rachetă, în fapt ele nu 
au făcut acest lucru.

S.U.A., Anglia și Franța se 
declară gata să meargă în în
tâmpinarea cererilor Uniunii So
vietice în problema propagandei 
subversive și a acțiunilor diver
sioniste și de spionaj împotriva 
țărilor socialiste, organizate și 
dirijate din Berlinul occidental. 
In realitate în propunerile lor 
este substituită această proble
mă prin problema artificială a 
măsurilor împotriva violării or
dine« sociale „în cele două părți 
ale Berlinului“. Deci și în acest 
domeniu sînt folosite formulări 
confuze în locul unor propu'' ril 
concrete menite să modifice ,- 
tuația.

Opinia publică din lumea în
treagă așteaptă din partea 
S.U.A., Angliei și Franței nu 
subterfugii și manevre tactice, ci 
acțiuni concrete în vederea rea
lizării unei înțelegeri.

PROGRAM DE RADIO
31 iulie

PROGRAMUL I. 7.15 Piese 
pentru acordeon. 8,00 Din presa 
de astăzi, 12,00 Orchestre și 
soliști de muzică populară ro- 
mînească, 13,05 Muzică din ope
re. 14.00 Soliști și ansambluri 
din țări prietene, 14,30 Muzică 
de estradă, 15,40 Concert pentru 
iubitorii muzicii populare romî- 
nești, 16,15 Vorbește Moscova I 
17.25 Lucrări romînești scrise 
în cinstea festivalurilor mondiale 
ale tineretului, 18,05 Legendele 
popoarelor, 18,35 Muzică ușoară 
sovietică. 21,00 Din repertoriul 
violonistului Nicușor Predescu. 
22.00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și soort. PROGRA
MUL il. 14,07 Concert simfonic, 
15.00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,30 Mu
zică ușoară, 16,15 Cțntece, 17.00 
Tineri compozitori care au stu
diat în Uniunea Sovietică, 17.35 
Muzică ușoară, 18.05 Vechi me
lodii populare romînești.

-----O-----

< INFMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: Umbrela, sfîntului Petru; 
AL. SAHIA : Ivan cel Groaznic; 
LONEA : D-ale carnavalului; 
PETRILA : Vrăjitoarele din Sa- 
lem; LUPENI : Jucătorul de lo
terie; BÀRBATENI : Cei trei din 
pădure; URICANI : Căi greșite.
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