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Se schimbă fața blocurilorf-------- —--------- *
JRealizarea de economii: 
; — preocupare j
J a întregului colectiv : 

încă de la începutul acestui ! 
j an. colectivul minei Petrila și-a * 
; luat angajamente sporite în Z 
j întrecerea socialistă. Obiecți- î 

;; vele principale ale întrecerii, ♦ 
i au fost extragerea a 15.000 î 
; tone de cărbune peste sarci- ♦ 

" nile anuale de plan, sporirea Z 
j productivității muncii la 1,030 J 
■ tone pe post și realizarea de t .. . . - - ♦
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economii în valoare de 900.000 
lei.

în luna aprilie, comitetul de J 
partid! al minei a analizat în- < 
tr-una din ședințele sale mo- * 
dul în care sînt pe cale de în
făptuire obiectivele de întrece
re. Cifrele au arătat că s-a 
muncit cu spor și că o parte 
din angajamente au și fost de- f 
pășite. Mulți mineri, tehni- * 
cieni și ingineri au venit a- ♦ 
tunci cu propuneri de sporire ♦ 
a angajamentelor. S-au anali-* 
zat posibilitățile de descope- î 
rire si valorificare a rezerve- j 
lor interne, condițiile de creș- J 
tere a producției și produati- * 
vității muncii și realizarea de î 
economii la fiecare loc de J 
muncă în parte. Pe baza celor! 
constatate. colectivul mindi J 
și-a sporit apoi angajamentul * 

economii la suma de *
cu •*

«
i« * *
♦

• viață a noului obiectiv pentru •

de economii la suma 
2.500.000 lei anual, ueci 
1.600.000 lei mai mult decit a 
fost inițial la începutul anu
lui. Comuniștii, agitatorii or- 

_ ganizațiilor de bază au pornit
• munca de mobilizare a între-
t gului colectiv la traducerea în 
’ .. __ „’„1_____ 11, K^..l,„
Z a întîmpina cu noi succese în.
• muncă Ziua minerului și ziua;
• de 23 August. *
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Își aii
pentru
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Bilanțul primului semestru • 
s-a dovedit a fi rodnic. Au fost î 
realizate economii în valoare î 
de 2.100.000 lei. Deci pentru ♦ 
îndeplinirea integrală a au- * 
gajamentului a rămas ca mi
nerii petrileni să mai facă în 
a doua jumătate a anului eco 
nomii de încă 400.000 lei.

Măsurile plenarei C.C. a)
P.M.R. din 13—14 iulie a. c 
cu privire la sporirea salarii
lor și reducerea prețurilor la 
un însemnat număr de sorti
mente de produse industriale 

alimentare au constituit 
i minerii de la Petrila 

ca de altfel pentru toți oame
nii muncii din patria noastră î un nou și puternic stimulent

• în muncă. Ei se străduiesc să
ț răspundă grijii ce le-o poartă 
j partidul și guvernul extrăgînd 
ș cărbune mai mult, mai bun și 
t D. CRIȘAN

♦ (Continuare în pag. 3-a)

Pe șantierul 11 construcții din 
Lupeni, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri luptă ca în 
cinstea zilelor de 6 August și 
23 August să dea un aspect fru 
mos noilor blocuri date în folo
sință anul trecut.

In prezent se muncește cu in
tensitate pe șantierul Braia, un 
de se lucrează la terminarea fa
țadei blocurilor A, B, C și a 
restaurantului „Cina“. Trebuie 
remarcat că blocurile A și C sînr 
deja tencuite și zugrăvite, d<e a 
semenea tîmplăria exterioară 
este vopsită în ulei. Astfel blo 
curile A și C. și-au schimbat fa
ța fiind mai frumoase.

Pentru terminarea acestor blo
curi o muncă intensă au desfă
șurat brigăzile de tencuitori 
conduse de Moga Aurel și Bu 
dica Gheorghe. Brigada lui Stra 
covici Carol lucrează la termi-

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

Sondorii șî-au îndeplinit planul lunar
Recentele hotărîri ale partidului 

eu privire la ridicarea continuă 
a bunăstării materiale a oameni
lor muncii au constituit un nou 
imbold în lupta muncitorilor son 
dori din Valea Jiului pentru în 
tăptuirea sarcinilor de plan. Oi- 
ganizînd săptămînal zile de pro
ducție mărită, muncitorii de la 
sectoarele întreprinderii Lupeni, 
obțin noi succese în cinstea zilei 
de 23 August.

Astfel în data de 25 iulie a.c. 
sectorul Vulcan, condus de ingi
nerul Busuiocescu Constantin a 
terminat plănui de producție pe

Zi de producție mărită
Pentru grija părintească 1 

partidului față de continua ridi
care a nivelului de trai al oa
menilor muncii, colectivul minei 
Vulcan a răspuns cu fapte.

Zilele trecute toate sectoarele 
productive ale minei au avut o zi 
de producție mărită, o nouă zi 
în care sarcinile de plan au fost 
depășite cu 39 la sută.

Numai de la sectorul III al mi
nei, 848 tene de cărbune au luat 
drumul preparației. Printre brigă
zile cate au. obținut cele mai fru
moase rezultate în cadrul sectoru
lui III. se numără brigăzile con
duse de Szakacs Mihai și brigada 
comunistului Böjté Pavel.

D. HOMORODEANU 
corespondent 

narea fațadei blocului B. O mun
că intensă desfășoară și echipa 
condusă de Posvailler Gheorghe 
care lucrează la fațada restau
rantului „Gina“ din Braia.

Printre tencuitorii fruntași 
s-au remarcat Erdély Alexandru. 
Wagner Mihai, Erdély Ștefan 
și alții care au terminat fața
dele blocului A cu 5 zile înainte 
de termen.

La terminarea blocului C s-au 
remarcat tencuitorii Budică Ni- 
colae, Smaranda loan și Tranca 
Petre care au depășit planul do 
tencuieli cu 10 la sută.

Acest colectiv de rrruncă s-a 
angajat ca de Ziua minerului să 
termine complet fațadele blocu
rilor respective și să economi
sească fiecare brigadă, material 
în valoare de 500 lei.

V. CIRSTOIU 
corespondent

luna iulie și a forat 15 metri în 
contul lunii august. In ziua de 
27 iulie și-a terminat planul lu
nar și sectorul Uricani condus de 
inginerul Semenescu loan. Reali
zările frumoase obținute de colec
tivele sectoarelor au făcut ca în 
ziua de 27 iulie întreprinderea să 
îndeplinească planul fizic pe lu
na iulie și șă foreze în prezent 
în contul lunii august.

GR. GOANȚA 
corespondent

Dacă întrebi pe vreun locuitor 
din Lonea de unul din cele două 
cartiere ale orașului — Mitiait 
Eminescu sau 6 August — stă 
citeva clipe pe glnăuri. Cu oare
care nesiguranță răspunde. mi 
se pare ca cei din dosul liceului 
este cartierul.. Mihail Eminescu. 
La noi — coniinuă el — li se 
spune unuia dintre cartiere „blo
curi vechi, iar celuilalt „blocuri
le evidențiaților". Așa sînt. cunos
cute de toată lumea. La sfat. I 
popular puteți să aflați precis de
numirile lor

Pe terenul unde s-a ridicat car
tierul — Mihail Eminescu — mă 
lămurește tov. Mercioiu Maria — 
secretara Sfatului popular — cu 
8 ani în urma au fost vreo 10— 
15 case dărăpănate, aparținând 
locuitorilor satului Burdești, iar 
pe o parte destul de însemnată a 
terenului era iarbă și mlaștină.

Cînd și-au făcut aici apari'ia to
pografii trustului de construcții.

■UM.HU IU".

“Murfcitor, ingineri și tehnicieni, arhitecți din 
construcții și industria materialelor de construcții ! 
Dați patriei noi construcții industriale, mai multe lo
cuințe ieftine și confortabile ! Luptați pentru reduce
rea prețului de cost și scurtarea termenului de da
re în folosință a noilor construcții ! Măriți producția 
și îmbunătățiți calitatea materialelor de construcții !

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

Crește contribuția deputaților sfaturilor 
populare la ieftinirea construcțiilor
In urma sarcinilor trasate de 

plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 pentru ieftinirea 
construcțiilor de locuințe și a 
altor construcții de interes lo
cal, deputății sfaturilor populare 
din raionul nostru în urma stu
diilor și cercetărilor întreprinse 
în cadrul comisiilor permanente 
de gospodărire, au descoperit 
noi și bogate resurse de mate
riale de construcții ca : pietriș, 
nisip, piatră dură.

Exploatarea carierelor dtesco- 
perite dat fiind că ele sînt în a- 
propierea șantierelor din Valea 
Jiului, aduc o ieftinire substan
țială a prețului de cost al aces
tor materiale, reducînd totodată 
cheltuielile de transport.

În Defileu a fost descoperită o 
carieră de piatră dură, bună 
pentru concasare în scop indus
trial și pentru drumuri, iar la 
Sălătruc, piatră (bolovani de 
rîu) tot pentru construcții. In 
raza orașului Petroșani a fost 
descoperită o stîncă de deal, din 
care se extrage nisip fin pentru 
tencuieli. La Bărbăteni s-a des
coperit o balastieră pentru be
toane. iar la Uricani o altă ba
lastieră pentru nisip de tencuieli.

Asemenea zăcăminte au fost 
descoperite și la „Lunca florii“ 
din Petrila,-cît și în alte locuri 
ușor accesibile transporturilor 
cu autovehicule.

Cercetările făcute pentru folo
sirea sedimentațiilor de cenușă 
(mîl), rezultate de Ia termocen-
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In Lonea veche, 
două cartiere de blocuri noi

mulți oameni s-au arătat neîncre
zători.

— O trece mult și bine pînă 
s-or ridica blocurile aici. Asta-i. 
treabă, nu glumă — își dădeau 
unii cu părerea

Nu după mult timp au început 
să sosească pe sa tier materia
lele de construcții, mașini și u- 
tilaje. Zi și noapte munca nu mai 
contenea. Harnicii constructori au 
depus eforturi susținute, făcîn- 
du-se prezenți pe șantier prin 
fapte. Pe ce trecea timpul, zidu
rile blocurilor se înălțau tot mai 
sus. Primul bloc din noul cartier 
Mihail Eminescu — „blocuri ve
chi" cum spun localnicii — a 
fost dat în folosință în 1952, la 
23 August. Lucrările de construc
ții au continuat cu intensitate. 
După ae s-au construit 9 blocuri, 
nu departe de acest șantier a ră
sărit altul. Noi blocuri au început 
să se ridice. Primele 4 blocării 
din ricest cartier — „6 August" 
au primit denumirea de blocurile 

trala din Paroșeni s-au soldat 
cu rezultate bune. Acest mîl, ca
re se formează în mari canti
tăți, este folosit cu succes la ten
cuieli.

Comisia permanentă raională 
de gospodărie și industrie locală' 
și-a luat ca sarcină să facă pe 
viitor cercetări legate de posibi-j 
litatea fabricării de var în satul; 
Dealul Babii. material atît de 
necesar construcțiilor din raio
nul nostru.

Deputății nu numai că se preo
cupă de descoperirea de noi re
surse locale, ei mobilizează pe 
cetățenii din circumscripțiile lor 
să participe cu munci voluntare 
pentru înfăptuirea de lucrării 
gospodărești și de înfrumuseța
re în toate localitățile din Valea 
Jiului, lucrări prin care se reali
zează mari economii bugetare. 
Sînt de evidențiat pentru activi
tatea lor în comisiile permanente 
de gospodărire deputați ca Mathe 
Adalbert, Popa Viorel, Utto Lu
dovic, Văloreanu 
Gheorghe, Konea 
cută Teodor ș. a.

In felul acesta 
turilor populare din raionul 
troșani răspund la recentele 
suri luate dte partid pentru 
bunătățirea condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii și întîmpf- 
nă cu noi succese gospodărești 
Ziua minerului și măreața zi de 
23 August

Mihai,
Adalbert,

Deak 
Mo-

deputății sfa- 
Pe- 
mă- 
îm-

N. SANDU 
corespondent

evidențiaților, nume de altfel du
pă care este cunoscut cartierul de 
către locuitorii loneni. Acest nu
me are însă semnificația sa. Prin
tre primii 
mutat atei 
în producție 
nei Kopetin 
timp și-a

locatari care s-au 
au fost fruntași 
ca veteranul mi- 
Geza (care între 

făcut casă pro
prie). Astăzi locuiește, în blocu
rile evidențiaților, cunoscutul șef 
de brigadă de la mina II Compodi 
loan care pitit de mîndrie și sa
tisfacție îți spune:

„Am toi confortul și mă simt, 
cum nu mi-arn închipuit vreodată. 
Toate acestea dato'ită partidului 
și guvernului care ne-a purtat 
o deosebită grijă Aceasta este, 
numai o părticică mică din uria
șele realizări ate regimului, nos-, 
tru aemocrat-popuiar în cei 15 
ani de la elt'erare. Voi răsplăti1 
această grijă nrin munca mea“..

Aceleași cuvinte le spu- s alți 
mineri care locuiesc î- nouț car
tier cum sîm Colda Alexandru, 
Szanta Dămla. Țipțer Aurel sau 
Buctnski Mihai

Noile cartiere, ale Lonet, care 
numără peste 30 de blocuri cu a- 
partamenlele confortabile găzdu
iesc azi peste 600 de familii de 
mineri și muncitori ai minelor din 
Lonea 
astăzi 
ma că 
cepuți.

Cimpa. Cine vizitează 
Lonea își dă imediat sea- 
aici locuiesc gospodari pri- 
Parcul, cu ronduri de flori 

frumos aranjate în mhloctO car
tierului „6 August", pomii și ar
borii sădiți pe marginea străzi
lor au început deja să-și întindă 
coroanele de verdeață la umbra 
cărora zeci de copii se joacă, sînt 
mărturii că locatarii cartierelor 
prețuiesc bunul obștesc și-l îngri
jesc

Părăsind cele două cartiere și 
venîrul ne șoseaua spre Petrila, 
în apropierea clădirii exploatării 
minei din Lonea constructori, zi
dari, dulgheri și Jierarl — be- 
tonlsti lucrează de zor la ridica-

F. ISTRATE
(Continuare in pag. 3-a)
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„Moscova, Cartea prin poștă'' 1 
•— pe adresa acestei librării so~ | 
sesc zilnic sute de scrisori, prin I 
care sc solicită expedierea a foi | 
jelui de cărți. De remarcai că 
lucrările di tehnică se bucură | 
de cerere deosebit de mare. In j 
fiecare lună librăria trimite in 
toate colțurile țării aproximativ 
46.000 de pachete.

IN CLIȘEU: Intia Koreleva, 
una dintre cele mat bune june* 

i fionare ale librăriei, alege căr< 
|i țile pentru o comandă.

J

Tractor fără tractorist 
remorchează o combină

La Tallin a început să se 
producă Iu serie aparatul de 
radio cu pick-up „Estonia-! 1” 
cu 12 lămpi. Este un tip per- 
¡ecțtonat de aparat cu pick-up, 

¡ care a primit medalia de argint 
i la Expoziția universală de la 
.Bruxelles. „Estonla-U" are 6 
i lungimi de undă și un registru 
cu claviatură pentru cinci sono
rități diferite. Unul dintre cele 
două difuzoare poate fi scos din 
aparat si așezat în altă parte, 
ceea ce permite crearea sunetu
lui stereofonic.

Fabrica de uparataj hidro-, 
meteo'oiogic din Riga a pro
dus primele exemplare experi
mentale de aparate de înregis
trat semiautomate pentru pre
lucrarea semnalelor transmise 
de radio-sonde. Pînă-n prezent 
înregistrarea și prelucrarea a- 
cestor semnale se făceau ma
nual. Datorită folosirii pe 
scară large a semiconducto- 
rilor, greutatea și aimensiunile 
aparatul ulm au putut fi con
siderabil reduse.

IN CLIȘEU: Montarea noi
lor ap.i:ale de înregistrat.

Lînă din... bumbac
Textiliștii uzbeci au reușit să 

obțină o fibră de bumbac care 
prin aspectul ei exterior este 
foarte apropiată de fibra de lînă.

Fibra de bumbac, prelucrată 
cu anumite substanțe chimice, 
se înobilează și capătă însușiri 
cu totul noi, asemănătoare cu 
fibra de lînă. Din fibrele astfel 
înobilate se obțin apoi țesături 
deosebit de frumoase. Principala 
calitate a noii fibre este marea 
sa rezistentă la soare, la tem-* 
peraturi de 160 grade, la leșif 
si acizi. Pentru obținerea noi
lor materiale pot fi îmbibate cu 
sUDsînnre chimice nu numai 
fibrele de bumbac, ci și fire toar
se, șnururi, țesături si chiar | 
confecții.

toanele cutiei de distantă. Pro
ductivitatea agregatului a cres
cut în mare măsură : în decursul 
unei zile el seceră cerealele de 
pe o suprafață de 25 ha. cu o 
producție la hectar a 
de peste 30 chintale, 
rul P. Nekrasov din 
„Ternii belski“. primul care a în
ceput să dirijeze un tractor de 
pe combină, își propune ca în 
curînd să secere pe zi cereale de 
pe o suprafață de 35 ha.

Combinerul a renunțat la a- 
jutorul legătorilor de snopi. A- 
gregatul așează paiele pe poloa- 
ge, apoi acestea sînt adunate și 
legate de o presă-colector de 
paie autopropulsată- Datorită 
faptului că agregatul lucrează 
fără tractorist și tegători de 
snopi, cheltuielile de muncă la 
recoltare, ca și prețul de cost al 
cerealelor se reduc considerabil

Un tractor pe șenile „S-iQO“ 
traversează un lan de grîu re- 
nwrcînd o combină „RSM-8“. 
Atrage însă atenția faptul că în 
cabina tractoristului nu se vede 
nici un om. Agregatul este diri
jat de combiner de pe puntea 
eternii de reglare.

Sovhozul cerealier „Torni j - 
beski“ din ținutul Stavropol a 
primit încă în primăvara aceas
ta citeva tractoare prevăzute cu 
diapozitivul inventatorului Ivan 
Loghinov pentru a le experi
menta în condițnte producției. 
Dispozitivul de copiere, ca și di
rijarea <te la distantă au permis 
ca mașinile să fie folosite cu 
mare randament la arat. Trac- 
torete au lucrat fără

In prezent, pateu 
tractoare remorchează 
Combinerul dirijează 
fără a coborî de pe 
printr-o simplă apăsare pe bu-

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

roată portcupe

tractoriști, 
din aceste 

combine, 
tractorul 
combină,

Excavator cti
Inginerii de la noua uzină 

din. Kramatorsk (Ucraina) au 
terminat elaborarea proiectului 
unui puternic excavator cu roa-

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

Universitate de cultură 
într-un colhoz

In colhozul „Moscova“ din 
regiunea Leninabad s-a deschis 
prima universitate sătească de 
cultură din Tadjikistan. Cursu
rile au început la facultățile de 
litere și muzică, iar în curînd 
vor începe la facultatea de pic
tură.

Prelegerile sînt tinute de spe- 
cialiși — membri ai personalu
lui didactic de la Institutul pe
dagogic din Leninabad și de la 
școala medie de muzică, de mai- 
eștri ai artei plastice și aplicate.

La cursurile universității s-au 
înscris pînă acum peste 600 de 
colhoznici și intelectuali de la 
sate.

In anul I al facultății de li
teratură cursantii studiază opera 
celebrului clasic al literaturii 
tadiicn-persane Firdousi.

Universități de cultură se vor 
deschide în curînd și în alte col
hozuri mari din Tadjikistan.

APARTAMENT
taaginati-vă o casă cu trei e- 

taje, tăiată atît vertical ctt ș! o- 
rizontal în 80 de „felii“ egale. 
De fapt, chiar așa arată clădi
rea proiectată după un principiu 
nou de arhitect» din Moscova.

...Intrăm într-o secție în care 
se văd forme metalice de dimen
siuni uriașe. In fiecare din ele 
se toarnă simultan din beton 
două camere, sau o cameră cu 
bucătărie și baie, sau bucătăria, 
baia și casa scării. Din forme 
blocul iese cu ușile și ferestrele 
montate, cu canale de ventilație 
și chiar cu sîrmele instalației e- 
lectrice îngropa
te în beton. Lun
gimea unui ase
menea bloc este 
de 10—12 metri, 
iar lățimea de 
peste trei metri. 
O macara duce 
partea gata tur
nată la finisare. 
Muncitorii lipesc 
tapetele pe pe
reți, montează 
linoleumul pe po
dea. instalează 
bucătăria, zugră
vesc tavanele șl 
vopsesc feres
trele. Nu mai ră- 
mîne decît ca 
locuința să fie... 
ambalată. ȘI 
așa se șf proce
dează • "-'așa

cerealelor
Combine- 
sovhozul

tă portcupe — primul din. 
U.R.S.S. cu o capacitate de 3.000 
m. c. de pămînt pe oră. Această 
mașină, avînd înălțimea unei 
case cu nouă etaje, este înzes
trată cu un sistem de reglare 
automată a procesului de exca
vare. Excavatorul alege în mod 
independent, fără intervenția 
mecanicului, regimul optim de 
funcționare în funcție de durita
tea solului.

Acestea nu sínt gurile »nor tunuri atomice, ci niște țevi livrate 
șantierului conductei de gaze ce va uni zăcămintui de la Sebelins- 
koe (Ucraina) cu orașul Briansk (R.S.F.S.R.). In cursul septena
lului se vor construi în U.R.S.S. conducte magistrale de gaze cu 
lungime de aproximativ 26.000 km. Grupul de oameni de știlnfK 
și de specialiști care a descoperit și a prospectat zăcămintui de 
gaze de la Sebelinskoe a fost distins cu Premiul Lenin pe amil 
1959.

CAUCIUC
Cauciucul izoprenic obținut 

recent în Uniunea Sovietică, ca
re prin calitățile sale se apropie 
de cauciucul natural, va deveni 
la sfîrșitul anului 1965 — ulti
mul anval septena<lului — unul 
din principalele tipuri de cau
ciuc sintetic cu destinație ge
nerală, produs în U.R.S^S.

Pentru producția de cauciuc

SINTETIC
izoprenic, în cursul septenalului, 
în Uniunea Sovietică vor lua fi
ință întreprinderi a căror capa
citate va fi egală cu capacitatea 
întreprinderilor date în exploa
tare înceoînd din 1931 cînd în 
Uniunea Sovietică a fost asimi
lată producția industrială a 
cauciucului sintetic.

Femele studioului „Mosfîlm“ în I960
Studioul cinematografic „Mos- 

film” a elaborat planul de pro
ducție o filmelor pe 196Q.

Filmele cu teme luate din ac
tualitate se află în central aten
ției studioului. Din cele 30 de 
filme artistice de lung metraj pe 
care le va realiza studioul. 23 vor 
fi consacrate unor te ne actuale, 
Planul pune accentul pe scenarii 
originale. Si v>. micșora numă
rul ecranizărilor Se prevede rea
lizarea a două coproducții — 
..l.enin la Poronino" — în cola
borare cu cineaștii polonezi, și 
„Cinci zile și Cinci nopți“ — in 
colaborare cu cineaștii din R. D. 
Germană.

Un loc important îl ocupă în 
plan filmele consacrate faptelor 
de eroism al - poporului sovietic

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

PREAMBALAT
cutie de beton este învelită cu o 
prelată subțire de polietilenă, 
pentru ca în timpul transportu- 
lui interiorul să nu fie deterio
rat. de ploaie sau zăpadă.

Pentru a monta în întregime 
o casă cu trei etaje, inclusiv fun
dația și acoperișul, sînt necesa
re 26 de zile. Proiectul a fost e 
laborat în cadrul Biroului spe
cial de arhitectură si construcții 
din Moscova. în colaborare cu 
lucrătorii Institutului de cerce
tări științifice în domeniul beto
nului armat și uzina mecanică 
„Karactarovski“.

în anii Mareiui Război pentru 
Apărarea Patriei.

Cu prilejul celei de-a 90-a a- 
nlversări a nașterii lui V. I. Le- 
nin vor fi prezentate filmele „Le- 
nin la Poronino” și „A treia pate
tica”.

Tineretului care desfășoară în
trecerea pentru înaltul titlu de. 
brigadă a muncii comuniste îl 
este consacrat filmul „Brigada 
comsomoltstă". filmul „Creație'' 
este consacrat spiritului de ino
vații al oamenilor sovietici. La 
realizarea acestui film a fost fo 
laslt un material despre viațn și 
aptiwtatea tractoristului Ivan 
Loghinov. Erou’ principal al fil
mului „De o vîrstă Cu secolul” 
este un comunist promovat la 

postul rie director 
al. primei uzine sovietic e de au
tomobile. pe care el o conduce 

’'tlmn de multi ani. Prii tre ope-
rele litera-- ca e vor fi ecraniza
te se află Ir. plină luptă" — 
romanul Galinei Niholaeva, „Fă- 
cătocrea de minuni1' d- V. Ten- 
driakov G altele.

Savatiților sovietici care lucrea
ză în d'meniul f losirii energiei 
atomice în sconur; pașnice le 
este consacrat filmul „365 de 
zile". Fapta plină de eroi.s" a 
mecanicului de locomotivă Vlk- 
tor Mișakov, care a premii n„,,. 
n-d deraierea unui tren rr,pid de 
călători, a stat la ba-a filmului 
„Fapta eroică a unui mecanic".

In 1960 studioul „Mosfilm” va 
produce cu șase filme mai mult 
decît în 1959.

- Metoda industrială de obținere 
a cauciucului izoprenic a fost e- 
laborată la Institutul de cerce
tări științifice în domeniul cau
ciucului sintetic din Leningrad, 
unde acest material chimic a fost 
obținut pentru prima dată în 
lume.

După cum au arătat experien
țele. anvelopele fabricate din 
cauciuc izoprenic sînt în mod 
practic la fel de rezistente ca și 
anvelopele din cauciuc natural. 
După părerea specialiștilor, noul 
material sintetic va juca un rol 
important în îndeplinirea sarci
nii trasată industriei sovietice 
de anvelope — de a mări în anii 
septenalului rezistenta- anvelope
lor de 1,5 ori.

In prezent, în U.R.S.S. se ex
tinde considerabil și producția 
altor sortimente valoroase de 
cauciuc. Printre altele. în anii 
următori va crește considerabil 
producția de cauciuc cloroprenic 
care a început să fie întrebuin
țat în industria sovietică a cablu
rilor ca înlocuitor al plumbului. 
In același timp, va fi creată o 

puternică industrie de cauciucuri, 
care-și mențin proprietățile la 
temperaturi de peste 200 grade 
Celsius. A și început producția 
cîtorva sortimente din această 
grupă de cauciucuri.

In cursul septenalului capaci
tățile de producție a tuturor fe
lurilor de cauciuc sintetic vor 
crește în Uniunea Sovietică de 
3.4 ori.

— —

„Radarul medicilor0
Specialiștii sovietici au reali

zat un nou aparat ultrasonie 
pentru detectarea rapidă a tu
morilor canceroase în organis
mul omului. Medicii au numit 
acest aparat „radarul medici
lor“. Aparatul emite impulsuri 
ultrasonice care întîlnind în calea 
lor un tesut canceros condensat 
se reflectă. Pe ecran apare apoi 
imaginea exactă a tumorii. Noul 
aparat permite să se descopere 
cu precizie o tumoare malignă 
chiar si de mărimea unui mili
metru. Aparatul va fi folosit 
larg la diagnosticarea canceru
lui, va ajuta pe medici să detec
teze această boală gravă în sta
diul ei timpuriu și în felul acesta 
s-o combată cu succes.
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In multi s-a tras șl cu pis- j 
ilele, îndt sîngele minerilor ( 
înroșit iarba timpului... De J 
unei a rămas locul ăsta cn $

au început șa-i imprăști 
neri cu lovituri de sabie și era- < 
vașă... <

Pornind de la fostul
cimp al sîngelui“

Am întîlnit nu de mult, in 
preajma blocurilor de pe stra
da Al. Stahanov din Petroșani, 
un om albit de ani. Stătea re
zemat într-o cîriă lustruită, din 

‘ lemn tare de corn. Stătea ușor 
girbovit, cu o palmă streașină 
deasupra ochilor, privind înde
lung spre casele cu aspect de 
vilă, ridicate aici pentru mineri. 
Intr-un tirziu își abătuse ochii 
de la frumoasele clădiri și spu
se cu un soi de mîndrie tăi
nuită :

— Case mlndre ca astea 
doar domnii aveau pe vremuri... 
Acum iți saltă inima de bucurie 
tind afli pentru cine s-au înăl
țat. Și cu ce viteză s-au ¡nălțat 1 
Tot la două săptămtnl era gata 
unul... Am fost de fată tind 
s-au mutat primii muncitori 
aici... Pe unul îl cunosc bine. 
Stroia Alexandru îi zice, miner 
la Petrilai „Mă, tu te muți in 
mîndrețea asta de palat ? 1“ 
i-am întrebat atunci. Omul m-a 
privit zimbind, de parcă aș fi 
căzut din lună. „Da’ ce crezi ? 
Atita merit și eu pentru cît 
muncesc în mină“. Eu făceam 
pe miratul: „lete-te mă, ce mai 
domn, stai in palate cu obloane 
verzi, curtea-curte, gardul- 
gard... Pînă și cușcă de cîini 
văd că ai...“. El rise de mine: 
„De ce n-aș avea? Poate fiind- 
că-s miner?! Iacă, și ortacii 
ceilalți ce-s mutați aici, tot mi
neri sînt. Să ți i spun pe nume : 
Kedves Ignat, Maigyari Andrei, 
Chiș Ștefan... Toți îs mineri la 
Petrila“.

— Iacă de-atunci a trecut a- 
proape un an — își continuă 
apoi vorba bătrînul — și cît 
s-au schimbat casele. Toate-s 

ț înconjurate acum de grădini cu 
( zarzavaturi, de ronduri cu 
I flori...Și dac-ai știi ce-a fost 

dndva aici... Se spune că de- 
mult pe aceste locuri era ia în 
ceput doar ioc de pășunat pen
tru vite... Pe aproape era o mi 
nă, mina Dîlia. Minerii de aici 
o duceau insă mai rău dectt di 
nii: foame, jale... Zdrențele 
curgeau droaie de pe ei... Asta 
î-a făcut să dedare o grevă... 
Auziseră si ei dte ceva 
pre revoluția din 1905 din 
sia. Ziceau că le plătesc și ei 
pinilor pentru batjocura ce 
făceau. Dar n-au apucat, 
nerii se strînseseră chiar pe lo 
curlle astea. în lunca ce era pe 
atunci aici... N-au apucat să

des- 
Ru 
stă- 
le-o 
Mi

Un muncitor scrie o poezie
Intr-un colt de tară, numit în 

alte timpuri Valea plîngerii, ur
mele ce i-au adus această tristă 
faimă dispar pas cu pas. Pe 
maidanele de acum un deceniu 
au răsărit ca din pămînt cartie
re noi, cocioabele, sub impulsul 
năvalnic al construcțiilor, au 
cedat locul blocurilor mari cu a- 
partamente confortabile; neștiin
ța si obscurantismul în care au 
fost tinute altă dată masele de 
mineri, zi de zi rămîn de dome
niul trecutului, nefiind în stare 
să facă casă bună cu cluburile, 
cinematografele, școlile înălțate 
pe aceste meleaguri; gemetele 
celor suferinzi nu mai răzbat 
prin geamurile joase ale cocioa
belor. durerile lor fiind alinate 
în spitalele modern utilate, în
cadrate cu personal medical de 
înalta calificare.

Mărețele transformări, tot ce 
pentru omul muncitor s-a creat, 
viata cea nouă pe care o trăim 
sînt izvorîte din luminile Au
gustului învolburat, cînd fiara 
cea asupritoare — fascismul —■ 
a fost zdrobită, cînd armatele e- 
liberatoare ale marii prietene de 
la răsărit au trecut victorioase 
pe sub arcul de triumf zidit din 
bucuria întregului nostru popor.

Patrie I Cei multi, fiii tăi 
cu ăaevarat s-au născut abia du
pă marea încleștare, în care for
țele libertății au învins fiara 
fascistă, după ce zalele grele 
ale lanțului robiei au fost rupte, 
aruncate în străfundurile istoriei.

Partid I Tu ai fost făuritorul 
marilor noastre victorii. Sub în
țeleaptă ta conducere cei 15 ani 
de libertate au însemnat timp 
glorios pentru înflorirea patriei

facă Insă ceva că s-a>u și văzut 
înconjurați de jandarmi. Pe a 
tunel stăpineau aceste locuri 
împărații Austro-Ungariei, și 
jandarmii erau deci austro-un 
gări, cu pene de cocoș la pălă-
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rie. Au venit călări pe cai și (. 
au început să-i împrăștie pe mi- <

I

b
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țoalele, îndt sîngele minerilor : 
ai . V
atunci a rămas locul ăsta cn 
numele de „cîmpul sîngelui“... 
Apoi au trecut anii... Orașul 
Petroșani s-a lărgit, vechiul ‘ 
timp s-a transformat într-un * 1 II. 
maidan, plin de gropi, unde se ' 
aruncau tot felul de gunoaie... 
Numai anii noștri au schimbat ( 
cu totul locurile astea, la fel ( 
cu cele aflate puțin mai încolo, < 
dincolo de linia ferată, pe fos- < 
tul „cîmp al șerpilor“, unde în C 
prezent se ridica, asemenea zi- < 
durilor unei' cetăți a socialis \ 
inului, pereții celor 860 de apar • > 
tamente din blocurile cartferu- ) 
lui Dimitrov.

scumpe. Cătușele zdrobite acum 
15 ani au fost mistuite de rugi
nă. Trecutul a dispărut. El tră
iește doar în amintiri. In amin
tirile triste ale celor muiți care 
au robit odinioară.

Un muncitor scrie o poezie 1 
E un fapt în aparență mărunt, 
dar care arată mult. Oameni ca
re cu un deceniu si ceva în ur
mă abia deslușeau înțelesul slo
velor sau cărora poate buchiile 
le păreau o taină, pentru care 
comorile înmănunchiate în ver
surile lui Eminescu. în povesti
rile lui Creangă sau momentele 
lui Caragiale erau ascunse în 
scoarțele unor cărți inaccesibile 
pentru ei, astăzi — chiar dacă 
cu unele naivități — scriu ei 
înșiși poezie ! Cît de adine este 
înțelesul acestui fapt, privit în 
ansamblul uriașei revoluții cul
turale desfășurate în 
noastră, sub a partidului 
mare.

I.
Tu patria mea sfîntă, 

soră și 
Ce dulce ti-e cuvlntul

in cîntul noii vremi 
Ne-ndemni spre aceleași țeluri 

sub roșia-ti năframă, 
Spre culmea noii ere 

cu glas eroic chemi, 
Tu patria mea sflntă, 

soră și mamă.
II.

Ce dulce ti-e cuvlntul, 
tu mamă șl soră 

Cînd nebătute dramuri 
urcăm spre zări senine,

Și cîte s-au mai ¡nălțat în 
zilele de după August 23 pe 
meleagurile Văii Jiului I Numai 
incepind din 1948, în Petroșani' 
s-au înălțat o serie de construc-' 
ții importante, cum e complexul ' 
Institutului de mine, dotat cu, 
săli de cursuri, amfiteatre, 8, 
laboratoare și un cămin pentru ’ 
800 studenți, o cantină studen-, 
țească și o sală a sporturilor.. 
S-a construit o fabrică de pil-1 
ne, cu o capacitate de 30.000J 
kg. pe zi, cu 3 cuptoare de coa-< 
cere prin aer cald și laborator, i 
fără a mai pune la socoteală ( 
halele cu cele 8 magazine, silo- J 
zuri, depozite și frigorifer, fără i 
a mai aminti marele depozit dej 
mărfuri cu o capacitate de 4201| 
vagoane și frigorifer, cele 17 < 
magazine comerciale ridicate în 
anii noștri, un cinematograf cu ' 
400 locuri $1 un duh cu 300 î 
locuri, spitalul de copii, stațio
narul T.B.C. etc. |

Anul acesta oamenii muncii ( 
din Petroșanii vor prim! în dar , 
încă 14 blocuri cu 32 de apar- i 
tamente fiecare, toate avînd în- i 
călzire centrală. Sînt dovezi f 
noi a grijii partidului față de ( 
nivelul de viață al celor ce f 
muncesc, rodui zilelor de aur f 
aduse de flamurile lui Au-1 
gust 23. k
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patria 
îndru-
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È mamă.

liniște și 
mai ales 

aceasta o 
stînd în- 

f ut oi iu 
ca 

foto-

m saia de 
lectură a clu
bului minier 

Lupeni
E plăcut să 

răsfoiești o car j 
te sau o revis
tă în 
tihnă, 
cînd 
faci 
tr-un
confortabil 
ode din 
grafie, cu care * 
a fost înzestrat 
de 
bul 
din 
cest 
înzestrat în a- 
cest an cu mo 
biiier în valoare 
de circa 200.000 
Iei.

Realizarea de economii —preocupare a întregului colectiv
(Urmare din pag. l-a)

la un preț de cost cît inai re
dus.

Noile angajamente de a ex
trage 1.100 kg. de cărbune pe 
post, hotărî rea de a realiza în 

} acest aci o economie de 1.100 lei 
• pe cap de saferiat, ceea ce în 
i semnă sporirea cu încă un mi-
I

Í

semnă sporirea cu încă un mi
lion de lei a cehii de-al doilea 
angajament, dovedesc că rezer
vele interne sînt nelimitate. De
pinde însă de felul în care ester- 
antrenat la descoperirea și va
lorificarea lor întregul colectiv. 
Si acest lucru s-a făcut la mina 
Petrila în mod temeinic. Comite
tul de partid s-a ocupat de for
marea unul colectiv care să se 
ocupe de toate problemele eco
nomice șî în special de descope
rirea și valorificarea resurselor 
interne. El este format din 40 
de tovarăși mineri, tehnicieni și 
ingineri, toți membri de partid, 
cunoscători, ai problemelor eco
nomice. oameni cu inițiativă. A- 
semenea colective au fost orga
nizate apoi și pe sectoare.

Am fost instruiti de asemenea 
și agitatorii să ducă o intensă 
muncă de mobilizare a maselor 
la realizarea de economii și creș
terea productivității 
trivit cm obiectivele 
cest lucru s-a făcut 
seama de specificul 
de muncă în parte, 
cane-și desfășoară munca în 
bataie au fost instruiți să arate 

muncii po- 
fixate. A- 
ținîndu-se 

fiecărui loc 
Agitatorii 

a-

Pe

Iar
Tu

fraoten ta să punem 
cununi de auroră, 

raza ti-e nestinsă, 
spre veacuri de lumină 

patria mea sfîntă, 
tu mamă și soră.
II».

Partidul dîrz în lupte, 
părinte ni-i și frate 

Pornim cu el în frunte 1 
Urcușul nu i ușor...

Azi zorii ne sărută 
cu flori de libertate — 

Urcăm spre culmi înalte 
și-apoi pornim în zbor, 

Partidul dîrz în luptă, 
părinte ni-i și frate.

■

Aceste versuri calde aparțin 
ttnărului miner Pîrvulescu Ioan 
de la mina Lupeni. Gîndul la 
partidul călăuzitor, la patria 
nouă îl face pe minerul Pîrvu- 
Iescu Ioan ca în subteran să-și 
aducă pe deplin obolul la lupta 
pentru tot mai mult cărbune, 
iar în timpul său liber să slă
vească prin mijlocirea versului 
vjața cea nouă pe care o trăim. 
Cu gîndul la marile transfor
mări ale zilelor noastre, sudorul 
Culcea Florea de la mina Lu
peni își amintește cu durere de 
vremurile de obidă de odinioa
ră, cînd călăii regimului 
ghez au răspuns 
muncitorilor care

In 8 August ’29 
Gurile flămînde 
Ochii ardeau ca 
Sfredelind văzduhul

cu nori plumburii 

bur
cii gloanțe 

cereau pîine :

cereau pline, 
niste torțe vil

minerilor importanta pe care o 
are economisirea de exploziv și 
material lemnos, grija fată de 
folosirea completă a utilajului. 
De asemenea ei au fost instruiți 
să ducă o intensă muncă pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
spre a evita penalizările și folo
sirea de energie pentru trans
portarea pietrei — lucruri ce duc 
la ridicarea prețului de cost pe 
tona de cărbune.

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

In Lonea veche, două eartiere 
de blocuri noi

(Urmare din pag. I-a)
unei impunătoare clădiri. Nu 

e greu de aflat ce se construiește 
aici. Pînă 
școală te 
fie clubul 
Lonea.

De la 
cîteva amănunte despre noua clă
dire culturali a lonenilor. Sala 
de spectacole va avea 470 de lo
curi, se ca face un vestiar, o ca
meră de comandă și una de pro-

------- -—....... • --------------

Printre montatorii de cofraje

și cel mai mic copil de 
lămurește: Aici o să
nostru, al minerilor din

constructori am aflat

însuflețită de recenta plenară 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iu

de dulgheri
a
lie 1959, brigada 
condusă de tov. Popescu Gheor
ghe, care lucrează pe șantierul 
Lupeni, muncește cu rîvnă pen
tru mărirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost.

Astfel, pînă la 28 iulie planul 
de lucru pe luna iulie a fost în
deplinit și depășit cu 10 la sută, 
economisindu-se totodată mate
riale în valoare de cca. 800 lei. 
Astfel s-a respectat angajamen
tul luat în cinstea zilei de 23 
August.

Economiile au fost realizate 
prin întrebuințarea judicioasă a 
materialului lemnos, prin buna 
organizarea a muncii brigăzii și 
prin reducerea la minimum a de
șeurilor.

In urma prelucrării documen
telor plenarei din 13—14 iulie 
șeful de brigadă și-a luat anga

Și revolta începu să fulgere, 
să tune, etc., etc.

Ki-

A curs sînge, lacrimi; 
de sub cenușă focul 

Avea să izbucnească,
să ardă — umbra morții 

ce-și întinsese jocul. 
Cîmpiile — au plîns, 

înlăcrămate-n rouă 
Soărele-și făcuse,

din nori — chenar de doliu 
In augustul lui ’29...

Oamenilor umiliți altădată, 
numiți viermi ai pămîntului" 
își închină versurile și tînărul 
muncitor Corcodel Nicolae de la 
mina Petrila. El vine parcă prin 
cuvintele sale să creeze acel 
contrast izhitor ce există între 
viata de odinioară, căreia i-a 
închinat versurile sale pline de 
durere tînărul Culcea Florea, și 
zilele noastre noi;

Minerul, cu mîinile-i de faur 
Clădește metrouri sub pămînt, 
Dînd patriei scump tezaur 

Doboară stînci.
muncește cu avînt. 

In Valuri curg cărbunii 
Șl-o iau spre zi, la drum 
Minerul blînd zîmbeste:

Măsuri de sporire a econo
miilor și creștere a productivi
tății s-au luat multe. Si nu în
cape îndoială că prin elanul și 
hărnicia ce caracterizează pe 
minerii și tehnicienii de la Pe
trila ele se vor concretiza prin 
mii de tone de cărbune extrase 
peste plan, prin economii de sute 
de mii de lei. cu care colectiv I 
minei Petrila va răspunde grijii 
partidului nostru drag.

lecție pentru aparatele cinemato
grafice. Și cei mai. important «- 
manunt: constructorii (J.C.M.M. 
care execută lucrarea sînt hotărîți 
ca pînă ia 7 Noiembrie să dea tn 
folosință minerilor ' din Lonea 
noul club.

Acestea sini doar cîteva din rea
lizările regimului nostru demo
crat-popular pentru minerii din 
Lonea. Ei le prețiliesc și răsplă
tesc prin munca lor de zi Cu 
grifa ce le.-o poartă partidul 
guvernul nostru.

tí
Și

au-jamentul ca în cursul lunii 
gust să dtepășească planul cu 15 
la sută, economisind totodată 
pînă la 23 August suma de încă 
800 lei.

Brigada fruntașă a dulgheru
lui Popescu Gheorghe și-a pro
pus mărirea ciclului de folosire 
a scîndurilor pentru cofraje prin 
utilizarea panourilor demontabile.

Prin angajamentele luate, 
muncitorii dulgheri fruntași corn- 
ponenți ai brigăzii, Vulpeanu Ni
colae. Mosoiuc Nicolae, Grigo- 
rescu Marin și alții, hotărînd să 
întîmpine ziua de 23 August cu 
noi succese, au decis să spri
jine propunerea șefului de bri
gadă pentru realizarea de eco
nomii cu care să contribuie la 
traducerea în fapt a hotărîrilor 
recentei plenare.

C. VALENTIN 
corespondent

— Dădurăm fest :
cărbune mult și bun.

Același tînăr, inspirat de clo
cotul întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în cinstea sărbători
lor din august, tine să-și expri
me bucuria sa. bucuria celor 
multi a căror muncă e azi cin
stită de întregul popor :

sa.

I
Răsună văzduhul!

Ce să fie oare ?
— Sirena ne cheamă,

e a muncii serbare ! 
Minerii —

albine spre mină zoresc... 
Ortacii pe străzi se-ntîlnesc 
întreabă unul ce merge grăbit:
— Cum stai cu planul,

I-al îndeplinit ? 
— răspunde altul — 

a mers ca pe șine 
în contul

anului ce vine...

— Ehei

Lucrăm

Un muncitor scrie o poezie! 
E un fapt în aparentă mărunt, 
dar el grăiește puternic despre 
perspectivele deschise de Au
gustul învolburat, despre lumi
nile vieții noi ce-au inundat în
treaga patrie în cei 15 ani de la 
eliberare

V. FULEȘI
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Uzita iul R. Nixon la Sverdlovsk

NIREȘTEAN ALEXANDRuJ

SVERDLOVSK 30 (Agerpres). 
TASS anunță :

La 29 iulie vicepreședintele 
S.U.A.,~ Richard Nixon, a făcut 
o vizită la sovietul orășenesc 
Sverdlovsk. In cursul convor
birii pe care a avut-o cu preșe
dintele comitetului executiv și 
cu deputății sovietului orășenesc 
el s-a interesat de dezvoltarea 
industriei, gospodăriei urbane, 
bugetului Sverdiovskului, învăță- 
mîntului public. După această 
convorbire vicepreședintele S.U.A. 
împreună cu persoanele care-1 
însoțesc au făcut o plimbare prin 
oraș și au vizitat uzina construc
toare de mașini grele din Ural. 
El a examinat cîteva secții unde 
a luat cunoștință de procesele de 
producție.

Constructorii de mașini din 
Ural au cerut vicepreședintelui

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

Ziarul „Mii" despre fuvinîaiea lui Him
la desthiilerea exooziîiei
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

anunță :
Ziarul „Izvestia” a publicat la 

29 iulie, trei din numeroasele 
scrisori primite de către redacție 
din partea cititorilor săi, în care 
aceștia își expun punctul de ve
dere în legătură cu cuvîntarea 
rostită de vicepreședintele Ș.U.A., 
Nixon la 24 iulie, cu prilejul des
chiderii Expoziției naționale ame
ricane de la Moscova.
W - •>' i —=* = — ---------- -

„ht<Ha și Uniunea Sovietică 
pot colabora în diferite 

domenii“

DEEHI 30 (Agerpres). TASS 
anunță: I

lrrtr-o convorbire cu corespon
denții de presă, Humaiun Kabîr, 
ministrul Culturii si Cercetărilor 
Științifice al Indiei, care s-a în
tors la Delhi. a declarat că vi
zita în Uniunea Sovietică l-a 
convins că. în ciuda sistemelor 
politice și economice diferite, 
India și Uniunea Sovietică pot 
colabora în diferite domenii în’ 
avantajul reciproc.

Ministrul indian, a dieclarat că 
asupra lui a produs o puternică 
impresie dorința de pace a oa
menilor sovietici si sentimentele 
lor de prietenie față de India. 
M-a uimit, a spus ministrul, că 
pînă și elevii știu multe lucruri 
despre India.

Humaiun Kabir a apreciat 
mult realizările Uniunii Sovie
tice în domeniul economiei și în- 
vățămîntului.

-=*=—
- 1» «

Situația economică a Greciei 
evoluează în mod nefavorabil

ATENA 30 (Agerpres).
Situația economică a Greciei 

evoluează într-un mod cit se poa
te de nefavorabil. Acest lucru 
reiese și din raportul secret al 
băncii Greciei, adresat guvernu
lui, în legătură cu situația eco
nomică pe primul semestru a>l 
anului 1959.

Din datele cuprinse în acest 
raport reiese că în primele 5 
luni ale anului curent, ianuarie— 
mai. Grecia a înregistrat un de
ficit de 669 milioane drahme, 
față de 233 milioane drahme în 
aceeași perioadă a anului 1958.

Totoda-tă, pentru prima oară 
după război. în Grecia are loc 
o restrîngere a exifbrtului, fapt 
care a făcut ca în primele 5 luni 
ale anului 1959, balanța comer
cială să prezinte un deficit de 
119.600.000 • drahme și aceasta în 
ciudla faptului că în această pe
rioadă importurile au fost redu
se cu aproape 12.400.000 drahme.

să transmită poporului din Sta
tele Unite ale Americii bunele 
lor urări. |

In sala de conferințe a direc
ției uzinei a avut loc o convor
bire între Nixon și conducătorii 
uzinei. Directorul Viktor Artov 
i-ă comunicat vicepreședintelui 
că în prezent produsele între
prinderii sînt vîndute în multe 
tari străine. Uzina produce uti
laj pentru industria metalurgică, 
puternice instalații dte forai 
pentru industria petroliferă, ma
șini de aglomerare, excavatoare.

Părăsind uzina, vicepreședin
tele Nixon a scris următoarele 
în cartea oaspeților de onoare: 
„Cele mai bune urări muncito
rilor marii uzine constructoare 
de mașini grele din Ural. Le do
rim să se bucure de pace și pros
peritate ani îndelungați“.

ameniane ie la Mosiova
M-au uimit cuvintele d-lui Ni

xon potrivit cărora nici un om 
de pe pămînt nu știe mai bine 
decît președintele Eisenhower ce 
înseamnă războiul. Noi îl respec
tăm pe președintele Eisenhawer, 
apreciem contribuția sa, la cauza 
nimicirii fascismului. Insă întrea
ga lume știe cît au avut de su
ferit oamenii sovietici în timpul 
războiului, scrie veteranul de 
război, merceologul Serghei Mar- 
tinenko din Moscova. Oamenii so
vietici știa mai bine ca oricine 
ce înseamnă războiul, și nimeni 
nu este mai devotat cauzei păcii 
decît ei. Guvernul nostru sovietic, 
scrie Martinenko luptă neobosit 
și cu consecventă pentru pace.

In cuvîntarea d-lui Nixon m-a 
uimit un lucru scrie V. Vasilci- 
kov, muncitor la uzina „Secera 
și Ciocanul“ din Moscova : Cum 
se face că într-o asemenea țară, 
potrivit spuselor d-lui Nixon, în
floritoare, tot mai au loc greve și 
nu s-a lichidat șomajul ? Am 36 
de ani, scrie în continuare Va- 
silcikov, m-am născut în țara so
vietică și nici odată în viată nu 
m-am lovit de șomaj, iar despre 
greve am citit doar Th cărți șj 
ziare. Familia mea este formată 
în prezent din 7 persoane. So
ției i s-a decernat medalia de 
mamă eroină clasa Il-a. La naș
terea celui de-’1 5-lea copil nț 
s-a plătit o alocație d? 1500 ruble 
și de atunci primim lunar aloca
ții bănești pentru creșterea și e- 
ducare copiilor noștri. A'tfel de 
alocații primește în Uniunea So
vietică fiecare mamă care a năs
cut și crește minimum cinci copii.

„Izvestia’’ publică de asemenea 
scrisoarea lui Vennamins Hitras, 
muncitor frezor din Vilnius (Li
tuania)'.

-------------------------------------- ■ ■  ■=--------------------------------------

întîlniri la Festivalul Tineretului și Studenților 
de la Vtena

VIENA Corespondentul special 
Agerpres transmite;

La Sofiensalle a avut loc în- 
tîlnirea tinerilor conducători ai 
ansamblurilor muzicale de ama
tori. O interesantă discuție prile
juind un bogat schimb de expe
riență. s-a angajat între tinerii 
artiști și conducători ai ansam
blurilor de amatori din numeroa
se țări. Expunerea documentată 
prezentată de delegatul țării 
noastre a fost urmărită cu mare 
atenție de cei prezenți. O întîl- 
nire asemănătoare strîngînd lao
laltă pe conducătorii caselor șt 
cluburilor de tineret a trecut în 
revistă experiența și metodele fo
losite de diferite țări în educarea 
tineretului și trezirea interesului 
său pentru cultură și artă prin 
intermediul acțiunilor inițiate de 
casele de cultură ale tineretului. 
Bogata experiență acumulată în 
activitatea caselor de cultură ale 
tineretului din R.P. Rornînă și 
rolul lor în desăvîrșirea revolu
ției culturale din țara noastră au

Vizita lui N.S. Hrușciov 
la Dnepropetrovsk

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS anunță :

N. S. Hrușciov, care vizitează 
Ucraina, la 28 iulie a sosit la 
Dnepropetrovsk. In aceeași zi a 
rostit o cuvîntare la mitingul 
oamenilor muncii de la uzina 
constructoare de mașini de la 
Dnepropetrovsk. Ziarul „Prav- 
da“ publică textul cuvîntării.

In cuvîntarea sa N. S. Hruș
ciov a scos în evidentă marile 
realizări obținute de oamenii so
vietici în domeniul construcției' 
comunismului.

Noi fabrici și uzine 
în R. P. Chineză

PEKIN 30 (Agerpres).
In provincia Fuțzian intră în 

funcțiune noi uzine și fabrici, in 
primul semestru al acestui an 
în provincie a luat sfîrșit con
strucția a opt mari obiective in
dustriale. printre care o uzină 
metalurgică cu o capacitate a- 
nuală de 20.000 tone fontă, 
100.000 de tone oțel și 80.000 
tone laminate, o uzină construc
toare de mașini și două mari în
treprinderi chimice.

In semestrul care a trecut a 
luat sfîrșit de asemenea con
strucția a șapte noi fabrici de 
zahăr, s-au construit 484 km. 
șosele și au fost date în exploa
tare cîteva ramificații de cale 
ferată, care reunesc calea ferată 
principală cu fabricile și uzinele 
din provincie.

-------------.. . -:■■■■- = ............

Puterile occidentale insistă pentru terminarea 
lucrărilor Conferinței de la Geneva 

fără realizarea unui acord
GENEVA 30 (Agerpres).
Precizarea făcută de Președin

tele Eisenhower la conferința sa 
de presă de miercuri în legătură 
cu participarea secretarului de 
stat Herter la apropiata confe
rință a miniștrilor de Externe ai 
Statelor americane confirmă in
formațiile puse în circulație de 
cîteva zile în legătură cu inten
țiile delegațiilor occidentale de 
a determina o întrerupere a Con
ferinței de la Geneva. Iar dlupă 
dejunul oferit miercuri de secre
tarul de stat al S.U.A. ministru
lui sovietic al Afacerilor Exter
ne — consemnat ca cel mai lung 
în analele conferinței întrucît a 
durat trei ore și jumătate — pur-

fost împărtășite celor prezenți, 
care s-au interesat îndeaproape 
de metodele folosite prin nume
roase întrebări puse delegaților 
noștri.

A avut loc și întîlntrea tineri
lor muncitori din industria petro
lului și chimiei. Succesele înre
gistrate în țara noastră în aceste 
importante ramuri industriale, 
perspectivele de viitor, metodele 
folosite în calificarea tineretului, 
condițiile de viață și de munca 
ate tinerilor muncitori, expuse în. 
referatul delegației noastre au 
trezit interesul tinerilor muncitori 

* din alte țări și au prilejuit dis
cuții însuflețite și un multilateral 
schimb de experiență. Delegați 
dintr-o serie de țări capitaliste 
și-au manifestat interesul pentru 
măsurile de protecție a muncii șl 
asigurarea sănătății luate în țara 
noastră.

Un grup de tineri francezi și 
italieni a făcue o vizită delegației 
noastre, petrecînd împreună cu 
tinerii noștri cîteva ore plăcute.

Comitetul raional de partid a 
nunță cu adîncă durere înceta
rea dini viată a tovarășului Ni
reștean Alexandru, membru al 
Comitetului raional de partid și 
al comitetului de partid al minei 
Aninoasa, decedat în plină pute 
re de muncă.

Născut la 15 aprilie 1914 din- 
tr-o familie de muncitori mineri 
din Aninoasa tovarășul Nireș- 
tean Alexandru a cunoscut încă 
din fragedă vîrstă — de la 11 
ani — exploatarea capitalistă.

In 1945 tovarășul Nireștean 
Alexandru a devenit membru al 
Partidului Comunist Romîn, con- 
sacrîndu-și întreaga activitate 
cauzei construirii socialismului.

Soluționarea problemei Berlinului occidental 
în interesul păcii și securității europene

— Un articol din „Neues Deutschland —
BERLIN 30 (Agerpres).
Ziarul „Neues Deutschland" 

publică un articol in care se sub
liniază că este necesar să se so
luționeze problema Berlinului 
occidental in interesul păcii și 
securității în Europa. Potrivit 
relatărilor presei occidentale și 
îndeosebi presei americane, se 
spune în articol, miniștrii Afa
cerilor Externe ai puterilor occi
dentale în „documentele lor de 
lucru“ încearcă să apere vechiul 
punct de vedere asupra proble
mei Berlinului occidental și, prin 
urmare, să lase neschimbată sta
rea de lucruri în această parte 
a orașului. Or, pentru succesul 
Conferinței de la Geneva este 
necesar să se renunțe la acest 
punct de vedere. Se pune între
barea : In ce scop au venit Ia 
Geneva acei reprezentanți care 
se străduiesc să mențină în Ber 
linul occidental vechea stare de 
lucruri, scrie ziarul. In ceea ce 
privește problema Berlinului oc
cidental, Conferința de la Gene 
va a fost convocată pentru a se 
pune capăt evoluției periculoase 
în „orașul de front". Uniunea 
Sovietică, propunînd transforma
rea Berlinului occidental în ora- 

tătorul de cuvînt al delegației 
S.U.A. a precizat că Herter va 
părăsi Geneva la 6 august, și că 
„lucrările conferinței se vor ter
mina la 5 august cu sau fără 
realizarea unui acord“. Această 
poziție, care nu corespunde spe
ranțelor pe care lumea întreagă 
și le-a pus în întîlnirea miniș
trilor de la Geneva, nu este sus
ținută de delegația sovietică. 
Miercuri purtătorul de cuvînt 
sovietic. Harlamov arăta că 
dlelegația U.R.S.S. consideră o- 
portun ca lucrările conferinței 
să continue pentru realizarea 
unor rezultate pozitive fără a se 
impune o limită de durată.

In spiritul celei mai depline prie
tenii s-au dus discuții despre lup
ta comună pentru pace, s-a făcut 
schimb de daruri și s-au învățat 
cîntece franceze și italienești 
Conducătorii grupurilor de tineret 
au rostit cuvinte de salut, subli
niind solidaritatea care leagă ti
neretul lumii în lupta pentru pace.

*
Tot în cadrul manifestărilor 

studențești ale festivalului au loc 
semtnârii internaționale pe dife
rite probleme de interes general 
și întîlniri pe facultăți.

In seminarul internațional care 
a dezbătut „Rolul studenților și 
al organizațiilor în societate, tov. 
Ștefan Bîrlea, membru în Comi
tetul executiv al U.A.S.R. a pre
zentat delegaților străini aspecte 
din activitatea U.T.M. și U.A.S.R. 
și a vorbit despre contribuția a- 
sociațiilor studențești la activita
tea multilaterală a studenților ro- 
mîni în învățămînt și viața ob
ștească. I 

A muncit ani de-a rîndul ca acti
vist de partid și sindical, precum 
și în conducerea unor sectoare 
de la mina Aninoasa.

Prin decedarea tovarășului Ni
reștean Alexandru Comitetul ra>- 
ional de partid, comitetul de 
partid al minei Aninoasa și co
lectivul minei pierd un bun to
varăș de muncă și luptă.

COMITETUL RAIONAL 
DE PARTID

★
Inmormîntarea tovarășului Ni

reștean Alexandru va avea loc 
astăzi la orele 16, în cimitirul 
din comuna Aninoasa.

liber, demilitarizat a arătat ca
lea spre soluționarea acestei pro
bleme. Cînd puterile occidentale 
aiu respins acest plan, guvernul 
sovietic a mai făcut un pas în 
întîmpinarea puterilor occiden
tale, propunînd un acord provi
zoriu asupra problemei Berlinu
lui.

Era cu totul clar, se spune in 
continuarea articolului că prin- 
tr-o astfel de soluție provizorie 
nu se poate lichida focarul de 
încordare, ci se poate numai con
tribui la slăbirea încordării „în
trucît s-ar putea ajunge la o în
țelegere asupra reducerii efecti
vului trupelor în Berlinul occi
dental, asupra încetării activită
ții diversioniste condusă din 
Berlinul occidental împotriva 
R.D.G., precum și asupra terme
nului de valabilitate al acordu
lui provizoriu“.

In articol se arată in conti
nuare. că în cazul că la Confe
rința de la Geneva s-ar ajunge 
ia o soluție provizorie a proble
mei Berlinului occidental, deși 
regimul de ocupație din Berlinul 
occidental s-ar menține încă pen
tru o oarecare perioadă, s-ar crea 
condiții pentru schimbarea situa
ției existente. S-ar crea o bază 
pentru înlăturarea definitivă a 
focarului periculos în centrul 
R.D.G

In încheierea articolului se 
subliniază că R.D.G. are nevoie 
de garantarea securității sale.

PROGRAM DE RADIO
1 august

PROGRAMUL 1. 7,15 Muzică 
distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 File 
din istoria luptelor pentru liber 
tate și dreptate ale poporului 
nostru, 10,30 Melodii populare 
romînești, 11,03 Muzică de es
tradă, 12,00 Muzică corală romî- 
nească, 13,05 Concert de prînz, 
14,00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,10 
„Spre locuri dragi de odihnă“ — 
program de muzică ușoară, 15,35 
Concert de muzică din opere,
16.15 Vorbește Moscova 1 17,25
Muzică, 18,00 Roza viaturilor,
18.30 Tineri compozitori romîni 
de muzică ușoară, 19,05 Pro
gram pentru iubitorii de roman
țe, 20,40 Muzică de dans, 21,15 
La microfon: Satira și umorul, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport, 22,30 La 
sfîrșit de săptămînă, cîntec, joc 
și voie bună. PROGRAMUL II. 
14,07 Melodii marinărești, 14,30 
Muzică populară romînească,
15.30 Ciclul „Formații muzicale 
care au luat ființă în anii re
gimului de democrație populară“,
16.30 Cîntă Ansamblul Macedo- 
Romîn, 17,00 Coruri și dansuri 
din opere, 17,35 Tangouri și bo- 
lerouri de concert, 18,05 Din cele 
mai cunoscute melodii populare 
romînești, 19,40 Muzică din ope
reta „Liliacul“ de Johann. 
Strauss, 20,42 Muzică ușoară.
21.15 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Umbrela sfîntului Petru' 
AL. SAHIA : Ivan cel Groaznici 
LONEA: D-ale carnavalului;
PETRILA: Vrăjitoarele din Sa- 
lem: LUPENI: Jucătorul de lo
terie: BARBATENI : Mitrea Co
cor; URICAN1 : Căi greșite.
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