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0 INOVAȚIE 
prețioasa

In urma evacuării sedimen- ) 
telor depuse în bazinele de de- ? 
cantare a apelor de mină si în ( 
special a apelor provenite de S 
la rambleiere. o foarte mare) 
cantitate de cărbune mărunt - 
între 1—2 cm., era evacuată, ’ 
jrostodu-se fără folos. i

In urma inovației propuse < 
de maistrul Șiler Grigore, prin ț 
montarea unul sistem de co- ) 
lectare cu ciur, acest cărbune i 
mărunt, spălat gata merge di-l 
rect la cazanele pentru aburi.

Petrila.
inovație va aduce o 
anuală de peste

S-a preconizat că vor fi ast-\ 
fel colectate peste 15 tone de / 
cărbune dintr-un bazin, ceea i 
ce revine lunar peste 40 tone) 
cărbune. Acest cărbune nece- { 
sar pentru cazane, mina Pe- ? 
tril a îl cumpăra înainte de la j 
preparația

Această 
economie 
65.000 lei,

Instalația a 
urmînd ca în 
sifonări ce vor 
aceasta, să i se vadă roadele. 5

J
fost montată, ( 

urma primelor ! 
avea loc în luna (

M. CIOCIRLIE 
corespondent

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

NOUTĂȚI DIN VULCAN
Un compresor de 45 m.c.

In ultimul timp s-a resimțit 
nevoia de a se îmbunătăți presiu
nea de aer comprimat în partea 
vestică a minei Vulcan. In sco
pul asigurării tuturor locurilor de 
rnuncă din subteran cu presiunea 
de aer comprimat necesară, con
ducerea minei a luat măsura de 
a monta la puțul 5 un compresor 
de 45 m.c. tip Reșița.

Lucrările de montaj începute în 
zilele acestea sînt executate de 
muncitorii serviciului general al 
minei. Comuniștii Cocota Silviu 
șl Moldovan Dănî-lă precum și 
lăcătușul lacob Dionisle sînt ho- 
tărîți să termine montarea noului 
compresor pînă la 23 August

O sală de cinematograf...
In cartierul Crividia locuiesc 

sute de familii de mineri. De mul
te ori în diferite ședințe ori la în- 
tîlnirile pe care le aveau cu de
putatul lor, cetățenii au propus 
să le fie amenajată o sală de ci 
nematograf.

De curînd la Crividia au fost 
terminate lucrările de reparații și 
amenajare a unei săli de cinema
tograf. Capacitatea noului cine
matograf este de 150 locuri A 
fost adus și s-au terminat deja 
și lucrările pentru instalarea a- 
paratului de proiecție. La noul 
cinematograf al minerilor de la 
Crividia a fost adus de comitetul 
sindical al minei si mobilierul ne
cesar. Se preconizează ca prima 
reprezenta-ie să fie dată de Ziua 
minerului, z: în cinstea căreia 
s-au și terminat toate lucrările 
de dare Tn folosință a noului ci
nematograf

...si 37 '<e apartamente
Cele 37 de apartamente ale blo

cului G. 1 din Vulcan au fost de 
curînd predate minerilor. La gea-

Brigada condusă de tînărul Rusu Dumitru este una din cele 
mai bune brigăzi din sectorul II al minei Uricani. In cinstea Zi
lei minerului, brigada a obținut rezultate de seamă în lupta pen
tru creșterea continuă a productivității muncii. IN CLIȘEU: Bri
gadierul Rusu Dumitru discută cu ortacii săi Șiklodi Beniamin, 
Curta Vasile, Enache Haralambie și Ilie Dumitru despre ceea ce 
trebuie făcut pentru ca brigada să obțină noi succese.

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

Schimburi de onoare la mina Petrila

curente din abata- 
fost extrase aproa- 
de cărbune

DseWmentele plenarei C. G. al 
P.M'R. d i 13—14 iulieT a.c., du 
imprimat un puternic avînt între
cerii socialiste a minerilor de la 
Petrila. In luna iulie șî în primele 
zile ale lunii 
¡ele minei au 
pe 3.500 tone 
tic peste plan.

Pentru a cinsti ziua 
Ziua minerului — cu noi și im
portante succese în producție, mi

energe-

lor

muri au apărut perdele și glastre 
cu mușcate. Noul bloc a fost ter
minat de constructori în cinstea 
Zilei minerului. Cele 37 de apar
tamente sînt un frumos cadou pri
mit de minerii din Vulcan' în 
cinstea zilei lor.

Locatarii celor 37 de aparta
mente, printre care și minerii 
Guiu Nicolaîe, Dămian Vasile, O- 
laru Petru, Bucătaru Alexandru 
sînt mulțumiți de condițiile con
fortabile de locuit pe.care le asi
gură apartamentele acestui bloc.

rtcuiu uitur cu ou ur din ui uniia. a vui» Miiycir iiiiiieiiiur, i» vuncai minei ain mperu, Se 
află astăzi un mic parc cu o fîntînă arteziană. In aceste zile de august minerii se opresc deseori 
în jurul fîntînei arteziene de aici amintindu-$i de jertfele minerilor de acum 30 de ani...

Anul X 
(XVI) Nr. 3056

Sâmbătă
8 august 

1959

4 pag. 20 bani 
|----------------------

mult cărbune peste 
In frunte s-au si- 

mineri ai sectorului

nerii de ia Petrila au organizat 
la 6 august un schimb de ongare. 
Peste tot, la lacurile de mtmcă 
din subteran, întrecerea a căpătat 
un caracter deosebit de viu. 
La rîndul său. personalul 
tehnico-ingineresc nu precupe
țea nici un efort pentru ca 
brigăzile miniere să simtă din plin 
sprijinul necesar. Toate acestea 
au făcut ca în ziua schimburilor 
de onoare să se extragă cu 14,9 
la sută mai 
planul minei, 
tuat harnicii
III care au trimis la suprafață 
211 tone de cărbune peste planul 
zilnic. De subliniat faptul că ei 
șl-au depășit cu aproape 500 to
ne de cărbune angajamentul luat 
în cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August. In mod deose
bit se evidențiază tinerii mineri 
din brigada lui Enache Chiriță. 
Numai în 6 luni din acest an ei 
au extras 3.366 tone de cărbune 
în plus față de plan, realizînd un 
randament mediu de peste 5 tone 
de cărbune pe post

Realizări de seamă au obținut 
în cadrul schimburilor de onoare 
și colectivele sectoarelor II si IV

Prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale din 30 iulie 
1859, pensiile I.O.V.R. au fost majorate în medie cu 41 la sută.

Majorarea pensiilor I.O.V.R. ar%, în vedere toaite categoriile de 
beneficiari. '

Invalizii mari mutilați, în afară de pensie majorată, vor primi 
o indemnizație de îngrijire în sumă de 200 lei lunar.

Invalizii și accidentații de război încadrați în gradul I de in
validitate, în afară de pensia majorată, vor primi o indemnizație i 
de îngrijire în sumă de 100—200 lei lunar, în raport cu localitatea
în care își au domicHtal.

Majorarea pensiilor I.O.V.R. intră în vigoare pe data de 1 au
gust 1959.

URINAȚI EXEMPLUL LOR!
Zi de august. Sus la Jiet 

plouă cu stropi mărunți dar la 
mină nu contenește munca. La 

1 ' suprafață au rămas ca de obicei 
puțini oameni și fiecare-î ocu
pat. Șefii de sectoare au plecat 
de dimineață în abataje îar func
ționarii întocmesc grăbiții si
tuațiile pe luna treculă. Nu-i 
chip să legi o vorbă cu ei. Sînt 
însă alte fapte care spun mai 
mult decît mii de vorbe. Dacă 

zăbovești guțin 
la gura puțului 
principal îți ima
ginezi fără să 
vrei freamătul 
muncii care, clo

cotește în adîncuri acolo unde 
ortacii se luptă cu stîncile ca să 
scoată la lumină aurul negru. 
La intervale scurte colivia adu
ce la suprafață vagonetele în
cărcate cu cărbune. Ușile se 
deschid automat si un om diri
jează cu grijă vagonetele pe 
căile de fier după ce Ie-a con
semnat sosirea pe tăblița din 
lemn cu multe găurele. Urmea
ză apoi alte transporturi, alte 
vagonete încărcate și fiecare are 
tainele salg.

Colectivul de muncă de la ex 
ploatarea Lonea s-a angajat să 
dea anul acesta 28.000 tone căr
bune peste plan și să realizeze 
1.800.000 lei economii. După cum 
se vede nu-i un lucru de șagă 
dar oamenii au chibzuit bine cînd 
și-au spus cuvîntul față de par
tid. Ei au analizat temeinic po
sibilitățile și au găsit cheia por
ților spre succes: munca, orga
nizarea si prețuirea fiecărui ma
terial. In abataje a pornit o în
trecere pasionanță care și-a a- 
rătat din plin roadele. La 1 au
gust minerii de la Lonea au 
raportat cu mîndrie succesele 
dobîndite: 13.576 tone cărbune 
peste plan; 17 inovații care a- 
duc peste 120.000 lei economii; 
în primul semestru 957.000 lei 
economii la prețul de cost. Do
cumentele arată că cea mai im
portantă contribuție au adus-o 
minerii de la Jiet. Ei au dat a

nul acesta 11.670 tone cărbune 
peste prevederile planului, iar la 
contul economii s-a cunoscut 
¿in plin contribuția lor. Brigă
zile conduse de Lapsansky Adal- 
bert, Boca Ștefan, Timar Gheor- 
ghe, Călin Ioan și multe altele 
nu se mulțumesc doar cu înde
plinirea planului. Oamenii vor 
mai mult șî se afirmă prin fapte 
deosebite. Cozma Alexandru și 
ortacii săi sînt neîntrecut! în lu

crările de înain
tare. Luna tre
cută ei au cîști- 
gat 144 lei pe fie
care post. Exem
ple de acest gen 

sînt și în alte sectoare.
Brigada cunoscutului fruntaș 

Compodi Ioan de la sectorul II 
a dat pînă acum 2000 tone de 
cărbune peste plan și s-a anga
jat să extragă încă pe ații pînă 
la sfîrsitul anului.

Cine vine acum la Jiet nu 
poate să plece fără să facă cu
noștință cu două panouri noi ca
re au fost afișate în curtea mi
nei. Panourile vorbesc prin cifre 
dar în spatele lor se află harni
cii mineri care le-au dat glas 
să vorbească în numele lor. O 
rnînă îndemînatică a scris dea
supra cu litere mari „urmați e- 
xemplul lori". Multe brigăzi, 
răspunzînd prin fapte la acest 
îndemn se angajează să dea căr
bune mai mult și mai ieftin. Ia 
tă numai cîteva exemple citate 
pe panouri : brigada lui Lap- 
sanskv Adalbert va da pînă la 
sfîrșitul anului 1000 tone cărbu
ne peste plan si va realiza 15.000 
Iei economii. Boca Ștefan figu
rează cu 2200 tone cărbune șî 
29.000 lei economii. Călin Ioan, 
cu 2000 tone și 21.000 lei etc. 
Un număr de 15 nume sînt tre
cute pe panouri iar alături an
gajamentele concrete. Adunate 
laolaltă ele însumează peste 
150.000 lei economii șî aproape 
15.000 tone cărbune peste plan.

Urmați exemplul lor! Acesta-î 
îndemnul. Graficul întrecerii aș
teaptă rezultatele. Sumele se a- 
dună rînd pe rînd. In luna iulie 
toate sectoarele de la Lonea au 
dat cărbune peste plan îar în 
primele zile de . august numai 
sectorul IV a dat 253 tone în 
plus. Minerii de la Lonea sînt 
porniți pe fapte mari iar harni
cul colectiv de la mina Jiet vrea 
cu orice preț să-și mențină fai
ma cucerită.

S. GORJANU

Citiți în pag. IV-a
• Ecouri la schimbul de vi

zite între N. S. Hrușctov 
și D. Eisenhower.

• Protestul Consiliului Mon
dial al Păcii împotriva 
planurilor franceze de a 
efectua experiențe atomice 
în Sahara.

• U.R.S.S. — una dintre 
cele mai mari puteri co
merciale ale lumii.

• Intensificarea luptelor in
surecționale in Nicaragua.

• Strauss se pronunță din 
nou în favoarea înarmării 
atomice a noului Wehr
macht.

• In Spania se intensifică 
represiunile împotriva ele
mentelor progresiste.
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In vizită la cefe două expoziții din Lupeni

’ W 1

Rw* ?

Zilele acestea, sălile clubului 
minier din Lupeni cunosc o ani
mație deosebită. Vizitatori din 
întregul raion se opresc aici pen
tru a privi tablourile expoziției 
organizate de Muzeul de istorie 
a P.M.R., consacrată împlinirii 
a 30 de ani de la eroicele lupte 
ale minerilor din Lupeni, ori în 
fața tablourilor în ulei și lino- 
gravurilor expuse în sălile de la 
parter de către cenaclul din Pe
troșani al Uniunii Artiștilor Plas
tici 'din R. P. R. Ei 
privi tablourile care 
trează prin poze, „ 
texte, cauzele care au dete-mmat 
organizarea de către 
grevei din august 1929, apoi 
dezlănțuirea grevei, înăbușirea ei 
fn sînge de către reprezentanții

pot 
ilus- 

grafice și
P.C.R. a

stăpînirii burghezo moșierești. 
Expoziția de la etaj înfățișează 
vizitatorilor și aspecte din viața 
de azi a minerilor.

In hoiul de la parter și într-o 
sală sînt expuse aproape 200 lu
crări ale artiștilor plastici din 
raionul nostru și cîteva din ta
blourile lui Corina Beiu Anghe- 
luță, Ceglacoff Gheorghe și Ivan- 
cenco Gheorghe — din București. 
Din raionul nostru expun picto- 
•ii Fodor Kaltnan, Walter Fr.. 
Tellman Iosif, Nagv Ervin, Ma- 
tyaș Iosif, Szilveszter Vic
tor, Bianu Elena. Alături de 
tablouri ca „Pe știurț“ 
pictură în ulei de Nagv Ervin, 
„Fără lucru“ — linogravură, 
„Șomerul“ — de Walter Fr., „Ne 
adună foamea“ — de Matyas To-

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

sif și altele care ilustrează con
dițiile grele în care trăiau mi
nerii în trecut, se pot vedea zeci 
de lucrări — 
înfloririi unei 
gurile Jiulu».

Cele două 
zitate zilnic, 
prezintă un grup de pionieri 
llați în vizită încă în prima 
a deschiderii expozițiilor.

oglindă artistică a 
vieți noi pe Kimelea-

expoziții pot fi
Clișeul nostru

vi-

Scurte știpi din BL D. Germana

Era în ziua de 16 iulie. Pe pe
ronul Gării de nord din Bucu
rești ișî făcu apariția un grup 
gălăgios și vesel. Apoi unul cîte 
unul, gălăgioșii, purtînd geaman 

' , au urca't în trenul 
pornește pe. nesim- 
rămîn în urmă 
și ei nici gînd să

tane grele, 
expres. Trenul 
țite. Gările 
una după alta 
coboare

— Urmează 
vocea politicoasă 
lui. Din grup nimeni nu dă nici 
un semn cum că ar vrea să co 
boare. După oprire trenul a por
nit din nou. In scurtă vreme a 
trecut de hotarele patriei. Pusta 
întinsă a Ungariei își dezvăluie 
în fața călătorilor imensa-i bogă
ție. Lanurile d€ grîu auriu undu
iesc în bătaia soarelui. Deodată 
se aude un glas.

— Se vene Budapesta !
Intr-adevăr, în zare se zărea 

frumoasa capitală a țării vecine 
și prietene. In scrîșnet de frîne, 
vagoanele .‘-au oprit. Pe peron, 
grupul a fost întîmpinat de to
varăși din partea Consiliului 
Central al Sindicatelor 
R.P.U

Ce delegare o fi așa de nume
roasă și primită cu așa cinste ? 
De fapt nu era nici o delega
ție ci doar cei 46 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din diferi
te colțuri ale țării noastre car? 
mergeau să-și petreacă concediul 
de odihnă pe malul lacului Ba- 
laton. Din gară au plecat cu au
tobusul la casa de primire de pe 
dealul libertății, apoi au vizitat 
frumoasa capitală a Ungariei.

De la Budapesta la Balatonel 
le — u.na din numeroasele sta
țiuni de pe malul lacului Bala- 
ton — drumul « fost parcurs tot 
în autobus. Odată ajunși oaspe-

Curtici — se auzi 
a conductoru-

din

Iii au fost primiți cu ospitalita
tea caracteristică poporului ma
ghiar. O clădire impunătoare 
(vezi clișeul) cu camere frumos 
mobilate, cu mult soare și aer i-a 
primit spre găzduire. După o ma 
să consistentă însoțită de bere și 
vin a urmat odihna. Era și ne
cesară după călătorie.

...Zorile abia mijiseră. Soarele 
somnoros își scălda fața în un
dele cristaline ale lacului. Răsă
ritul soarelui privit de mii de 
ochi prezenta un tablou demn de 
invidiat și de cel mai bun pic
tor. Acest răsărit de soare 
l-a admirat în multe dimi
neți și tehnicianul miner Smida 
Iosif de la mina Lonea, unul din
tre cei 46 de tovarăși care și-au 
petrecut aici concediul de odihnă 
împreună cu aRi oameni ai mun
cii din Republica Cehoslovacă, 
din R.D. Germană și din alte 
țări de democrație populară.

Pe plajă se formau la îene- 
zeală echipe de volei. Oameni de 
diferite naționalități se înțelegeau 
ea niște prieteni adevărați.

Timpul s-a scurs pe nesimțite. 
Iosif s-a întors acasă de 
zile. A început din nou 
eu forțe spori-te. Gîndul 
zboară fără să vrea cu 

urmă. A intrat la 14 ani 
în mină. 20 de ani a muncit 
pe vremea cînd stănînii bogățiilor 
tării eriu capitaliștii si moșierii. 
A trudit din greu. Niciodată însă 
în acești ani de neagră mizerie 
nu a știut ce înseamnă concediul 
de odihnă. Să meargă să se odih
nească lt vrec stațiune balnem . 
climaterică din străinătate nicF 
n-a îndrăznit măcar să viseze. 
Acolo se duceau cei avuți ce trîn- 
dăveau în dezmăț șî desfrîu. Nici . 
la stațiunile din țara noastră nu 

picior de 
pe acea

Smiăa 
cîteva 
munca 
însă îi 
•mi" în

• In apropiere de localitatea 
Schwedt pe Oder se află în curs 
de construcție cel mai mare combi
nat pentru prelucrarea țițeiului 
din R. D. Germană. Aici se vor 
produce, pe lîngă carburanți și 
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Joi după-amiază pe 
nul Jiul Petroșani, au 
u. .al întrecerile din cadrul în- • 
tîlnirii internaționale de tenis J 
dintre echipele R, P. Chineze ♦ 
și R. P. Romîne. •

In prima întîlnire de sim- ♦ 
piu Năstase a reușit o victorie • 
de 3—1 (6—4, 7—5, 4—6. J
6—3) în fata jucătorului nr • 
l Mei Fu-ci. A urmat apoi ♦ 
mult așteptata partidă de du-» 
blu în care au evoluat Mei Fu- • 
ci și Ciu Cen-hua, iar din par- • 
tea reprezentativei R.P.R. Ti-* 
riac și Bard'an Cele două cu- ♦ 
pluri au reușit să ofere în- ♦ 
tr-adevăr un spectacol de va- J 
loare în care publicul a avut • 
nenumărate ocazii să admire! 
faze deosebit de viu disputate • 
în care îndeosebi reprezentam * 
ții tenisului chinezesc au făcut 
o adevărată demonstrație atît 
In atac cît și în apărare. Din 
cuplul nostru qi cîmp s-a com
portat mai bine Bardan, în 
schimb Tiriac a adus nenumă
rate puncte prin serviciurî^ 
foarte puternice. Primele două 
seturi au fost cîștigate de oas
peți Ia 2 și la 4 iar setul 3 a 
fost cîștigat de jucătorii ro- 
mîni cu 9—7 după eforturi deo
sebite. Setul 4 s-a întrerupt la
2— 0 pentru reprezentativa 
noastră din cauza 
înaintat. Intîlnirea 
nuat
3- 1
neze.

IN

alte produse ale industriei petro
lifere, materii de bază organice 
ea de pildă benzol, xylol și etile- 
nă, care pină în prezent au fost 
în hună parte importate.

• Producția de energie electri
că a R.D. Germană a crescut 
perioada 1950—1958 cu 89,8 
sută atingînd 2.009,4 kWh. 
cap de locuitor In prezent R. 
Germană ocupă locul al treilea 
Europa în ce privește producția 
de energie electrică pe cap de lo 
cuitor.

• In prezent se atlă în curs 
de construcție la Neuglobsow, în 
raionul Grensse, prima centrală 
atomică a R.D. Germană. Dupăi 
încheierea primei etape de cons
trucție centrala va fi dată în ex- 
idoatare parțială cu o putere de 
70 megawați

• Lg Berlin se construiește 
una din cele mai moderne uzine 
de asfalt din Europa. După termi
narea lucrărilor de. construcție — 
în 1959—1960 — uzina va produce 
220 tone mastic de asfalt și 80 
tone bitum bulgări pe zi.

• Limuzinele „Wartburg“,_ pro
duse de uzina de automobile din 
Eisenach, sínt exportate în. 25 de 
tari. Produsele destinate exportu
lui reprezintă 42 la sută din pro-

. Hucția uzinei,

călca 
muncitor 
vreme.

In cei 
cînd 

libertății 
ceste deasupra pa
triei noastre Smi- 
da Iosif se bu
cură din plin de 
toate drepturile 
asigurate 
Constituție, 
odihnă a 
prin multe 
In vara 
1951 și-a 
eut concediul la 
stațiunea Sta- 
lino în R.P. Bul
garia. In 1952 la 
Predeal. Și ca el 
toți oamenii mun
cii din 
noastră.

15 ani 
soarele 
străin-

prin 
La 

fost 
locuri, 
anului 
petre-

patria

timpului 
a conti- 

ieri și s-a terminat cu 
pentru echipa R. P. Chi-"*

4 
4
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CURIOZITĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Loghin, din sovhozul „Irtîjski“ 
din Kazahstan, care a realizat 
un sistem combinat de dirijare 
automată și de la distanță a 
tractorului „S-80“ la arat.

Proiectanții au propus două 
variante de transmitere de către 
operator a comenzii mașinilor 
care lucrează pe cîmp — cu aju
torul unui radioemițător, sau prin 

.._i a- 
o cen- 
în mi-

Tractoare
fără tractoriști

Proiectanții de la uzina de 
tractoare din Harkov elaborează 
proiectul unui’ dispozitiv cu aju
torul căruia un si-ngur operator 
va putea să dirijeze de la dis
tanță 2—3 tractoare pe șenile 
„Dt-54“ la arătură adîncă. la cui 
tivarea și prelucrarea între 
duri a culturilor tehnice.

La baza proiectului a 
pusă ideea tractoristului

rín-
cablu, prin intermediul unui 
parat care amintește de 
trală telefonică automată 
niatură.fosi 

Ivan(Agerpres)
Grindina poale 

preîntîmpinatâ
In partea de est a Gruziei, 

în valea rîului Alazani, unde 
sînt situate cele mai mari regiuni

íi

J
t

viticole ale republicii, au fost 
folosite pentru prima oară în U- 
niunea Sovietică rachete împo
triva grindinei, umplute cu iodu- 
ră de argint. Aceste rachete pro
voacă cristalizarea puternicilor 
nori cumulus, iar precipitațiile 
cad în munți fără a pricinui pa
gube viiior.

Primeie experiențe au dat re
zultate bune. Cu ajutorul iodu- 
rii dte argint s-a reușit să se li
chideze cîtiva nori cumulus de 
zeci de km. cubi fiecare. După 
părerea specialiștilor, aceste ra
chete, elaborate din inițiativa In
stitutului de geofizică al Acade
miei de Științe a R.S.S. Gruzi
ne. sînt superioare rachetelor si
milare construite în străinătate.

(Agerpres)

MICĂ PUBLICITATE
SE VINDE... 
...p&mînt pentru 

și de bună calitate, 
pot ridica din fața 
locuințe l.G.O.

flori, ieftin 
Doritorii îl 

blocului de 
__  dini strada 1 

Mai Petroșani unde stă în mor
mane mari de mai bine de 
va luni. Costul: o cerere 
podarului l.G.O.

SE CAUTĂ...
...un bun organizator și 

20 de tineri cu inițiativă 
prin muncă voluntară să 
najeze terenul de fotbal din Li-

cite- 
gos-

15—
care 

ame-

vezeni (lingă cinematograf) 
deoarece aici nu se mai poate 
juca fotbal din cauza gropilor 
si buruienilor existente pe 
ren.

l.G.O. PETROȘANI...
...anunță că în curînd 

găsi o modalitate de a ajuta 
lătorii care sosesc în statia 
C.F.R. Petroșani pentru a-i 
transporta la locurile dorite. 
Pină atunci călătorii își pot 
transporta bagajele și pe ei în
șiși cu... picioarele

te-

va 
că-
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VIAȚA DE PARTID

MINUSUL A FOST RECUPERAT
Din cauza unor greutăți obiec

tive în cursul lunilor martie și 
prilie a.c. sectorul I B al minei 
Lupeni a rămas dator patriei cu 
mai bine de 4000 tone de cărbu
ne. Lichidarea rămînerii în urmă 
a devenit o preocupare principală 
a comuniștilor, a întregului colec. 
tiv al sectorului în întrecerea so
cialistă desfășurată de minerii de 
la Lupeni. Organizația de bază 
de partid, a luat în discuție si
tuația sectoiului în cursul lunii 
mai. A fost analizată activitatea 
conducerii tehnico-administrative 
a sectorului și activitatea părții 
mecanice. Pe baza discuțiilor pur
tate de membrii și candidatii de 
partid s-a elaborat un plan de 
măsuri menite să lichideze greu
tățile care mai frînau desfășura
rea procesului de producție și să 
creeze conditi' favorabile pentru 
lichidarea rămînerii în urmă. Pe 
baza unei prevederi din acest olan 
de măsuri s-a trecut la repararea 
galeriilor de transport și a loco
motivelor în scopul creări’ unor 
condiții optime pentru ca trans
portul subteran să satisfacă pe 
deplin cerințele brigăzilor.

In afara măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice luate de conducerea 
sectorului, la propunerea organi
zației de partid, biroul organiza
ției de bază (secretar tov. Kooș 
’ ndislau) a acordat o atentie 

osebită intensificării muncii po
litice de masă în vederea mobili
zării colectivului sectorului la 
îndeplinirea sarcinilor de plan și 
la remedierea rămînerii în urmă. 
In această direcție agitatorii or
ganizației de bază au fost 
truiți și pe bază de sarcini 
crete au fost repartizați pe 
găzi.

Agitatorii au desfășurat o
tinută muncă politică tn rîndurile, 
colectivului sectorului. Ei ați mi-- 
litat mai ales pentru îmbunătăți* 
rea calității cărbunelui și pentru 
realizarea de economii. O bogată 

jl activitate politică au avut mai 
ales agitatorii Dumbravă Gheor- 
ghe, Fodor Adalbert, Moga Cons
tantin, .Sepniczki Vilhelm, Manea 

nstantin, Doroftei Mihai, mem- 
diS și candidați de partid din a- 
batajul frontal al sectorului unde 
lucrează brigada condusă de tov. 
Solomon Gheorghe. Preocupați d? 
remedierea 
au explicat 
importanța 
lor. Ei au

ins- 
con- 
bri-

sus-

înainte. în prezent fiecare echipă 
taie cîte 3, 5—4 metri pe schimb. 
Drept rezultat brigada din acest 
abataj frontal, care înainte se afla 
sub plan, a realizat o producti
vitate de peste 3 tone pe post, 
vxtrăgînd pînă acum peste 2000 
tone de cărbune în afara sarcini
lor de plan, Totodată agitatorii 
din această brigadă și-au îndrep
tat atenția spre îmbunătățirea ca
lității producției, explicînd mine
rilor cît de mult grevează asupra 
prețului de cost al cărbunelui, a- 
supra cîștigiilui fiecăruia calitatea 
slabă a cărbunelui extras. Dacă 
înainte brigada aceasta, a fost 
penalizată cu cîte 200—400 tone 
de cărbune pentru calitatea slabă 
a cărbunelui extras, în prezent 
calitatea producției s-a îmbună
tățit simțitor.

In desfășurarea muncii politice 
de către agitatori biroul organi
zației de bază a acordat o atenție 
deosebită și lucrărilor de pregă
tire. Agitatorii repartizați în bri
găzile de pregătiri, cum sînt cele 
conduse de tov. Moraru Mihai, 
Koos Ladislau, Ciuciu Andrei și 
alții au militat îndeosebi pentru 
întărirea disciplinei în producție 
și mărirea vitezei de înaintare. 
Agitatorii au inițiat de asemenea 
acțiuni voluntare pentru rearma- 
rea galeriilor de transport, co
lectarea fierului vechi etc. La în
demnul agitatorilor la aceste ac
țiuni au participat numeroși mun
citori, îndeosebi tineri în frunte 
cu secretarul organizației LJT.M 
din sector, tov. Dodoacă Pantili- 
mon.

La sfîrșitul lunii iulie organiza
ția de partid a analizat rezul
tatele obținute de colectivul sec- 

Din această analiză a 
sectorul I B al minei 
recuperat minusul de 

din lunile martie si a-' 
a depășit sarcinile de

VETERANI ȘI TOTUȘI TINERI
Sala de festivități a prepara- 

tiei Lupeni s-a umplut repede. 
Pe băncile mici, aproape școlă
rești, au luat loc 
maiștri din toate secțiile uzinei. 
Se părea că va avea loc o con
sfătuire obișnuită de producție

Și touși era ceva deosebit. In 
această adunare fără fast dar 
semnificativă, au fost sărbătoriți 
35 de muncitori și maiștri cart
au împlinit 25 de ani de muncă 
la preparatia de cărbuni din Lu
peni. Așa se explică și faptul că 
în băncile mici au luat loc oa
meni cu părul colbit de ani.

Festivitatea a fost cît se poate 
de simplă, firească. Muncitorii 
au venit să sărbătorească pe to
varășii lor de muncă, pe priete
nii lor care ani de zile au fost 
prezenti mereu la posturi. Este 
o prețuire, o apreciere modestă 
— și totuși de mare' semnifica
ție — a muncii, a efortului de
pus pentru ca întreprinderea lor 
să fie la loc de frunte. Tocmai 
de aceea tov. Ardeleanu Victor, 
directorul preparației, înainte de 
a prezenta pe cei sărbătoriți a 
spus simplu :

— Astăzi este o zi însemnata 
pentru colectivul nostru de mun
că. Sărbătorim pe veteranii în
treprinderii noastre. In numele 
conducerii îi felicit din inimă.

Și a început să dea citire ce
lor sărbătoriți: Munteanu Ciheor- 
ghe, Petrovici Ioan, Sîna loan. 
Szabadas Eugen, Vitan Pavel, 
Szabo Dominic. Sedlac Adalbert.

Și tot așa pînă cînd a ajuns pînă 
la ai 35-lea.

Cei strigați se ; 
masa prezidiului și 
tremurînd 
dacă de emoție sau de anii multi 
ce-i purtau în spate — primeau 
placheta pe care era lîngă foto
grafia preparației, o plăcută stră
juită de cunoscutele unelte ale 
minerilor — ciocanul de abataj 
și lampa. In inetaiul alb, strălu
citor au fost 
Pentru 
de‘ ani

Dar 
altfel, 
chetă ! 
prime 
vîntull 
ghe :

— Nu găsesc cuvinte de mul
țumire — a spus el. Pentru mi
ne această zi este, cum să vă 
spun, tare frumoasă. De cîte ori 
se petrece cîte un eveniment, în 
fată îmi apar două tablouri : 
unul întunecat ca și viata ne ca 
re am trăit-o pe timpul regimuri
lor burghezo-moșierești, noi mi
nerii, iar în celălalt aoare ora
șul nostru Lupeni și viata de as
tăzi. Adică frumos și măreț- Ia
tă de ce astăzi îmi îndrept gîn- 
dul către partid, către guvernul 
nostru și spun din toată inima 
— mulțumesc.

Aplauzele au pornit spontan, 
tot atît de calde, din inimă. 
Multi sărbătoriți au fost cople
șiți de emoția prin care au tre- 

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

O seară la clubul meșteșugarilor 
cooperatori

ban Ioana și Teodorescu Elena, 
executau cu entuziasm toate in
terpretările.

...Repetiția programului artis
tic a continuat cu cîteva cînte- 
ce, recitări despre viata nouă, 
încheindu-se cu o scenă care re
prezenta eliberarea patriei noas
tre de către glorioasa 
Sovietică precum și 
de arme între armata 
și armata romînă.

Tot programul esfe 
originală,

muncitori și
apropiau de 

i cu mîinile 
cine ar putea ști

săpate cuvintele : 
munca depusă în cei 25 
la preparatia Lupeni. 
cîtă emoție, firească de
n-a produs această pla- 
Multi au tinut să-și ex- 

bucuria deschis, luînd cu- 
A vorbit Munteanu Gheor-

cut și n-au putut spune dec., 
— mulțumesc — dar care a în
semnat mult.

După ce sărbătoriții s-au fo
tografiat pentru a avea o amin
tire plăcută > au pornit în grup 
spre stadion. Acolo veteranii pre- 
parației 
bal cu 
petrila, 
cere.

Cine 
aceasta 
tant este faptul că după orele de 
muncă, minerii, cei de la prepa- 
ratii fac sport chiar dacă au tre
cut de prima și a doua tinerețe.

Unde înainte vreme minerii șt 
cei de la preparați!, după munca 
istovitoare, abia așteptau să. a- 
jungă acasă pentru a se odihni 
(dormind uitau și de foame) a- 
cum, după orele de muncă 
agregatele mecanizate, cei 
preparatia cărbunelui fac 
pentru destindere, pentru 
rea lor. » ■

Este totuși o schimbare. O 
mare schimbare.

din Lupeni au jucat fot- 
cei de la preparata din 

tovarășii lor de între-

a cîștigat meciul ? Nu 
este important.’ Impor-

lîngă 
de la 
sport 

plăce-

MIRCEA NEAGU

torului, 
reieșit că 
Lupeni n 
producție 
prii ie sl
plan pe primu’ semestru cu 4.600 
tone de cărbune realizînd totoda
tă economii însemnate. Numai în 
cursul trimestrului II colectivul 
sectorului a realizat 3,37 lei pe 
tonă, economii la prețul de cost.

Pe bata rezultatelor obținute 
colectivului sectorului, însuflețit 
de recentele hotărîri ale C.C. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. privind ridicarea nive
lului de trai 
eii și-a luat 
ciflstea zilei 
extragă încă
ne peste plan și să realizeze e- 
conomil în valoare de 25.000 lei.

Exempiul mobilizator și munca 
politică desfășurată de comuniști 
va asigura ca si sectorul 1 B ai 
rinei Lupeni să obțină noi ; 

cese în înfăptuirea sarcinilor 1 
sate de Conferința raională 
partid în privința sporirii și 
tiniri producției de cărbune.

al oamenilor mun- 
noî angajamente în 
de 23 August : să 
1500 tone de eărbu-

minusului, agitatorii 
minerilor din brigadă 
sporirii randamente- 
îr.drumat minerii să

ia norme mai mari la tăiere și 
să lupte pentru realizarea lor. A- 
gitatorii Doroftei Mihai, Dumbra
vă Gheorghe, Fodor Adalbert ș.a. 
nu s-au mulțumit

< numai despre acest 
fost primii care au 
mărească normele.
exemplul agitatorilor este urmat 
de toți minerii din abataj. In loc 
de 3 metri cît au tăiat echipele

să vorbească 
lucru, ci ei au 
cerut să li se
In prezent

suc- 
tra- 

de 
ief-

LÄmtv.

Soarele se pierduse de mult 
după dealuri. Norii începuseră 
să acopere cerul. De-a lungul 
străzii s-au aprins becurile. Era 
o liniște desăvîrșită. Doar în 
dreptul unui colt de stradă li
niștea era tulburată de o melo
die care unduia plăcut din cla
pele unui acordeon.

Mai de aproape se putea obser
va că melodia vine din interiorul 
clubului coopei atorilor meșteșugari 
din Petroșani. Aici intrau mulți 

‘tineri. Sub conducerea tovarășu
lui Baban Nicolae. responsabi
lul cultural al clubului, tinerii 
muncitori cooperatori (în acel 
moment artiști amatori) pregă
teau un program artistic închi
nat Zilei minerului si zilei de 
23 August.

Pe fetele lor se citea 
și nerăbdare. Toți erau dornici 

. să facă ceva.
Multi dintre artiștii 

și mai ales tinerii Cornoiu Con
stantin, Ungureanu Vasile, Co
vaci Ileana, Erșenvi Ștefan, Ba-

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

Importante realizări ale tinerilor 
de la Filatura Lupeni

Dornic să contribuie din plin 
Ia dezvoltarea economiei noastre 
naționale, tineretul Filaturii Lu
peni, sub îndrumarea organizației 
de partid, desfășoară o bogată 
activitate patriotică. Numeroase 
acțiuni de muncă voluntară au 
întreprins tinerii din fabrica noas
tră pentru amenajarea unui parc 
în incinta fabricii, la curățirea

Armată 
înfrățirea 
sovietică

voioșie

amatori

o creație 
originală, oglindind viata și 
munca minerilor din Valea Jiu
lui, o comparație între trecutul 
negru și prezentul luminos.

Toți participantii erau satisfă- 
cuti, părăsind sala clubului cu 
siguranța că programul care va 
fi prezentat de dînșii în cinstea 
sărbătorilor din august în fata 
spectatorilor din Valea Jiului, le 
va aduce cinste.

VASILE AVRAMESCU 
student

MMM HMHMACMt

CARTE APĂRUTĂ 
IN CINSTEA 

CELEI DE * 15-a ANIVERSARI 
A ELIBERĂRII PATRIEI, 

IN EDITURA TINERELULUI;

Instantanee din biroul sectorului III
Era într una din ultimele zile 

ale lunii iulie. Tînărul inginer 
Jurca Zeno tocmai răsfoia un 
registru cînd auzi cîteva bătăi 
în ușă. In rama mare a aces
teia apăru figura unui miner 
cănit de praful negru al cărbu
nelui. Recunoscîndu-1 inginerul 
îi invită să ia loc pe scaunul 
liber din fata biroului.

— Mulțumesc tovarășe 
ner. nu stau că mă cam 
besc — începu noul venit
nu era altul decît cunoscutul 
fruntaș al 
Aninoasa. 
mentelor 
Tucaciuc
continuă acesta — să văd cum 
stau cu randamentul si cu de
pășirea pe brigadă. Știu că to
na am dat-o în toată ziua peste, 
așa că nu m-am făcut de rîs cu 
inițiativa — dar cred că am 
mai dat ceva și pe deasupra.

— Da. Tucaciuc-baci, răspun-

ingi- 
gră- 
care

întrecerii de la mina 
inițiatorul randa

mari — brigadierul 
Mihai. Am venit —

se inginerul Jurca. Ai un plus 
la randament de o tonă și 140 
kg. de cărbune pe șut de cap de 
om — iese o frumoasă depăși
re a normei. Cu toate greutățile 
ce le-ati avut ati mers foarte 
bine, adăugă inginerul. Aveți 
peste 200 tone date în plus.

— Tovarășe inginer, aș vrea 
să vă spun că mi-am reînnoit 
angajamentul pentru Ziua noas
tră și marea sărbătoare de la 
23 August. Vreau să ieșim și 
mai bine. A spus tovarășul di
rector al combinatului, tovară
șul inginer Suder că dacă noi, 
cei de la Aninoasa vom realiza 
în cinstea sărbătorilor din au
gust un randament de 1,100 to
ne pe exploatare, vom primi un 
autobus nou nouț, care o fi al 
nost", pentru excursii... Ce ziceți 
îi fain nu ? întrebă cu entu
ziasm minerul.

Tînărul inginer zîmbi, întoar
se o filă a registrului din fată,

urmări cu atentie cîteva cifre, ) 
nota ceva, apoi spuse vesel: ?

— Sectorul nostru a realizat ¡J 
în luna aceasta un randament ) 
de 1,313 tone pe post. In aceas- 
tă lună, am obtinut o creștere c 
a randamentelor cu 12 la șută. J 
Dacă -vom continua tot așa, și ? 
vor face la fel și sectoarele ce- ț 
lelalte. n-ar fi exclus să vedem £ 
urcînd spre mină un autobus \ 
nou. Ai fi mîndru tovarășe Tu- \ 
caciuc cu așa roade la inițiali- <■ 
va brigăzii dumitale, nu-i așa ? x

Minerul rîse satisfăcut apoi, Î 
strîngînd mîna tînărului ingi- < 
ner, adăugă : \

— Om face randamente și ț 
mai mari tovaf’ășe inginer că a- s 
cum avem fronturi bune, ortaci $ 
buni, conducere bună. Spre a- ’ 
ceasta ne îndeamnă partidul și S 
noi vom răspunde cu fapte Ia ) 
îndemnul lui. £

L1CIU LUCIA S

secțiilor întreprinderii, la colec
tarea fierului vechi și altele.

In cinstea zilei de 23 August 
tinerii filaturiști s-au angajat sa 
colecteze 2 vagoane de fier vechi. 
Acest angajament a fost deja de
pășit. Tinerii au colectat pînă a- 
cum 3 vagoane de fier vechi

De la începutul anului ținerii 
de la Filatura Lupeni au efec
tuat peste 6.000 ore de muncă 
voluntară, realizînd economii 
valoare de mai bine de 
lei.

însuflețiți de recentele 
ale partidului cu privire 
carea nive’ului de trai al 
muncesc tinerii filaturiști
tărîți să-și intensifice și mai mult 
acțiunile de folos obștesc.

în
90.000

hotărîri 
la ridi- 
celor ce 
sínt ho-

SILV1AN MATEI
corespondent

O carte scrisă cu pasiunea a- 
devărului, cu căldura umanis
mului socialist. O carte a erois
mului unui brav fiu al clasei 
muncitoare.

Intr-un stil simplu, direct. In 
care fiecare cnvînt exprimă în
țelegere și emoție, este redată 
viața scurtă, dar bogată în con
ținut, a eroului utecist Constan
tin Godeanu.

In anii cînd umbra neagră a 
fascismului se ridica amenință
toare deasupra țării, C. Godeanu, 
alături de alți luptători, răspîn- 
dea ci-’<‘î’t"l partidului, din ca
re sorbea învățătură, înflăcăra
re, putere de luptă.

Dar într-o noapte a fost în
hățat. Nici o. tortură însăj nici o 
suferință nu l-au putut frînge. 
Peregrinările sale prin închi
sori iau sfirșit numai odată cu 
eliberarea tării noastre.

Inrolindu-se alături de pandu
rii diviziei „Tudor Vladimirescu“ 
pleacă pe frontul antifascist, un
de cade ca un viteaz, răpus de 
gloanțe.

„Zborul șoimului“ este o carte 
despre un tînăr care a învățat 
să zboare spre comunism

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

Tinerii mineri colectează fier vechi
Utemiștii de la sectorul II al 

minei Petrila și-au luat angaja
mentul. într-o recentă adunare 
generală U.T.M. unde au discu
tat despre hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a. c., să întreprindă acțiuni de 
folos obștesc 
lui pentru 
vechi.

In ziua de

în cadrul sectoru- 
colectarea fierului

trecut la înfăptuirea angajamen
tului luat. Au efectuat 210 ore 
de muncă voluntară, colectînd o 
cantitate de 6.000 kg. fier vechi.

In fruntea acestei acțiuni s-ar. 
situat tinerii Totolan Fică, 
liște Mihai, Otet Grigore, 
Vuzdugan Gheorghe, Coniea 
tru, Raioa Roman și alții.

1EDERAN 1OS1F 
corespondent

Sâ- 
ing.
Pe

2 august tinerii au
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DIN tVtNINtNTTU EXTERNE IA ORDINEA 711 El
ECOURI LA SCHIMBUL DE VIZITE

INTRE N. S. HRUȘCIOV Șl D.
U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Președintele conducerii Filialei 
din Leningrad a Societății pen
tru răspîndirea cunoștințelor po
litice și științifice din R.S.F.S.R., 
Mitrofan Zverev. membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a declarat că nu e- 
xistă nici o îndoială asupra fap
tului că schimbul de vizite între 
conducătorii unor state cum sînt 
U.R.S.S. și S.U.A. va avea o in
fluentă favorabilă asupra situa
ției politice externe și va duce 
la slăbirea încordării interna
ționale.

Putem crede de asemenea, a 
spus M. Zverev, că aceste vizite 
vor contribui la extinderea le
găturilor științifice și culturale 
între cele două state, legături 
care sînt deosebit de necesare 
astăzi în epoca celor mai mari 
realizări științifice.

Oamenii sovietici salută pe 
toate căile acordul realizat în 
ceea ce privește schimbul de vi
zite. In întreprinderi și institu
ții, pe străzi sau în metrou, în 
autobuse si în cercuri familiare 
sînt discutate apropiatele întîl- 
niri. Și pretutindeni oamenii 
muncii sovietici își exprimă, a- 
dînca convingere că întîlnirea 
dintre Hrusciov și Eisenhower 
va fi rodinica.

S.U.A.

NEW YORK 7 (Agerpres).
La 6 august, toate ziarele ca

re apar la New York au publi
cat sub titluri mari știrea cu 
privire la conferința de presă a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș^ 
ciov. Apropiata vizită a lui N. S. 
Hrusciov în Statele Unite și vi
zita de răspuns a lui D. Eisen
hower în Uniunea Sovietică con
tinuă să rămînă tema principală 
dezbătută în paginile presei a- 
mericane. Știrile publicate de 
ziare dovedesc că marea majo
ritate a americanilor aprobă a- 
propiatul schimb de vizite.

„New York Herald Tribune"
--- o--- »

Un nou eșec 
la Cop Cnpnveral
CAP CANAVERAL 7 (Ager

pres).
La 6 august marina S.U.A. a 

lansat la centrul de experimen
tare de la Cap Canaveral o ra
chetă teleghidată Polaris. Deși 
lansarea ; :esfășurf t în con- 
dîțiuni normale, la 60 de secun
de după separarea celei de a 
doua trepte de prima, racheta 
s-a prăbușit în mare. Agenția 
United Press Internațional care 
transmite știrea adaugă că „nu ( 
s-a putut da o explicație a com
portării ciudate a acestei ra
chete“.

-----O-----  ...

„Jos mîinile
de pe Cuba“

MEXIGO 7 (Agerpres)
Partidul comunist și partidul 

muncitorilor și țăranilor din Mexi- 
co au dat publicității o declarație 
comună în care condamnă campa
nia dezlăntuiîă în presa burgheză 
din străinătate și din Mexico îm
potriva noului reg'm din Cuba.

Tot ceea ce se întreprinde în 
prezent împotriva primului minis
tru Fidel Gastro și împotriva re
voluției din Cuba, se spune în de
clarație, nu constituie altceva de- 
cît o întruchipare a politicii Sta
telor Unite orientate împotriva ce
rințelor popoarelor.

In încheiere cele două partide 
cer: „Jos mîinile de pe Cuba“. 
Lupta pentru independența Cu
bei este o luptă pentru apărarea 
drepturilor popoarelor de pe con
tinentul american. 

publică articolul lui Gallup, di
rectorul Institutului american 
pentru sondarea opiniei publice 
în care se spune: „Cînd preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, va 
păși pe pămîntul american acesta 
va fi un eveniment care mult 
timp va fi salutat de opinia pu
blică americană“.

După cum transmite agenția 
United Press Internațional, fos
tul președinte al S.U.A., Hoo- 
wer, a declarat că după părerea 
sa președintele Eisenhower „a 
procedat foarte înțelept“, hotă- 
rînd să facă un schimb de vizite 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov.

Presa relatează despre noile 
invitații făcute lui N. S. Hruș
ciov de a vizita diferite locuri 
din Statele Unite în timpul a- 
propiatei sale călătorii prin ta
ră. „New York Times“ publică 
o corespondentă intitulată : „In
vitațiile făcute premierului so
vietic din partea unor orașe și 
grupuri de cetățeni continuă să 
se înmulțească“.

Subliniind că „reprezentanții 
cercurilor de afaceri din S.U.A. 
din numeroase domenii de acti
vitate insistă asupra unor rela
ții comerciale mai strînse cu 
Rusia“, ziarul „Journal of Co- 
mmerce“ își exprimă speranța 
că schimbul de vizite va servi 
cauzei înlăturării obstacolelor 
care împiedică dezvoltarea co
merțului dintre S.U.A. și U.R.S.S.

ANGLIA

LONDRA 7 (Agerpres).
Conferința de presă a lui N. S. 

Hrușciov a fost primită cu apro-
O----------------

Intensificarea luptelor insurecționale 
în Nicaragua

’ ■< A -i. ««S: -

MANAGUA 7 (Agerpres)
Corespondențele ziarului „New 

York Herald Tribune“ oglindesc o 
recrudescență a luptelor insurec
ționale din Nicaragua. Semnalul 
a fost dat de răscoala, antiguver
namentală a studenților din ora
șul universitar Leon care a izbuc
nit la 28 iulie cu prilejul come
morării unor studenți asasinați de 
militarii gărzii naționale în ur
mă cu cîteva zile. Răsculații au 
atacat sediile poliției secrete a 
dictatorului Scmoza și au incen
diat o clădire.

In zilele următoare, grupurile 
de insurgenți care acționează în 
munți au atacat forțele guverna
mentale în cîteva regiuni din ța
ră. Un comunicat al statului ma
jor al forțelor insurecționale 
transmis de posturile clandestine 
anunță lupte pe malurile lacului 
Nicaragua, unde garda națională

In Spania se intensifică represiunile 
împotriva elementelor progresiste

PARIS 7 (Agerpres).
Ziarul „Liberation“ anunță că 

Comitetul național pentru apăra
rea victimelor fascismului a dat 
publicității o declarație în care 
arată că în ultimele luni în Spa
nia franchistă s-au intensificat 
din nou represiunile împotriva 
elementelor progresiste. La 13 
iunie la Madrid au fost arestați

- - - - - - - - - - - o- - - - - - - - - - - -
Scriitorul suedez A. Lundkwist se pronunță 
împotriva sentinței în procesul lui Glezos
BERLIN 7 (Agerpres)
Cunoscutul scriitor suedez Ar- 

thur Lundkwist a declarat că 
procesul intentat lui Manolis Gle- 
zos și sentința pronunțată îma 
potriva lui reprezintă un act arbi
trar din partea cercurilor guver
nante din Grecia.

Intr-un interviu acordat cores
pondentului din Sto< holm al a- 
genției ADN, A. Lundkwist a sub
liniat că la început a existat evi
dent intenția de a se pronunța 
împotriva lui Manolis Glezos 
sentința de condamnare la moar
te. Vasta campanie internaționa-

EISENHOWER
bare și a stîrnit un interes șt 
mai mare în Anglia față de a- 
propiata întîlnire a șefilor gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A. Ști
rea cu privire la conferința de 
presă a lui N. S. Hrușciov a 
fost transmisă imediat de postu
rile de radio si televiziune și a 
fost publicată în edițiile ziarelor 
de seară.

Majoritatea ziarelor scot în e- 
videntă cu satisfacție spiritul de 
prietenie de care șînt pătrunse 
răspunsurile președintelui Con
siliului de Miniștri, N. S. Hruș
ciov. la întrebările coresponden
ților. Expriinîndu-și aprobarea 
în legătură cu declarațiile lui 
N. S. Hrușciov, ziarul „Daily 
Skatch" scrie în articolul său 
redacțional că dacă tratativele 
de la Washington se vor dtesfă- 
șura în același spirit, ele aul 
șansă reală de succes. Ziarul re
produce următoarea declarație a 
lui N. S. Hrușciov : ..Consider că 
oamenii de stat pot să vorbeas
că numai într-un limbaj ratio
nal, prietenesc pentru a înțele
ge interesele păcii“.

ITALIA

ROMA 7 (Agerpres).
Presa italiană acordă o deo

sebită atenție conferinței de pre
să a lui N. S. Hrușciov de Ia 
Kremlin. Ziarul „l’Unita“ pu
blică pe prima pagină sub un 
titlu uriaș corespondenta cu pri
vire la conferința de presă ș8 
subliniază în mod deosebit de
clarația lui N. S. Hrușciov, că 
acesta merge în S.U.A. cu sco- 
pul de a întări pacea mondială 
și că Uniunea Sovietică dorește 
să întrețină relații prietenești 
cu toate țările.

a înregistrat pierderi și a lăsat 
mari cantități de arme pe teren. 
Cu toată cenzura severă, cores
pondenții au fost informați des
pre ciocniri de amploare în depar
tamentul Rivas în sud și în de
partamentul Chinandega în nor
dul țării. G confirmarea acestor 
știri este faptul că guvernul a 
trimis de urgență întăriri în 

ambele departamente.
In ultima vreme s-au înregis

trat și o serie de răscoale țără
nești. Agenția Prensa Latina re
latează că în districtul Leon, la 
50 km. de capitală, mai multe 
sute de țărani care au fost izgo
niți de pe pămînturile lor de mo
șieri și administratorii unor între
prinderi1 americane au atacat o 
fabrică de zahăr distrugînd-o. In 
țară a fost din nou decretată sta
re de asediu. •

500 de antifasciști, printre careJ- 
Simon Sanches Montero, mem
bru al biroului politic al Parti
dului Comunist din Spania.

Comitetul cere tuturor france
zilor să trimită ambasadei Spa
niei la Paris si ministrului de 
justiție de la Madrid telegrame 
de protest împotriva represiuni
lor din Spania.

Iă de piotest împotriva acestui 
proces na a permis însă ca aceas
tă intenție să se realizeze.

A. Lundkwist s-a pronunțat 
pentru crearea unui organ inter
național care să aibă drept sar
cină mobilizarea opiniei publice 
mondiale la lupta împotriva unor 
astfel de samavolnicii împotriva 
unor oameni cinstiți.

In zilele noastre, a declarat 
scriitorul suedez, mii de patrioți 
din Algeria, Spania și Africa au 
aceeași soartă. Manolis Glezos 
este un exemplu. Cer libertatea 
lui Manolis Glezos. ■

PMI tailiilui Hiai al Pitii imianiia giamiioi 
Imi de a efetlua ewiltiie atomice in Salua

PARIS 7 (Agerpres).
Secretariatul Consiliului Mon

dial al Păcii a dat publicității 
la 6 august o declarație în le
gătură cu planurile guvernului 
francez de a efectua experiențe 
cu arma nucleară în Sahara. O- 
pinia publică mondială, se spu
ne în declarație, constată cu in
dignare că deși opinia publică 
mondială cere ca reprezentanții 
celor trei mari puteri, întruniți 
la Geneva, să cadă de acord a- 
supra încetării experiențelor cu 
arma nucleară, guvernul francez 
intenționează să efectueze astfel 
de experiențe în Sahara.

U.R.S.S. — una dintre cele mai mari 
puteri comerciale ale lumii

KABUL 7 fAgerpres) — TASS 
anunță:

Cunoscutul economist din Af
ganistan, Muhammed Sadik Far
hang a publicat în ziarul „Slah“ 
un amplu articol în care anali- 
zînd comerțul exterior al Uniunii 
Sovietice și perspectivele dezvol
tării sale caracterizează Uniunea 
Sovietică, ca pe una dintre cele 
mai mari puteri comerciale ale 
lumii.

El apreciază ca deosebit de 
pozitive relațiile comerciale cu 
țările slab dezvoltate. Referin- 
¿u-se la recenta propunere a 
Uniunii Sovietice de a acorda un 
credit Indiei pentru eonstrueți: in
dustriale în cadrul celui de-al 
treilea plan cincinal al Indiei, 
Farhang declară că acest credit 
exprimă creșterea fermă a puterii 
comerciale a U.R.S.S. Referindu-se 
la transformările fundamentale 
care au avut loc în economia so
vietică și îndeosebi în comerțul 
exterior sovietic, Farhang subli
niază că Uniunea Sovietică ocu
pă primul loc în ceea ce priveș
te exportul de mașini pentru in
dustrie. Aceste transformări sub
liniază Farhang au pregătit un

Strauss se pronunță din nou în favoarea 
înarmării atomice a
HAMBURG 7 (Agerpres).
Publicația vest-germană „Die 

Welt“ care apare la Hamburg 
reproduce o declarație a minis
trului de război de la Bonn, 
Strauss, care se pronunță din 
nou în favoarea înarmării ato
mice a noului Wehrmacht. 
Strauss subliniază că, după pă
rerea sa înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale este „in
dispensabilă“ pentru a permite 
Bonnului să cîștige „suficientă 
greutate“ în cadrul alianțelor 
militare. Reluînd de altfel „ar-

PROGRAM DE RADIO
9 august

PROGRAMUL I. 7,15 Concert 
de dimineață, 8,30 Ghid muzi
cal, 9,00 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,00 Muzică, 10,50 
Din çele mai cunoscute opereta, 
12,15 Muzică ușoară, 13,10 De 
toate pentru toți, ’ 14,00 Concert 
de muzică populară romînească, 
14,45 Muzică ușoară romîneas
că, 16,10 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească par- 
ticipanți la festivalurile mondia
le ale tineretului. 16,40 Concert 
de muzică ușoară, 18,00 Muzică 
populară romînească, 18,30 Con
cert de estradă, 19,35 Maeștrii 
cîntecului popular romînesc, 20,00 
Teatru la microfon : Studioul ac
torului amator prezintă „Casa 
din livadă“. Adaptare radiofoni
că după piesa lui Mihai Joldea, 
21,10 Muzică populară romîneas
că, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,00 Răsună cîntecul și jo
cul pe meleagurile patriei, 8,00 
Muzică ușoară, 8,50 Din muzica 
popoarelor, 10,00 Concert dis
tractiv, 10,50 Concert simfonic, 
12,15 Frumoasă-i viata de mi
neri — emisiune de cîntece și 
versuri, 13,15 Orchestre și so
liști de muzică populară romî
nească, 14,30 La microfon : Sa-

Aceste proiecte, se spune în 
continuare în declarație, sînt a 
adevărată provocare la adresa 
popoarelor din Africa și lumea 
întreagă.

Dacă aceste experiențe vor fi 
efectuate, ele vor primejdui în 
mod serios sănătatea populației 
din Sahara și din alte regiuni 
ale Africii. Aceste experiențe 
trebuie considerate de asemenea 
ca o încercare die a intimida po
poarele africane care au parti
cipat la puternica mișcare împo
triva colonialismului, pentru in
dependență națională și pace.

teren favorabil dezvoltării comer
țului Uniunii Sovietice cu țările 
slab dezvoltate din Asia, Africa 
și America de sud. In urma aces
tui fapt pentru țările slab dezvol
tate s-a creat o conjunctură mai 
favorabilă pe piața mondială. Au
torul subliniază condițiile extrem 
de avantajoase în care U.R.S.S. 
acordă împrumuturi și credite al
tor țări. Uniunea Sovietică arată 
Farhang acordă credite pentru 
construirea de întreprinderi indus
triale cu o dobîndă medie anur' 
de 2—2,5 la sută în timp ce a 
țări ca S.U.A. și Germania occi
dentală acordă credite cu dobîn
dă anuală de 5—6 la sută.

Autorul atrage de asemenea a- 
tenția asupra condițiilor avanta
joase ale comerțului cu Uniunea 
Sovietică. Aceasta vinde mărfuri
le sale nu numai contra numerar 
dar și în schimbul materiilor pri
me tradiționale ale țărilor respec
tive. U.R.S.S. nu insistă ca măr
furile sale să fie plătite cu aur 
sau valută. Acest lucru, con
chide autorul, dă stabilitate ope
rațiunilor comerciale și de aseme
nea situației pe piață.

noului wehrmacht
gumentele“ propagandei agr< 
ve atlantice, potrivit cărora Gvi- 
mania federală trebuie să joace 
un rol important în eventualita
tea unui război mondial. Strauss 
și-a exprimat de asemenea pă
rerea că generalii vest-germanî 
ar trebui să aibe „dreptul in mă
sură egală de folosire a forțelor 
de luptă atomice“ aflate pe te
ritoriul R. F. Germane, cerînd 
cu alte cuvinte extinderea auto
rității militarilor vest-germani și 
asupra armelor americane de a- 
cest fel.

tira și umorul, 15,30 Cîntece de 
nuntă și jocuri populare romî- 
nești, 16,15 Arii celebre din o- 
pere, 16,45 Vorbește Moscova 1 
18,00 Muzică imprimată pe dis
curi „Electrecord“, 19,15 Muzică 
ușoară, 20,05 Program pentru 
iubitorii de romanțe, 20,35 Mu
zică de dans.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Fata din Kiev; AL. SA- 
HIA: Ivan cel Groaznic; LO- 
NEA : Tereze Raquen; PE- 
TRILA : Steaguri pe turnuri; 
ANINOASA : Favoritul 13; VUL- 
CAN : Steaguri pe turnuri; BAR- 
BĂTENI : Casa în care locuiesc; 
URICANI : Edes Anna.
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LOTO CENTRAL
La tragerea de ieri au ieșit 

cîștigătoare următoarele numere:
3, 50, 79, 66, 54, 33, 28, 57, 85. 
Premiul general pe țară este 

de 994.427 lei.
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