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MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul co
municat cu privire la lansarea 
în Uniunea Sovietică a unei! ra
chete cosmice în direcția Lunii. 

■ 46 cadrul programului de cer
cetări asupra spațiului cosmic 
ri al pregătirilor pentru zboru- 

cifo ntentanetare, la 12 septem- 
brie MM. to Uniunea Sovietică 
iHoaf lansată cu succes pentru 
a doua oară o rachetă cosmică.

Radieta a fost lansată în ve
derea studierii spațiului cosmic 
în cursul zboruîtri în direcția 
Lunii.

Lansarea a fost efectuată cu 
ajutorul unei rachete în mai mul
te trepte.

, Ultima treaptă a rachetei de
pășind cea de a doua viteză cos
mică — 11,2 km. pe secundă se 
deplasează în direcția Lunii.

La 12 septembrie ora 15, ora 
Moscovei, radieta cosmică sovie
tică se îndepărtase de Pămînt cu 
78.500 km., aiflîndu-se deasupra 
unui punct situat Ia nord de in
sula Noua Guinee. *

? Ultima treaptă a rachetei cos-
* mice este o rachetă teleghidată 
cu o greutate de 1.511 kg. (fără 
combustibil). Ea poartă un con-

* tainer cu aparataj științific și 
radiotehnic. Containerul, care are 
o formă sferică, este etanșeizat 
și umplut cu un gaz. El este pre- • 
văzut cu un sistem de reglare 
automată a regimului termic.

După plasarea pe orbită, con
tainerul cu aparâtajul științific 
de măsurat a fost desprins de 
ultima treaptă a rachetei.

Cu ajutorul celei de a doua 
rachete cosmice sovietice urmea- 

j ză să fie efectuate: studierea 
dmpului magnetic terestru și a 
timpului magnetic lunar; studie
rea zonelor de radiație în jurul 
pttmintului; studierea intensității 

' și a variației intensității radiației 
cosmice; studierea nucleelor grele

* din radiația cosmică; studierea 
'gazului conținut în materia inter

planetară; studierea particulelor 
meteorice.

Greutatea totală a aparataju- 
lui științific și de măsurat îm
preună cu sursele de alimentare 
și containerul este de 390,2 kg.

Pentru transmiterea pe pă- 
mînt a tuturor informațiilor ști
ințifice, pentru măsurarea para
metrilor mișcării și controlul a-

* supra zborului rachetei, pe bor
dul ei aiu fost Instalate: un post 

Ide radioemisie care lucrează pe
două frecvențe 20,003 MHZ și 
19,997 MHZ.
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Măsuri pentru 
îmbunătățirea difuzării 

presei
La Lbnea, comitetul de partid 

- al minei a luat o serie de mă- 
• suri eficiente pentru îmbunătă

țirea difuzării presei. In gara 
mitiț— loc pe unde trec mulți 
mineri care lucrează la cele trei 
gMirî <te mină, a fost amenajat 

presei, 
recru- 

minele 
la mi- 
chioșc,

uft chioșc de difuzare a 
Iri același timp au fost 
tați difuzori voluntari la 
Cimpa I și II, precum și 
na Jieț. De aici, de 
coletele zde ziare vor 
cele trei mine, unde 
părțite celor abonați 
rii voluntari. Cei care vor dori, 

. își vor putea lua ziarele abona
te chiar de la chioșc.

Măsurile luate vor duce cu 
siguranță la îmbunătățirea sub
stanțială a difuzării presei în 
rîndul minerilor și muncitorilor 
de la exploatarea minieră Lo
nea.

la
fi duse la 
vor fi îm- 
de dtifuzo-

J í í C ■ ■■ ' .'

Proletari din toate țările, urâți-ităU k
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Postul de radioemisie emite 
semnale sub formă de impulsii 
telegrafice cu o durată cuprinsă 
între 0,8 și 1,5 sec., funcționînd 
în așa fel incit în cursul pau
zelor emisiunea pe prima frec
vență de 20,003 MHZ să fie 
transmise impulsuri pe a doua 
frecvență 19,997 MHZ; un post 
de radioetnisie care funcționea
ză pe frecvențele 19,993 MHZ și 
39,986 MHZ.

Semnalele radioemițătoruluî 
sint date sub formă de Impulsuri 
avînd o durată variabilă, cuprin
să între 0,2 și 0,8 secunde. Frec
vența de repetare a impulsurilor 
este de unu plus minus, 0,15 
HZ; un apart de radioemisie ca
re funcționează pe frecvența de 
183,6 MHZ.

Pe bordul rachetei cosmice e- 
xistă fanioane cu stema Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste și cu inscripția „Septembrie 
1959“.

Pentru observarea vizuală a 
rachetei cosmice, pe bordul ei a 
fost montat un aparataj special 
pentru formarea unui nor de so
diu, o cometă artificială. Come
ta artificială se va forma la 12 
septembrie ora 21,39 de minute 
și 42 secunde ora Moscovei. Ea 
va putea fi observată in conste
lația Vărsătorului aproximativ 
pe o linie care leagă stelele Alfa 
din constelația Vulturului și Alfa 
din constelația Peștelui Austral. 
Coordonatele ecuatoriale ale co
metei artificiale vor fi: ascen-

*

Amatorii 
întîlnirea

Alba Iu-

lei. Bateria 
locomotivă

— Da, atita co- 
Ista un element:

7UU 
de 
subterană pe care au recondițio
nat-o numără 48 elemenți, iară 
să mai punem la socoteală 10 
elemenți de rezervă cu care să 
înlocuim pe cei care se pot de
fecta pe parcurs. Total economie : 
33.600 leif

Cuvintele acestea erau rosti
te de electricianul comunist Tc- 
caci [oan. secretarul organizației 
de bază de la sectorul l al mi
nei Lonea. 33.600 lei economie 
adusă sectorului prin recondițio- 
narea unei singure baterii de lo- 
comâtivă. Omul acesta mic dc 
statură, dar plin de neastîmpăr, 
vorbea ca despre faptele cele mai 
obișnuite, dar dacă iei lucrurile 
mai din amănunt, în spatele a-
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cestei cifre găsești multă iniția
tivă, pasiune, o puternică hotă- 
rîre de a duce la îndeplinire sar. 
cintle puse de partid.-

Povestea noii baterii, căci ha
tería de locomotivă ' recondiționa
tă e ca și nouă, poate fi începu
tă pornind de lă două fapte. Se 
poate vorbi, bunăoară, de. anga
jamentul colectivului minei Lo 
nea ca răspuns la măsurile lua
te de partid, pentru creșterea

í J
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siunea dreaptă 20 ore 41 minute, 
iar declinați a minus 7,2 grade.

Cometa artificială poate .fi ob
servată și fotografiată cu mij
loace optice (cu filtre optice, ca
re separă linia spectrală asodiu- 
Ibi) de pe teritoriul Asiei Cen
trale, Caucazului, Ucrainei, Bie- 
lorusiei, părții centrale a terito
riului european al U.R.S.S., pre
cum și al Europei, Africii, țări
lor Orientului Apropiat, Indiei, 
și părții de vest a Chinei.

Toate aparatele de radioemi- 
sie montate pe bordul rachetei 
cosmice funcționează normal. 
Stațiuni radiotehnice recepționea-

(Continuare în pag. 4-a)

In patru z&e 
trei apartamente
Irinoiu Gheorghe și tooară-, 

șii săi de muncă jormeițzî unS. 
din brigăzile de constructori 
de pe șantierul noului cartier 
de locuințe de la Livezeni care 
ridică blocuri din beton ușor, 
monolit turnat în cofraje me
talice. Brigada a învățat să 
muncească cu spor și astăzi 
ea construiește, la fiecare patru 
zile, cite trei apartamente:

lată-l în clișeul nostru, sus; 
deasupra cofrațelor, pe briga
dierul Irinoiu Gheorghe, hicrînd 
la turnarea betonului.

bunăstării poporului, de a reali
za în acest an o economie la 
prețul de cost în valoare. de 2 
milioane lei. Tot atît de bine sc 
poate porni însă și de la uri fapt 
petrecut acum 6 ani: o baterie 
de locomotivă, uzată, a fost a- 
runcața la fier vechi. Organiza
ția de bază a 
chemat colectivul 
sectorului să des
copere rezerve 
interne, să le va
lorifice pentru a 
realiza cit mai multe economii, 
in calitate de comunist, de se
cretar al organizației de bază,

■ tov.- Tocaci loan a ținut să fie 
exemplu șt în această .privință.

« In sector de multă . vreme se 
simțea lipsa unor baterii nece
sare locomotivelor electrice care 
fac transporturile subterane. O 
asemenea baterie epstă. zeci de 
mii de lei. Tovarășul Tocaci și-a 
pus o întrebare: oare nu s-ar pu
tea recondiționa bateriile spre a 
putea fi folosite ? • '

Pînă acum în Valea Jiului a-
■ semenea recondițion&ri -rm -s-au 
făcut. Nu există o experiență în

■ Au țiecut 
ani de atunci.
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In

tr-o luptă inega
lă, vitejii pompieri 
de la Dealul Spirii, comandați de 
căpitanul Zăgănescu Paul, au în- 
frînt oastea turcească, care in 
ziua de 13 septembrie 1848 inva
dase străzile Bucureștiului.

Ostașii și ofițerii lui Zăgănes- 
cu (astăîi colonel post mortem) 
în inimile cărora clocotea ura îm
potriva puhoiului otoman, s-au. a- 
coperit de glorie în lupta pentru 
libertatea patriei.

Dar ducă fapta de eroism a 
vitejilor pompieri de la Dealul 
Spirii s-a bucurat de aprobarea 
unanimă a poporului romín și a 
cercurilor progresiste din străină
tate, boierimea de pe atunci i-a 
persecutat pe eroi, destituind din 
funcție chiar pe comandantul pom
pierilor. Abia mai tîrziu domni
torul Alexandru Ion Cuza a a- 
preciat just fapta eroică a pom
pierilor din 13 septembrie 1848, 
acordînd ostașilor răniți în aceas
tă luptă cîie o pensie pe toată 
viața precum și o panglică trico
loră cu medalia „13 septembrie“ 
tuturor acelora care au participat 
la lupta eroică.

In anii ce au urmat guvernele 
reacționare au călcat în picioare 
tradiția de la 13 septembrie, uni
tățile de pompieri fiind folosite 
ca instrument de apărare a inte
reselor odiosului regim burghezo- 
moșieresc.

In anul 1953, ca un semn de 
omagiu adus eroilor de la Dealul 
Spirii, regimul nostru democrat- 
popular a consacrat ziua de 13 
septembrie drept sărbătoare a Zi
lei pompierilor din R.P.R. De a- 
tunci, în fiecare an, la 13 septem
brie, unitățile noastre militare de 
pompieri, precum și formațiunile 
P.C.I. civile, raportează partidu
lui și guvernului succesele lor 
în misiunea de mare răspundere 
ce li s-a încredințat.

In regimul nostru democrat- 
popular, unitățile de pompieri 
sínt puse în slujba maselor largi 
populare. Éle au fost dotat« cu 
utilaj modern de stins incendiile. 
In locul turnurilor de observare 
cum ere cel de 1$ Colțea din 
București, astăzi anunțurile de 
incendiu se fac prin avertizoare 
automate, jarț legătura cu incen- ! 
difié se realizează prin stațiile de 
radio.

Ga o grijă a regimului nostru 
democrat-popular pentru bazinul 

"carbonifer Valea Jiului, în anul 
1954 a luat ființă în Petroșani 
unitatea militară de pompieri ce 
apără .avutul poporului de furia 
flăcărilor. De atunci încoace în1 
Vhlea Jiului toate incendiile care 
au izbucnit au fost localizate și 
lichidate în minimum de timp, 
saivînd astfel însemnate valori 
materiale de la pericolul incen
diilor.

In paginile Cărții de onoare a 
unității militare de pază contra

Căpiteft BORU STAICU
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această direcție. Elemenții de 
fero-nlchel ai bateriei nu mai pu
teau ți folosiți din cauză că pe 
fundul cutiei fiecăruia se depuse
se un strat gros de nămol pietri
ficat. După multă chibzuială tov. 
Tocaci împreună cu electricienii 
Knebel Erancisc și Gușatu Va

sile , au stabilit 
cum trebuie pro
cedat Trebuia
deschis fundul 
cutiei fiecărui e- 
lement, ope.rație 

migăloasă și obositoare făcută 
exclusiv prin pilire astfel ca ele
mentul să nu se' deformeze, iar 
capacul să poată fi lipit la loc, 
prin sudare. După deschidere, e- 
lemenții trebuiau fierți două-trei 

- zile în apă pentru dizolvarea să
rurilor, a nămolului, pentru cu
rățire. Apoi, din nou o spălare 
cu apă réce cu presidne, și nu- 

■ mai după aceea se putea trece la 
controlul polilor, la verificări 
spre a se vedea dacă au sau nu 
corp sau întreruperi. Numai du
pă aceea <se- putea trece ta 'suda
rea fundurilor, la umplerea cu 
soluție și la așezarea demenților

R. >. ».
incendiilor din 
PeCrvșatii, au ră
mas înscrise pen
tru totdeauna nu

mele caporalului în termen Ră- 
duță Paul, al soldatului fruntaș; 
Olteanu Florea, al soldatului frun- 
taș Nicoară loan care au dovedit 
eroism în îndeplinirea sarcinile 
de serviciu.

Militari cum sînt sergentul Gri- 
goroiu Marin, somatul Bălașa, 
soldatul Aldea, caporalul Dragam 
caporalul Soci amu Manadache, 
caporalul Ciobanu loaa, aduc cins
te prin activitatea lor unității dm 
care fac parte.

■Vorbind despre activitatea for
mațiilor civile de pază contra in
cendiilor din Valea Jiului privind 
prevenirea incendiilor, se pot e- 
videnția în mod deosebit cele de 
la minele Lonea, Vulcan, Uri- 
cani și altele. Formațiile de pază 
contra incendiilor din Lupeni au 
acționat cu maximum de rapidi
tate în localizarea, și stingerea 
unor incendii ce au izbucnit în 
sectorul lor de intervenție.

La concursurile ce au avut loc 
între formațiile de pază contra 
incendiilor organizate în cinstea 
zilei de 13 septembrie, s-au e- 
vidențiat în mod deosebit cele 
de Ia minele Lupeni, Vulcan, 
PetrHa și Lonea.

Anul acesta, în bazinul nostru 
carbonifer, că și în întreaga țară, 
sărbătorim ziua de 13 septembrie, 
Ziua pompierilor din R.P.R. cu 
noi realizări. Unitatea militară 
P.C.I. precum și formațiile' de 
pază contra incendiilor civile sînt 
gaia și pe mai departe să inter
vină cu maramum de rapiditate 
pentru a înăbuși orice incendiu 
care ar izbucni în raionul nostru.

I
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PETROȘANI : ora 11, pe sta
dionul Jiul are loc întîlnirea de 
handbal din cadrul campionatu
lui categoriei B între Știința Pe
troșani și Flamura Roșie Agni
ta; ora 9: Asociația sportivă 
Voința organizează la poligonul 
Utilajul un concurs de tir.

LUPENI : ora 14,30, pe sta
dionul Minerul are loc meciul dle 
fotbal dintre Minerul și Parîn- 
gul Lonea (juniori); ora' 16,30; 

• întîlnirea din cadrul campiona
tului categoriei A de fotbal din
tre Minerul și Rapid București. 
Incepînd de la orele 8,30 pe a- 
rena de popice a Filaturii Lu
peni, se desfășoară întîlnirea po
picarilor de la Voința 
lia și Viscoza Lupeni.

VULCAN : ora 10 : 
de box pot asista la 

dintre pugiliștii asociațiilor spor
tive Minerul Vulcan și Minerul 

‘ Lupeni, în sala Clubului minier 
I. C. Frimu.

i lemenți de rezervă. Toată opera- ț

baterie, ț 
Muncă multă ) 
r tovarășul

1 ocaci și tovarășii săi n-au dat I 
înapoi. Intr-o săptă'mînă ei au I 
recondiționat 48 de elemenți ne- J 
cesari unei baterii pentru o loco- S 
motivă de 4 tone plus încă 10 e- >

ția a.fost gata într-o săptămînă, J 
■, timp în care trei oameni harnici l 

au adus minei o economie de \ 
1 peste 30.000 lei. t

* ț
Dacă ai fi trecut mai acum cî-„ 1 

teva zile pe la mina Cimpa I, j 
puteai vedea la stația de tncir- J 

i care o baterie grea, pentru lo- < 
compțivă de 4 tone. Strălucea ca | 
una houă. In jurul ei comunistul ț 
1 ocacl se sfătuia cu tovarășii săi 1 
de muncă, punînd la cale ceea Ș 
ce au de făcut pentru a mai re- j 
condiționa încă o baterie de lo- ț 
comotivă. >

Aeum, dacă ai trece pe la \ 
i Cimpa l, s-ar putea să nu mai ț 
găsești bateria la stația de în- f 
.-Urcare. Ai întilni^o poate, unde- S 

, va pe galerii, pe o locomotivă de < 
tor» ce . poartă spre puț trenuri ț 

uuțgf- He văgofiete cu cărbune. f



STEAGUL ROȘU

La căminul cultural
din Iscroni

din cadrul 
culturel din 
pun zi de

Concertul FilarmoiscH de Stat 
„George Ebeseu” la Petroșani 

t In cei 15 ani de li» eliberare, 
muzica a cunoscut o dezvoltare 
nemaiînțîlnită în patria noastră. 
Caracteristica ei de bază a de
venit faptul că această artă nu 
mai este apanajul unei caște 
privilegiate, ci un bun comun 
al maselor largi de oameni ai 
muncii, Tocmai ștrînsa legătură 
dintre muzicieni, marile forma
ții muzicale și masele populare 
a duș Ja relevarea de noi talen
te de seamă, care, avînd condi
ții excelente dle dezvoltare și a- 
firmare, reeditează astăzi tredi- 
tiifei deosebit de bogate ale mu
zicii romînești. Succesele obți
nute peste hotare de muzicieni 
romîni ca Valentin Silvestri, 
George Georgescu, Ion Voicu, 
Vladimir, Orlov. Valentin Gheor- 
ghiu și alții demonstrează lim
pede dezvoltarea creației muzi
cale în patria noastră- Pretutin
deni, pe cele cinci continente, 
auditoriul de diferite naționali
tăți a avut prilejul să cunoască 
și pe această cale o frîntură din 
viața noii Romînii populare.

Colectivul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu" din Bu
curești —- colectiv artistic eme
rit din R.P.R. -— în dorința de 
a crea o și mai strînsă legătură 
cu oamenii muncii — așa cum 
a afirmat dealtfel și maestrul 
George Georgescu, Artist al 
Poporului, Laureat al Premiului 
de Stat — a organizat un am
plu turneu în întreaga țară, pu- 
nînd pe prim plan vizitarea u- 
nor centre muncitorești. Astfel, 
în cadrul turneului, în afară de 
Petroșani se vor mai da concer
te în localitățile Reșița, Hune
doara, Brad, Cîmpia Turzii, 0- 
rașul Victoria, Tbhanul Vechi, 
Sibiu, Orașul Stalin-, Tg. Mureș, 
Cluj, Ojadea, Arad, Timișoara., 
Craiova.

Vineri seara, orchestra sim
fonică a filarmonicii a concer
tat în saha Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani. 
După timp destul de îndelungat 
melomanii din Petroșani au a- 
vut prilejul să asiste la un con
cert de înaltă clasă, la reușita 
căruia și-au adus concursul di
rijorul Mircea Basarab, violo
nistul Ion Voicu. Artist emerit 
al R.P.R., Laureat al Premiului 
de Stat, împreună cu întreaga 
orchestră.

Dacă execuția primei piese 
„Trei dansuri romînești“ de Th. 
Rogalski s-a bucurat de un imens 
succes, apoi „Concertul pentru 
vioară și orchestră în re major“ 
de Ceaikovski (și mai ales par-

IN CURIND:

1 

tea- a U*a . „Andante" („Caneo- 
n ' i) a atras după sine admi
rația întregului auditoriu. A cu
cerit mai ales virtuozitatea, fi
nețea și sensibilitatea solistului' 
Ion Voicu, care pe lîngă că s*a 
dovedit a fi un maestru excep
țional al mînuirii arcușului, prin 
execuția sa a izbutit să impri
me concertului un ritm pasio
nant și să facă întreaga sală să' 
trăiască fiecare vibrare a coar
delor viorii sale.

La pupitru, Mircea Basarab 
s-a remarcat de asemenea ca un 
maestru al baghetei, dirijînd cu 
nerv șt multă sensibilitate:

In partea a H»a a programu
lui a fost executată „Simfonia 
a 11-a in re major" de Brahm6 
succesul căreia a fost marcat 
prin aplauzele necontenite ale 
celor prezenti în sala arhiplină 
a teatrului.

Drept răspuns la aplauzele 
fără de sfîrșit ale auditoriului, 
semn al unei aprecieri bineme
ritate, colectivul filarmonicii a 
executat peste program încă 
două piese: un tfhtec spaniol 
solo vioară interpretat de Ion 
Voicu și „Dansul săbiilor" de 
A. Hadaturian.

Concertul care s-a bucurat de 
un succes deplin, dezvăluie dra
gostea fa(ă de muzică a oame
nilor muncii din Petroșani și, 
în același .timp, pune problema 
dezvoltării activității muzicale pe 
plan local. Primii 'pași în direc
ția aceasta au și fost tăcuți de 
Școala populară de artă din Pe
troșani (director P. Clorgovea» 
nu), însă ei nu trebuie să se o- 
prească aici. Munca trebuie con
tinuată pînă la crearea unei 
mișcări muzicale organizate șî 
permanente în Valea Jiului.

V. PDLEȘI• Ț-

SIMPOZION LITERAR

Pe ecranele 
cinematografelor 

sindicale 
din Valea Jiului

Zilele trecute, în sala clubu
lui U-R-U.M.P., Casș regională 
a creației populare din Deva, cu 
prilejul unui schimb de expe
riență între cenaclul literar „Ion 
Slavici“ din Deva și cenaclul 
literar „Minerul" din Petroșani, 
a organizat un simpozion lite
rar. Această manifestare artis
tică, atît de puțin oferită pu
blicului petroșenean, a atras în 
special tineri muncitori din u- 
zină.

In prima parte a simpozionu
lui scriitorul timișorean H. Th. 
Țugui a vorbit tinerilor pârtiei- 
panți despre condițiile neasemuit 
de grele în care Trebuiau să 
creeze în trecut tinerii scriitori/ 
spre' deosebire dle prezent, cînd 
regimul de democrație populară 
le oferă largi posibilități de a- 
firmare a talentului.

In partea a doua a progra
mului, scriitorul H. Th. Țugui 
și cîțiva din membrii celor două 
cenacluri, au citit din lucrările 
lor

Apreciate de cei prezenți la 
simpozion au fost în mod spe
cial poeziile „Remember“ și 
„Prezență" de H. Th. Țugui. 
Dintre lucrările membrilor ce
naclurilor din Deva și Petroșani 
s-au remarcat poeziile „Partidu
lui", ' „Baladă minerească" și 
„Ospetie de miner" de Ana Șort 
(din volumul „Flăcări nestin
se"), „învățătoarea", „Cronică 
de război" și „Amintire" de C. 
Clemente, fragmentele de po
vestire ale lui I, Străut „Achim" 
(din volumul „Flăcări nestinse") 
și „Eu, Culiță" (din povestirea 
„Prietenul meu Culiță" din Al
manahul tinerilor scriitori, tipă
rit de Editura tineretului), pre
cum și fragmentele de povestire 
„Clara" (din nuvela de largă 
respirație cu același nume) și

Căminul cultural din 
Iscroni se numără prin
tre fruntașele pe Valea 
Jiului. Aici funcționează 
o brigadă artistică de 
agitație distinsă cu men
țiune pe regiune în ca
drul celui de-al V-lea 
concurs pe tară al ar
tiștilor amatori, o echi
pă de dansuri, alta de 
recitatori etc. Formații
le de artiști amatori

NOTA
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Echipele de teatru 
sînf îrf.. vacanță ?
La sfîrșitul acestui an se 

desfășura în întreaga țară con* 
cursul bienal „I. L. Caragiale" 
al echipelor de teatru ale ama
torilor din cadrul cluburilor 
muncitorești, caselor raionale de 
cultură, căminelor culturale și 
colturilor roșii. De acest concurs 
au luat cunoștință și Consiliul 
sindical raional, cît șl Secția în- 
vățămînt și cultură a Sfatului 

popular raional, nici dintr-o parte 
nici din alta nu s-au luat (prac
tic 1) nici un fel de măsuri pen
tru a întîmpina așa cum se cu
vine acest concurs. Altcum nu 
se poate înțelege cum de aproa
pe în întreaga Vale a Jiului, ma
joritatea echipelor de teatru ale 
amatorilor au intrat în.., vacan
tă, nefăcîndu-se nici măcar pri
mii pași pentru montarea piese
lor cerute de acest concurs. Doar 
se știe că trei luni pentru mon
tarea unei piese de către ama
tori e ui. timp foarte scurt.

„Șmecheroșii" (din povestirea 
„Șmecberoșii s-au mutat în blo
curi") de Victor Fuleși.

Simpozionul și-ar fi atins și 
mai mult scopul dacă organiza
torii săi locali — conducerea! 
clubului și comitetul U.T.M. de 
lâ U.R.U.M.P. - n-ar fi dat do 
vadă și de diata aceasta (a citea 
dată oare?) de un slab interes 
în munca de mobilizare șl pen
tru lămurirea partidpanților a 
supra scopului educativ al aces 
tei importante manifestări artis 
tice.

ARTIȘTI AMATORI FRUNTAȘI
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o OPRIȘOR DUMITRU. Este un muncitor apreciat la lacul său
g U.R.U.M.P. și un talentat artist amator, particlpînd cu formațiile artistice ale clubului Ia dl- 8
g ferite concursuri artistice pe plan local, raional sau regional. POPESCU IOAN. In producție 8
g se achită de sarcini, Ia fel de bine ca și în cadrul echipei artistice; a clubului minier din Pe 8
g trila din care face parte de mai mulți ani, obținînd succese promițătoare pe tărîm artistic. 8
g CIOCIRLIE MIHA1. Face parte din brigada artistică de agitație a clubului minier din Pe- 8
g trila, în calitate de textier și interpret. De asemenea își vădește talentul în calitate de pictor 8 
g amator și sculptor în orele libere. CONSTANTINfiSCU VASI LE. Ca instructor și textier al 8
g brigăzii artistice de agitație de la clubul minier al comitetului sindical din Lonea, a contri- |
3 buit la îndreptarea multor lipsuri din activitatea exploatării miniere din localitate, cu ajutorul 8 
g cîntecului, satirei și versului, fin clișee de la stingă la dreapta). x
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Căminului 
Iscroni de- 
zi eforturi 

pentru a prezenta oa
menilor muncii din Is
croni și din împreju
rimi programe artistice 
cît mai bune. In clișeu) 
de fată, fotograful a 

surprins la repetiții for
mația de dansuri a că
minului cultural din lo
calitate.
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AMINTIRE
Copil dfr-atund, îți mal aduci aminte? 
Stăteai pitit în șura cea de paie, 
N-aveal pe nime-acasă să te-alinte, 
Să-ți răsucească buclele bălaie...
In jurul tău se zguduia pămîntul... 
Cînd se crăpau în preajmă proiectile, 
Te-nfiora, urlînd prin ramuri, vinrtul,,. 
Ce zi a fost, îti amintești copila?
— Îmi amintesc. Cînd a intrat în șură, 
Cu el pătruns-au razele de soare... 
M-a ridicat, m-a sărutat pe gură,
A vrut să-mi dea ceva, Mi-a dat... o floare
N-am priceput atunci... Dar astăzi știu: 
Nu mai avea să-mi deie jucării... 
Ostașul rus, cu părui argintiu 
Le-a dăruit pe drum la alți copil.

CLEMENTE CONSTANTIN

VEȘTI DIN TEATÖU

'î

Turneul Teatrului de stat „Va
lea Jiului", cu piesa „Cavalerul 
fără grai" se desfășoară cu 
succes tn satele și orașele regiu
nii Hunedoara.

Un public numeros de munci
tori și țarani hunedoreni seară 
de seară umplu plnă la refuz 
sălile cluburilor și ale căminelor 
culturale, aplaudînd entuziast pe 
actorii lor.

Concomitent cu această acțiu
ne de culturalizare, altă parte a 
colectivului In vederea deschiderii 
noii stagiuni pregătește la sediu 
viitoarea premieră cu piesa „Par
tea Leului" de C. Teodoru, care 
se repetă în regia lui Marcel Șo
ma.

Distribuția noului spectacol e 
asigurată de actorii Dem. Colum- 
beanu, Jean Tomescu. Al. Jeles, 
Mircea ¿abalon, Stela Popescu, 

Milena Hizescu, Al. ¿ecu. Troian 
Dănescu și Al. Codreanu....

¿¡cenograția spectacolului apar
ține Lidiéi Ptncuș,

Dar pregătirile pentru viitoarea 
stagiun? nu se reduc la aceasta.

colectivul piesei „Cavalerul 
iară grai" repetă în turneu o 
nouă piesă sovietică „Fiul rătă
citor" de Lgon Rannet In regia 
tui toan Petrovtci. Spectacolul 
in pregătire aduce in distribuție 
pe actorii Ana Calda, (iheorghe 
îordănescu, Ion Pavlescu, Vladi
mír Jurăscu și Heda Htrjău.

Pictorul scenograf loan Proba
se de la '1 eatrul Tineretului din 
Hucurești lucrează schițele de 
decor și costume ale spectacolu
lui.

Spectacolul va fi prezentat în 
premieră, cu ocazia deschiderii 
Lunii prieteniei romîno-sovietiCe.
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AGITATORULUI

Minerii de ta sectorul 11 «1 
minei Petrila au primit cu multă 
însuflețire noile hotărîri ale par
tidului cu privire la ridicarea ni
velului de trai al celor ce mim- 
cesfi Entuziasmul minerilor din 
sectorul nostru este însoțit,de ho- 
tărîrea de a înfăptui pe J deplin 
sarcinile care le revin în legă
tură cu noile obiective trasate 
de partid, de a realiza ctt mai 
însemnate economii.

Colectivul sectorului ,111 a ob
ținut și pînă acum succese im- 
Srtante țn sporirea productivi-

|li muncii și în reducerea pre
țului de coșț. In țel de-al doilea 
trimestru a] anului, de pildă, prin 
sporirea randamentelor și recu 
perarea de materiale, s-a redus 
prețui de cost pe sector cu 4 lei 
pe tona de cărbune. Pe baza noi
lor sarcini trasate de partid, mi
nerii din sectorul nostru și-aa . 
luat,noi angajamente în privința 
realizării de economii. Cele mai 
frumoa»« angajamente și le-au 
luat tovarășii Cenușe Cornel, E- 
nache Clifrlță, Bartpk. Iosif, Jurca 
ioan, Baciu M, Grigore și alții- 
El s-au angajat în numele brigă
zilor pe care le conduc să reali
zeze lunar cîte 1000—1500 lei 
economii la prețul de cost. In 
consfătuirea de producție în care 
am analizat posibilitățile pe care 
lte avem în legătură cu înfăptui
rea sarcinilor trasate de plenara 
C.C. al P.M.R. din 13—14 Iulie 
a.c„ colectivul sectorului nostru 
s-a hotărît să realizeze pînă la 
sfîrșitul anului 150.000 l«i eco
nomii și o productivitate medie 
pe sector de 1,90 tone pe post.

Mobilizarea fiecărui miner și 
tehnician la îndeplinirea obiecti
velor pe cere șl le-a fixat șecW- 
rul III în întrecerea socialistă 
pînă la sfîrșitul anului, a devenit 
o preocupare principală a organi
zației noastre de bază. In această 
direcție am orientat si activita
tea agitatorilor. In ședința de In
structaj pe care am organizat-o 
s-a vorbit agitatorilor despre 
sarcinile care le revin în legătu
ră cu intensificarea luptei pentru 
economii,, și în raport cu condi
țiile locurilor de muncă unde 
lucrează, am trasat fiecăruia sar- 
dni concrete.

înfăptuirea angajamentelor lua
te de brigăzi în privința sporirii 
randamentelor a constituit un

Q.

II ESTE DRAGĂ MUNCA
Clubul miner din Orașul nou — 

Uricani este cel mai tînăr club 
din Valea Jiului și unul dintre 
cele mai frecventate. Aici iși pe
trec o parte din timpul lor liber 
mulți mineri a căror nume slnt 
înscrise pe panoul de onoare al 
exploatării miniere Uricani. Aci 
se inttlnește adesea Dobai Mi
hai cu minerul șef de brigadă 
Ulrciumaru Victor,. cu băieții din 
brigada acestuia, cu maistrul mi
ner Enache Dumitru, cu Vătafu 
■Uheorghe, Vijdea <jdorită, tizi- 
lăgyl Ștefan, precum și cu alți 
tovarăși, care ca și el au îndră
git acest lăcaș de cultură.

Om în puterea virstei, de sta
tură potrivită, cu părul înăitiit 
de greul vremurilor apuse pentru 
totdeauna, dar cu privirea vioaie, 
Dobai Mihai zilnic iși petrece ci- 
teva ore la club. La bibliotecă 
se numără printre cel mai pasio
nați editori. In sala de șah ia 
fel cel mai bun, gata oricînd să 
explice celor neinițiați ți să de
monstreze în mod practic taina 
jocului de { ' 
îi place să-i v< 
tițtii amatori ai brigăzii artistice 
de agitație. Atunci le iese înainte, 
șt cu o bucurie ce îi luminează 
chipul, îi poftește să ia loc și să i 
vorbească de noul program pe 
care îl pregătesc.

Ore întregi Dobai Mihai este 
văzut în biroul directorului de 
club, aplecai asupra mesei de 

. scris, lucrînd la programul de 
furare a activității clubului. 

Minerului Dobai ti este dragă 
munca și iubește piața. Cu dra- 

. goste de muncă' se ocupă de re
crutarea muncitorilor mineri de 
la mina Uricani pentru cursurile 

șah, Dar cel mai mult 
-i vadă apărînd pe ar-

obiectiv al muncii de agitație. 
Tov. Enache Chirijă, Baciu Gri- 
gore și Jurca loari, agitatori, au 
explieat pe larg brigăzilor în ca
drul cărora lucrează Că realiza
rea de economii este determinată 
mai ales de sporirea randamente
lor. Ei au arătat șl căile prin care 
se poate realiza o productivitate 
înaltă, chemînd minerii să întă
rească disciplina în producție, șă 
reducă consumul de ' materiale, 
să extragă b producție de 
calitate. Ga rezultat al muncii 
jolitice de masă desfășurată 6 

agitatori, minerii sectorului nos
tru au realizat pe luna augușt 
o productivitate de 1,865 tone pe 
post. Cele mai frumoase succese 
în privința sporirii randamente
lor le-au obținut brigăzile con
duse de. tovarășii Baciu Grigore, 
Jurca Ioan și Enache Chiriță care 
au. depășit productivitatea plani
ficată cu cîte 1,4—1,6 tone căr
bune pe post,

Extragerea unei producții de 
calitate a stat de asemenea în a- 
tenția agitatorilor. In cursul lu
nilor trecute sectorul nostru a 
extras o producție de slabă cali
tate, fiind penalizat pentru depă
șirea procentului de cenușă cu 
pierderea a 300 tone de cărbune- 
Pentru remedierea acestei situa
ții, agitatorii au explicat mineri
lor cît de mult dăunează-prețului 
de cost calitatea proastă a căr
bunelui, Drept rezultat preocupa
rea brigăzilor pentru calitatea 
cărbunelui s-a îmbunătățit. De 
exemplu brigada condusă de tov. 
Jurca Ioan, care a fost declarată 
brigadă de calitate, s»a angajat 
să reducă șistul în cărbune sub 
procentajul admis.

Agitatorii organizației de ba
ză n-au neglijat nici lupta pentru 
reducerea consumului de mate
riale. Tovarășul Baciu Grigore, 
membru în activul fără de partid, 
și-a mobilizat ortacii la refoloși- 
rea materialului lemnos răpit. 
Brigada lui, ctt și brigada din 
abatajul nr. 3 vest recuperează 
¡unar ctte 2—3 m.c. de material 
lemnos, realizînd astfel economii 
în jurul a 600 lei. Organizarea 
judicioasă a muncii și întărirea 
disciplinei în producție a preocu
pat de asemenea pe agitatori. Tov. 
Szarvas a acordat un ajutor con
cret tinerei brigăzi conduse de 
tov. Jurca I. care ă întîmpinat

? 

școlii de mineri și ajutori mi
neri și cu aceeași dragoste îndru
mă și conduce în timpul său liber 
activitatea clubului.

Uobai ¿Mihai lucrează de mai 
bine de trei decenii în mină. Abia 
împlinise 15 ani cînd tatăl său 
a fost nevoit să-l ia cu sine, să-l 
tacă tovarăș de muncă, dar nu 
de dragul mineritului ci pentru 
ca ceea ce cîștiga tatăl nu asigu
ra existența celor de acasă. Așa 
se face că Mihai, fiul bătrînului 
Dobai Petru, foarte curînd făcu 
cunoștință cu trocul, cu vagoné
iul, cu greaua muncă de miner —• 
intr-un cuuînț, cu exploatarea.

Acum țînd le povestește tineri
lor mineri despre condițiile de 
munca de atunci, chipul său se 
întunecă. Iși aduce aminte de bă
tăile suferite, de carceră și arest 
și simte o ură puternică împotri
va stăplnirlj de atunci, aceeași 
urd pe care a simțit-o și cu 30 
ani în urmă.

Minerul Dobai Mihai este mem
bru de partid. In acest an, în ziua 
clnd minerii Iși sărbătoreau ziua 
lor pe pieptul minerului Dobai 
Mihai a fost prinsă o înaltă dis
tincție: Steaua Republicii \ popu
lare Romíné clasa V-a. De atunci 
tovarășului Dobai îi este și mai 
dragă muncă, viața. S-ar putea 
să nu fie așa, clnd din omul asu
prit, omul căruia ‘i se interzicea 
sa vorbească limba sa maternă, 
și să se glndească la o viață mai 
bună a devenit omul stăpln pe 
soarta sa, omul respectat și iubit 
pentru meritul său, omul Care se 
poate bucura diri plin de toate, 
cîte s-au înfăptuit sub ochii lui...

M. LAZUR 

greutăți în privința armării lo
cului de rnuncă. In urma ajutoru
lui primit, brigada obține în pre
zent rezultate importante. Tov. 
Felea Dumitru *a ținut numeroase 
convorbiri cu tinerii din. șeqtor pe 
tema disciplinei în muncă, criti- 
cînd pe cei indlsciplinați. In ur
ma unei asemenea convorbiri, ti
nerii Ghișan Alexandru și Ghi- 
nolea Ștefan, care absentau ne- 
motfvat, au lichidat cu această 
lipsă.

Pe lîngă munca politică desfă
șurată, agitatorii au venit cu nu
meroase propuneri și inițiative în 
direcția realizării de economii. 
Din inițiativa agitatorului Szar- 
vas Victor au foșt recuperate 3 
macaze |p orizontul X, ceea ce 
a adus sectorului economii de 
9.000 lei. Tovarășii Năsui Idan, 
Șerban Nicotae și Mavrodin Gha- 
orghș au venit cu propunerea 
se instaleze un împingător de 
vagonete la puțul 7 (orizontul X 
B). Prin realizarea acestei pro
puneri se vor «libere de ta «cest 
loc de muncă 3 posturi neproduc
tive, ceea, ce va aduce, lunar e- 
conomii de cea. 3000 lei. Aseme
nea propuneri au făcut și alți a- 
gitatori.

A trecut nwj, bine.de o lună 
de zile de la măsurile pe care 
le-a luat organizația noastră de 
bază în vederea intensificării 
luptei pentru economii, Succesele 
pe care le-am obținut de atunci 
În sporirea randamentelor, în re
cuperarea de materiale etc. ne în
tăresc convingerea că angajamen
tul pe care l-am luat de a reali
za 150,000 lei economii pînă la 
sfîrșitul anului va fi îndeplinit 
și chiar depășit.

EUGEN KUT1
secretarul organizației de bază 

din sectorul III al minei' Psțrilâ

1 ara^anare
Să tot fi trecut vreo Jună de 

cînd pe. locuitorii străzii Ion 
Budai Deleanu i-a încercat o ma
re bucurie. Au început pe acea 
vreme lucrările de reparare a 
străzii. Strada — dat fiind în
ceperea lucrărilor — a devenit 
impracticabilă. S-au consolat lo
cuitorii străzii cît și alți oameni 
ce trec pe aici că lucrarea va 
fi de scurtă durată, dar s-au 
înșelat. După felul în care se 
lucrează (la drept vorbind nu se 
lucrează de loc) strada va fi 
terminată la... sftntul așteaptă.

— Avem lucru pînă peste cap 
— se văicăresc cei ce răspund 
de lucrare. Ne-am apucat de 
străzile Horia, Cloșca și Budai 
Deleanu și nu avem forțele ne
cesare să le terminăm.

Scuza e de crezut. Dar 
cînd au „rîmat“ toate 
străzi nu s-au gîndit la 
ta? Dacă s-au apucat de
cru să-l termine I Sau să nici... 
nu-1 înceapă.

atunci 
aceste 
aceas- 
un iu-

PUBLICI TA T E
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Pentru a veni în ajutorul 
populației, O.C.L. Alimentara 
Petroșani a trecut la organiza
rea rețelei de desfacere a lap
telui reușind- să cuprindă toate 
localitățile din rafon, stabllfa- 
du-se un număr de 18 unități 
unde se vor desface aceste' pro
duse. Astfel:

Petroșani: la magazinele nr. 
3, 10, 21, 92 și mic-gros; Pe
trii»: la magazinele 24 și 26f 
Lonea: la magazinul nr. 150; 
Aninoasa: la magazinele nr. 
39 și 78; Vulcan: ia magazi
nele nr. 44, 46 și 49; Lupeni: 
la magazinele nr. 62, 70, 77 și 
Uricani: la magazinul nr. 79.

Spre deosebire de trecut, con
sumatorii vor putea cumpăra

Printre cele mai bune echipe din secția construcții metalice de 
la U.R.tl.M.P. se numără și echipa de lăcătuși condusă de tov. 
Mihăllă “ " ‘ - -
plan cu 
dru se 
prezent

IN 
la o încrucișare de linie ferată

------- --O-

Alexandru. Echipa lui ișl depășește lunar sarcinile de 
cîte 10«—15 la sută. Fruntașul In producție Mlhăilă Alexan- 
preocupă și de creșterea noilor cadre de muncitori. In 
el il califică pe ttnărul Bako Victor.
CLIȘEU: Echipa tovarășului Mlhăilă Alexandru lucrează

Iu spriHmil sectarului răme In urmă
angajamentelor de întrecere, co
mitetul de partid a convocat o 
ședință la care au participat con
ducerea minei ?i conducerile sec
toarelor. In eadrul acestei șe
dințe, șefii sectoarelor care ob
țin rezultate bune în producție, 
între care inginerii Ciriperu Va- 
sile, șeful sectorului î, Focșa 
Ioan, șeful sectorului V, Augus- 
tin Cornel, șeful sectorului elec
tromecanic și alții au vorbit pe 
larg despre experiența lor po
zitivă și rezultatele obținute în 
organizarea procesului de pro-1: 
ducție, despre măsurile luate 
spre a asigura fiecărei brigăzi? 
de mineri condiții optime pen
tru realizarea și depășirea pla
nului.

Tov. Niculescu Emil, secreta
rul comitetului de partid al mi
nei, a insistat îndeosebi asupra' 
sprijinului pe care conducerile 
sectoarelor, 
să-l acorde 
primul rînd 
urmă.

Pentru 
sectarului 
urmă — 
conducerea minei au stabilit ta 
tov. Ungureanu Ioan, inginerul 
șef al minei, șă dea un ajutor 
efectiv conducerii sectorului IIS 
în organizarea procesului de 
producție și sprijinirea brigăzi
lor codașe, pentru ca și acest 
sector să învingă în cel mai 
scurt timp rămînerea în urmă.

Depășirea planului anual 
cu 30.000 tone de cărbune din 
care 16.542 tone în intervalul 
septembrie—decembrie, realiza
rea unui randament mediu de 
1,050 tone pe post, realizarea 
unei economii anuale la prețul 
de cost de 2 milioane lei, re
ducerea ! procentului de cenușă 
cu 0,2 la sută față de nivelul 
admis, realizarea lozincii „nici 
o brigadă sub plan“, reducerea 
conswnurHor specifice de mate
rial — iată pe scurt obiectivele 
cu care colectivul minei Lonea 

: a chemat -ța întrecere socialistă 
în întîmpinarea zilei de 7 No
iembrie și a sărbătorii de la 30 
Decembrie celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului.

Așa cum de altfel se subli
niază în chemare, garanția rea
lizării acestor angajamente o 
constituie realizarea ritmică și 
depășirea planului de producție 
de către toate brigăzile, de că
tre toate sectoarele.

Comitetul de partid al minei 
Lonea urmărește îndeaproape 
desfășurarea procesului de pro
ducție, evoluția îndeplinirii an
gajamentelor, și preconizează 
măsuri operative de înlăturare 
a deficiențelor. Astfel, s-a con
statat că unele sectoare nu-și 
realizează ritmic planul, iar da
că această situație persistă, ea 
poate aduce prejudicii îndepli
nirii 
cere, 
torul 
torul
dinamica, producției, cît și mă
surile luate de conducerea sec
torului arată că aici lucrurile 
intră în normal, iar sarcinile de 
producție pe luna septembrie 
vor fi îndeplinite.

Pentru a da un ajutor efectiv 
colectivului sectorului III tn îm
bunătățirea organizării procesu
lui de producție, în realizarea

—■ ■■■■ >.......... , ■mu l'h, ■wafiiw i I, .îmi mm mu

angajamentelor de între- 
Rămas tn urmă este sec- 
III al minei Lonea. Și sec
ii merge mai slab, dar atît

■7

în fiecare zi, începind de la ora 
5 imineața, lapte proaspăt 
pasteurizat, smîntînă, brînză 
grasă de vaci, lapte bătut șl 
iaurt la borcane, de cea mal 
bună calitate șl la prețuri mult 
mal reduse față de piața neor
ganizată.

Tot în acest scop, sa vor în
ființa noi centre specializate 
pentru desfacerea laptelui 
produselor lactate, unități 
vor asigura neeesarul de 
sum al populației/

Consumați cu încredere
dusele lactate puse In vIntrare 
de O.C.L. Alimentara, superi
oare celor puse fn consum pa 
piața neorganizată.

pro-

tehnicienii, trebuie 
fiecărei brigăzi și în 
brigăzilor rămase în

a da un ajutor efectiv 
III — sector rămas în 
comitetul de partid șl

¡1 0. C. L Preta» I 
Industriale

i: a deschis cu data de 11 sep- • 
Și tembrie 1959 în clădirea Sfa- i 
|| tulul popular al orașului j 
:■ Petroșani (lingi magazinul J 
î de fierărie) o unitate nouă Șj 
j prin care desface o série de
i mărfuri eu prețuri reduse ;
ji între 30 $1 50 la sută ca de * 
si exemplu: i
ii Reșouri (plite) electrice, i 
ii de la 83,50 lei, Ia 56 lei; i 
:■ creioane dermatogțaf, de 1« ■ 
i 15 lei,' la < lei; perii de un- •

ghil nylon import, de la 22 : 
lei, la 15 lei; perii de păr :< 
import pentru femei, de la ••

i 45 lei, Ia 28 lei; bricege cu
i: două lame tip featlval, de ii, 
■I la 17,50 lei, ta 12 lei; lămpi ii 
i> de gătit fără fitil, de I» i
ii 108 lai. la 54 lei; lămpi de ! 
» gătit fără fitil emritate, de ;

la 160 lei, la 76 lei; briehe- | 
te de buzunar, de la 48 Iri, i 
la 25 lei; patefoane, de la i 
370 lei, la 250 lei; discuri, 
de la 8 lei, la 4 lei; meri 1 
de vînt, de Ia 1040 lei, I» i 
7; tei; mașini de gătit «n » ii 
rasas de ta-15 tei.te 10 lei; 
trasurică eu cal lltografia- 
fă, de ia 7 lei, ta 5 lei.

Vizitați acest magazin «I I 
aprevizionațl-vă din timp eu ; 
articole folositoare șl Judi- i 
ril pentru pomul de tarai 1 i

bine.de
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a„Să tratative, nu să luptăm
scrie Drew Pearson în „ Baity Mirror“

NEW W 12 (Agerpres)
Intr-un articol mtitulat „Să du

cem tratative, nu să luptăm“, pw- 
plicaf de numeroase ziare ame
ricane, EXrew Pearson, comentator 
al ziarutai „Daily Mirror“ scrie: 
„După păretea mea, schimbul de 
vizite dintre N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower va.fi un moment cru
cial în istorie... Cred că preșe
dintele Eisenhower se află în fa
ța următoarei alternative — fie 
să stea de vorbă, fie să se răz
boiască. Să examinăm ultima po
sibilitate. Să clarificăm care ar 
fi rezultatul în cazul unei cioc
niri armate.

In urmă cu 10 ani, în anul 
1949, Statele Unite dispuneau în 
Europa occidentală de o forță ae
riană militară superioară... Cu un 
an mai tîrziu, cînd a izbucnit 
războiul: din Coreea, am început 
să construim baze aeriene în 

cerc de la Arctica pînă în Africa 
de nord .și dfin Orientul apro
piat pînă- in Extremul Orient. Și 
în anul 1952 aceste baze, pline 
de bombardiere și avioane de vî- 
nătoare, ne transformaseră în cea 
mai mare putere militară din lu
me.

Dar în cei 6 ani care au tre
cut de athnci noi am pierdut a- 
ceastă preponderență.

Judecîild chiar și după declara
țiile publice ale liderilor noștri 
militari și nu după declarațiile 
lor confidențiale mai pesimiste, 
noi am pierdut preponderența ne
cesară unei victorii hotărîtoare.

Potrivit celor afirmate de mi
nistrul de Război, McElroy, noi

nu avem nici un plan de a ajun
ge din urmă Rusia în ceea ce 
privește crearea îngrozitoarelor 
rachete balistice intercontinentale 
cu rază mare de acțiune. Potrivit 
celor afirmate de Keitb Glennan, 
directoral Administrației Naționa
le a S.U.A. pentni problemele 
aeronauticii și cercetărilor spațiu
lui cosmic, Rusia He-a luat-o cu 
mult înainte în ceea ce privește 
cucerirea cosmosului. După cum 
a declarat amiralul Raly Bark, 
șeful statrrfui major al forțelor 
maritime, Rusia ne-a întrecut în 
ceea ce privește crearea de sub
marine care pot lansa proiectile 
rachetă de sub apă.

In afară de toate acestea, dacă 
ținem seama de Faptul că Rusia 
dispune de' armată, că flota ei 
maritimă militară ocupă astăzi 
al doilea loc în lume și că Rusia 
dispune de o rezervă de arme a- 
tomice destul de mare pentru ă 
distruge orașele principale din 
S.U.A., atunci devine clar de ce 
președintele Eisenhower este dis
pus să stea de vorbă ca N. S. 
Hrușciov“.

Premierul Hrușciov 
va gâsi larg deschise 
porțile statului fowa

NEW YORK 12 (Agerpres).
Ziarul „New York Times“ a 

publicat o corespondență din Des 
Molnes, intitulată „Premierul 
Hrușciov va găsi larg deschise 
porțile statului Iowa“.

După cum se arată în cores
pondență, J. Adams, secretarul 
Camerei de comerț din locali
tate, a declarat că înaltul oaspe 
sovietic este Invitat „să bată la 
orice ușă“. El șf-a exprimat con
vingerea că N. S. Hrușciov se 
va bucura de o primire caldă. 
In așteptarea vizitei de două zHe 
a lui N. S. Hrușciov la Des Moî- 
nes, unde el va sosi la 22 sep
tembrie, Camera de comerț a pri
mit numeroase scrisori în care 
se exprimă dorința ca oaspetele 
sovietic să fie primit cu ospita
litate.

Pentru anularea Interzicerii P. C. din Germania 
tiduhii Comunist din Germania 
nu a fost studiată și nici nu va 
fi probabil
Justiției al

Tri-

„Americanii îl admiră 
pe Hrușciov“

NEW YORK 12 
Ziarul ..Tțtefp Tg .

bune" a publicat sub semnătura 
lUi George * tiallup, conducătorul 
Institutului american pentru son
darea opiniei publice, un articol 
intitulat ,J-ără să vrea, america
nii, îl admiră pe Hrușciov". In 
articol se spune că „majoritatea 
covlrșitoare a poporului speră că 
i se va face o primire amabilă". 
Aceasta părere a fost exprimată 
de' 89 'la sută din persoanele în
trebate de institut. 4 la sută din 
persoanele întrebate au exprimat 
o" patere 'negativă, iar 7 la sută 
nici o părere.

BONN 12 (Agerpres)
Foștii deputați comuniști 

Bundestăgului au adresai preșe
dintelui Bundestagutui, conduce
rilor fracțiunilor parlamentare și 
guvernului R.F.G. o scrisoare în 
care cer anularea interzicerii Par-i 
tidului Comunist din Germania. 
Deputății comuniști subliniază că 
interzicerea Partidului Comunist 
din Germania a avut loc în con
dițiile atmosferei „războiului re
ce“. Evenimentele politice din ul
tima vreme au trezit însă în ome
nire noi speranțe de destindere 
a încordării internaționale.

In scrisoare se subliniază de 
asemenea că interzicerea Parti
dului Comunist din Germania es
te în contra3icție cu Constituția 
Germaniei occidentale, cu princi
piile orînduirii 
lamentare și cu 
Germania poate 
stat democrat.

La 11 septembrie un reprezen
tant aî guvernului R.F.G. a de
clarat reprezentanților presei că 
problema anulării interzicerii Par-

ai

democratice pat- 
premisele în care 
fi reuhificată ca

shidiată de ministrul 
R.F.G.

CmmnhmW Agenției TASS 
ci prmre la lansarea in Uniunea Sovietică 
a unei rachete cosmice in direcția Lunii

(Urmare din pag. l-a) informații cu privire la mișca
rea rachetei cosmice.

Potrivit datelor provizorii, 
racheta se mișcă pe o traiecto
rie apropiată de cea stabilită 
prin calcule. Se așteaptă ca ra
cheta cosmică să atingă hina la 
14 septembrie ora 0,05, ora Mos
covei.

Lansarea cu succes a celei de 
a doua rachete cosmice sovietice 
este o nouă. etapă importantă în 
studierea și cucerire» cosmosu
lui de către om. Ea lărgește pers
pectivele colaborării internațio
nale în ceea ce privește cunoaș
terea spațiului cosmic, ceea ce 
va contribui la micșorarea con
tinuă a încordării internaționale 
și la întărirea cauzei păcii.

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

Lupte greviste în Congo Belgian

ză informații științifice de 
bordul rachetei.

Cu ajutorul unui complex spe
cial automatizat de aparate de 
măsurat, ale cărui stațiuni sînt 
situarte în diferite puncte ale U- 
niunii Sovietice, se procedează 
neîntrerupt la măsurarea para
metrilor mișcării rachetei. Pre
lucrarea rezultatelor măsurători 
lor și determinarea elementelor 
orbitei ef Sîftt înfăptuite cu a- 
jutorul unor mașini electronice 
de calcul cu funcționare ra
pidă.

Toate stațiile de radio din 
Uniunea Sovietică vor transmite

pe

BRUXELLES 12 (Agerpres)
In Congo Belgian situația con

tinuă să rănună foarte încordată. 
In rtadurile populației locale, co
pleșită de impozite grele, de sa
mavolniciile patronilor, nemulțu
mirea crește. Potrivit relatărilor 
presei în diferite regiuni din Con
go au loc în prezent numeroase 
greve. Ele au hiat cel mai acut 
caracter în provincia Kiwu, care 
se caracterizează prin salariile 
cele mai scăzute în comparație 
cu celelalte provincii din Congo. 
Printre greviști au loc arestări. 
Numai la o singură întreprindere

au fost arestați 80 de salariați, 
dintre care mulți au fost con
damnați la cîte 6 luni închisoare. 
Greva a cuprins și pe muncitorii 
de la minele de staniu.

t

Situația din Laos
HANOI
Agenția 

mâții relatează că Fan Van Dong, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, a adresat gu

vernelor R, P. Chineze, Cambod- 
gieî și Franței — participante 
ia Conferința de la Geneva <fen 
1954 pentru Indochina — tele
grame șî note în care le atrage 
atenția asupra situației din Laos,

12 (Agerpres). 
vietnameză de infor-

care devine pe zi ce trece mai 
periculoasă din cauza încălcării 
grosolane a acordurilor de la 
Geneva cu privire ia Laos de 
către Statele Unite și guvernul 
Fui Sananikone. In telegramele 
și notele din 6 septembrie 
Fan Van Dong arată că situa
ția din Laos amenință direct se
curitatea Republicii Democrate 
Vietnam precum și pacea în In- 
dochina și Asia de sud-est.

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

Un nou partid politic în Maroc
CASABLANCA 12 (Agerpres) 
In Maroc a luat ființă un nou 

partid politic denumit „Uniunea 
națională a forțelor populare“. 
In componența sa au intrat a- 
proape toți membrii partidului de
mocrat al independenței, ai con
federației Istigal, cu excepția

partizanilor lui Allal El Fassi și 
întreaga Uniune marocană a mun
cii.

Programul „Uniunii naționale 
a forțelor populare“ prevede, prin
tre altele, evacuarea tuturor for
țelor străine, lichidarea rămășițe
lor regimului colonial și altele

Cine se opune normalizării relațiilor 
dintre

Turcia a fast inclusa 
în „piața comuna’ 
BRUXELLES 12 (Agerpres). 
Agenția France Presse anun

ță că la 11 septembrie s-a în
trunit la Bruxelles Consiliul mi
niștrilor țărilor care fac part' 
din „piața comună și „Euratom

In cadrul primei ședințe, sub
liniază France Presse a fost ac
ceptată cererea prezentată de că
tre Turcia de a se începe trata
tive în vederea includerii ei în 
„piața comună“. Aprobarea da
tă de către Consiliul miniștrilor 
celor două organizații econo
mice occidentale, vin Ia puțin 
timp după acceptarea cererii de
puse de Grecia.

/
Problema numărul unu pe or- 

dfuea de zi a vieții internațio
nale continuă să rămtnă apro
piatul schimb de vizite dintre 
premierul sovietic N. S. Hrușciov 
în Statele Unite și președintele 
D. Eisenhower în Uniunea So
vietică.

Acest fapt a uihplut de spe
ranțe inimile tuturor oamenilor 
iubitori de pace din lumea în
treagă, deoarece ei văd în 
vizite o cotitură radicală 
lațiile (internaționale, un 
eficace pfentru ! topirea 
„războiului rece“ întreținut de 
anumite cercuri din occident.

‘Majoritatea zdrobitoare a o- 
menirii consideră că acest schimb 
este necesar și binevenit.

Intr-o declarație dată publici
tății de partizanii păcii din re
giunea egipteană a R.A.U. a- 
cețtia își exprimă încrederea că 
„acordul realizat între șefii gu
vernelor < lor două mari puteri 
de-« proceda la un schimb de 
vizite dovedește năzuința lor de 
a slăbi încordarea internațională 
și de a depune eforturi in vede
rea soluționării problemelor in
ternaționale acute“. Numeroase 
ziare' din lumea~întreagă cimen
tează pe larg acest eveniment,

și Vest

aceste 
în re- 
mijloc 
gheții

reflectînd speranțele popoarelor 
într-o destindere a încordării in
ternaționale. Personalități politi
ce marcante, conducători ai or
ganizațiilor obștești, șefi de gu
verne, cu toții au primit vestea 
întîtairii Hrușciov—Eisenhower 
ca pe un fapt îmbucurător, ca 
pe o posibilitate de excludere a 
războiului din diferendele inter
naționale.

Dar acest eveniment a stîrnit 
și furia acelor forțe obscure ca
re nu doresc destinderea, gene
ralilor ambițioși dornici de a- 
firmare, rechinilor trusturilor de 
armament care își văd pericli
tate veniturile de o înțelegere 
Est-Vest. Și aceste forțe au în
ceput să tulbure situația în 
preajma apropiatelor vizite. Sem
nalul l-a dat cunoscutul comen
tator Joseph Alsop care într-un 
articol intitulat „Ce este coexis
tența ?“ caută să dezorienteze 
cititorii ziarului „New York He
rald Tribune**. El definește co
existența pașnică drept „o luptă 
între puterile mondiale pentru 
hegemonie" și, curios, atribuie 
acest lucru Uniunii Sovietice. 
Ori este bine cunoscut că acest 
principiu propriu diplomației 
burgheze este incompatibil cu

a

armament vor fi închise și deci 
numărul șomerilor va fi mult 
mărit.

Ar fi o absurditate să se crea
dă că prin intensificarea cursei

politica statului sovietic. Dar a- înarmărilor economia unei țări 
ceastă stupidă afirmație nu este poate fi consolidată ci dimpo- 
facută 
arate 
ar fi

fără rosti Alsop ține să 
că agresiunea din Laos 
chipurile întreprinsă de 

Uniunea Sovietică cu (ajutorul 
R. D. Vietnam și al R. P. Ghi- 

,. neze cu scopul (conform rațio
namentului lui Alsop) de a „pu
ne mîna pe poziții de importan
ță vitală, pe care le poate aca
para fără riscul unui război ge
neral“ !. Și toate aceste minciuni 
sînt răspîndite acum, tocmai 
cînd Statele Unite trimit -trupe 
și armament guvernului mario
netă Sananikone, pentru a în- 
frînge rezistența mișcării’ patrio
tice din Patet-Lao.

O afirmație nu mai puțin ten
dențioasă a făcut nu de mult și 
cunoscutul bancher american 
Harriman fostul guvernator al 
statului New York care vede în 
propunerile sovietice de reducere 
a armamentelor „o subminare* 
serioasă și permanentă a eco
nomiei noastre“ (americane 
n. a). Cu alte cuvinte prin de
zarmare Uniunea Sovietică ur
mărește dezorganizarea econo
miei americane deoarece, spune 
Harriman, o serie de fabrici de

trivă, urmele de criză devin 
dîn ce în ce mal evidente. în
viorarea economiei se face toc
mai prin lichidarea uzinelor de 
armament șî dezvoltarea produc
ției pașnice.

Declarațiile cele mal belicoase 
le; a făcut generalul T. Power 
comandantul aviației strategice 
a S.U.A. In dorința bolnavă de 
a se afirma ca un mare „stra
teg“ Power a pregătit o lucrare 
în care face teoria canibalică a 
războiului preventiv 
U.R.S.S. “ ’
lut Power americanii trebuie să 
fie primii care să dea lovitura.

Atît considerațiile iresponsa- 
bilfe ale generalului Power cît și 
cele ale lui Alsop și Harr*man 
arată o anumită fierbere în cer
curile războinice care se văd tot 
mai mult izolate și dezaprobate 
de opinia publică. In ciuda a- 
cestor manevre dușmănoase pă
cii întîlnirile dintre Hrușciov— 
Eisenhower vor avea loc și vor 
fi o contribuție importantă la 
purificarea atmosferei interna
ționale de norii negri ai războiu
lui.

împotriva
Conform „strategiei“

GH. CREȚII

PR06RAM UE RMHO
14 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Concert 
de dimineață, 9,30 Melodii popu
lare romînești, 11,03 Muzică de 
estradă, 11,30 Vorbește Mosco
va I 12,0Q Muzică instrumentală, 
13,05 Cîntece dte pace, 14.0C 
Concert de muzică populară ro 
mînească, 15,10 Uverturi și pot
puriuri, 16,00 Din muzica de ba
let a compozitorilor noștri, 16,30 
Cîntece de ieri și de astăzi și 
jocuri populare romînești, 17,45 
Muzică distractivă, 19,20 Din mu
zica popoarelor, 20,00 Teatru la 
microfon; „învierea“. Dramati
zare radiofonică după romanuf 
lui L. N. Tolstoi, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL TI. 14,30 

Muzică ușoară orchestrală, 15,00 
Program muzical dedicat frunta
șilor în producție din industrie 
și agricultură, 16,15 Concert dte 
estradă, 17,00 Cîntece populare 
romînești, 17,35 Program de 
lieduri, 18,05 Cîntece de com
pozitori sovietici, 18,20 Muzică 
populară romînească, 19,00 Mu
zică ușoară, 20,28 Concertul de 
muzică ușoară „Nopți cu lună-n 
București“, 21,15 Melodii popu
lare romînești, 22,00 Interprețî 
celebri care au concertat în Bu
curești.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Prima melodie; AL. SA- 
HIA: Nevăzut... necunoscut;
LONEA: Un cîntec din caval; 
PETRILA: De partea cealaltă; 
ANINOASA: Taină lui Zem
skov; VULCAN : Alarmă la gra
niță; LUPENI : Ei s-au jertfit 
pentru patriț; BARBATENI ; 
Noile aventuri ale motanului în
călțat; URICANI: Umbrela sfîn- 
tului Petru.
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