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Golectivele 
sectoarelor miniere luptă 

pentru realizarea 
angajamentelor luate

Aii trecut trei săptămîni de ia 
ziua de 23 August. In acest in
terval minerii Văii Jiului au con
tinuat întrecerea socialistă luîn- 
du-și noi angajamente, muncind 
cu spor și dînd patriei însemnate 
cantități de cărbune în plus de 
plan.

In perioada 25 august —
14 septembrie, în fruntea colecti
velor sectoarelor de la minele
noastre se află minerii și tehni
cienii sectoarelor Ii, III și IV
Petrila care au extras în acest in
terval de timp 1132, 1433 și, res
pectiv, 374 tone de cărbune peste 
sarcinile lor de plan. Printre cei 
.fruntași se numără și colectivele 
eelor 4 sectoare ale minei Ani- 
noasa care toate au extras căr
bune peste plan: sectorul I —f 
959 tone, sectorul II — 616 tone, 
sectorul III — 154 tone și sec- 
prul IV — 556 tone. S-au mai 

evidențiat colectivele sectoarelor 
I, Uricani cu 1208 tone peste plan, 
III Lupeni cu 1005 tone, V Lo- 
nea cu 723 tone și altele care 
s-au străduit ca încă din primele 
zilfe de după 23 August să-și dez
volte în continuare realizările 
obținute în cinstea marii sărbă
tori.

Sînt însă și unele colective de 
sectoare miniere ca I și HI Vul
can; II și Hi Tonta, 1 Petrila Ș‘ 
altele care în această perioadă nu 
și-au ■ realizat sarcinile curente 
de plan. Este necesar să se ia 
măsuri ca și aceste sectoare să-și 
realizeze și chiar să-și depă
șească sarcinile de plan, spo
rind astfel 
Velor celor 
niere.

realizările colecti- 
trei exploatări mi-

f

Printre meseriașii apreciați ai secției mecanice de lai U.R.U.M.P. 
se numără și tînărul strungar Dragomir Dumitru. Pentru rezul
tatele frumoase pe care le-a obținut în realizarea sarcinilor de plai 
in cei doi ani de dmd lucrează în uzină tinerii 1-aw ales în bi
roul organizației U.T.M. din Secție

ÎN CLIȘEU: Tînărul strungar Dragomir , Dumitru executînd 
piulițe la strungul său.
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Toate brigăzile cu planul îndeplinit
Ih întrecerea so

cialistă în cinstea 
zilelor de 7 No
iembrie și 30 De
cembrie, minerii 
din Uricani și-au 
luat un angaja
ment de cinste: 
bune organizări a

brigăzile minei să 
planul. Rezultatele

pe baza unei 
muncii 'toate 
îndeplinească 
obținute in, producție pe primele 
12 .zile din această lună sînt îm
bucurătoare. Toate brigăzile sînt 
cu planul îndeplinit. Aceasta » 
adus exploatării un plus de 1569 
tone cărbune peste plan, sectoru-
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UN BILANȚ RODNIC

lui I al minei o depășire de plan 
de 929 tone iar sectorului II — 
15,4 la sută depășire a prevederi
lor >de plan. ■

La aceste succese și-au adus 
în mod deosebit contribuția mi
nerii din brigada condus# de cor 
muriîstdl Năsaliținu';MîT a cu un 
plus de 511 tone de cSHwne și 
brigada lui Rusu Dumitru, ca 
252 tone cărbune depășire. Bri
gada condusă de Neamțu Viorel, 
prin atingerea unui randament de 
6,44 tone pe post iar brigada lui 
Vascul Dumitru lâcrînd cu un 
randament de 6,10 pe post și-au 
dat aportul la creșterea randamen
tului pe exploatare ajungîndu se 
la un randament de 1,094 tone 
pe post.

COMUNICATUL 
cu prMre Ia prima întrevedere 

dintre N. S. Hrușciov și D« Eisenhower
WASHINGTON 36 (Agerpres). - TASS anunță:
Serviciul de prasă de pe'Ungă președintele Consiliului de 

Miniștri dl U-R-S.Sși secretarul pentru problemele presei al pre
ședintelui S.U.A. au dat publicității următorul comunicat:

In dupi-amiaea zilei de 15 septembrie, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și președintele S.U.A., 
D. Eisenhower, au avut o întrevedere la Casa Albă care ă durat 
aproximativ două ore ■ • '

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președin
tele S.U.A. au examinat relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. și au. 
făcut un schimb de păreri în termeni generali asupra problemelor' 
internaționale. Ei au căzut de acord asupra liniei generale a con
vorbirilor lor ulterioare, care vor avea loc în legătură cu toate; 
aceste probleme, după întoarcerea președintelui Consiliului1 
de Miniștri al U.R.S.S. dfa călătoria sa prin țară. In acest scop, 
ei intenționează să se întâlnească la Câmp David începînd din sea
ra zilei de vineri 25 septembrie și pînă la 27 septembrie, ora prîn- 
zului

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și 
sinceră. S-a. căzut, de «cori! Ci pe viitor convorbirile să se desfă
șoare în același spirit tn scopul găsirii căilor de realizare a unei
mai bune îoțetegeri reciproc».

La înttlnfre m fast Se fata:
Din pasta sovHifli — A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 

Externe ai U.R.S.S.; M. A« Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.UJL; A. A: SoWktov, membru al Colegiului Ministerului Afa
cerilor Eftene a! U^S.S

Din partea ■ americană — Ricfiard Nixon, vicepreședintele 
J S.U1A.; Cfir. Herter, secretar de stat; L. Thompson, ambasadorul 

S.U.A. în U.R.Ș;S.; ambasadorul H. Lodge^ F. Kohler, subsecretar 
de stat adjunct.

*
Nu de mult. în cadrul unei 

ședințe a Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional s-au 
analizat realizările obținute de 
sfaturile populare orășenești și 

/ comunale în întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețarea loca
lităților Văii Jiului.

Rezultatele obținute în cadrul 
întrecerii au fost bogate, ele 
contribuind în mare măsură la 
.îmbunătățirea aspectului urba
nistic al localităților din raion.

S-au transportat sute de tone 
de pămînt, moloz și gunoaie din 
incintele noilor cartiere, s-a tre
cut la nivelarea terenurilor și 
la amenajarea de spații verzi în 
cartierul Dimitrov din orașul 
Petroșani, în noile cartiere ale 
orașelor Vulcan, Lupeni, Petrila 
rit și la Uricani și Aninoasa.

Au fost reparate mari por
țiuni de drumuri ca cele dintre 
Lonea—Cimpa, Vulcan—Merișor 
ș. a., iar șanțurile la șosele au 
fost curățate. S-au executat zi
duri de sprijin pe malurile pî- 
rîului Maleia pe o lungime de 
80 m. 1., construcții și reparații 
de poduri și podețe. Asfaltarea 
pieții „6 August“ din Lupeni a 
fost terminată. Se continuă în 
prezent modernizarea șoselei 
dintre Aninoasa—Iscroni și Pe
trila—Lonea, fiind în pregătire 
și asfaltarea străzilor Horia, 
CloȘca, Budai Deleanu și Nico- 
lae Bălcescu din Pețroșani.

Printre realizările gospodă
rești înfăptuite se numără de a- 
semenea amenajarea unei piețe 
noi și înființarea unei măcelării 
și a unei frizerii în comuna Is
croni. La Aninoasa s-a amena
jat un teren de joc pentru eo
nii. Gardurile de oe strada prin-

cipală au fost retrase pe linia 
caselor, iar terenul rezultat « 
fost transformat în trotuar.

In Vulcan, Petrila, Petroșani 
și Iscroni au fost electrificate 
noi sate și cătune, lucrări la ca
re au contribuit prin muncă vo
luntară și locuitorii.

Pentru lărgirea spațiului șco
lar au fost executate reparații 
capitale la școala maghiară din 
Vulcan -și ,se continuă lucrările 
de lărgire la școala de 7 ani din 
Aninoasa și la școala nr. 1 din 
Petroșani. S-au construit * loca
luri noi de școli la Paroșeni șl 
în Cîmpu -lui Ndag fa exploa
tarea forestieră Buta.

In realizarea lucrărilor arăta
te muncă voluntară a cetățeni
lor s-a împletit cu subvențiile 
bugetare. De la începutul anului 
la diversele lucrări efectuate de 
sfaturile populare au participat 
84;430 cetățeni care au prestat 
276.710 ore muncă voluntară.

Primul loc în întrecerea sfa
turilor populare l-a ocupat o- 
rașul Lupeni urmat de orașul 
Petrila, iar dintre comune, Ba
nița, urmată de lscron>

Pe lîngă succesele dobîndite, 
în ședința de analiză a activită
ții sfaturilor populare au fost 
scoase în evidență și unele ră- 
mîneri în urmă față de angaja

mentele luate. Astfel, sfatul popu
lar din Petroșani trebuie să trea
că, pînă tfmpul se menține fa
vorabil, la repararea drumului 
comunal Maleia—Jieț și a stră-

ELISE1 GHEORGHE
șeful secției organizatorice 
a Sfatului popular raional

Citit1 în Pag‘ iV“a
• Declarația comună cu pri

vire la stabilirea unei în- 
tîiniri între A. A Gromîko 
și Chr. Herter.

• întreaga lume aplaudă e- 
pocala reai.zare a Știin
ței și tehnicii sovietice.

• Vizita lui N. S." Hrușciov 
în S.U.A. In atenția pre
sei șl opiniei publice din 
toate țările himii.

(Continuare în pag. 3-a)

Mai mult sprijin sectoarelor și brigăzilor 
mma Petrila!
Aceste succese își au izvorul 

în grija pe care partidiul și gu
vernul o acordă îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață 
ale muncitorilor mineri, în fap
tul că la Petrila — ca și la ce
lelalte mine din Valea Jiului — 
au crescut din rîndul tinerilor 
mulți mineri harnici, hotărîți să 
lupte pentru mai mult cărbune.

Consfătuirea a oglindit voin
ța tinerilor mineri din sectoa
rele și brigăzile de tineret de 
la mina Petrila de a dezvolta 
succesele de pînă acum, de a 
aduce contribuții și ma-i mari la 
sporirea nivelului producției pe 
baza creșterii productivității 
muncii, la reducerea prețului de 
cost. Tocmai de aceea, cei mai 
mulți dintre participartții la dis
cuții s-au oprit îndeosebi asupra 
lipsurilor și a greutăților cart 

mai există, insistînd asupra mă
surilor pentru înlăturarea lor.

In centrul atenției consfătuirii 
a stat situația din sectorul I al 
minei. Spre deosebire de secto
rul II care e fruntaș pe exploa
tare, sectorul I — tot de tineret 
— este rămas în urmă. Aproxi
mativ 90 la sută din brigăzile 
acestui sector nti-și îndeplinesc 
planul. Tovarășii Székely «Ște
fan, Peter Victor, Mihai Ștefan 
și alți brigadieri, au arătat că 
rămînerea în urmă a brigăzilor 
din acest sector e cauzată de lip
sa unor măsuri elementare de 
ordin tehnico-organizatoric, de 
sprijinul insuficient dat de maiș
tri, tehnicieni și ingineri. Trans
portul la orizontul 13 se iace 
cu mari greutăți și întîrzieri, 
din cauza galeriilor prost între
ținute. Desele caramboale, apa 
ce persistă pe galerii fac ca bri
găzile de mineri din abataje să 
#ucă zi de zi o lipsă acută de 

. vagonete goale pentru încărca
tul cărbunelui, de material lem
nos pentru armare. Fără să aibă 
asigurate aceste condiții, brigă
zile de mineri nu-șl 
planul.

— Se poate lucra 
randamente mari — 
Székely, dar nu se 
tehnico-organizatorice. El a pro
pus ca pentru remedierea situa
ției să se repare liniile de trans
port, să se curețe canalele de, 
scurgere a apei, să fie întreți
nute galeriile așa cum trebuie. 
El a criticat de asemenea fap-, 
tul că inginerii sectorului nu: 
caută soluții economice pentru: 
realizarea lucrărilor miniere ca-, 
re să contribuie la reducerea pre-; 
țuluî de cost — sarcină de cea, 
mai mare însemnătate pusă de' 
plenara C.C. al P.M.R. din 13-14: 
iulie. Din cauza slabei îndru
mări a inginerilor și tehnicie
nilor, lucrările miniere nu se e- 
xecută așa cum trebuie. Mal la 
fiecare suitor trebuie făcută o 

- nișă sau o baionetă, din cauză

de thieret de la
Zilele trecute a avut loc 

mina Petrila o consfătuire
Ia 
a 

brigăzilor utemiste de la aceas
tă exploatare carboniferă. Erau 
de față conducători ai formelor 
tinerești de muncă în mină; prin
tre ei puteau fi întîlniți minert 
de nădejde, căliți în lupta pen
tru cărbune, reprezentanți ai 
noii generații de mineri care a- 
lături de vîrstnici luptă cu suc
ces pentru a asigura economiei 
naționale cantități mereu spo
rite de cărbune. Așa cum a re
ieșit și din referatul, prezentat 

.'fit^fața consfătuirii’1'(te <ȘățVe,‘to
varășul Pătrășcîoiu Vasile, se
cretarul comitetului U.T.M. al 
minei, tinerii rninbri, . brigăzile 
și sectoarele de tineret al^tu- 
iese o importantă forță a colec
tivului minei.

La exploatarea Petrila există 
în prezent trei sectoare și o sec-’ 
ție de tineret, precum și 38 bri
găzi utemisfe. In .formele tine
rești de muncă de la această 
mină sînt cuprinși peste 550 ti
neri mineri și muncitori. Secto 
rul II — sector dă tineret — este 
de multă vreme fruntaș pe ex
ploatare. Numeroase brigăzi de 
tineret obțin de asemenea suc
cese în lupta pentru mai mult 
cărbune. Brigada condusă de 
tovarășul Enache Chiriță, de ej 
xemplu, a extras peste planul 
anual la zi 3842 tone de cărbu
ne, cele conduse de brigadierii 
Mickiev Gheorghe, Păsărică Ni- 
colae și alții au dat peste plan 
1.000 tone dfe cărbune. Aplicînd 
Inițiativa minerilor de Ia Ani- 
noasa de a extrage în fiecare șut 
o anumită cantitate de cărbune 
peste plan de' flecare om,’ multe 
brigăzi, ca cele conduse de to

varășii Peter Moisb, Cenușa Cor
nel și altele se numără 
cele fruntașe de la mina

printre 
Petrila.

Sinaia Postăvarul"

pot realiza

frumos, cu 
spunea tov. 
iau măsuri

(Continuare în pag. 3-a)
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Prima oră din ultimul au școlar

in sala pe a cărei ușă e scris mare Clasa XLa A e liniște, 
profesorul de matematică Szabo Ștefan tșl începe prima oră din 
noul an școlar. Elevii 11 privesc atenți, emoționați.

— începem noul an școlar, pentru voi ultimul din viața de 
elev, le spune profesorul. Eforturile noastre comune trebuie să 
ducă la rezolvarea unei ecuații simple: muncă + perseverență 
+ modestie - absolvenți bine pregătiți.

Șl elevii clasei a Xl-a A de la Școala medie mixtă din Pe
troșani au scris pe prima pagină din caietele de notițe această 
ecuație simplă... dar totuși grea.

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

Deschiderea noului an școlar 
la Aninoasa

In comuna Aninoasa a avut 
loc acum două zile în sala cine
matografului din localitate aduna
rea festivă închinată deschiderii 
noului an școlar.

Festivitatea a fost deschisă de 
tovarășa Pricop Rozalia, secretara 
sfatului popular din localitate.

In continuare a vorbit tovară
șul Șimon Iosif, directorul ad
junct al Școlii de 7 ani din Ani
noasa. După un scurt bilanț al 
activității școlare din anul trecut, 
vorbitorul a arătat minunatele 
condiții de învățătură create azi 
de partid și guvern copiilor de 
muncitori. - „„

cons-Chiar vara aceasta s-au 
truit două săli noi de laborator 
care au fost date în folosință. în
treaga școală s-a renovat iar pen
tru viitor s-au 'ăloicăF 500.000 l-n, 
sumă necesară dezvoltării in con
tinuare a școlii.

Au mai luat cuvîntul tovarășii 
Bartha Pavel, profesor, Boroș A- 
dalbert, directorul clubului, Feher 
Petru, 
U.T.M. și Rusu Ioan 
al Comitetului raional de partid 
Petroșani.

La festivitate au fost prezenți 
peste 350 elevi, numeroși părinți 
și întregul corp didactic.

secretarul comitetului 
instructor

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

Copiii din Paroșeni vor avea 
o școală nouă

Sus, pe dealul Șohodolului, de 
unde se văd departe în vale pînte- 
coasele turnuri de răcire și clădi
rea masivă a, termocentralei Pa
roșeni, s-a ivit un oraș nou. Prin
tre blocurile ridicate în ultimii 
ani a început în vara aceasta o 
nouă construcție, cu o înfățișare 
deosebită decît a celorlalte blo
curi, cu încăperi spațioase, lu
minate puternic prin ferestre 
mari.. Noua clădire din Paroșeni 
(Sohodol) va fi. dată învă

țămîntului.
Copiii muncitorilor de la ter

mocentrală vor avea școala lor 
aici la doi pași de uzină, în mij
locul noului oraș. In fiecare zi, 
copiii merg acum la școala din 
Lupeni trecînd pe lîngă noua clă
dire a școlii lor, privesc cu bu
curie cum i se fac ultimele lucrări

de finisaj interior. Cele 8 săli 
de clasă, laboratoarele, sala mare 
pentru lucru manual, care vor f 
înzestrate cu mobilier nou, vor 
găzdui elevii din Paroșeni ai 
claselor I—VII. Iar bucuria ele
vilor Isailă Ion, Cadariu Lucian, 
Pricop Nicolae și a celorlalți care 
locuiesc în blocul P, chiar de 
lîngă școala nouă, crește odată 
cu noua construcție. Echipa de 
zidari a tov. Stanciu Nicolae, 
care lucrează la noua școală, se 
străduiește să termine lucrările 
pînă la 1 octombrie.

Aoeiiuni despre 
învâiamlfllul cm il.RlL

L. Dertick, directorul depar- f 
tamentuiui învățămîntului din \ 
S.U.A. a dat publicității raper- j . , ■ ... . ...tul intitulat „Planurile sovie
tice în domeniul învățămîntu
lui“. Raportul a fost întocmit 
de un grup de specialiști ame
ricani care au vizitat o serie de 
orașe din Uniunea Sovietică.

In acest raport care, potrivit 
afirmațiilor lui Dertick este „o 'i 
relatare a unor martori ocu-) 
lari“ sînt scoase în evidență j1 
marile succese realizate de U- ( 
niunea Sovietică în domeniul 
învățămîntului. Autorii scriu (, 
că au fost profund impresia- \ 
nați de dorința de învățătură '/ 
manifestată în Uniunea Sovie- ( 
tlcă și care acolo este un mii- ■ 
loc de progres național. fn? 
Uniunea Sovietică, continuă au- i 
tprii, Invățămintul este contă- / 
derat drept „unul din principa- { 
lele izvoare și mijloace de în- \ 
făptuire a sarcinilor sociale, 
economice, culturale și ; 
fice în interesul națiunii, uv f 
aceea școlilor sovietice le re
vine o uriașă răspundere și toa
te cercurile și instituțiile socie
tății sovietice le acordă un 
sprijin larg".

Spre învățămint aspiră 
sute de mii de muncii 
care lucrează ziua completă de

I
!
1I

I
J
(

c puține țări sau popoare care să > 
( fie adepți atit de înflăcărați > 
\ ai învățămîntului ca Uniunea ?

Sovietică și poporul sovietic. ?

•¡ocíate, \ 
științi- ) 
i. De ,»I

pirá ¡ 

ilari î 
' r!e ( 

muncă și care în același timp z 
sînt studenți. ' i

După ce înfățișează diferite i’ 
laturi ale sistemului de învii- i, 
țămînt sovietic, autorii scriu in ț 
încheiere că „în prezent există S

IN PRIMA PAUZA
școlii pustie în timpul 
curs, este acum în pri-

Curtea 
orelor de 
ma pauză din acest an plină de 
viață. Toți elevii au ieșit in curte, 
nerăbdători să-și întîlnească ve
chii prieteni, pentru a schimba 
clteva impresii, 
culese în vacan 
petrecută di 
plin. Retras i 
tr-un colț 
curții un grup < 
eleve 
VlII-a 
medii 
troșani 
atenție 
lor Nemeș 
dalena.

In timp 
legele ei 
petrecut v 
„la joacă", ea 
„muncit" neob. 
sit, luptîndw-se 
cu fiecare centi
metru. Da. Cu fie
care centimetru. Nemeș Magdale
na este campioana țării la sări
tura în înălțime între pionieri și 
școlari cu 1,43 m.

In această primă pauză ea po
vestește colegelor ei Davidovici 
Rodica, Precup Lucia, Man Veto- 
nica și celorlalte cum a cunoscut-o 
personal pe lolanda Balaș, cam
pioana lumii la aceeași probă.

— Eram în plin concurs la 
Spartachiada pionierilor și șco
larilor, faza finală, la București 
— spunea ea. De noi s-a apropiat 
o fată blondă, înaltă și s-a re

comandat : lolanda Balaș. Ea ne-a 
dat la fiecare indicații prețioase, 
corectîndu-ne stilul fiecăreia...

Clopoțelul sună, anunțînd înce
perea orei a doua.

— Despre celelalte concursuri 
la care am participat în această

din cl 
a Șc 

mixte 
ascultă 
pe col

ce c 
și-

am să vă povestesc altă 
Acum să mergem în clasă, 
într-adevăr, pioniera Nemeș

vară 
dată.

Și
Magdalena are ce povesti colege
lor sale. A participat la trei fina
le pe țară în această vară, obți-

IN CLIȘEU: Eleva Nemeș Magdalena (pri
ma din dreapta) vorbind colegelor sale.

nînd rezultate frumoase. Dar a- 
cum a început școala, iar pionie
ra Nemeș Magdalena vrea să tie 
fruntașă și Ja învățătură, așa cum 
este în sport.
- - - —
cArțimoi

Concepțiile economice ale 
marilor socialiști-utopiști 

din apus
de V. A. Voznesenskaja

In rîndul pleiadei de utopiști, 
un loc proeminent îl ocupă sa* 
cialiștii-utopiști francezi de la 
sfîrșitul secolului XVIII și înce
putul secolului XIX, Henri Claude 
de Rouvroy Saint-Simon (1760- - 
1825) și Gharles Fourier (1772— 
1837), precum și socialistul-uto- 
pist englez Robert Owen (1771 — 
1858). Acești gînditori de seamă 
sînt numiți marii socialiști-uto
piști.

Volumul cuprinde capitolele: 
„Concepțiile socialiștilor-utopiștî 
asupra dezvoltării sociale“, „Cri
tica făcută capitalismului de că
tre marii utopiști“ și „Planurile 
utopice de construire a societă
ții viitoare".

Bine ați venit!
Hornung lolanda, elevă în 

clasa X-a din Petroșani, îți 
primește colegii din clasa l-a, 
în prima zi de școală, cu mul
tă căldură. Inmînîndu-le bu
chete de flori le urează bun 
venit la școală.

La clasa l-a se strigă cata
logul...

— Pop Ana...
— Prezentă...

Sub semnul revoluției socia
liste s-au răsturnat lumi, s-au 
făurit state noi și noi orînduieli 
s-au instituit, în care cei ce mun
cesc au devenit stăpîni pe soar
ta lor, pe viitorul lor. Sub sem
nul revoluției s-a pătruns în cos
mos, s-a ajuns în Lună și s-au 
atins polii inaccesibili ai Pămîn- 
tului. Poporul nostru de 15 ani 
înscrie în cartea de aur a o- 
menirii, după exemplul popoare
lor Uniunii Sovietice, noi și noi 
victorii. De la primele victorii 
pe care le-a înscris acum 15 
ani cu prilejul luptei împotriva 
fascismului și pînă la alungarea 
moșierilor și capitaliștilor, în 
frunte cu regele, de la cîrma* 
țării, revoluția eroicei noastre 
clase muncitoare condusă de co
muniști și-a vădit tăria. Puterea 
revoluției și-a dezvăluit trăinicia 
în cele aproape 200 de fabrici 
și uzine noi ridicate în acest răs
timp, ce-și trimit ', solii produse
lor romînești pe tot globul, în 
miile de blocuri noi și moderne 
pentru muncitori, în școlile, clu
burile, creșele și căminele, spi
talele și stadioanele deschise cu 
zecile pe întreg cuprinsul țării

pentru ei. Puterea revoluției a 
fost în stare să. facă răsturnări 
și în conștiința oamenilor, fău- 
rindu-le demnitatea de cetățeni 
ai lumii noi, socialiste. Sub sem
nul revoluției s-au înfăptuit mi
nunile lichidării analfabetismu
lui și ale apropierii de comorile 
artei și culturii a celor mai sim
pli oameni, ținuți atîta vreme de
parte de frumusețile lor nease
muit de tulburătoare.

Iată l Poate fi un alt semn 
mai concludent al revoluției decît 
muncitorii ajunși pe băncile șco-' 
Iilor medii, muncitorii și țăra
nii ajunși în institute, în foto
liile sălii Marii Adunări Națio
nale sau la conducerile fabrici
lor și uzinelor, ale minelor șan 
gospodăriilor agricole 
Cît de edificator este 
și numai acest fapt 
ceea ce înseamnă 
Hotărîrea din acest 
privire la îmbunătățirea învăță- 
mîr.tului seral și fără frecvență 
deschide și mai larg aceste căi... 
In Valea Jiului, grație acestei 
hotărîri, numărul muncitorilor 
înscriși în clasa a VUI-a la cele 
6 școli sau secții medii serale

de stat... 
fie chiar 

asupra a 
revoluție !

an cu

nou înființate a crescut de a- 
proape 4 ori, față de anii tre
cuți. La probele de verificare 
concurenții muncitori s-au dove
dit a fi bine pregătiți, ceea Ce 
vădește dorința lor de a învăța, 
setea* de cultură.

Tovarășul Pîrîianu, directorul 
Școlii medii serale ain Petro
șani, vorbește cu îndreptățită 
inîndrie despre elevii-muncitori 
prezenți la probele de verifica
re pentru înscrierea 
VUI-a.

— Nici nu-ți vine 
crezi că elevii 
porțile școlii 
păstrînd încă 
lor duritatea 
că, din mină 
bune răspunsuri dau... La exa
men majoritatea au obținut note 
bune și foarte bune... Iată. An- 
drone Marin, de exemplu, 
tematică a obținut nota 
romînă 9. Răspunsuri la 
bune, clare și precise au
Ciucă Aurelian, Popa Mie sau 
Popa Ștefan, Ivan Victor și a- 
tîția alții...

La fel de bine s-au prezentat 
la examene și ceilalți muncitori

în clasa

parcă să 
pășind pe 
la muncă.

aceștia, 
vin de
în căldura mîini- 

uneltelor de mun- 
sau uzină, atît do

la ma- 
lC. la 
fel de 
dat și

înscriși la cursurile serale sau 
fără frecvență din Lupeni, Uri* 
câni sau Vulcan, Anlnoasa sau 
Lonea.

In dreptul numelui unor mun
citori subterani ca Androne Du
mitru, Ienulescu Nicolae, Bădă- 
lan Smarandache, Spahiu Va- 
sile, Plăviță Ioan sau Cocoșilă 
Dumitru, prezenți la examenele 
pentru clasa Vlll-a ale Școlii 
medii serale din Lonea, profe
sorii au înscris note foarte bu
ne. Și dacă profesorii îți vor 
spune că majoritatea dintre ei 
sînt membri sau candidați de 
partid n-ai să te miri, așa cuin 
n-ai să te miri nici cînd în bănci 
ai să întîlnești tineri muncitori 
născuți în 1940, ca lăcătușul 
Drăguțu Vasile de la prepara- 
ția din Petrila, alături de alții 
deja trecuți de prima tinerețe ca 
membrul de partid Munteanu 
Cornel, lăcătuș la mina Lonea 
din 1944, ori candidatul de par
tid llincuța Marin sau lăcătușul 
Iliescu Boris.

Toate acestea sînt semne atît 
de firești ale revoluției.

IR1MIE STRAUȚ
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Sasu Leon, conducătorul unei 
brigăzi de tineret din sectorul 
electromecanic al minei Lonea, 
e prețuit atît de ortacii de mun
că precum ți de conducerea sec
torului. E prețuit pentru hărni
cia și priceperea de care dă do
vadă.

Graficul de producție al bri
găzii arată că în luna septem
brie ea va trebui să execute re- 
condiționarea a 150 metri liniari 
de lanț de crater de tip S.R.R. 
11, ICO metri de lanț T.P. 1, a- 
samblarea unei pompe cu un de
bit de 3000 litri pe minut și mul
te altele. Lucrările prevăzute în 
plan sțnt multe și variate și cer 
o bună calificare profesională. 
Brigada le duce la bun sfîrșit 
cu simț de răspundere. Dar ca 
la orice atelier al unei exploatări 
carbonifere și ia mina Jieț vin 
o seamă de lucrări urgente, ne
prevăzute de a căror executare 
depinde bunul mers al procesu
lui de producție. In asemenea 
cazuri Sasu Leon își împarte oa
menii Uriii lucrează la obiecti
vele de plan, iar alții Ia comen
zile nou sosite.

Intr-una din zilele ce s-au 
scurs din această lună la ate
lier au sosit niște inele meta>- 
lice pentru armarea galeriilor. 
Unele din ele trebuiau rotunjite 
spre a corespunde întocmai ce
rințelor. Lucrarea a fost încre- 
dințată brigăzii lui Sasu Leon. 
Cu lovituri puternice de baros, 
inelele au primit forma dorită. 
Armarea metalică a galeriilor se 
putea face deci în bune condi- 
tiuni.

Pe lingă aceasta, brigada a 
executat peste plan numai in 
perioada scursă din această lună 
două sorburi de pompe și multe 
alte lucrări.

Mai mult sprijin sectoarelor ți brigăzHer 
de tineret de la mina retrila!

SaM oanculler siMH 
tatâptnitorii mArcici rcaHrtrl!

(Urmare din pag. l-a)

că nu se dă corect direcția. A- 
ceste lucrări costisitoare nu sînt 
incluse în plan și ele grevează 
asupra prețului de cost.

Că asemenea cheltuieli inutile 
pot fi evitate a dovedit-o în fața 
consfătuirii tovarășul Bartok 
Iosif, care conduce o brigadă de 
pregătiri în sectorul III.

—- Lucrez la pregătiri de 8 
ani — spunea ei. In ultima vre
me am mînat 12 suitori, dar la 
nici unul nu am avut nici mă
car 5 cm. abateri. Lucrările mi
niere se pot executa corect, fără 
cheltuieli suplimentare, ba chiar 
cu economii dacă tinerii mineri 
au sprijinul și îndrumarea teh
nicienilor și inginerilor.

Tovarășul Kibedi Adalbert a 
arătat că în sectorul I inginerii 
și tehnicienii nu se consultă cu 
minerii asupra problemelor le
gate de o mai bună organizare 
a procesului de producție.

Era foarte necesar ca tovară
șul inginer Avramescu, șeful sec
torului I să fie prezent la con
sfătuire, să ia notă de criticile 
aduse conducerii tehnice a sec
torului, să dea răspuns la în
trebările puse. Dar tovarășul 
inginer Avramescu a avut grijă 
să se facă dispărut fără urmă 
în preajma consfătuirii.

Tinerii participanți la consfă
tuire au primit cu satisfacție cu
vintele tovarășului Demeter Ște
fan, secretarul comitetului de 
partid al minei, prin care a a- 
nunțat că în sectorul I al minei 
se va deplasa o comisie cu sco
pul die a constata deficiențele în 
organizarea procesului de pro

ducție și de a stabili măsuri de 
înlăturare a lor.

Tovarășii Cepălău, responsa
bil de brigadă în sectorul IV, 

Vornicu Constantin, Cenușa Cor
nel, Tănase Gheorghe și mulți 
alți participanți la discuții au 
oglindit în cuvintele lor hotărî- 
rea tinerilor mineri de a-și în
deplini cu cinste sarcinile de 
plan, de a spori productivitatea 
muncii. Ei au arătat că tinerii 
mineri și-au însușit lozinca de 
a realiza de fiecare cap de sa
lariat" o economie de cîte 1.100 
lei, de a lupta pentru obținerea 
unui randament mediu pe ex
ploatare de 1,1 tone cărbune pe 
post.

Luînd cuvîntul în încheierea 
consfătuirii, tovarășul Demeter 
Ștefan, secretarul comitetului de 
partid al minei, a chemat orga
nizațiile U.T.M. din cadrul sec
toarelor să ridice activitatea tu
turor brigăzilor utemiste la ni
velul celor din sectorul II — sec
tor de tineret fruntaș pe mină, 
să sporească numărul formelor 
tinerești de muncă, să creeze 
noi posturi utemiste de control. 
Tovarășul Demeter a insistat ca 
maiștrii mineri, tehnicienii și in
ginerii să acorde un sprijin e- 
fectiv brigăzilor de tineret, să Ie 
asigure condiții optime pentru 
a-și realiza sarcinile de plan. 
Totodată, a subliniat secretarul 
comitetului de partid, organiza
țiile U.T.M. sînt datoare să a- 
tragă brigăzile de muncă pa
triotică din cadrul minei la e- 
fectuarea prin muncă voluntară 
a unor lucrări menite să vină 
în sprijinul brigăzilor șl sectoa
relor de tineret din subteran în

O impresionantă cucerire a știmei 
contemporane

Lansarea cu succes de către U- 
niunea Sovietică a celei de-a doua 
rachete cosmice în direcția Lunii, 
se înscrie cu adîncă semnificație 
istorică în rîndul impresionante
lor cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane.

Comunicatul agenției TASS din 
12 septembrie 1959, face întrea
ga omenire martoră a acestui e- 
veniment uluitor, prin caracterul 
și importanța sa științifico-istori- 
că.

Concretizarea posibilităților de 
teleghidare și de atingere â su
prafeței Lunii, prin această reu
șită lansare, echivalează cu pune

Racheta — sinteză a științei și tehnicii 
sovietice

Urmînd șirul succeselor în pro
blema explorării spațiului cosmic, 
știința și tehnica sovietică a în
registrat un nou și uriaș succes: 
lansarea unei rachete cosmice care 
a atins Luna.

Rezultatul excepțional reali
zat, reprezintă o sinteză a cunoș
tințelor dpbîndite de către oame
nii de știință sovietici într-o se
rie de domenii ca: mecanică, ter
modinamică, tehnologia materia
lelor, aerodinamică, electronică 
etc. care in U.R.S.S. au atins uri 
astfel de nivel încît a făcut po
sibilă realizarea performanței a- 
mintite, situîndu-i pe oamenii de 
știință sovietici în fruntea tehni
cii și științei mondiale

Această performanță istorică 

încă un salt spre cucerirea cosmosului

rea celor mai propice premize 
apropiatelor călătorii ale omului 
în cosmos.

Noua rachetă cosmică, demons
trează încă odată supremația 
științei sovietice, constituind me
sajul de pace al oamenilor sovie
tici, înaintea vizitei de însemnă
tate istorică a lui N. S. Hru*- 
ciov în Statele Unite ale Ameri- 
cii.

Amîndouă evenimentele descnid 
noi șl luminoase orizonturi ome
nirii dornice de pace și buna 
conviețuire.

Cont. univ. I. PETREA
I.M.P.

realizată de către U.R.S.S. nu. es
te întîmplătoare, ea reprezintă 
fructul eforturilor nelimitate de
puse de către oamenii de știință 
sovietici, precum și talentul pe 
care îl posedă un popor liber care 
se află în plină construcție a unei 
societăți noi, a societății comu
niste.

Triumful oamenilor de știință 
sovietici deschide perspectivele u- 
nei colaborări rodnice internațio
nale în problema cunoașterii spa
țiului cosmic și va avea drept 
consecință micșorarea încordării 
internaționale și întărirea păcii 
în întreaga lume.

KECS W1LHEM 1
asistent univ. I.M.P.
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Incepînd cu ziua de 
17 septembrie a. c. pe 
podul Iscroni, de pe dru
mul național nr. 66 A Is- 
:roni - Uricani circulația 
va fi întreruptă între c- 
rele 20-6 cînd se va lu
cra la reconstrucția po
dului.

ii 0. C. L. Produse 
Industriale

iț a deschis cu data de 11 sep- :• 
lț tembrie 1959 în clădirea Sfa- ți 
li tutui popular al orașului ii 
:• Petroșani (lingă magazinul țț 
ți de fierărie) o unitate nouă i 
■: prin care desface o serie de țț 
i: mărfuri cu prețuri reduse ;ț 
j: intre 30 și 50 la sută ca de :■ 
și exemplu :
•: Reșouri (plite) electrice, ii
iț de la 83,50 lei, la 55 lei; țț 
ți creioane dermatograf, de la :■ 
iț 15 lei, la 7 lei; perii de un- țț 
ți ghii nylon import, de la 22 țț 
ți iei, la 15 lei; perii de păr ■; 
•i Import pentru femei, de la ii 
țț 45 Iei, la 28 lei; bricege cu țț 
țț două lame tip festival, de țț 
ii la 17,50 lei, ia 12 lei; lămpi 
•; de gătit fără fitil, de la i; 
țț 108 lei, ia 54 lei; lămpi de țț 
î; gătit fără fitil emailate, de ■■ 
țț la 150 lei, Ia 75 lei; briche- ii 
| te de buzunar, de la 43 lei, țț 
i la 25 lei; patefoane, de la țț 
! 370 lei. la 250 lei; discuri, 
| de la 8 Iei, la 4 lei; Jucării țț 
■ ca: mori de vînt, de la țț 
i 10,60 lei, la 7 Iei; mașini de țț 
ț gătit cu aragaz de la 15 lei,
i la 10 lei; trăsurică cu cal li- ii 
• tografiată, de la 7 lei, la ii 
i 5 lei. țț
ț Vlzita{i acest magazin și ■■
i aprovizionafi-vă din timp cu
i articole folositoare și jucă- ii
ț rii pentru pomul de iarnă ! țț

T.A. P.L Petroșani
anunță publicul consuma
tor că s-a redeschis res
taurantul Cina din Lupeni 
complet renovat. Iluminat 
fluorescent, orchestră din 

1 București, dans și antren 
i în fiecare seară. Diferite 
! specialități de artă culina

ră și grătare diferite. Un 
bogat sortiment de bău
turi din toate podgoriile 

țării.
O mașă bună, un vin 

plăcut și o oră de muți, 
că și dans vi le oferă res
taurantele noastre.

Datorită marilor lucrări de construcții desfășurate in ultimii ani, Petroșaniul capătă pe zi ce 
trece aspectul unui oraș modem. Iată în clișeul nostru un aspect din cartierul Gh. Dimitrov, unul 
din cartierele noi ale orașului

lupta lor pentru 
mult și mai ieftin.

cărbune mai

I. B.

„bucurești 500» CICLURI DE FILME
Cu prilejul sărbătoririi împli

nirii a 500 de ani de la cea mai 
veche mențiune documentară des
pre existența orașului București, 
pe ecranele multor cinematogra
fe din Capitală rulează filme ar
tistice și documentare romînești.

La cinematograful „Republica" 
se prezintă între 13 și 20 sep
tembrie un ciclu de filme artistice 
romînești: „Moara cu noroc", 
„Două lozuri", „Pe răspunderea 
mea", „D-ale carnavalului", „Ci
tadela sfărîmată”, „Alarmă in 
munți", „Alo ?ț... Ați greșit numă
rul” și „Erupția". împreună cu a- 
ceste filme se prezintă realizări
le cinematografice „Scurtă isto
rie", „Galateea", „La horă ", „Joc 
de cuburi", „Șurubul lui Mari- 
nică", „Căluțul de foc", „7 arte" 
și „lntr-o dimineață".

Un ciclu de filme documentare 
romînești reprezentînd Bucureștiul

Un nou eveniment de impor
tanță nepieritoare adăugat la cro
nica secolului nostru, o nouă ra-

de ieri și azi, rulează între 15 fi 
20 septembrie la cinematograful 
„Lumina". Sînt prezentate filmele 
documentare „Bucureștiul de altă 
dată", „Casa de pe strada noas
tră", „Ieri și azi în București", 
„bestivalul internațional GeOrge 
Enescu", „Viscolul" > „Fabrica de 
confecții Gh. Uheorghiu-Dej", 
„Drumul cărții", „București, o- 
raș 'înflorit", „Pagini de vitejie" 
și „Pe drumurile Rominiet".

[•ilmul documentar „Pagini de 
vitejie" va rula la cinematografe
le „vasile Roaită" și „Olga Ban- 
eic”, iar „Pe drumurile Romimei" 
la cinematograful „Tlie Pintilie".

In marile piețe ale Capitalei 
— Unirii, Libertății, Banu Mania, 
Obor și Rahova — vor fi prezen
tate în zilele de 17, 19 și 20 
septembrie numeroase filme docu
mentare romînești. 

chetă cosmică lansată de oamenii 
sovietici spre Lună. Așa dar din 
nou omul sovietic dăruiește civi
lizației umane o cucerire a știin-, 
ței. Ea vine să dovedească încă 
odată întregii lumi superioritatea 
științei sovietice care deschide zi 
de zi noi poteci spre cucerirea ne
cunoscutului. Este o veste care' 
bucură nu numai oamenii det 
știință, dar și masele de milioa
ne de oameni cinstiți care nutresc 
ca tainele naturii să fie puse nu
mai în slujba păcii și bunei stări 
a omenirii.

Ca intelectual, felicit din toată, 
inima pe inginerii și tehnicienii 
sovietici pentru extraordinarul i 
succes adăugat contemporaneită-, 
ții. Sînt bucuros că tineretului.• 
de a cărui educație ne ocupăm,: 
îi vom putea vorbi chiar din pri-' 
ma zi a noului an școlar despre 
această măreață victorie a oame
nilor sovietici.

prof. DANCU IOAN
Șc. medie nr. 1 Petroșani

— = ★ = —

UN BILANȚ RODNIC
(Urmare din pag. l-a)

zilor din cartierul Progresul șl 
Gîrbești; De asemenea nu s-au 
realizat cele două poduri peste 
Jiu la Uricani, împrejmuirea șco
lilor din Bărbăteni și Surduc, 
repararea școlii din satul Cri» 
vadia, lărgirea căminului cultu
ral din Cîmpu lui Neag și al
tele.

O altă deficiență tn activita
tea sfaturilor populare din ra
ion este neținerea unei evidențe 

precise a lucrărilor efectuate, în
deosebi a economiilor realizate 
prin acțiuni voluntare.

Pentru asigurarea realizării 
integrale a cifrelor de plan pt 
linie gospodărească, Comitetul 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Petrila a chemat la în
trecere patriotică în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie toate sfatu
rile populare din raion. Chema
rea la întrecere a fost primită 
de toate sfaturile populare din 
raion. Unele comitete executive 
au și trecut la realizarea obiec
tivelor trasate.

Folosind cu pricepere sprijinul 
maselor populare, inițiativele și 
priceperea lor, sfaturile populare 
din Valea Jiului vor obține noi 
succese în înfrumusețarea raio
nului nostru.
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Declarația comună cu privire la stabilirea 
unei întîlniri între A.A. Gromîko și Chr. Herter

I
\ WASHINGTON 16 (Aerpres). — TASS anunță:
( La Washington a fost dat publicității textul unei decla-

> rații comune cu privire la stabilirea unei întîlniri între A. A.
> Gromîko și Chr. Herter
) Secretarul de Stat al S. U.A. și ministrul Afacerilor Ex- 
' terne al U.R.S.S. se vor întîlni la 16 septembrie, orele 10 (ora 
[ locală) la Departamentul de Stat pentru a avea un schimb 
( de păreri cu privire la viitoarea convorbire dintre președintele
> D. Eisenhower și președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

N. S. Hrușciov.
---------------- O-----------------

B. P. Ihiseză wiliDă rain sniiBlita 
In leiăliră in situația lin Laos

întreaga lume aplauda epocala realizare 
a științei $i tehnicii sovietice

PEKIN 16 (Agerpres). China 
Nouă anunță:

Guvernul Republicii Populare 
Chineze a dat publicității o de
clarație în care arată că spri
jină propunerea sovietică cu pri
vire la convocarea imediată a 
unei conferințe a țărilor care au 
participat la Conferința de la 
Geneva din 1954 în problema 
Indochinei, pentru a se exami
na' situația creată în Laos.

In declarație se arată că Chi
na, care a participat la Confe
rința de la Geneva din 1954, 
sprijină inițiativa de pace a gu
vernului Uniunii Sovietice, con- 
siderîndi-o justă și oportună.

Guvernul R. P. Chineze acu
ză Statele Unite ale Americii 
pentru înrăutățirea bruscă a si
tuației din Laos.

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

MOSCOVA — Răspunzînd in
vitației Academiei de Construc
ții și Arhitectură a U.R.S.S., lă 
Moscova a sosit o delegație de 
oameni de știință și ingineri a- 
mericani — specialiști în meca
nica solurilor și în construcția 
dte fundații — condusă de M. 
Karsten, prof. la Universitatea 
din Minnessotta.

1 DELHI — La Delhi ai fost dat 
publicității comunicatul cu privire 
la tratativele dintre Țedenbal, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Mongole și J. Nehru, 
primul ministru al Indiei. In co
municat se spune că tratativele U.R.S.S.:

Vizita lui N. S. Hrușciov în S. U. A. în atenția 
presei și opiniei publice din toate țările lumii

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Atenția opiniei publice și. a 
presei din toate țările este ațin
tită asupra vizitei în S.U.A. a 
lui N. S. Hrușciov. Opinia pu
blică progresistă din întreaga 
lume își pune mari speranțe în 
întîlnirea dintre N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și D. Eisen
hower, președintele S.U.A.

„întreaga lume dorește ca 
această întîlnire să se încheie 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă în inte
resul păcii generale, scrie zia
rul „Al Ahram“ din Cairo. 
Oamenii sînt obosiți de răz
boiul rece. Astăzi ei speră că 
vor apare zorile păcii a cărei 
lumină nu se va stinge nici
odată“.
Opinia publică americană ma

nifestă un deosebit interes față 
de vizita în S.U.A. a lui N. S. 
Hrușciov.

„Consider că vizita lui N. S. 
Hrușciov în America ca și vi
zita ulterioară a lui D. Eisen
hower în țara dv. sînt un lu
cru minunat. Cred că prietenia 
dintre popoarele sovietic și a- 
merican constituie imperativul 
cel mai important al secolului 
nostru“,

Pentru a contribui la rezol
varea cît mai grabnică a pro
blemei Laosului, guvernul chinez 
propune celor doi președinți ai 
Conferinței de la Geneva, pre
cum și președintelui Comisiei 
internaționale pentru Laos să 
reia fără întîrziere activitatea 
Comisiei internaționale pentru 
Laos.

In declarație se subliniază că 
guvernul chinez este întrutotul 
de acord cu propunerea guver
nului U.R.S.S. cu privire la con
vocarea neîntîrziată a unei con
ferințe a țărilor care au parti
cipat la Conferința de la Gene
va din 1954 și consideră că a- 
ceastă conferință trebuie să as
culte raportul și propunerea Co
misiei internaționale pentru 
Laos.

dintre cei doi miniștri au decurs 
într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate. Participanții la tra
tative au avut un schimb de pă
reri în problemele dezvoltării e- 
conomice a celor două țări și în 
legătură cu problemele impor
tante ale politicii internaționale.

HANOI — Ministrul Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a adresat se
cretarului general al O.N.U., D. 
Hammarskjoeld, o scrisoare în 

-care-1 informează despre inten
sificarea primejdiei creată de 
Statele Unite în regatul Laosu
lui.

3 declarat corespondenților a- 
genției TASS R. McLoflin, co
misarul guvernamental principal 
al districtului Columbia din ca
re face parte Washingtonul.

Vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. se află în centrul aten
ției opiniei publice și a presei 
franceze și engleze. Acestui e- 
veniment îi sînt consacrate emi
siuni de radio și televiziune spe
ciale, numere ale unor mari re
viste ilustrate, coloane întregi 
de ziare.

Presa și opinia publică din 
Japonia acordă o deosebită aten
ție vizitei în S.U.A. a lui N. S. 
Hrușciov.

„Ne punem mari speranțe în 
întîlnirea dintre conducătorii 
celor două mari puteri, dorind 
un singur lucru — și anume, 
ca lansarea cu succes de către 
Uniunea Sovietică a rachetei 
spre Lună să constituie un 
simbol al întrecerii între țări 
pe tărim pașnic“, .

scrie ziarul „Asahi“.
Ziarele de pe toate continen

tele lumii publică comentarii 
similare consacrate vizitei în 
S.U.A. a președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. N. S. 
Hrușciov.

Vizita lui N. S. Hrușciov con
stituie principala temă a presei

Saluturile partidelor comuniste și muncitorești
MOSCOVA 16 (Agerpres).
Conducătorii Poloniei, Wladis- 

lav Gomulka și Jozef Cyrankie- 
wiez — subliniază într-o tele
gramă dte salut pe adresa lui 
Nikita Hrușciov că lansarea 
rachetei în Lună

„constituie o nouă realizare 
remarcabilă a cauzei progre
sului omenirii, a păcii și so
cialismului“.
Au adresat mesaje de salut 

Comitetului Central al P.C.U.S. 
în legătură cu atingerea supra
feței Lunii de către racheta cos-

„Este uimitor, nu-fi vine să crezi“
NEW YORK 16 (Agerpers).
Presa americană continuă să 

acorde o mare atenție lansării 
primei rachete în Lună de către 
Uniunea Sovietică.

La 16 septembrie revista 
„Time“ a consacrat acestui e- 
veniment o întreagă rubrică în 
care sînt publicate, de obicei, 
realizările științei din Statele 
Unite și din străinătate.

„Un triumf al minții omenești“
TOKIO 16 (Agerpres).
Lansarea rachetei cospiîce 

spre Lună de către Uniunea So
vietică, scrie ziarul „Japan Ti- 
mes“

constituie o mare realizare în 
domeniul științei și tehnicii, 
un triumf al minții omenești, 
al forței sale care a tradus în 
viață visele cele mai îndrăz
nețe ale omenirH.

Mesajul premierului canadian
OTTAWA 16 (Agerpres). —

TASS anunță ;
La 15 septembrie John Diefen- 

baker, primul ministru al Cana
dei a dat publicității următoa
rea declarație: *

Ambasadorul Canadei la Mos
cova a fost însărcinat să remită 
guvernului sovietic următorul 

mesaj adresat domnului Hrușciov 
în calitatea lui de președinte al 
Consiliului de Miniștri al 

din țările de democrație popu
lară.

Milioane de americani, îm
preună cu președintele Eisenho- 
wer scrie într-un articol de fond 
ziarul „Neues Deutschland“, vor 
întîmpina pe omul care repre
zintă țara ce pentru prima oară 
a trimis în Lună un corp creat 
de mîini omenești.

Acum tind omenirea cucereș
te cosmosul, subliniază ziarul, 
popoarele insistă tot mai mult 
asupra rezolvării pașnice a 
problemelor litigioase și asu
pra desfășurării întrecerii paș
nice dintre socialism și capi
talism.
Cercurile politice de ia Bonn 

acordă o mare însemnătate vi
zitei lui N. S. Hrușciov la Wa
shington și tratativelor pe care 
acesta le va duce cu Eisenho- 
wer. Ziarul „Frankfurter Alge- 
meine“, care exprimă părerile 
cercurilor guvernamentale, scrie 
că *

„cursul politicii Bonnului se 
află firește sub semnul vizitei 
iui N. S. Hrușciov in S.U.A“. 
Iii legătură cu aceasta o se

rie de ziare vest-germane cer 
guvernului R. F. Germane să ți
nă pasul cu vremea și să-și a- 
ducă aportul la dtestinderea în
cordării internaționale. 

mică sovietică, Comitetul Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, partidele co
muniste din Danemarca, Fin
landa și Norvegia; Harry Pollitt 
și John Gollan, conducători ai 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Comitetele Centrale ale 
partidelor comuniste din Argen
tina și Peru.

Felicitări din partea poporu
lui coreean au fost transmise 
de Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D 
Coreene.

Revista publică declarația cu
noscutului astronom englez B. 
Lovell care a spus •

„Este uimitor, nu-ți vine să 
crezi. Informațiile cu privire 
la zborul rachetei pe care ru
șii ni le-au pus la dispoziție, 
sînt atît de precise, incit nu 
poate fi nici un dubiu că a- 
ceastă rachetă și-a atins cu 
succes ținta — Luna“.

Succesul Uniunii Sovietice, 
scrie ziarul „Mainiți",

va rămîne în istoria omenirii 
ca primul zbor al unei rache
te create de mina omului pe 
un alt corp ceresc.
Lansarea acestei rachete, scrie 

„Tiubu Nippon“,
va contribui fără îndoială Ia 
cauza întăririi păcii în întrea 
ga lume.

„Transmiteți vă rog tuturor 
acelora ale căror eforturi în 
domeniul științei au contribuit 
la lansarea cu succes a rache
tei în Lună felicitările guver
nului și poporului canadian“.

Felicitări poporului 
sovietic

DELHI 16 (Agerpres). TASS 
Ambasadorul U.R.S.S. în In

dia, A. Benediktov, a fost vizi-

Luînd cuvîntul în senatul ca
nadian primul ministru al Ca
nadei, John Diefenbaker, a de
clarat că întîlnirea dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower

„trezește speranța omenirii că 
se va realiza o nouă înțelege
re, și speranța ei de pace“.
Vizita lui N. S. Hrușciov în 

S.U.A. a stîrnit un puternic ecou 
în Liban. Presa libaneză subli
niază uriașa însemnătate a a- 
cestei vizite pentru destinele o- 
menirii.

„Vestea îmbucurătoare a 
schimbului de vizite dintre 
Hrușciov și Eisenhower a avut 
un efect binefăcător asupra at
mosferei internaționale. Atmos
fera internațională a început 
să se însenineze, oamenii au 
început să respire mai ușori' 

— scrie ziarul „An Nida“.
„întîlnirea istorică de as

tăzi atrage atenția întregii 
lumi“

scrie ziarul „El Debate" din U- 
ruguay. Chiar ziarul „El Paiz", 
care este un adept al „războiu
lui rece", a consacrat un articol 
de fond sosirii lui N. S. Hruș
ciov în Satele Unite. Ziarul re
cunoaște că sosirea la Washing
ton a șefului guvernului sovie
tic constituie

„cel mai important eveniment 
dintre toate care au avut loc 
după terminarea celui de-al 
doilea război mondial".

tat de o delegație a Consiliului 
Păcii pe întreaga Indie. Mem
brii delegației au urat ambasa
dorului sovietic cele mai cordiale 
felicitări pentru poporul sovie
tic în legătură cu noua realizare 
de seamă a oamenilor de știință 
sovietici.

Ei ‘au înmînat de asemenea 
scrisoarea Consiliului Păcii pe 
întreaga Indie adresată pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri N. S. Hrușciov.

„O realizare 
grandioasă“

BONN 16 (Agerpres).
Ziarul „Frnkfurter Rundschau" 

subliniază că aselenizarea ra
chetei sovietice este considerată 
de oamenii de știință din în
treaga lume

drept o realizare grandioasă 
a științei și tehnicii sovietice. 
Această zi, scrie buletinul de 

presă „Sozial Demokratischer 
Presședientst", va ocupa un loc 
însemnat în istoria omenirii.

„Sol al păcii“
BRUXELLES 16 (Agerpres,. 

Corespondentul TASS G. Fedia- 
sin transmite:

„O nouă etapă in istoria o- 
menirii", „Sol al păcii", „O nouă 
etapă pe calea spre cucerirea 
cosmosului“, „Un suctes uimi
tor al științei sovietice“ — sub 
aceste titluri ziarele belgiene 
continuă să publice știri despre 
aselenizarea rachetei cosmice so
vietice.

„Uniunea Sovietică a de
monstrat încă odată întregii 
lumi largile sale posibilități 
în domeniul lansării și tele
ghidării rachetelor cosmice, 
subliniază ziarul „Drapeau 
Rouge“. Ne bucurăm sincer de 
acest succes al Țării Sovie
tice".

PRQ6RAM DE RADIO
18 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,10 
Orchestre simfonice din Bucu
rești, 11,03 Muzică de estradă, 
12,00 Cîntă orchestra populară 
a Ansamblului de cîntece și dan
suri al Sfatului popular al Ca
pitalei, 13,05 Concert de muzică 
din opere, 14,00 Cîntă Rodica 
Bujor și Traian Lăscuț Făgără- 
șanu, 15,10 Muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,25 Mo
mente din viața muzicală a Bu- 
cureștiului de altădată, 18,05 Le
gendele popoarelor, 19,05 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
21,00 Muzică instrumentală, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică distractivă, 15,00 Con
cert simfonic, 16,15 Din cîntecele 
tineretului nostru, 17,35 Muzică 
ușoară, 18,05 Muzică populară 
romînească din Moldova, 19,40 
Fragmente ddn opera „Norma“ 
de Bellini, 21,15 Concert de mu
zică populară romînească, 22,00 
Pagini din literatura pianului.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Grădinarul spaniol; AL. 
SAHIA: Nevăzut... necunoscut; 
LONEA: Visul spulberat; PE- 
TRILA: Lupta nu s-a siîrșit 
încă; ANINOASA : Ei s-au jert
fit pentru patrie; VULCAN : Tai
na lui Zemskov; LUPENI: Um
brela sfîntului Petru; BARBA- 
TENI: Comoara căpitanului Mar- 

l tens; URICANI : Alarmă la gra- 
I niță
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