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Organizațiile de bază ale partidului 

In preajma adunărilor 
de dări de wamă și alegeri

dede dări

de
un

de dări

celui de-al doilea Con- 
P.M.R. și ale plenarelor
P.M.R. din 26—28 no 

1958 și 13—14 iulie a.c. 
analiza preocuparea or-

Organizațiile 
de bază se află 

■în prezent în 
preajma unui e- 
veniment de ma- 
re însemnătate: 
adunările generale i 
seamă și alegeri.

Adunările generale 
seamă și alegeri reprezintă 
mijloc important de întărire con
tinuă a organizațiilor de partid. 
In aceste adunări comuniști» fac 
bilanțul activității lor pe o pe
rioadă de un an, dezbat proble
mele fundamentale ale construc
ției economice, culturale și ale 
vieții interne de partid, aprecia
ză munca birourilor, trasează 
sarcini de viitor și aleg noile 
organe de conducere ale orga
nizațiilor de partid. Importanța 
deosebită a adunărilor de dări 
de seamă și alegeri din acest an 
constă în faptul că ele vor ana
liza cum au muncit organizațiile 
de bază, membrii și candidați» 
de partid pentru aplicarea ho- 
tărîrilor 
greș al 
C.C. al 
iembrie 
Ele vor 
ganizațiilor de bază pentru în
tărirea continuă a rîndurilor par
tidului, a compoziției sale so
ciale și apărarea purității rîn
durilor partidului, pentru com
baterea ideologiei străine. Astfel, 
ele vor duce nemijlocit la întă- 

n rirea întregii munci de partid.
Pentru a corespunde acestor 

cerințe, adunările de dări de sea
mă șl alegeri trebuie să aibă un 
conținut bogat, dezbaterile ce 
Vor avea loc trebuie să se des
fășoare la un nivel înalt — fapt 
ce depinde în primul rînd de 
modul în care comitetele de 
partid și birourile organizațiilor 
de bază vor pregăti aceste adu
nări.

Adunările de dări de seamă și 
alegeri încep la 1 octombrie și 
vor continua cu alegerea comi
tetelor de partid de Ia exploata- 

■ rite miniere și întreprinderi, ur- 
mî nd ca în curstll lunii decem
brie să aibă loc 
ională de partid.

In perioada ce 
pînă la alegeri 
partid trebuie să 
zațiile de bază pentru a desfă
șura o susținută muncă politică 
pentru lămurirea tuturor mem
brilor și candidaților de partid 
asupra însemnătății acestui e- 
veniment, să ia toate măsurile 
politice și organizatorice pentru 
intensificarea muncii de partid, 
pentru a întîmpina alegerile cu 
noi realizări în producție și 
activitatea obștească.

In numeroase organizații 
bază pregătirile pentru adună
rile de dări de seamă .și alegeri 
au și început. S-a analizat în 
adunările generale ale organiza
țiilor de bază felul cum au fost 
îndeplinite hotărîrile conferințe
lor de partid și ale adunărilor 
de alegeri din anul trecut și s-au 
luat măsuri pentru ca prevede
rile acestor hotărîri să fie duse 
la îndeplinire. Această acțiune 
trebuie continuată. Pînă Ia 1 oc
tombrie toate organizațiile de 
partid vor analiza îndeplinirea 
hotăririlor luate cu prilejul ale- 

partid din anul tre- 
lua măsuri pentru în- 
acelor obiective care

ALBXANDRU PLIC 
secretar al Comitetului raional 

de partid Petroșani

Conferința ra-

a mai rămas 
comitetele de 
ajute organi-

în

de

gerilor de 
eut și vor 
făptuirea
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Sosirea în Capitală 
a lui V. V. Mațkevici
Vineri la prînz a sosit în Ca

pitală la invitația ministrului 
Agriculturii și Silviculturii al 
R.P.R., V. V. Mațkevici, minis
trul Agriculturii al U.R.S.S.

Pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost întîmpinat de Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, Marin Stancu, Eu
gen Alexa și Bucur Șchiopu, 
adjuncți ai ministrului Agricul
turii și Silviculturii, Constantin 
Prîsnea, adjunct al ministrului 
Învățămîntului și Culturii, de 
funcționari superiori din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și 
alte personalități. (Agerpres). 

încă n-au fost 
traduse in viață, 
trasînd în aceas
tă direcție sar
cini concrete fie
cărui membru și 

candidat de partid. O deosebită 
atenție va trebui acordată cu a- 
cest prilej îndeplinirii sarcinilor 
trasate de Conferința raională 
de partid din decembrie 1958 în 
ceea ce privește realizarea ran
damentului de o tonă de cărbu
ne pe întregul bazin carbonifer, 
reducerea prețului de cost, rea
lizarea de economii și altele. In/ 
urma plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie a. c. întrecerea! 
socialistă în Valea Jiului a luat 
un nou avînt, colectivele exploa
tărilor și ale celorlalte întreprin
deri și-au fixat noi obiective In 
muncă în întâmpinarea zilelor 
de 7 Noiembrie și 30 Decembrie. 
Obiectivele principale ale între
cerii sînt următoarele: extrage
rea pînă la sfîrșitul anului a cel 
puțin 130.000 tone de cărbune 
cocsiffcabil șf energetic peste 
plan, ajungerea în trimestrul IV 
la un randament mediu pe ba
zin de o tonă de cărbune pe post, 
realizarea a cel puțin 20 mili
oane lei economii peste plan la 
prețul de cost pe C.C.V.J., iar de 
către celelalte întreprinderi și in
stituții din raion realizarea a cel 
puțin 10.000.000 lei economii 
peste plan.

Cu prilejul pregătirii adună
rilor de dări de seamă și alegeri 
organizațiile de bază sînt che
mate să intensifice munca poli
tică pentru mobilizarea oameni
lor muncii Ia îndeplinirea obiec
tivelor propuse în această între
cere, să îmbunătățească contro
lul nsupra conducerilor admi
nistrative, să vegheze ca aces
tea să ia toate măsurile tehnico- 
administrative pentru a crea fie
cărui colectiv condiții optime de 
muncă,, pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Organizațiile de bază 
să militeze totodată pentru în- 
tărirea mbneti politii de mașp 
în Vederea mobilizării oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor 
ce le stau în față. In acest scop 
vor trebui lărgite și instruite te
meinic obiectivele de agitatori, 
reînnoită agitația vizuală, le- 
gînd-o mai ales de realizarea de 
cît mai însemnate economii și a 
angajamentelor luate de oame
nii muncii ca răspuns ia măsu
rile luate de partid și guvern

/Continuare în pag. 3-a)
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Pe baza experienței din 
trecui, comitetul de partid 
U.R.UiM.P. și-a îmbogățit

anui 
de lă 
melo 

dele de muncă în pregătirea des
chiderii noului an de învățămînt. 
Comitetul de partid este preocu
pat ca toți membrii și candiăații 
de partid precum și tovarășii din 
activul fără de partid să învețe.

El a selecționat cu mult spirit 
de răspundere propagandiștii ne
cesari din rîndul muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor care 
pot să. asigure un conținut bogat 
învățămîntului de partid.

Printre propagandiștii cei mai 
buni se numără și comunistul 
Voinici Ștefan, șeful unei brigăzi, 
din secția construcții metalice, 
care tn anul trecut a condus cu 
multă competență cercul de stu
diere a Statutului P.M.R.., unde au 
fpst încadrați în majoritate can
didați de partid. Și în acest an 
el va conduce tot un astfel de 
cerc. De asemenea ’ comunistul 
Dalcoș Luca, muncitor modelor, 
inginerul Ciumac Nicolae, care 
în anul acesta conduce un cerc de 
economie politică, sînt tot propa
gandiști vechi.

In anul de învățămînt 1959— 
1960 la U.R.U.M.P. vor activa 12 
cercuri și cursuri: de partid unde 
sînt- încadrați peste 300 membri
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Mecanizarea lucrărilor miniere ia o amploare tot mai mare. 
Printre acestea sínt și operațiunile de deservire a puțurilor de ex
tragere unde s-a mecanizat deschiderea și închiderea ușilor, împin
gerea înlăuntru și scoaterea vago ațelor din colivii, circuitele etc.

IN CLIȘEU: Vedere a unei rampe de puț 12 mina Petiiia. 
Cuplătorul execută toate operațiile manevrînd dispozitivele de la 
tabloul de comandă.

Din activitatea brigăzilor 
de muncă patriotică de ta mina Vulcan

7

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raion ai
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C onstruiesc un canal
Tinerii de la sectorul V elec

tromecanic al minei Vulcan în 
cadrați în două brigăzi utemis 
te de muncă patriotică s-au ho 
țârît să„ sape și să betoneze un 
canal de scurgere. Cei 80 de tineri 
care au participat 
zent, au săpat 50 

pînă în pre- 
m. de canal.

Economtt de 2.5OO Iei

In cadrul depozitului de lem
ne al minei Vulcan stivuirea ma 
terialuhii lemnos și amenajarea 
spațiilor este în toi. Se face pre
gătirea de iarnă.

In depozit mai 
material lemnos

exista totuși 
nestivuit. To-

le pariid

trecute au avut loc în- 
dintre propagandiști și 

Pînă în prezent s-au

și candidați de partid și tovarăși 
din activul fără de partid.

Față de anul trecut s-au în
ființat două noi cercuri de eco
nomie politică, cu 50 de cursanțl.

Comitetul de partid și-a propus 
ca pînă la deschiderea anului de 
învățămînt să mărească numări 
cursanților, încadrînd și candidați' 
de partid rtoi primiți cît și alți 
tovarăși din activul fără de par
tid 1

Zilele 
tîlnirile 
cursanți.
ținut 7 îniîlniri la diferite forme 
de învățămînt. Printre propagan
diștii care au ținut îniîlniri au 
fost iov. Marinescu loan, Dalcoș 
Luca, Țecu J'raian, Bojenescu A- 
lexandru și alții.

In cadrul adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază s-a a- 
nalizat felul cum s-a pregătit 
anul de învățămînt. Cursanților 
li s-au arătat sălile unde vor în
văța. De menționat că în cele 7 
săli de curs au fost asigurate 
condiții bune de învățătură.

O contribuție de seamă în or
ganizarea învățămîntului de par
tid a adus-o tovarășul inginer 
Bortea Aurelian, responsabilul cu 
propaganda și agitația în comi
tetul de partid.

Z. ȘUȘTAC

O

Proletari din toate țSrife, untfi-ví!
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varășii din conducerea sectoru
lui au sol’citat ajutorul brigă
zii de muncă patriotică numărul 
8, condusă de utemistul Cod-rea- 
nu Cornel. In cîteva zile 29' de 
tineri au stivuit materialul lem
nos prin muncă voluntară, adu- 
cînd sectorului o economie de 
2500 Iei. Brigada de muncă pa
triotică s-a angajat să mai exe
cute astfel de lucrări.

Bandaje din I emn vecFii
Brigada de muncă patriotică 

numărul 6 de la ' mina Vulcan 
condusă de utemiștii Nina Năs- 
tase și Ionașcu Nicolae au hotă- 
rît să scoată din mină lemnul 
vechi care se poate întrebuința 
la confecționarea 

-----  i Acțiunea celor 25 
fost încununată de 
reușit să scoată Ia 
m. c. de lemn vechi. Cu această 
ocazie au găsit în galeriile ne
umblate și prin -diferite, unghere 
mari cantități de fier vechi. Ti
nerii .au adunat, și au transpor 
tat la suprafață peste 20 tone 
de fier vechi.

A. N1CHIFOREL

bandajelor. 
de tineri a 

succes. Ei au 
suprafață 12

GR. GOANȚA
corespondent

Primul bloc cu trei etaje din țară construit prin turnarea mo
nolită a pereților din beton de steril în cofraje de aluminiu —* a 
fost terminat zilele trecute pe șantierul Livezeni și dat în folosință. 
El are 36 apartamente și încălzire centrală.

- In prezent, alături se construiesc încă două noi blocuri ase
mănătoare, prin aceeași metodă, care vor fi date și ele în folo
sință: în lunile următoare.

IN CLIȘEU; Vedere a unui nou bloc.

Duminică
27 septembrie 

1959

Sector fruntaș 
pe mina

Decada a doua a lunii septem
brie ■ s-a încheiat de clteua zile. 
Bilanțul ei arată că minerii sec
torului III de la Vulcan au mun
cit cu spor. Printre brigăzile care 
s-au evidențiata este și brigada 
minerului Böjté Paver care dato
rită bunei organizări à muncii ă 
dat peste plan 296 tone de căr
bune. Brigada lui Vîjdea Adal
bert care are o depășire de plan 
de 112 tone, și-a îndeplinit cu 
cinste angajamentul luat. Briga
da tov. Hunyadi loan a dat peste 
plan 74 tone de cărbune tar bri
gada lui Nagy Carol și-a depășit 
planul cu 60 tone de cărbune.

Drept, rezultat ai hărniciei mi
nerilor productivitatea muncii pe 
sector a sporit cu 170 kg. cărbu
ne pe post.

Prin depășirile de plan reali
zate colectivul sectorului III se 
situează în primele rînduri ale în
trecerii socialiste ce se desfășoară 
între colectivele sectoarelor minei 
Vulcan.

D. HOMORODEANU 
corespondent

★ =------

Sondori harnici
Maistrul Sondor Pițigoi Dumi

tru conduce lucrările de foraj la 
sonda 5248. Și nu-i lună, în care 
brigada lui să nu se situeze la 
loc .de frunte în lupta cu metri 
forați peste plan și prin econo
mii realizate la prețul de cost. 
In luna august economiile rea
lizate de brigadă s-au ridicat Ia 
cifra de 71.118 lei. In perioada 
1 —22 septembrie brigada condu
să de comunistul Pițigoi și-a 
depășit cu 95 la sută sarcinile 
de plan, situîndu-se la loc de 
frunte printre brigăzile din ca
drul întreprinderii de explorări 
Lupeni

Sonda 5403 își desfășoară mun. 
ca de sfredelire a adîncurilor sub 
conducerea pricepută a maistru
lui Jerca Adrian. Brigada lui a 
realizat în luna august economii 
în valoare de 94.064 lei, tar în 
perioada 1—22 septembrie o de
pășire de plan de 42,85 la sută.
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Activitatea bibliotecii din Petrila
poate îi îmbunătățită

te

Tap- 
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í Din R.P. Chineza
< &.600RKW VOLUME ?

In prezent, biblioteca din Pe- ) 
kin, cea mai mare bibliotecă ( 
din R. P. Chineză dispune de ( 
5.600.000 volume, de patru ori ț 

................................................... S 
In anii puterii) 

)- ?

/ mai mult decît înainte de eli 
' berarea țării. T 

{ populare biblioteca s-a îmbo- ( 
'j, gățit anual cu aproximativ > 
j, 400;000 volume. In ultimii 10 ? 

ani, numărul cărților rare a I 
crescut de ia 70.000 la 220.000. (

NOI SPECTACOLE ? 
| In ultimele două luni au fost r 
f prezentate pe scenele din Pekin ț 
ț peste 200 noi piese de teatru, ( 
[ balete, spectacole de marionete. \ 
E Noua piesă istorică modernă ) 
|, „Tsai Wen-și“,. scrisă de cunos-) 
\ cutul istoric, scriitor și poet ? 
) chinez Go Mo-jo, se bucură de t 
> un mare succes. Piesa tratea- > 
f ză un episod din istoria veche > 

a Chinei. )
FESTIVALUL ARTISTIC (

In prima jumătate a acestui an 
nu se' putea spune că biblioteca 
clubului minier din Petrila s-ar 
număra printre cele mai bune 
din raion. Munca cu cartea se 
desfășura destul de neorganizat, 
la întîmplare. împrospătarea fon
dului de cărți nu se făcea cu re
gularitate, iar manifestările orga-: 
nizate cu cititorii erau destul de 
sporadice.

In ultimele luni, deși luni de 
vară, în anumite privințe aceas
tă situație s-a îmbunătățit. A 
crescut fondul de cărți, odată cu 
numărul cititorilor. In prezent, 
la această bibliotecă se găsesc 
aproape 8.000 de volume, cărți 

în limba romînă, rusă, maghia
ră și germană, din literatura be- 
' ..........................................

ridi-
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Recent la Șanhai a avut loc 
un festival de cîntece, dansuri 
și teatru al artiștilor amatori. 
In cadrul acestui festival care 
a durat 11 zHe, au fost prezen
tate 111 programe artistice, 
dintre care mai .mult de jumă
tate au fost scrise și compuse 
de muncitori și studenți

MUZICA Șl DANS
recent

au 1 
lu- ? 
ar- < 
ar- ( 
ar- C

La Șanhai a avut loc
i un festival în cadrul căruia
i fost interpretate numeroase
1 crări muzicale compuse de 
tiști amatori. Peste 1000 de 
tiștf din 20 de grupuri de 

¡.4lști amatori și profesioniști 
și-au dat concursul în timpul

. celor 16 zile ale festivalului.
1 Au fost 
'crări — 
‘ suri și
. populare

REPRODUCERI

prezentate 270 de lu- 
simfonii, cîntece, dan- 
alte creații artistice

Editura de artă din Tiențzin / 
a tipărit prima serie de repro- î 
duceri după gravurile în lemn ( 
executate în stil popular tradi-’E 
țional chinez în regiunea Ian- \ 
luțzian. Aceste reproduceri vor) 
fi exportate. )
O COLECȚIE INTERESANTĂ) .....  .......... .... V

In provincia multinațională 
lunnan din China de sud-vest 
s-au colecționat 400 mii dej* 
creații de foitelor și drame/ 
populare. Recent au fost ter- ( 
minate primele proiecte de is- < 
torii ale literaturii. Colecția li-j 
teraturii minorităților cuprindle] 
de asemenea noile creații ale 1 
cîntăreților, poeților și scriito- ) 
rilor.

letristică, tehnico-științifică 
politică, numărul cititorilor 
cîndu-se la 1351.

Ceea ce e îmbucurător e 
tul că în rîndul cititorilor în 
zent marea majoritate o consti
tuie muncitorii subterani și de la 
suprafața minei, restul fiind teh
nicieni. elevi, casnice etc. E foar- 

mic în schimb procentul inte-
— -----------

Programe 
cultural-artistice 

închinate problemelor 
producției

In ultima vreme, la clubul mi
nier din Lonea s-au organizat 
o serie de manifestări cultural- 
artistice închinate problemelor 
producției care preocupă minerii 
și celelalte categorii de oameni 
ai muncii din cadrul exploată
rii miniere, fruntași în produc
ție.

Intre aceste manifestări se pot 
aminti simpozioanele intitulate 
„Ne vorbesc fruntașii în pro
ducție despre metodele lor de 
muncă“, „Prețul de cost și căile 
de reducere a lui“, „Aportul bri
găzilor U.T.M. în realizarea sar
cinilor de

Sîmbătă 
spectacole a clubului s-a orga
nizat un program artistic spe
cial, închinat fruntașilor în pro
ducție, care a cuprins o serie de 
puncte cu caracter de program 
de brigadă artistică, scrise de 
autorul local V. Constantines- 
cu, pe teme inspirate de realită
țile exploatărilor miniere, pozi
tive și negative.

Experiența clubului minier 
din Lonea în problema legării 
muncii artistice de problemele 
producției și de cele ale educa
ției patriotice, merită să fie ex
tinsă și în restul cluburilor mun
citorești din Valea Jiului.

plan“ etc.
seara, în sala de

lectualilor ce frecventează biblio
teca din Petrila,

Colectivul de sprijin al biblio
tecii e destul de larg si activ, 
cuprinzînd responsabilii celor 6 
biblioteci mobile și unii cititori 
fruntași. Membrii acestui colec
tiv și-au adus contribuția la or
ganizarea de manifestări pentru 
popularizarea cărții, inițiate de 
conducerea bibliotecii (responsa
bilă tov. Budea Aurelia). Media 
acestor manifestări se ridică la 
12 pe lună, cuprinzînd mai ales 
recenzii, prezentări de cărți, ci
tiri în colectiv, serate literare, 
după-amiezi și dimineți de basme 
etc. Intre alte acțiuni Vie biblio
tecii pot fi enumerate și cele 3 
expoziții de cărți — una pe teme 
ale tehnicii miniere, alta de lite
ratură pentru copii șl alta pe 
teme politice.

între cititorii activi, sprijinitori 
ai bibliotecii, care au contribuit 
la succesele sale de pînă acum 
■■’•'t fi amintiți muncitori ca Stîrc 
Traian. Stescu Eugenia, Radulian 
Aurelian, Rîpeanu Petru, elevul 

Firoiu Mircea, maistrul Lupa E- 
mil, ing. Felea Mircea, prof. Lu- 
cactu Șt. și alții.

Cu toate succesele amintite, bi
blioteca ' clubului minier din Pe
trila poate să-și lărgească încă 
mult activitatea. Se cere în mod 
imperios sfi se organizeze aici 
mai multe manifestări interesan
te, vii, în special cu minerii pe 
teme specifice lor cum s-a făcut 
într-o vreme. Se pot organiza, de 
exemplu, concursuri literare „Ci
ne știe cîștlgă“ sau „Drumeții 
veseli1’, ghicitori literare, serate 
„Să dansăm cu eroii cărții“, șe
zători sau simpozioane - literare 
cu caracter artistic etC. Se cer 
organizate în cartierele mărgi
nașe noi biblioteci de casă sau 
volante. Nu trebuie neglijate nici 
manifestările din cadrul concur

sului „Iubiți cartea“, precum nici 
acțiunile de recrutare de noi ci
titori dintre mineri și muncitorii 
de Ia suprafața minei. Se cer de 
asemenea găsite mijloace pentru 
atragerea mai multor intelectuali 
la acțiunile bibliotecii, în special 
dintre ingineri. In felul acesta 
biblioteca minerilor din Petrila 

se va putea situa între fruntașele 
din Valea Jiului.

A JL A AA -S- ■V—

I. s.

Cronica filmului

NICULAE STO1AN

Punctul lui Arhimede
Un punct vroia, de sprijin, bătrinul Arhimede, 
De-ajuns ca să ridice din temelii pămîntul, 
Azi tind țișni racheta sovietică se vede 
Ce drept i-a fost și cit de adevărat cuvlntul.
Că punctu-acela, iată, ca un titanic scripet, 
S-a-nșurubat temeinic în grinda-naltă-a lumii, 
Spre el, brăzdind abise, cu cosmicul lor sdipet, 
Să lunece pe-ntinse și nevăzute funii

Toamna pe pămînt
De-un car, de secol! luna, risipitorul fiu, 
Natala vatră-a maicii ei bune părăsind, 
Tot rătăcea, străină, prin cosmicul pustiu, 
Priviri spăsite-ncoace spre noi zvîrlind cu jind.
Și-și întorsese fața pămîntul de la ea. 
Cite-c elipsă, numai, grea palmă pe obraz, 
Rudenia străveche, arar, i-o amintea, — 
Da-n calea ! kilometri se tntindeau-zăgaz.
Deodată dar un tunet de-aici, din Răsărit, 
Răzbubul, tăcerea lunară străpungând 
Șf-apol, ca după ploaie, pămîntul a-nflorit, — 
O-mbelșugată toamnă se prevestea curfnd.
Septembrie a fost să fie* acel soroc 
Și luna, clătinată din veșnku-i frămînt. 
Se pomeni în poală cu-o rodie de foc: 
— Pesemne dă-n pîrg rodul, e toamnă pe pămînt 1
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Un nou cerc artistic
La clubul mi

nier din Petrila 
în prezent func
ționează 5 cer
curi artistice ale 
amatorilor — de 
teatru, coregra
fie, cor, muzică 
fanfară) și arte(orchestră 

plastice.
Cel mai 

tionează în cadrul acestui club 
este cel de arte plastice, cu sec-

tir ăr cerc care func-

■ I •• 
(iile desen și pictură. Pînă în 
prezent în cadrul acestui cerc 
sînt înscriși 12 membri.

Curînd, la data de 1 octom
brie, aici se va deschide cel de-al 
6-lea cerc artistic pentru ama
tori, e vorba de un cerc de mu
zicuță. Numărul celor ce doresc 
să-și ducă activitatea în cadrul 
acestui cerc se ridică la 15, în
scrierile continuă să se facă pî
nă la deschiderea activității sale.

Nu-i cunoașteți? Micii spectatori ai Teatrului de păpuși „Vasi- 
Vacile“ din Petroșani vi-i poate prezenta, cu lux de amănunte, ei fiind 
eroii principali din cele două spectacole care au avut loc cu succes 
ptriă in prezent în localitate, lată, cel mai mic „actor" nu-i altul decît 
Ursulică, din piesa „Ursulică turist", neastâmpăratul fiu al Ursoaicei 
cafenii, care mereu trebuie să-i aibă de grijă, cum se vede și in clișeul 
de față, pentru a nu face cine știe ce boroboață.

----------------- 0.

Spectacole
• „PARTEA LEULUI" de C. 

Teodoru, în montarea Teatrului 
de stat din Petroșani, direcția 
de scenă M. Soma, s-a prezentat 
in premieră vineri seara pe sce
na clubului minier din Petrila.

S-au remarcat din distribuție 
Dem. Columbeanu (Pompilian), 
Jan Tomescu (Bartolomeu Mo
toc), Alex. Zecu (Luigi), Milena 
Rizescu (Valentina), Stela Po- 
pescu (Sanda) și alții.

Axelași spectacol a fost oferit
★

„nisterm casicioini părăsit 
vagabond se ascunde în ruinele 
castelului părăsit de la margi
nea unui sat. Locuitorii ocolesc 
ruinele, deoarece se spune că bă
trînul conte ar fi ascuns o co
moară, pe care o păzește o sta
fie.

Intîmplarea face ca adăpostul 
lui Dergaci să fie descoperit de 
doi copii, Iașka și Valka, pe care 
curiozitatea îi îndeamnă să co-

— turnee
cu succes sîmbătă seara publi
cului lonean pe scena dubuk 
minier din localitate.

• „DO, RE, MI, FA... ETCE
TERA“, spectacolul oferit în tur
neul ce-1 
Jiului un 
Național 
prezentat, 
în sala Constructorul, 
bâtă seara la Lupeni, pe scena 
Palatului cultural.

desfășoară în Valea 
colectiv al Teatrului 

din București, a fost 
vineri la Petroșani, 

iar sîm-

44

După „Timur și băieții lui“, 
„Ciuk și Ghek”, „Soarta toboșa
rului”, o altă povestire a talen
tatului scriitor A. Gaidar stă la 
baza noului film pentru tineret 
„Misterul castelului părăsit“, ca
re rulează în prezent la Lonea.

Dezvoltînd cele mai bune tra
diții ale literaturii de aventuri 
pentru tineret, literatura lui A. 
Gaidar are un puternic caracter 
educativ. Inspirate din realitatea ; boare în pivnița castelului. In 
societății socialiste, evenimentele 
dramatice sau senzaționale din 
povestirile sale educă imaginația 
copilului spre acțiunile vitejești 
romantice, animate de un fier
binte patriotism.

..Misterul castelului părăsit“ 
dezvăluie încă odată înaltele va
lori țnorale ale creației 
Gaidar. Acțiunea filmului 
tește dramaticele peripeții 
nui copil în primii ani at 
sovietice.

Rătăcit de părinți în 
războiului civil, micuțul Dergaci 
a devenit unealta unei bande de 
răufăcători contrarevoluționari, 
conduși de un fost conte și de 
aghiotantul său, ticălosul Hre
așci. Aceștia îl țin în mizerie și 
îl terorizează, pînă ce într-o zi 
oropsitul Dergaci reușește să fu
gă. Negăsind alt refugiu, micul

luf A. 
poves- 
ale u- 
pirterif

timpul

felul acesta, Dergaci își dobîn- 
dește doi prieteni credincioși, 
care-i tăinuiesc ascunzătoarea și 
îi aduc de mîncare fără știrea pă
rinților.

Zvonurile despre comoara din 
ruinele castelului nu erau lipsite 
de temei. înainte de a fugi, bă- 
trînul conte îngropase în apropie
rea unui palmier din sera sa o 
ladă de fier, conținînd un imens 

tezaur de giuvaericale. Singurul 
document care ar putea indica 
locul comorii, o poză a contelui, 
fotografiat lîngă palmierul său 
— se afla în posesia fostului gră
dinar, Maxim Nefedici Babușkin, 
bunicul micuțului Iașka. Bătrînul 
nu știa de Importanța acestei fo
tografii pe care o ținea ascunsă 
într-un sertar. Iașka o găsește și 
o dăruiește lui Dergaci.

Intre timp, fiul contelui și

Hreașci sosesc în sat hotărîți să 
găsească locul unde a fost îngro
pat tezaurul de bijuterii.

Cei doi bandiți se furișează în 
ruinele castelului. Aici îl desco

peră pe Dergaci. Dar micul va
gabond a reușit să trimită mai 
înainte, prin Lup, cîinele lui laș- 
ka, cîteva rînduri prin care-șl 
roagă prietenii să înștiințeze Ce- 
ka.

Viața lui Dergaci este în pri
mejdie. înșelați de băiat, care i-a 
tăcut șă creadă că s-a înnecat 
în mlaștina din fața castelului, 
contele și Hreașci dezgroapă co
moara și o transportă în ruine. 
Cățărat pe crenelurile castelului, 
Dergaci se strecoară în încăpere 
și baricadează ușa. Furioși, cei 
doi bandiți se pregătesc să arun
ce în aer castelul. După peripe
ții dramatice, Dergaci, rănit, es
te salvat de cekiștii înștiințați 1ă 
timp de Valka și Iașka.

Mulțumită eroicei acțiuni a ce
lor trei copii, comoara din rui
nele castelului, atît de jinduită 
de bandiții contrarevoluționari, a 
intrat în stăpînirea puterii sovie
tice.

Iar neînfricatul Dergaci, îngri
jit într-un spital, află că părin
ții săi au fost găsiți și-l așteap
tă cu drag să se întoarcă acasă.
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Gazeta de perete să militeze 
pentru îndeplinirea angajamentelor 

întrecere
nea, și-a luat însemnate angaja
mente, printre care depășirea 
planului anual de producție cu 
17.000 tone de cărbune, realiza
rea unui randament mediu pe ex
ploatare în ultimele 5 luni ale 
anului de 0,900 lone/post, redu
cerea prețului de cost planificat 
pe întregul an cu 2.500.000 lei, 
scoaterea pînă la sfîrșitul anului 
a tuturor brigăzilor de sub plan, 

reducerea consumului de lemn și 
altele. Nu era rău dacă prima e- 
diție a gazetei de perete după 
luarea acestor angajamente ar fi 
acordat o atenție maximă noilor 

obiective în întrecere. Era nece
sar acest lucru mai ales pentru 
că în lupta. pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate colectivul 

minei Vulcan va trebui să lichi
deze numeroase deficiențe în pro
cesul de producție. Mai sînt bri
găzi, la înaintări în deosebi, care 
nu-și îndeplinesc sarcinile de 
plan, la unele locuri de muncă 
se mal observă risipă de capse 
și exploziv, se extrage cărbune 
de slabă calitate etc. Despre fe
lul cum luptă colectivele sectoa
relor, brigăzile, inginerii și teh
nicienii pentru îndeplinirea anga
jamentelor pe care și le-au luat, 
pentru curmarea deficiențelor ca
re mai există gazeta de perete

luate în
La mina Vulcan colectivul de 

redacție al gazetei de perete a 
scos recent o nouă ediție. .Sínt 
publicate articole interesante. Ar
ticolul principal este consacrat 
zilei pompierilor. El evidențiază 
activitatea formației de pază con
tra incendiilor de la mina Vul
can. Alte două articole, intitula
te : „Mereu în întrecerea socia
listă“ și „îndeplinind directivele 
Congresului” au un caracter mai 
concret. In primul se vorbește 
despre realizările obținute de că
tre două brigăzi de zidari ten- 
cuitori de la gospodăria de lo
cuințe. Cele două brigăzi, con
duse de tov. Lăzăruț Francisc și 
Oidă Simion, se arată în articol, 
pe lîngă depășirea planului de 
producție, au economisit în cursul 
lunii trecute prin folosirea co
rectă a dozajului 10 m.c. nisip, 
0,550 m.c. var pastă și 1.500 kg. 
ciment. In articolul „îndeplinind 
directivele Congresului“ se vor- 

. bește despre sarcinile trasate de 
cel de-al Il-lea Congres al P.M.R. 
și de plenara C.C. al P.M.R. din 

• 13—14 iulie a.c. In îndeplinirea 
angajamentelor pe care și le-a 
luat colectivul minei Vulcan, se 
spune în articol, un rol însem
nat are munca însuflețită a bri
găzilor de mineri. In continuare 
sínt arătate cîteva brigăzi, frun
tașe în sporirea randamentelor, 
nrlntre care se numără șl bri- 
ada condusă de tov. Gantz Ște

fan, care a atins cei mai înalt 
nivel de productivitate pe întrea
ga mină în acest an: 7,39 tone 
de cărbune pe post

Vorbind despre preocuparea 
brigăzilor de zidari-tencuitori de 
la gospodăria de locuințe pentru 
recuperarea.de materiale și scoțînd 
în evidență realizările obținute 
de unele brigăzi de la mină în 
sporirea randamentelor, ultimele 
două articole sínt bine venite. 

' Ele dovedesc că colectivul gazetei 
de perete are o orientare bună,

TotuȘi aceasta este insuficient. 
Recent colectivul minei Vulcan, 
în răspunsul pe care l-a trimis 

ț la chemarea la întrecere socialis- 
,tă în cinstea zilelor de 7 Noiem
brie și 30 Decembrie a minei Lo

lli Editura tehnică
au apărut:

RADIOUL ?...
NIMIC MAI SIMPLU I 

de E. Aisberg
Lucrarea de față reprezintă

PROFIL

Penciu îoan este utemist,» 
membru în comitetul U.T.M. 2 
al minei Uricani, prieten și j 
sfătuitor ai tovarășilor săi de J 
muncă de la sectorul III in-» 
vestiții, ai tinerilor care îl cu-», 
nosc și-l iubesc. E fiu de mi- J 
ner. Tatăl lui muncește în bri-J 
gada comunistului Demeter• 
Augustin, brigadă care de mai * 
bine de două luni lucrează în 2 
contul anului viitor. Penciu * 
îoan cu cinci ani în urmă a co- * 
borît pentru prima dată în a 
dineul pămîntului, ca proaspăt 
absolvent al unei școli profe-
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Îsionale. Gîrboveanu Constantin 
și Mureșan Mihai vechi lăcă-

* tuși, curind l-au îndrăgit.♦ ■ — - - -
T exprimase dorința să urmeze J 
♦ cursurile serale ale Școlii ~

2 2 — A-V rgn* t/rrv
4•
4
4
4•
«
4
4
4
4

----- J A invajaii uai ibu sc »uwiwyio • 
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s-a vorbit într-un articol despre 
economiile realizate de brigăzi
le de zidari de la colonie. Dar 
de ce nu se vorbește despre mun
ca brigăzilor de mineri pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
pentru economisirea explozivului, 
lemnului, pentru sporirea randa
mentelor ? Lipsesc pe această te
mă atît articolele de experiență 
cît și articolele critice care să 
descopere căii zele și căile de li
chidare a lipsurilor. Pe viitor 

pentru ca edițiile să aibă o mai 
mare eficacitate, articolele publi
cate la gazeta de perete trebuie 
să fie mai' bine documentate,

î
4

sionale. Gîrboveanu Constantin *
♦
♦

După cîteva luni Peneiu iși J

_______ ____ . i me- • 
dii mixte din Lupeni. Vroia să * 
învețe, să-și îmbogățească cu- J 
noștințele. Conducerea secto- • 
rulul i-a> creat condiții să poa- * 
tă urma cursurile serale și, ț 
spre bucuria lui și mindriaj 
tovarășilor săi de mutică a J 
luat examenul de maturitate. * 
A învățat dar nu se socotește*

Orașul Lupeni se dezvoltă tot mai mult, transformîndu-se in
tr-o așezare muncitorească bine amenajată, cu locuințe frumoase, 
magazine etc. Astfel, in anii puterii populare aici s-au construit 
28 de blocuri de locuințe, 6 cămine muncitorești, zeci de locuințe 
în șir cu sute de apartamente, o școală profesională avînd pat- 
vilion de învățămint, cămin, cantină, ateliere, apoi o fabrică de 
pîine, un frigorifer și fabrică de gheață, piață nouă, magazine 
etc. iar în prezent sînt în construcție încă 3 blocuri noi dintre' 
care unul va fi predat îm folosință in cinstea zilei de 7 Noiem
brie. IN CLIȘEU: Noi blocuri de locuințe în cartierul V i scota- 
Lupeni.

Noi blocuri de locuințe în cartierul Viscoza-
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cinci ani in urmă a pornit. * 
Penciu îoan iubește cartea și J 
învață mereu. Așa a aflat» 
dintr-o carte de specialitate că 2 
tuburile vechi de aeraj pot fi J 
recondiționate. N-a stat mult * 
pe gînduri. A cerut părerea 2 
vechiului său tovarăș de mun- 2 
că, Gîrboveanu Constantin și J 
apoi a început să recondițio- * 
neze tuburile vechi de aeraj.2 
Acum, la o lună de la aicea 2 
dată, are maii bine de 60 bu- i 
căți de tuburi recondiționate.2

Penciu îoan s-a hotărît să» 
scrie ziarului. Intr-o după- * 
amiază, înțr-una din cele trei* 
camere din apartamentul unde * 
locuiește împreună cu părinții, 2 
frații și surioara iui s-a aș- ’ 
ternut pe scris. Și a scris... *

La redacție a sosit o seri-♦ 
soare. Semnează : Penciu îoan * 
— corespondent voluntar. In J 
registrul cu coperțile cartona- • 
te numele lui Penciu a fost tre- î 
cut alături de ai acelora care 2 
au devenit cunoscuți după cn- J 
respondențde apărute în pa • 
ginile ziarului. •

M. LAZUR 2 
, . ___ __ ________•

o 
traducere după cea de-a 22-a e- 
diție apărută în limba franceză, 
sub același titlu. Ea cuprinde 
douăzeci de conversații între 
două persoane fictive, în cursul 
cărora cititorul este inițiat în 
principalele probleme de electro
tehnică și radiotehnică, pornind 
de la noțiunile cele mai elemen
tare și terminînd cu superhete- 
rodinele. înțelegerea diferitelor 
fenomene rezultate din dialog 
este mult ușurată prin scheme su
gestive.

ANTICHITATEA 
(din Marea Enciclopedie 

Sovietică)
Cartea înfățișează evoluția ar

hitecturii și artelor plastice din 
antichitate începînd cu primele 
manifestări artistice din Valea 
Nilului și Mesopotamia pînă la 
acelea aie apogeului și decăderii 
Imperiului roman.

Avînd la bază traducerea de 
articole din Marea Enciclopedie 
Sovietică, publicația a fost în
tregită cu un bogat material 
ilustrativ, reușind să dea o vi
ziune cît mai clară asupra spe
cificului, intensității și cursului 
evoluției artelor în antichitate.

Prin valoarea textelor origi
nale, a conținutului lor științi
fic, prin selecționarea celor mai 
reprezentative ilustrații, care for
mează un adevărat „muzeu is
toric în imagini“, se oferă ma
selor de cititori posibilitatea de 
a se introduce în cunoașterea 
marilor opere ale acestui trecut 
artistic.

Gazeta de perete de Ia mina
Vulcan trebuie să-și îndeplineas
că pe deplin rolul de agitator 
șl organizator colectiv al oame
nilor muncii în lupta pentru în- 

, deplinirea angajamentelor pe ca
re și le-au luat pînă la sfîrșitul 
anului. In acest scop colectivele 
trebuie să-și intensifice activita
tea, asigurînd edițiilor o temati
că bogată, strîns legată de preo
cupările colectivelor de muncă.

I. DUBEK

v .1 I. *

¡consfătuire „

Pentru colectivele de muncitor!, 
tehnicieni și ingineri din sectorul 
1 al minei Uricani consfătuirile 
de producție organizate de comi
tetul de secție sindicală și con
ducerea sectorului sînt importan
te și mult așteptate. La consfă
tuire sînt prezenți toți șefii de 
Brigăzi, responsabilii de schim
buri, tehnicienii și conducerea 
sectorului. Cu cîtva timp în urmă 
în cadrul sectorului I s-a ținut 
o consfătuire de producție unde 
participanții au dezbătut proble
ma sporirii economiilor

— Problemei răpirii lemnului 
—a spus ing. Ghira Aurel — 
trebuie sa i se acorde mai mul
tă atenție. In timpul acțiunii de 

i răpire trebuie să fie asigurată a- 
sistența tehnică a unui maistru 
miner, el să înregistreze și să 
țină evidența materialului lem
nos provenit din răpire și la ce 
lucrări a fost întrebuințat apoi.

Luînd cuvîntul, mineri și maiș
tri mineri și-au luat angajamen
te de a face economii cît mai 
mari prin refolosirea lemnului 
vechi și să muncească după in
dicațiile date. Organizația de 
partid din sector a sprijinit a- 
ceastă acțiune pentru a căpăta 
un caracter de masă. Membrii și

Rezultate frumoase
candfdații de partid au dat pri
mele exemple. Brigada condusă 
de comunistul Vascul Dumitru 
a răpit 252 m.l. de lemn pentru 

propte și juguri. Răpirea a fost 
pregătită și executată sub condu
cerea tehnică a maistrului mi
ner de schimb. La fel a proce
dat și brigada tov. Eisler A- 
lexandru care a răpit 122 m. 1., 
brigada tov. Cîrciumaru Victor 
100 m.l., brigăzile tov. Teodores- 
cu Stancu și Lungu Boris 42 și 
respectiv, 87 m.l.

In 15 zile brigăzile de mineri 
de la sectorul 1 au realizat 5W51 
m.l. lemn recuperat economisin- 
du-se 20 m.c. lemn nou, adică 
3.0Q0 lei. Propunerile candidatului 
de partid Ghira Aurel făcute în 
consfătuirea de.producție au fost 
extinse în toate sectoarele minei 
Uricani. Tov. Ghira Aurel șl-« 
propus ca pînă la data de 30 oc
tombrie să termine prototipul u- 
nei mașini simple — asemănă
toare troliului — care să efec
tueze operația de răpire de la 
distanță. De pe acum, a- 
tenția este îndreptată spre noua 
gură de mină de la platoul 5 
nord pentru pregătirea frontului 
de lucru pe anul 1960.

N. A.

Organizațiile de bază ale partidului in preajma 
adunărilor de dări de seamă și alegeride ddri de seamă

(Urmare din pag. l-a) de asemenea

pentru ridicarea' nivelului de trai 
al celor ce muncesc. In vederea 
întîmpinării alegerilor de partid 
fiecare comunist și candidat de 
partid să devină un agitator și 
mobilizator înflăcărat al oame
nilor muncii la îndeplinirea sar
cinilor puse de partid.

Perioada de pregătire și des 
fășurare a alegerilor de partid 
trebuie să constituie un prilej 
de întărire a vieții interne de 
partid, de creștere a rolului or
ganizațiilor de bază. In acest 
scop, așa cum prevede planul de 
măsuri al Comitetului raional 
de partid în vederea pregătirii 
și desfășurării adunărilor de 
dări de seamă și alegeri, este 
necesar ca organizațiile de bază 
să acorde în această perioadă o 
atenție deosebită primirii de noi 
membri și candidați de partid în 
primul rînd muncitori direct 
productivi. Paralel se va munci 
pentru educarea și primirea în 
rîndul candidațiior de partid a 
învățătorilor, profesorilor și me
dicilor devotați cauzei construi
rii socialismului, țăranilor mun
citori care luptă pentru transfor
marea socialistă a agriculturii. 
Pină la alegeri organizațiile de 
bază vor rezolva situația candi- 
daților de partid cu stagiul ex
pirat. Organizațiile de partid tre-

buie să se preocupe 
de înființarea de noi grupe de 
partid, în special la locurile de 
muncă importante din cadrul 
minelor, la exploatările forestie
re, pe șantiere, în întovărășiri 
etc. Pentru îmbunătățirea mun
cii de primire în partid și întă
rirea legăturii organizațiilor de 
bază cu masele se va acorda 
toată atenția lărgirii, educării și 
antrenării în muncă a activului 
fără de partid și îmbunătățirii 
conducerii organizațiilor U.T.M., 
sindicale și a celorlalte organi
zații de masă.

Desfășurînd o activitate stă
ruitoare pentru întărirea între
gii munci de partid, pentru pre
gătirea adunărilor de dări de 
seamă, promovînd în noile or
gane comuniști care șirau dove
dit prin fapte devotamentul, față 
de partid, fruntași în producție, 
cu experiență in munca de par
tid, alegerile de partid vor tre
bui să ducă la creșterea rolului 
organizațiilor de partid în ope
ra de construire a socialismului

Un rol însemnat în asigurarea 
unor dezbateri vii în cadrul a- 
dunărilor generale de alegeri îl 
au dările de seamă ale biroului, 
organizațiilor de bază. Experien
ța anilor trecuți dovedește că a- 
colo unde s-a acordat o atenție 
cuvenită întocmirii dărilor de 
seamă, ele âu reușit să asigure

și alegeri
ca dezbaterile în adunările 
alegeri să se desfășoare Ia 
nivel înalt, combativ, ducînd 
îmbunătățirea muncii de partid. 
Pentru ca dările de seamă să 
aibă un conținut bogat, să con
stituie o analiză amplă a în
tregii munci de partid, să scoa
tă în evidență lipsurile și cau
zele lor și să sintetizeze expe
riența pozitivă, ele trebuie întoc
mite și discutate din timp de 
către birourile organizațiilor de 
bază.

Comitetele de partid orășe
nești și de la exploatări trebuie 
să ajute birourile organizațiilor 
de bază în întocmirea dărilor de 
seamă. Este necesar să se com
bată tendința de a se întocmi 
dările de seamă de o singură 
persoană sau de uh colectiv res- 
trîns. La întocmirea dărilor de 
seamă să participe colective cit 
mai largi! Birourile organiza
țiilor de bază să fie ajutate să 
întocmească dările de seamă Pe 
baza unor date cît mai bogate, pe 
care să le analizeze temeinic și 
să tragă concluziile corespun
zătoare. Darea de seamă să cu
prindă toate problemele de re
zolvarea cărora s-a ocupat bi
roul organizației de bază, ținînd 
seama de specificul întreprinde
rii sau instituției în care acti
vează organizația. O deosebită 
atenție va trebui acordată mun

de 
un 
la

ciî depuse pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice, realizării 
planului de producție, sporirii 
productivității muncii și reali
zării de economii, a angajamen
telor luate cu prilejul dezbate
rii hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c. 
Dările de seamă trebuie să ana
lizeze munca depusă de organi
zațiile de partid pentru întări
rea rindurilor partidului, a com
poziției sale sociale, pentru e- 
ducarea candidațiior de partid, 
modul cum sînt respectate nor
mele leniniste ale vieții interne 
de partid, munca de ridicare a 
nivelului ideologic și politic al 
comuniștilor, desfășurarea învă- 
țămîntului de partid, îmbunătă
țirea conducerii organizațiilor de 
masă. Pentru ca dările de sea
mă să fie întocmite cît mai bi
ne, birourile organizațiilor de 
bază să țină cont îndeosebi de 
indicațiile date în această pri
vință de Comitetul raional de 
partid.

Pregătirea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri este princi
pala sarcină care trebuie să preo
cupe în prezent organizațiile de 
partid. Fiecare comunist și can
didat de partid trebuie să mun
cească în așa fel îneît perioada 
de întîmpinare a alegerilor să 
constituie un adevărat avînt în 
muncă pentru toate colectivele 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni în lupta pentru înfăptui
rea integrală a sarcinilor tra>- 
sate de partid. i

recuperarea.de
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Mi N. S. Hriișclev în S.U.A.
Cuvtnțările rostite de Chr. Herter și N. S. Hrușciov 

la dejunul oferit la 25 septembrie în cinstea 
lui N, S. Hrușciov —

(Agerpres)26WASHINGTON 
TASS anunță :

Luînd cuvîntul 
junului oferit la 
în cinstea lui N. S. Hrușciov, 
Christian Herter a declarat:

Vă aflați in țara noastră de 
peste o săptămînă. Ați avut un 
program încărcat și vă pot asi
gura că admirăm 
In această scurtă 
vizitat unele din 
tre orașe și v-ați 
serie de reprezentanți oficiali 
din diferite regiuni și cu persoai- 
ne particulare. Ați trecut prin si
tuații diferite așa cum se întîm- 
plă în fiecare zi în țara noastră 
cu persoanele care desfășoară o 
activitate politică. Dorim ca dv. 
să ne vedeți așa cum sîntem. 
Discutarea divergențelor în so
cietatea noastră este un proce
deu normal și contribuie Ia o 
mai bună înțelegere reciprocă.

Incepînd cu seara zilei de as
tăzi veți avea posibilitatea să 
purtați în liniște convorbiri cu 
președintele Eisenhower la Câmp 
David. Sperăm că aceste convor
biri vor duce la o mai bună în
țelegere între țările noastre și 
în felul acesta vor contribui la 
marea cauză a păcii generale. 
Sperăm, de asemenea, că veți 
pleca cu o impresie bună despre 
Statele Unite, despre poporul lor 
și despre modul său de viață.

In cuvîntarea de răspuns N. S. 
Hrușciov a spus :

Am ascultat cu multă bucurie 
declarațiile d-lui Herter.

Sînt cu totul de acord cu tot 
ceea ce a spus. Din partea mea 
șj în numele persoanelor care 
mă însoțesc trebuie să spun cu 
toată sinceritatea că sîntem ex
trem de satisfăcuți de invitația 
d-lui președinte de a vizita țara 
dv.K sîntem extrem de satisfăcuți 
de șederea noastră aici și de 
toate întâlnirile pe care le-am a- 
yut în țara dv.

Trebuie să spun că, după pă
rerea noastră, în timpul acestei 
vizite nu s-a petrecut nimic ne
prevăzut.

Dv. considerați că atunci cînd 
obiectăm împotriva unui lucru 
cu care nu sîntem de acord ne 
exprimăm în felul acesta nemul
țumirea. Nu, noi pur și simplu 
ne exprimăm dezacordul cu 
punctul de vedere al altora și a- 
cest lucru este intrutotul firesc, 

înțeleg motivele pentru care

în
25

cadrul de- 
sepîembrie

rezistența dv. 
perioadă ați 

marile noas- 
întiinit cu o

dv. gîndiți în felul acesta: Nu 
cunoașteți bine sistemul nostru. 
In problemele praictice se întâm
plă cai la noi să fie nu mai pu
ține divergențe decît lai dv. ci 
chiar și mai multe. Dar siste
mul dv. acționează în așa fel 
incit divergențele apar 
mină mai dramatică, 
nală.

Cînd se ivesc ia noi 
țe în discutarea diferitelor pro
bleme discuțiile se desfășoară 
într-o atmosferă calmă. Oame
nii care nu sînt de acord cu un 
proiect prezentat spre discuție 
sau cu altul, pornesc doar, în 
ultima instanță, de la aceleași 
considerente după care se că1- 
lăttzesc autorii proiectului. De 
aceea sînt dispute, dar nu se a>- 
junge la senzații.

Firește, uneori și la noi sînt 
divergențe în probleme funda
mentale care se încheie destul 
de dramatic. Nu voi cita exem
ple concrete — toate persoanele 
prezente aici știu ce am în ve
dere. Toate acestea însă nu tre
buie să ne împiedice în opera 
de îmbunătățire a relațiilor din
tre țările noastre. Daică există 
dorința se poate și este necesar 
să se realizeze un acord care ar 
corespunde intereselor celor două 
părți.

Acum aș dori să spun — și 
îmi esțe plăcut să fac acest lu
cru într-un cerc atît de agrea
bil — că întâlnirile cu poporul 
american au confirmat că am 
procedat just acceptând invitația 
președintelui și acestea ne-aiu 
insuflat speranța că vizita ini 
Statele Unite va fi folositoare.

In ce ne privește, vom face 
tot posibilul ca întrevederile cu 
președintele pe care le începem 
astăzi să dea rezultate rodnice. 
Vom face tot ce ne stă în pu
tință pentru ca în urma acestor 
convorbiri relațiile dintre țările 
noastre să devină mai bune decît 
au fost pînă în prezent.

Cînd ne vom întoarce: în pa
trie, voi raporta poporului nos
tru rezultatele tratativelor. Sînt 
convins că poporul nostru ne va 
înțelege și va aproba tendințele 
după care ne-am călăuzit cînd 
am purtat convorbiri aici, cu 
scopul ca îmbunătățirea trepta
tă a relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. să se transforme îptr-o 
prietenie între țările noastre, în 
interesul întăririi cauzei păcii.

într-o lu- 
senzațio-

divergen-

Au început convorbirile între N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower

au sosit la vila Aspen. Ziariștii 
și fotografii prezenți au notat 
„dispoziția excelentă a celor doi 
oameni de stat“. După cum a 
declarat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, convorbirile dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenho
wer au început prîntr-o discuta
re generală a situației mondiale. 
Discuțiile au continuat în ca
drul dineului prevăzut pentru 
ora 20 (ora locală) precum șî 
scurtă . vreme în cursul serii. 
Sîmbătă dimineața la ora 9 (ora 
locală) ele au fost reluate.

WASHINGTON 26 (Agerpres) 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele S.U.A., D. 
Eisenhower au sosit cu helicop
terul la Câmp David.

Din partea sovietică la con
vorbiri participă : A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., M. A. Menșikov, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., 
A. A. Soldatov, șeful Departa
mentului pentru țările Americii 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. și consilierul O. A 
Troianovski.

Din partea americană, la con
vorbiri participă : Christian Her
ter, secretar de Stat al Statelor 
Unite; L. Thompson, ambasado
rul S.U.A. în U.R.S.S. și H. 
Eodge, reprezentant permanent 
al S.U.A. la O.N.U.

★
WASHINGTON 26 (Agerpres)
Sosirea lui N. S. Hrușciov și 

a președintelui Eisenhower la 
Câmp David în cursul după- 
amiezii de ieri a inaugurat e- 
tapa importantă a tratativelor 
dintre cei doi șefi de guverne.

Vineri la ora 17,56 (ora loca
lă), președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov și președintele Eisenhower

Drew Pearson

Lucrările Adunării Generale 
N. U.
lui popoarelor și să renunțe la 
aceste planuri. In continuare el 
s-a declarat pentru realizarea 
unui acord cu privire la dezar
mare.

Conducătorul delegației cana
diene, Howard Green, ministrul 
Afacerilor Externe al Canadei a 
declarat că „salută întrutotul 
scopul general expus în propu
nerea lui N. S. Hrușciov — o 
lume fără arme“.

Ignacio Louis Arcai, minis
trul Afacerilor Externe al Ve
nezuelei, luînd cuvîntul a salu
tat schimbul de vizite dintre con
ducătorii 
S.U.A. El 
este un 
Delegatul 
mat speranța că tratativele pen
tru încetarea experiențelor nu
cleare vor duce la rezultate po
zitive.

Venezuela, a spus în continua
re Arcai, va sprijini orice mă
suri pentru acordarea de ajutor 
economic țărilor slab dezvoltate. 
In trecut, a subliniat el, ajuto
rul era legat deseori de consi
derente strategice. El a decla
rat că America Latină dorește 
cu ardoare încetarea războiului 
rece, precum și încetarea discri
minării la care este supusă.

In încheiere, Arcai, a expri
mat speranța că slăbirea încor
dării va îngădui Organizației Na
țiunilor Unite să devină cu 
devărat democratică 
fără prejudecăți și 
lumina respectării 
universalității, va 
problema reprezentării Republicii 
Populare Chineze ta O.N.U.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Norvegiei, Lange, a salutat sta
bilirea contactelor directe din
tre conducătorii Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite.

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

ci ♦

NEW YORK (Agerpres).
După cum s-a anunțat, în A- 

dunarea Generală a O.N.U. au 
continuat dezbaterile generale. 
In ședințele din dimineața și 
după-amiaza zilei de 24 septem
brie au luat • cuvîntul delegații 
R. P. Romíné, Cubei, Israelului, 
Tailandei, Ghanei, Canadei, Ve
nezuelei și Indoneziei și alti de
legați,

Ministrul Afacerilor Externe al 
Cubei, Raul Roa a declarat că 
în relațiile sale internaționale 
Cuba nouă ocupă o poziție care 
corespunde telurilor revoluției 
care a avut loc recent în țara 
Pentru prima dată în istoria sa. 
Cuba a devenit cu adevărat li
beră, independentă și 
a spus Roa.

In cursul ultimilor 
spus el în continuare. 
Cubei a votat după 
străine. Astăzi ea votează după 
voința sa proprie.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei a apelat la o realizare 
cît mai grabnică a unei înțele
geri cu privire la dezarmare e- 
fectivă și permanentă și s-a pro
nunțat împotriva intenției Fran
ței de a efectua experiențe nu
cleare în Sahara.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Ghanei, Ako Adjey, a subli
niat că în ultimii 10 ani pe con
tinentul african are loc un pro- 
tes de deșteptare națională și 
de creștere a conștiinței politice. 
Problema algeriană, a spus el, 
este o parte componentă impor
tantă a „problemei africane, ca
re este inseparabilă de lupta po
poarelor Africii pentru elibera
re de sub dominația străină“.

Referindu-se la intențiile Fran
ței de a efectua experiențe nu
cleare în Sahara, Ako a cerut 
Franței să dea ascultare glasu-

suverană.

7 ani, a 
delegația 

indicațiile

VIENA 26 (Agerpres) TASS 
anunță :

La 25 septembrie și-a conti
nuat lucrările la Viena cea de a 

treia Conferință generală a Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică.

Reprezentantul Marocului s-a 
referit în cuvîntul său la pro
blema experiențelor cu arma ato
mică pe care Franța le pregăteș
te în Sahara. El a subliniat că 
dacă aceste experiențe vor fi e- 
fectuate, vor aduce mari preju
dicii nu numai populației din 
Maroc, Algeria și celelalte țări 
africane, ci și 
europene din 
diterane.

In legătură 
tul Marocului 
tru sprijinirea proiectului de re
zoluție cehoslovac care propune 
marilor puteri să „depună eforturi 
mal mari“ pentru încheierea mai 
rapidă a unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor cu toa
te tipurile de arme nucleare și 
pentru instituirea unui control

locuitorilor statelor 
bazinul Mării Me

cu aceasta delega- 
s-a pronunțat pen-

Despre convorbirea lui N. S. Hrușciov 
cu liderii sindicatelor americane

NEW YOPK 26 (Agerpres)
Cunoscutul ziarist american 

Drew Pearson se ocupă în zia
rul „Washington Postând Times 
Herald" de știrile tendențioase 
apărute în unele ziare americane 
cu privire la vizita lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. și în special 
cu privire la convorbirea cu li
derii sindicali la San Francisco.

„important este nu faptul că

înHrușciov a purtat o discuție 
contradictoriu cu astfel de oameni 
cum sínt liderii sindicali ameri
cani. ci în primul rînd faptul că 
el, în genere, a fost dispus să 
se tntîlnească cu ei, în al doilea 
rînd, că a stat de vorbă cu ei un 
ceas mai mult decît se presupu
nea și că, în al treilea rînd a'de- 

. clarat după aceea că, convorbirea 
a fost utila“.

ii

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani. Str. Gh f.’- nr. 58. Tel • interurban 322.

guvernelor U.R.S.S. și 
a spus că acest schimb 
simptom încurajator. 
Venezuelei și-a expri-

a-
și că atunci, 
exclusiv în 
principiului 

fi rezolvată

internațional corespunzător asu
pra îndeplinirii lui“.

Delegatul Indiei a declarat că 
lansarea de către Uniunea So
vietică și apoi de către Statele 
Unite ale Americii a sateliților 
artificiali ai Pămîntului și atin
gerea Lunii de către racheta cos
mică sovietică sînt o dovadă a 
colosalelor posibilități pe care le 
deschide omenirii aplicarea reali
zărilor științei în scopuri paș
nice.

;

Oficiul de aproviziona
re și desfacere a legume
lor și fructelor Petroșani 
aduce la cunoștința con
sumatorilor din Valea Jiu
lui că va organiza între 
27 septembrie și 4 oc
tombrie a. c. „Săptămîna 
fructelor“.

Cu această ocazie, toa
te unitățile O. A.D.L.F. 
din raion vor fi aproviziona
te din abundență cu multi
ple sortimente de fructe.

I

¡I• •

T.A.P.L Petroșani; 
servește meniuri fixe I 
în toate restaurante- ; 
le sale, în loca! și 

acasă,
unui meniu fix corn-
3 feluri este de lei i 
restaurant de cate- ' 

5,50 lei la categor 
lei la categoria III/-

Prețul 
pus din 
6,50 la 
goria I, 
II și 5

Prețul meniului fix compus 
din 2 feluri de mîncare este 
de 5,50 lei 
categoria /, 
goria H șt 
goria HI

in 
de 
de

restaurant de
4,50 la scite-
4 lei la cate-

5e fac și abonamente.

PROGRAM DE RADIO
28 septembrie

vietici, 
dedicat 
din industrie
16,15 Concert de estradă, 17,00 
Din repertoriul cîntăreței de 
muzică populară Aurelia Fătu- 
Răduțu, 
mentală, 
că, 18,20 
mînească, 
20,00 Tineri interpreți
20,28 „Călătorie muzicală", pro
gram de muzică ușoară, 21,15 
Concert de muzică populară ro
mînească.

-----O-----

PROGRAMUL I. 7,30 Cîntece, 
8,00 Muzică ușoară, 9,05 Piese 
romîriești pentru fanfară, 9,30 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 10,00 Fragmente din ope
ra „Iolantha“ de Ceaikovski, 
11,03 Muzică de estradă, 11,30 
Vorbește Moscova ! 12,00 Muzi
că de cameră de Beethoven, 
13,05 Cîntece sovietice,. 13,20 
Formații de muzică ușoară, 14,00 
Cu cîntecul și jocul pe melea
gurile patriei, 14,40 Voioși cîn- 
tăm tinerețea, 15,10 Muzică u- 
șoară romînească 16,00 Lucrări 
ale tinerilor noștri compozitori,
16.30 Cîntece și jocuri populare, 
17,45 Muzică din operete, 19,20 
Balade și jocuri populare romî- 
nești, 20,00 Teatru la microfon : 
„La telefon Taimirul“. Comedie 
de Isaiev și Galici, 21,36 Mu
zică corală, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Din cîn- 
tecele de luptă ale popoarelor,
14.30 Valsuri de compozitori so-

15,00 Program muzical 
fruntașilor în producție 

și agricultură,

17,35 Muzică instru- 
18,05 Cîntece de mun- 

Muzică populară ro- 
19,00 Muzică ușoară, 

romîni,

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : Marfă pentru Katalonia; 
AL. SAH1A : Expoziția de la 
Bruxelles; MUNCITORESC : Pe 
Donul liniștit (seria IlI-a); A- 
NINOASA: Săgeata albastră;
VULCAN: Zmeul de la capătul 
lumii; LUPENI : Prima melodie; 
UR1CANI : Ani de neuitat.

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


