
Organ a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raiona

Artiști amatori de la sate

de

să 
de

Pregătiți-vă pentru 
festivalul de teatru 
„I. L. Caragiale” I
Din luna decembrie a. c. va 

începe concursul al doilea do 
teatru pe țară pentru amatori dU 
cadrul festivalului „I. L. Cara
giale“. La acest concurs partici
pă artiștii amatori de la sate —' 
echipele de teatru, teatru de pă
puși, recitatori și cititori artistici 
din cadrul căminelor culturale, 
caselor raionale de cultură șl 
colțurilor roșii, din întovărășiri 
și gospodării agricole colective.

Din experiența primului con
curs se desprind unele învățămin
te de care e bine să se țină sea
ma în organizarea celui de-al 
doilea concurs. E un lucru cu
noscut că primul concurs a în
semnat un pas înainte în ridica
rea nivelului artistic al formații
lor de teatru de amatori, în dez
voltarea activității culturale, prin 
vizionarea a cît mai multe spec
tacole, de un număr mare 
spectatori.

Al doilea concurs trebuie 
însemne o ridicare din punct 
vedere artistic a spectacolelor 
prezentate de formațiile de ama
tori sătești. Posibilități pentru 
atingerea acestui scop există în 
Valea Jiului. Rămîne ca instruc
torii formațiilor de teatru să se 
ocupe de depistarea acestor po
sibilități și de folosirea lor în 
practică.

Ceea ce trebuie avut în vede
re în momentul actual este înce
perea pregătirilor pentru concurs. 
Timp pînă la începerea concursu
lui nu mai e așa de mult, sînt 
doar aproape două luni. Dar în 
acest interval trebuie îndeplinite 
anumite condiții obligatorii pen
tru înscrierea în concurs. Dacă 
la majoritatea căminelor cultu
rale din Valea Jiului nici pînă 
acum nu s-au ales piesele cu ca- 
•e se va intra în concurs, atunci 

•Înseamnă că aici sînt necesare 
eforturi sporite pentru prezenta
rea ia concurs cu spectacole pre
gătite la un înalt nivel artistic. 
Trebuie știut că pentru buna 
prezentare în concurs, e necesa
ră o pregătire temeinică. Or, cu 
cît această pregătire este mai în>- 
tîrziată, cu atît actorii vor fi mai 
puțin obișnuiți cu rolurile. Obi
ceiul de a intra de-a dreptul în 
concurs cu o piesă este dăună
tor. Piesa cu care se va intra în 
concurs e bine să fie prezentată 
înainte de concurs în fața cîtor 
mai mulți spectatori. Aprecierile

ERNEST USKAR 
metodist cu problemele teatrului 

Casa regională
a creației populare — Deva

(Continuare în pag. 3-a)
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Mîine începe campionatul 
categoriei A de volei
După cum a mai fost anunțat, 

mîine are loc prima etapă din 
- cadrul campionatului categoriei 

A de volei masculin.
Pentru raionul nostru aceasta 

are o semnificație deosebită. 
Pentru prima oară în istoria 
sportului din Valea Jiului, o 
chipă participă în prima catego
rie a țării la volei și aceasta este 
Utilajul-Știința. „Botezul focu
lui“ în noua categorie, echipa pe- 
troșăneană îl va primi duminică 
în sala Institutului de mine la 
orele 10,30 în fața cunoscutei 
formații Politehnica-Orașul Sta- 
lin.

Cei care doresc să asiste la a- 
ceastă primă întîlnire, se pot în
scrie pentru abonamente la sala 
I.M.P. chiar în ziua meciului pen
tru a avea, locuri rezervate în 
tribună.

Mult succes echipei de volei 
Utilajul-Știința din Petroșani în 
noul campionat 1

Proletari dta toate țările, unâți-vă!
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Mărfuri pentru iarnă
In aeesle zile, cînd apropierea iernii se simte în tempera

tura scăzută, în ceața deasă gonită de soare abia la amiază, 
prima preocupare a oricărui gospodar este desigur aproviziona
rea de iarnă cu cele necesare gospodăriei. Pentru a veni în 
ajutorul acestora, unitățile socialiste ca gostat și O.A.D.L.F. 
asigură mărfuri pentru aprovizionarea de iarnă de calitate bună, 
în cantități suficiente și deservite în mod civilizat.

vîn^are

pe rampa -dezile
vagoanelor G.F.R. 
animație dèosebitâ.

Ce pune în 
O. A. D. L. F.

In ultimele 
descărcare a 
a dominat o 
Cu destinația O.A.D.L.F. Petro
șani au sosit aici zeci de vagoa
ne, conținînd mărfuri alimentare 
pentru iarnă în cantități arlBșe. 
Iată cîteva exemple: în ultimele 
zile au sosit 450.000 kg. cartofi, 
30.000 kg. roșii, 70.000 kg. cea
pă, 15.000 kg. mere, 40.000 kg. 
legume, 40.000 kg. rădăcinoase 
și altele. Toate aceste cantități, 
pe măsură ce sosesc, sînt expe
diate imediat la unitățile de des
facere din tot raionul. îndeosebi 
strugurii și merele din care în 
ultimele 4 zile au sosit 4 va
goane, au fost trimise urgent pe 
piață.

i

I

Secția de ffotație este una din secțiile importante ale prepa- 
rației Lupeni. Strădaniile colectivului de aici privind mărirea re
cuperării cărbunelui special și reducerea consumului de barită, 
constituie un prețios aport la lupta pentru economii a întregului 
colectiv al preparațiel. IN CLIȘEU: Flotatorul Chertes Alexandru 
reglează debitul de ulei la bateria pneumatică de flotare.
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Liniștea gale
riei era tulburată 
doar de Zgomotul 
securilor cu care 
minerii șoroleau lemnul pentru 
armat și de vagonetarul ce se 
găsea la gura rolului, încărclnd 
în vagonete cărbunele ce lua 
drumul spre ziuă.

Deodată inginerul . sectorului 
II al minei Aninoasa. care ne 
însoțea zise:

— Tată-ne că am ajuns.
Să mergem în abataj. Par 

deodată cineva a început să stri
ge:

— Alo jos — haideți odată 
mai repede cu lemnul pentru ar
mat că acuș e șut și mai trebuie 
să dăm 30 tone de cărbune pînă 
la schimb!

Cel care strigase era Hegeduș 
Dănită, șeful unei brigăzi de ti
neret.

Si dînsul 
minerii care 
de a prelua 
plan, pentru
Iul celor fruntașe. Brigada de 
tineret pe care o conduce acum 
tovarășul Hegeduș lucrează la 
exploatarea cărbunelui prin aba
taje în figuri.

— Noroc bun tovarășe Hege- 
uș.

se numără printre* * 
au aplicat inițiativa 
brigăzi rămase sub 
a le aduce la nive-

(Continuare în pag. 3-a)
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O reușită acțiune 
de muncă voluntară 

a elevilor din Petrila
Recent elevii Școlii elementarei 

de 7 ani din orașul Petrila au! 
întreprins o acțiune de muncă; 
voluntară pentru strîngerea fie
rului vechi.

Munca a fost organizată pe e-
chipe de școlari, care au colec
tat pește 9.000 kg. fier vechi.

’ Fierul a fost depozitat în curtea 
școlii.

La această muncă de folos ob
ștesc au participat peste 600 4e 
elevi, prestînd în total L200 ore 
muncă voluntară.

S-au evidențiat utemiștii So- 
mogyi Iosif, Vîrtei Ioan, Mihăl- 
țan Pavel, Klement' Rozalia, pre
cum și pionierii Gavriș Alexan
dru, Hajdu Elisabeta, Scovran 
Gabriela și alții.
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Prodase /zGostat
In incinta halelor din Petro

șani se află multe unități socia 
liste cu mărfuri diferite: indus
triale, alimentare, textile etc. De 
curînd s-a terminat reamenajarea 
lor, fiind în întregime (interior 
și exterior) zugrăvite, ținînd să 
întîmpine sezonul de iarnă cu un 
aspect frumos și civilizat. Printre 
acestea se află și unitatea pe a 
cărei firmă scrie „Gostat“. In a- 
cest magazin intră și ies zilnic 
sute de cumpărători atrași de ca
litatea produselor „Gostat”. Ei pot 
găsi aici salam de diferite specia
lități, șuncă, piept fiert și afu
mat etc.

Gostatul însă este renumit și 
datorită calității vinurilor puse 
în vînzare în crama din strada 
Horia, ca. Riesling de Tîrnave, 
Fetească, Mușcat-Otonel ș.a.

Noua brigadâ a iul Hegedűs
ultit vă a-

să vedem

— Noroc. Dar ce 
duce pe la noi V

— Uite am venit 
ce mai faci și cum merge trea
ba la brigada dumitale. Cum 
stai cu planul 2

— Cînd am luat-o, brigada a- 
vea 126 de tone sub plan. Asta 
a fost la începutul lunii septem
brie

, — Și ce ați făcut pentru a re
cupera minusul?

— Ce să fac. Am stat de 
vorbă cu oamenii de pe fiecare 
schimb în parte, am analizat ce 
putem face și cum ar fi mai bine 
să lucrăm. Totodată am stabilit 
rîte. tone de cărbune va trebui să 
dea fiecare schimb. La început 
a fost puțin cam greu dar pe 
urmă treaba a început să mear
gă. In brigadă sînt oameni de 
nădejde cum sînt șefii de schimb 
Mureșan Vasile, Bindea Nicolâe, 
Maes Ioan. Buni și harnici sînt 
și tinerii utemiști Stănescu Va
sile, Mihăiescu Vasile șl cei
lalți.

- - Dar cîți oameni aveți în ca
drul brigăzii tovarășe Hegeduș ?

— De fapt jar trebui să am 30 
dar am cerut sectorului numai

- Simbàta
10 octombrie

1959
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Sectorul II de la mina Petrila este fruntaș în întrecerea £ 
pe mină. In luna octombrie, după 6 zile lucrătoare, minerii ‘ ¡1 
sectorului extrăseseră peste pian tnaii bine de 250 tone de căr-c^j 
bune. Acum fiecare schimb se străduiește să obțină rezultate .Â 
mai bune decît celelalte. IN CLIȘEU: Tehnicienii Cenani Gh„? 
Pop Alexandru, Taborsky Pavel, Pop Zoltan și Căpățînă Ma- p 

I; ria primesc de la inginerul Felea Liviu, șeful sectorului, sar-
i cinile de producție pentru schimbul II. !•

I------------------------------------

Să întărim continuu 
protecția muncii minerilor IZilele trecute Consiliul sindi

cal regional Hunedoara, a orga
nizat la Aninoasa o consfătuire 
privind problemele protecției mun
cii. La consfătuire au participat 
delegați ai Ministerului Indus
triei Grele, mineri, ingineri, teh
nicieni și activiști sindicali, de
legați ai exploatărilor carbonife
re din Valea Jiului. In cadrul 
consfătuirii conducerea minei A- 
ninoasa a prezentat o dare de 
seamă asupra activității desfă
șurate de organele tehnice și sin
dicale în domeniul protecției 
muncii. Din referat a reieșit că 
la mină în cursul acestui an au 
existat serioase abateri. în respec
tarea normelor de tehnica secu
rității. Aceasta din cauză că u- 
nii șefi de sectoare privesc uni
lateral problemele producției și 
nu controlează felul în care se 
respectă N.T.S.-ul Pe de altă 
parte, inspectorii obștești cu pro
tecția muncii nu au tost suficient 
de instruiți, iar comitetul sindi 
cal nu a controlat activitatea lor.

Luînd cuvîntul, cei prezenți Ia 
consfătuire au analizat în spirit 
critic și autocritic lipsurile și au 
făcut propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea muncii în acest do
meniu de activitate. Mihai Tuca- 
ciuc a arătat în cuvîntul său că 
una din cauzele care pot duce 
la accidente este slaba calificare 
a unor mineri. „Recent am pre 
luat conducerea unei brigăzi cu 
rezultate slabe. Aici mî-am dat 
seama că în vechea mea brigadă, 
de multe ori, un vagonetar cu
noaște mai bine mineritul de cît 
un miner din noua brigadă“, a 
spus printre altele brigadierul. El

24. Cu toate că 
sintem 
țin la

căr-
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mai pu- 
număr, 

brigada își va de
păși planul și totodată vom scă
pa de cele 126 de tone de 
bune datorie.

...Ca să mă conving de cele 
spuse de șeful brigăzii, am ținut 
cu tot dinadinsul ca ta sfîrșitul 
lunii să trec pe ța sector să mă 
interesez îndeaproape de rezulta
tele obținute de brigadă. Și iată 
că cele spuse de tovarășul He
geduș cu cîtva timp în urmă, a- 
eolo în adlncul pămîntului, la 
lumina unei lămpi, s-au adeve
rit. Șeful sectorului II spunea 
cu îndreptățită mîndrie că bri
gada de tineret a lui Hegeduș 
ta sfîrșitul lunii se număra prin
tre, cele fruntașe cu un plus de 
200 tone de cărbune, peste plan.

Rezultate frumoase în produc
ție a obținut și brigada condusă 
de Hegyi Ioan, miner crescut, de 
iov. Hegeduș ' Dănilă, de , cea 
a comunistului Săcăluș Petru, 
care lucrează de 33 de ani In 
subteran, ale lui Costița Retnus, 
Codrea Gheorghe și altele prin 
hărnicia cărora sectorul II se 
situează de mai multe luni In 
fruntea, întrecerii dintre sectoare
le minei Aninoasa. . .

ARAMA IOAN 
instructor al comitetului

U.T.M.
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a’ propus prelungirea duratei 
cursurilor de calificare și extin
derea inițiativei lui Militaru ca 
mijloc sigur pentru ridicarea ca
lificării minerilor.

In cadrul discuțiilor, mineri și 
ingineri din celelalte exploatări 
miniere au făcut propuneri pre- ] 
tioase. Astfel, inginerul Bugheșj 
Ioan, șeful serviciului aeraj' de 
la mina Uricani, a arătat că la 
această mină, accidentele au scă
zut cu 42 la sută față de anul 
trecut. Acest fenomen îmbucură
tor se datorește disciplinei exem
plare în muncă și controlului 
executării dispozițiilor.

Inginerul Fodor Arcadie de la 
mina Vulcan, după Ce a arătat 
că și la această mină s-au ob
ținut unele rezultate în preveni
rea accidentelor, a propus să se 
organizeze la fiecare mină cursuri 
pentru șefii de brigăzi,, deoarece 
de cunoștințele profesionale ale 
acestora depinde în mare măsu
ră desfășurarea muncii în abata
je, conform cerințelor protecției 
muncii. Propunerea s-a făcut pe 
oaza experienței cîștigate la mi
na Vulcan, unde în cadrul unui 
asemenea curs, se explică șefilor 
de brigăzi toate • îndatoririle pe 
care le au.

Una din principalele lipsuri, 
care a reieșit în consfătuire a 
fost neglijarea instruirii și reins- 
truirii angajaților, reinstruirea și 
controlarea activității inspecto
rilor obștești cu protecția mun
cii

- Un loc dfe muncă, în mod 
normal, este vizitat zilnic de mai 
multe ori de către tehnicieni. 
Astfel, dacă fiecare, dintre aceș
tia ar da atenția cuvenită proble
melor securității nici cea mai mi
că abatere nu ar fi permis să se 
facă — a spus printre altele to
varășul Gîrjoabă Victor, inginer 
șef al G.C.V.J.

Intr-adevăr un loc de muncă 
în mină este vizitat de cel puțin 
2 ori de maistru, tot de atîtea 
ori de măsurătorul de gaze, de 
prim maistrul miner, de artificier,

C. ANDRAȘ

Z. S.
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Prințesa” adormita
Un flăcăiaș om simplu, dîrz și vajnic 
(Un mîndru Făt-Frumos, în chip modern 
Pornit-a drum cutezător și falnic 
Să-și taie-n spații și-n abis etern...
Din basme vechi, știut-a cum că Luna 
(Prințesă adormită de un zmeu !) 
Sortită-ar fi pe veci, pe totdeauna, 
Să doarmă-un somn de vrajă, lung și greu...
Ce-o fi blestemu-acesta neștiut? De unde 
Să-afli taini ce-adormi domnița ? 1 ? 
Viteazu-și zise: voi pătrunde
Pînă la ea... să-i sărut cosița...
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8 Zis și făcut 1 In dimineața bună
8 Cînd zorii luptă-n prag cu noaptea neagră,
8 Frumosul făt trimise sol spre Lună
8 Să-i vadă ochii, gura cea de fragă...
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Un poJ peste Vo
Pe Volga, între Sara

tov și Engels, se cons
truiește un pod metalic 
cu picioarele din blocuri 
de beton armat, lungi
mea carosabilă a podu
lui fiind de 2803 ine-

Iga lung de 2803 m. 
tri. Deschiderile podului 
sînt montate pe 39 pi
loni. Trecerea vaselor 
fluviale pe sub pod se 
face prin cele trei des
chideri amplasate în mij
locul fluviului Volga

Sculpturi Ludiste antice

— Ți-aduci aminte cum arăta 
cartierul ăsta acum doi ani ? 
Blocurile erau și atunci termina
te, dar pe lîngă ele. Ce mai ! 
Te-apuca și plînsul cînd nime
reai pe acolo... Doar centrul mai 
era ceva de capul lui. Și-l vezi 
acum ! O bijuterie: grădinițe, 
solar, alei pavate, cu bănci pe 
margine... Dar s-o luăm cu bini-

Frumoasă coz !... (Ce să mai zăbovească ? 1 
Gîndi că n-ar strica, din somn, pe dată, 
Să-ncerce mîndra fată s-o trezească 
Chiar cu... sărutul ’ „programat“ odată...
Și ce mai ? Dragostea n-așteaptă, 
Formule multe, acte, referință...
Flăcăul nostru a trecut la faptă... 
...Deci... dubiu nu-1 în vreo privință,

8 Căci, semn al îndrăznelii-n cale
8 Lăsă prințesei sale adorate
8 Un steguleț cu hârbul stirpei sale:
8 O seceră și un ciocan, — îmbrățișate...
o
g Hei I Ce măi treabă ! Pasă-mi-te
8 Sărutul cel de foc n-a fost zadarnic
8 Depus pe fruntea fetei adormite,
8 Căci... o trezi din somnu-i tainic...
8
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Arheologii Academiei 
de- Științe din Uzbekis- 
tan au descoperit în Va
lea Fergana o așezare 
preistorică conținînd 
vechi sculpturi, proveni
te de la un templu bu

dist din secolele V—VI. 
Resturile unei uriașe sta
tui a lui Buda, precum 
și alte opere antice gă
site într-un templu, pre
zintă un mare interes 
științific și arheologic.

— Or cine-a fost ? De cînd te-aștept iubite, 
In întuneric și în amorțire, 
Arată-ți chipul, buzele-ndrăgite... 
....Cu ochii răscoli întreaga fire...
Dar nu-1 găsi... Privirea goală
N,u îi văzu însemnul ce-1 lăsase 
Viteazul' pămînl'ean, La ea în poală, 
Cînd firea-ntreagă-o luminase...
Deodată tresări. •— Ce-o fi? Ah, iată! 
Nu-i’el?! Ba da! Dar... nu se poate... 
...S-a rușinat prințesa, rumenită toată, 
O vorbă măcar n-a mai dat a scoate...
— E el I Ah, tu ești, pămînteanul!
Ce mîndru ești gătit în roșia-ți haină,
Cu herbu-acela : secera, ciocanul... 
...De-acuma Făt-frumosul nu-i o taină...
Acesta-i deci! Om simplu, bun și harnic, 
Nu-i crai fudul cu-albastre stele-n frunte,

8 Nici vreun boier cu cisme și harapnic,
8 Nici sîngeros voevod, pătat de fapte crunte... 
O
g......................................................................
g ...De ce-a urmat mai trebuie-a vă spune?
8 Dar chiar în letopiseț demn azi e să
8 însemni : că-i unică-ntîmplată-n lume
| Iubire dintr-un „roșu“ și-o... „prințesă“ 1
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In decursul vea
curilor, numeroa
se animale și-au 
cîștigat celebrita
tea prin întîmplări mai mult sau 
mai puțin verosimile. Bunăoară, 
legenda spune că mița își arcu
iește spatele datorită profetului 
Mahomed. Profetul avînd o miță 
la care ținea foarte mult, într-o 
zi jivina îi adormise pe o mîne- 
că a caftanului. Cum Mahomed 
vroia să plece însă nu dorea să 
trezească pisica, și-a tăiat mîne- 
ca caftanului. Trezindu-se, mița 
a băgat de seamă gestul nobil al 
stăpîn”lui său și hotărî să-i mul
țumească într-un fel oarecare. 
Dacă mîța ar fi cunoscut limba 
italiană, fără îndoială ar fi mul
țumit cu un politicos grație sig- 
nore profet. Dar cum nu cunoș
tea această limbă, la întoarceri» 
profetului, și-a arcuit spatele și 
de atunci a intrat în istorie .

La fel a devenit celebru și cu
cul reginei Balkis din Șaba, ca
re, vrînd să facă nevăzute picioa
rele proverbial de păroase ale 
sfăpînei sale în fața înțeleptului 
Solomon, le-a - acoperit cu pro
priile sale aripi.

Așijderea a devenit celebrita
te calul Incîtatiiș, pe care stăpî-

O
Recent, pentru mași

nile de calculat electro
nice s-au pus la punct 
niște aparate calculatoa
re minuscule, funcționînd 
aproape cu viteza lumi
nii, iar elementele lor 
esențiale sînt răcite pî
nă la temperatura de ze
ro absolut.

Noile aparate lucrează 
cu o precizie și o vi
teză de ordinul sutimilor

celulă calculatoare minusculă
și milionimilor de secun
dă, fiind de o sută de 
ori mai rapide de cît 
actualele celule de se- 
miconductori folosite în 
mașinile de calculat e- 
lectronice.

Noile celule — capo
dopere de miniaturi — 
conțin îrftr-un volum dț 
30 centimetri cubi un 
milion de celule calcula
toare.

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

LA FOTOGRAF

•— Zimbiți vă rog.

șorul. Toată schimbarea a înce
put de cînd cu balul cela de po
mină... Cum s-a întîmplat ? Iată 
cum ! In dimineața zilei cu pri
cina veniseră niște femei la pre
ședinte, la Baiu adică, cu o ches
tiune, cică, „personală"... Omul 
nostru avea în acele zile treburi 
multe... Se apropia o sărbătoare. 
Femeile i au spus necazul, de 
unde s-a văzut că, de fapt, „ches
tiunea lor cea personală" n-a 
fost „personală“. Veneau din 
cartierul cel nou. I l-au arătat 
cum se prezintă : de departe se 
vedea o mîndrețe, nu alta... de 
aproape însă... gropi pline de 
noroi, gunoi în grămezi, copăcei 
neîngrijiți, lipsă die becuri pe 
străzi...

— Se poate ? I Păi eu știam 
că partea asta a orașului este 
exemplu în privința gospodăririi. 
Ei drăcie I Asta-i situația ? Stai 
că o îndreptăm noi. Alo, cen
trala, dă-mi legătura cu tovară
șul Leznea, directorul I.G.O... 
Ioane, tu ești ? Ce faci diseară ? 
Liber ? Tocmai bine ! Am o sur
priză pentru tine. Fă-te băiat 
frumos, pune-te la haină de mi
re, cravată, pantaloni la dungă, 
pantofi negri, și pe la... 8, după 
ce se-nserează să fii aici, la sfat 
Mergem la... un fel de bal... Sst! 
să nu afle nimeni: e ceva deo
sebit. Cum? Nu, fără soție! E

★ • . *

Foileton: ANIMALE CELEBRE
nul său Caligula, l-a ridicat la 
rangul de consul al Romei. Au 
rămas în istorie pentru posterita
te măgarii lui Balaam și Buridan, 
precum și dictonul l’etat c’est moi 
(statul sînt eu) rostit după cum 
se spune de unii cronicari de Lu
dovic al XIV-lea al Franței și 
socotit drept o măgărie!

Toate astea sînt însă de dome
niul trecutului îndepărtat. Și în 
zilele noastre se manifestă însă 
unele tendințe de a transforma 
în celebrități niște biete patru
pede. Eforturile pentru a înscrie 
în istorie aceste animale, sînt 
depuse de unii funcționari A.D.A.S, 
din raion, Astfel, aceste or
gane au eliberat bilet de impune
re pentru plata cotei de asigura
re pentru un măgar numitei Mo- 
joatefi Maria din comuna Cîmpu 
lui Neag. Necazul e că cea în 
cauză nu posedă nici un fel de 
măgar, și neam de neamul ei 
n-a posedat vreodată așa ceva. 
Matei Rozália din aceeași comună 
a fost impusă să plătească suma 
de asigurare pentru doi porci de 
patru ani, pe care nu-i are.

Mai rău se prezintă lucrurile 
cu Mojoatcă Petru, tot din Cîm
pu lui Neag. In 1958 i s-a cerut 
să achite suma de 50 lei pentru 
asigurarea unui cal. Ar fi achi
tat el banii, dar cu condiția ca 
să 1 se dea un cal pentru 
ca să aibă ce asigura. Galul pe 
care-1 avusese îl vînduse acum 
30 (treizeci) de ani și de atunci 
încoace alt cal n-a mai avut. A 
început Mojoatcă să umble. Și-a 
umblat pe la agentul fiscal, pe 
la Lupeni, pînă a ajuns la Pe
troșani la organele raionale 
A.D.A.S. unde în sfîrșit i s-a e- 
liberat o dovadă cum că n-are 
cal și deci nu trebuie să plă
tească 50 lei. Pînă să ajungă în
să aici, omul a cheltuit cu dru
murile mai bine de 50 lei 1

Dar tărășenia nu se termină 
aici. In același an lui Mojoatcă 
îi mor două oi, cere și primește 
despăgubire, dar din suma ce i 
se cuvine i se rețin... 50 lei pen

tru cal 1 Pentru 
calul despre care 
organele raioanle 
A.D.A.S. dădu

seră dovadă că nu există. Dar
nici aici nu se termină lucrurile 1 
In certificatul de asigurare pe a- 
nul 1959 i se cere lui Mojoatcă 
Petre din nou să achite 50 lei 
asigurare pentru același cal sau 
catîr (cum scrie în rubrică) 
inexistent, precum și pentru niș
te oi pe care le-a avut, însă nu 
le mai are pentru că le-a vîndut 
cu forme legale. (Noul proprietar 
al oilor plătește asigurarea pen
tru că achiziționarea celor patru 
oi i-a fost inclusă în certificat).

Așa dar, după cîte se vede din 
cele arătate, unii de la A.D.A.S. 
cu orice preț vor să înscrie în 
istorie niște animale celebre 1

Cu tot efortul, animalele în 
speță nu vor intra în istorie, însă 
cei de la A.D.A.S. vor avea o 
seamă de istorii neplăcute dacă 
mai „inventează" fără brevet cai, 
măgari, oi și alte necuvîntătoare.

V. F0LES1

ceva doar între noi. bărbații... 
No, noroc !

Tot așa îi chemă apoi pe in
tendentul Măgureanu, pe ingine
rul Stoica,, energeticianul, pe 
Lungu, cel de la drumuri, pe 
Cozma, șeful secției salubritate.

Femeile care ascultaseră tot ce 
vorbise lanăș la telefon se pare 
că înțeleseseră ce se punea la 
cale, că se arătau mulțumite.

— Doar o rugăminte am mai 
avea. Să-l luați... la bal și pe dle- 
putatul nostru... Nu de alta, dar 
dacă el ar fi avut cît de cît ini
țiativă...

— Bine-nțeles, îl chem și pe el. 
Seara, toți cei chemați erau în 

păr în biroul președintelui. Fie
care îmbrăcase ce-avusese mai 
bun în dulap. Singur deputatul 
venise îmbrăcat mai obișnuit, în 
haine bătrînești, negre, și pan
tofi durabili, cu talpă groasă.

De aceea nu mică le-a fost mi
rarea „invitaților“ cînd l-au vă
zut pe lanăș echipat... ca pen
tru vînătoare, atît că n-avea ar
ma cu el: pantaloni bufanți vt- 
rîți în cizme, scurtă de piele, 
șapcă în cap...

— Mi se pare că am sosit prea 
devreme... Nu v-ați schimbat 
încă ? 1 ?

— Dimpotrivă ! Acesta e cos
tumul meu.......de bal“ I Să nu
mai zăbovim.

Cam nedumeriți, cel șase ieși
ră unul după altul în strada prin
cipală a orașului, urmărindu-1 pe 
lanăș, care se interesa curios de 
munca fiecăruia.

— Cum se stă cu gospodări
rea orașului ? Totul e bine ? Fru
mos ! Sîntem un oraș model va- 
săzică... Și nu mai scoase o vor
bă apoi.

Cei cinci schimbau mereu 
priviri între ei. Se apropiau de 
orașul nou, cu blocurile sale 
mîndre, impunătoare.

— Oare n-am greșit drumul ?
Președintele rîse: — Chiar

pe-aici se ține balul. Acuș în
cepe. Și-ntr-adevăr, curînd și în
cepu. Pătrunzînd printre blocuri 
pe strada principală, viu lumi
nată, lanăș le făcu semn :

— S-o luăm pe scurtătură, p< 
dincolo. Și arătă spre cîteva 
străzi lăturalnice.

Deputatul interveni:
— Păi pe acolo e cam...
— Lasă, lasă, că știu, avem □ 

gospodărire model doar. După 
inine. Ne așteaptă... balul.

Seara era întunecoasă. Stele 
nu se vedeau. O luară deci cam 
la întîmplare pe străzile acelea.

— Păi... pe-aici o să chiorîm, 
umblînd pe bîjbîite, făcu ingine
rul energetician.

— Auleu, au 1 — se auzi un 
strigăt.

— Ce s-a întîmplat ?
— O figură de...balet: Tănase 

de la salubritate a nimerit în
tr-o gură de canal.

— Se poate? Parcă la servi
ciul salubrității toate merg „ca 
pe roate“. Ori asta a fost doar 
o figură... de stil ? Uite ce pă
țești cu figurile astea „de stil“, 
ajungi să faci — vorba tovară
șului inginer — și figuri de... 
balet.

Abia îl scoase pe cel căzut din 
canal. Puțini pași mai făcură. 
Deodată : Pleosc, pleosc 1 se-m- 
piedecară

— Asta ce-o mai fi ?
— Niște pietriș, tovarășe pre

ședinte. Știți, acum vreo două 
luni am procurat acest material, 
pentru reparatul străzii...

Ce răspuns a primit deputatul 
la această explicație n-are im
portanță. Destul că asta n-a fost 
ultima „figură de dans" dintre 
cele făcute în seara aceea de 
„invitații" președintelui. De 
le-ai înșira însă pe toate, s-ar 
putea umple un roman cu ele. 
Destul e de știut că omul i-a 
pus să „joace“ pînă la epuizare, 
prin toate fundăturile și hudițele 
cartierului. De cele întîmplate 
n-a suflat însă o iotă nici mă
car unul dintre ei...

S. IR1MESCU
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VIAȚA DE PARTID

Educarea candidaților in atenția 
organizației (te bazâ

Succesele obținute în întrece
rea socialistă de colectivul sec
torului If al minei Petrila, deți
nătorul distincției „Casca de aur 
a tehnicianului“, sînt bine cu
noscute în întreaga Vale a Jiu
lui. Minerii din acest sector și-au 
întrecut sarcinile de plan în 
cursul primelor 3 trimestre ale 
anului cu peste 18.000 tone de 
cărbune și au obținut frumoase 
realizări în reducerea prețului de 
cost.

„Succesele noastre cresc odată 
cu întărirea rîndurilor organiza
ției de bază — spunea tovară
șul Cenaru Gheorghe, secretarul 
organizației de partid. De aceea 
primirea în partid, educarea ce
lor noi primiți pentru a-și înde
plini sarcinile ce le revin, stă în 
centru] preocupării biroului or
ganizației noastre de bază“.

Intr-adevăr organizația de par
tid de la sectorul II al minei Pe
trila a obținut rezultate frumoa
se 
Ea 
de 
lui 
27 
candidați cărora le-a expirat sta
giul au devenit membri de par
tid. Șefii de brigăzi, care sînt 
în majoritate membri de partid 
precum și tehnicienii comuniști 
au primit sarcina de a se ocupa 
de cîte unul sau doi muncitori 
in vederea pregătirii lor de a de
veni candidați de partid. Recent 
au fost primiți în rîndul candi- 
daților tovarășii Moldovan Iosif, 
Kedves Ignat, Bălan ioan și 
Albii Ioan. Ei au fost pregătiți 
de membrii de partid Kibedi A- 
dalbert, Firoiu Ioan, Borca luliu. 
Lucrînd împreună cu ei, membrii 
de partid se preocupă în conti
nuare de educarea candidaților 
primiți, îi 
deplinire 
partea organizației 
să-și ridice necontenit

în întărirea rîndurilor sale, 
primește lunar 3—4 candidați 
partid. De la începutul anu- 
organizatia de bază a primit 
candidați de partid iar 24

ajută să-și ducă la în- 
sarcinile primite din 

i de bază, 
să-și ridice necontenit nivelul 
ideologic-politic, adică să se pre
gătească temeinic pentru a me
rita înaltul titlu de membru al 
partidului.

Un rol important în educarea 
și activizarea candidaților de 
partid îl are trasarea de sarcini 
concrete fiecărui candidat de par
'd și controlarea felului cum se 
-uc aceste sarcini la îndeplinire.

Să întărim continuu 
protecția muncii 

minerilor!
(Urmare din pag. l-a)

de normator etc. Conducerea 
comitetul sindical ar trebui 
tragă la răspundere în primul 
rînd pe acești tehnicieni, care au 
o calificare și pregătire mai înal
tă de cît minerii, pentru ca ei să 
aibă în vedere nu numai planul 
de producție dar și felul în care 
este respectat N.T.S.-ul.

Concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul consfătuirii au fost că 
comitetele sindicale de la exploa
tările miniere din Valea Jiului 
trebuie să acorde o importanță 
fnai mare activizării și reinstrui- 
rii urgente a comisiilor de pro
tecția muncii și a inspectorilor 
obștești din grupele sindicale.

Comitetele sindicale trebuie sa 
prelucreze cu masa de muncitori 
cauzele și felul în care se pot 
evita accidentele. Brigăzile de 
agitație, stațiile de radio-ampli- 
ficare și toate mijloacele de popu
larizare să fie puse în slujba popu
larizării N.T.S.-ului și criticarea 
tuturor acelora care nu înțeleg să 
respecte regulile prevăzute în 
aceste instrucțiuni.

Statul nostru
Iar cheltuiește sume importante 
pentru apărarea 
torilor. Numai 
a.c. în regiunea 
fost cheltuite pentru 
muncii peste 20 milioane lei.

Datoria organelor administra
tive și a celor sindicale este să 
ia toate măsurile organizatorice, 
tehnice și politice pentru a pre
veni cel mai mic accident în 
muncă.

Și 
să-i

democrat-popu-

sănătății munci- 
în semestrul I 
Hunedoara au 

protecția

LUNA MARII PRIETENII a x

bază are 
și candl- 
îndeplinl-

Biroul organizației de 
o evidență cu sarcinile 
dații care răspund de 
rea lor. Candidatul de partid Pop 
Alexandru are sarcina să se o- 
cupe de acei muncitori care mai 
absentează nemotivat. Nicolae 
Constantin și Tataru Fică au sar 
cina de a se ocupa de tinerii din 
sector care locuiesc în cămin. 
Alți candidați au sarcina să 
muncească în cadrul organizației 
U.T.M. și de sindicat, sau ca a? 
gitatori. Pentru urmărirea felu
lui cum candidații își duc la în
deplinire sarcinile, ei sînt soli
citați în adunările generale să 
prezinte scurte informări. Rezul
tatul acestei preocupări este fap
tul că majoritatea candidaților 
se achită conștiincios de sarci
nile care le-au fost încredințate. 
La o parte din candidați, cum 
sînt tovarășii Cristea Nicolae șl 
Stoica Vasile, adunarea generală 
a hotărît să li se reducă stagiu]' 
de candidatură. Faptul că în a- 
dunările generale candidații sînt 
solicitați să prezinte scurte infor
mări contribuie la ridicarea răs
punderii lor pentru sarcinile de’ 
partid și totodată îi obișnuiește 
să ia cuvîntul în adunările ge
nerale. După ce au fost solicitați 
să raporteze în fața adunărilor 
generale de modul în care șl-au 
dus sarcinile la îndeplinire, tov. 
Brîulung Năstase, Vornicu Con
stantin și Onea ioan au început« 
să participe activ la dezbaterile 
adunărilor generale.

Pentru pregătirea politică șl 
ideologică a candîdiaților de par
tid, candidații au fost încadrați 
în învățămîntul de partid și tot 
odată biroul organizației de ba
ză se îngrijește de ținerea unor 
conferințe pentru candidați

Pentru pregătirea celor mal 
înaintați muncitori spre a deveni 
candidați de partid, biroul or
ganizației de bază acordă a 
deosebită atenție și muncii cu ac
tivul fără de partid. Din activul 
fără de partid al organizației de 
bază fac parte 84 tovarăși, mun
citori 
clasei 
Blaga 
ceanu 
alții. Ei sînt atrași în munca po
litică prin sarcinile concrete ca
re li se trasează de către orga
nizația de bază. Membrii activu
lui fără de partid sînt invitați și 
la unele adunări generale ale 
organizației de bază, unde se 
dezbat probleme legate de înde
plinirea sarcinilor de plan și al
tele.

Peste puțin timp în organiza
ția de bază nr. 2 de la mina Pe- 
trila va avea loc adunarea ge
nerală de dare de seamă și ale 
gerî. Cu acest prilej comuniștii 
din sectorul II vor putea raporta 
realizări frumoase atît în înfăp
tuirea sarcinilor de plan, cît și 
întărirea rîndurilor organizației 
d*e  bază.

FESTIVAL 
al fHmuiui sovietic

In cadrul Lunii 
mÎRo-sovietice, 
manifestări cultural-artistice, 
nematograful „7 Noiembrie“ din 
Petroșani prezintă între 11 —17 
octombrie un ciclu de filme so
vietice care sînt mult apreciate 
de publicul spectator ca „Frunze 
roșii", „De partea cealaltă“, „Năs. 
cuți în furtună”, „Fata din 
Kiev“ (ambele serii), „Săgeata 
albastră” și „Alarmă la grani
ță”.

Aceste filme vor rula cîte o zi 
fiecare.

Cu ocazia deschiderii 
lului ffknului sovietic, în 
II octombrie a.c., orele 
procuror Kleibel Vilhelm 
bi despre dezvoltarea cinemato
grafiei sovietice în cadrul măre
țului plan al șeptenalului.

RAKOCZI CAROL 
corespondent

prieteniei ro- 
printre celelalte 

ci-

îestiva- 
ziua de 
18, tov. 
va vor-

Mii de Mie 
i§ w șasea Brirani
Una din 

de grele în 
modernizare

lucrările deosebit 
cadrul acțiunii de 

a ț
Lupeni și Uricani o constituie 
construcția digului de apărare 
a șoselei contra apelor Jiului 
de la kilometrul 18. La acest 
punct se face un puternic dig 
din blocuri mari de stîncă — în 
greutate de 1000—2000 kg. 
fiecare — care sînt extrase din- 
tr-o carieră specială, nou des
chisă pe valea pîrîului Tusu 
Aici, bolovanii sînt încărcați 
cu automacaraua pe camioane 
basculante care apoi le bascu
lează direct pe malul Jiului, 
în punctul de lucru.

La construcția digului 
protecție lucrează echipa

f
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Urgent, urgent, dar... pmă la un loc !
La un raport de dimineață, ți

nut la mina Lupeni la 19 sep
tembrie, șeful sectorului II, tov. 
inginer Opriș Dumitru, cerea cu 
insistență:

— Dați-ne „țugaparate“ ca să 
putem scoate stîlpii de fier prinși 
de presiune!

Tovarășii de la serviciul elec
tromecanic au ridicat din umeri.

— Nu le-am primit încă de la 
U.R.U.M.P. Avem și alte comenzi 
urgente, cam vechi, pe care nu 
le-am primit.

Intr-adevăr, în registrul de co
menzi către U.R.U.M.P. al servi
ciului electromecanic de la mina 
Lupeni sînt (erau mai bine zis 
la acea dată) trecute o seamă de 
comenzi considerate foarte, foar
te urgente. Așa sînt comenzile 
9-01705, 9-01703, 9-01529, 8-02828 
prin care se solicită fabricarea 
de capace și elice pentru venti
latoare, cuzineți pentru un ciur 
vibrant, cutii de angrenaj „Sie- 
mag“ și în sfîrșit, comanda 
9-02147 din 26 iulie a. c. pentru 
„țugaparate“.

Cercetîndu-se la U.R.U.M.P. si
tuația acestor comenzi s-a con-

statal zilele trecute, următoarea 
stare de lucruri,:

—• Comenzile 01703 șl 01705 
erau gata și așteptau la maga
zie din 19 septembrie a. c.;

— Comanda 01529 era gata la 
27 septembrie;

—- Un angrenaj cerut prin co
manda 8-02828 a fost terminat la 
3 octombrie și se așteaptă ridi
carea lui de către mina Lupeni 
pentru a fi supus la probe;

— „Țugaparatele" nu erau ter
minate.

Din cele arătate mai sus se 
poate trage concluzia că și 
U.R.U.M.P. tărăgănează executa
rea unor piese de schimb sau 
mecanisme (uneori din lipsă dt 
materiale), dar nici serviciul e- 
Iectromecanic de la mina Lupeni 
mu se interesează operativ de ri
dicarea pieselor confecționate. 
Nu este permis ca timp de trei 
săptămîni să stea în magazia de 
expediție a U.R.U.M.P. piese 
considerate foarte, foarte urgen
te, cum de altfel nu este permis 
ca uzina să întârzie cu unele pie
se și utilaje foarte cerute!

fruntași, devotați cauzei 
muncitoare, cum sînt tov. 
Emil, Budai Petru, Stoi 
Gheorghe, Gujbă Ioan și

I. DUBEK

de ) 
zi- . 

darului Kiraly Francisc compu- i 
să din muncitorii Jaco Fran- < 
cisc, Pojdi Francisc, Pali Ioan. ' 
Bota Ioan, Vereș Alexandru,; 
și Pașca Ioan. ?

In clișeu : Vedere a unei ( 
părți a digului de apărare con ( 
tra apelor Jiului — aflată ; ) 
curs de construcție. \

Nu se poate găsi o soluție mai economică ?
Intrind în curtea Uzinei de re

parat utilaj minier din Petroșani 
vezi aproape zilnic, cînd bineîn 
țeles afară este mai călduț, oa- 
meni tolăniți la soare sau care 
se plimbă de colo pînă colo.

— Cine sînt frații ăștia ? In ce 
secție „lucrează" ? !...

— Nu știu... Nu sînt de la noi... 
Sînt de la exploatări... Au venit 
după piese — răspunde paiznicul 
de la poarta uzinei.

Și adaugă în glumă:
— Intr-o zi, tovarășul director, 

a vrut să pună pe cineva să fo
tografieze pe vreo cîțiva care 
dormeau la soare lingă zid. Zi
cea că dă fotografia la ziar...

După părerea noastră nu este 
nevoie de fotografie, pentru că 
în flecare zi se repetă scena și 
poate fi văzută pe... viu. In fie
care zi minele trimit camioane 
sau alte mijloace de transport 
pentru a ridica utilaje și piese 
de la U.R.U.M.P. și totodată un

j
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acestora pot contribui la obține
rea unui spectacol calitativ su
perior. De asemenea, actorii vor 
cunoaște astfel' mai bine textul, 
jocul de scenă va fi mai bun și 
se vor familiariza cu publicul, 
condiții necesare unui bun spec
tacol.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată alegerii repertoriului. O- 
rientarea spre piese cu tematică 
contemporană sau spre piese 
scrise în trecut, dar care să con
tribuie la educația socialistă a 
țăranilor muncitori, este un lucru 
de care formațiile de teatru nu 
trebuie să uite. De aceea reper
toriul indicat de Casa centrată 
a creației populare trebuie res
pectat. Să se aleagă piese care 
să fie pe măsura capacității de 
interpretare a echipelor de tea-

„i. L. Caraflalc 
tru și pe măsura necesităților lo
cale. Se recomandă cu prioritate 
piese într-un act. S-a văzut cum 
unele formații teatrale ca cele 
de la Maleia, Coroiești, Cirnpa 
sau Dîlja, pregătind în trecut 
piese grele, în mai multe acte, 
au suferit eșecuri.

Festivalul de teatru trebuie să 
se desfășoare într-un cadru săr
bătoresc. Sfaturile populare au 
datoria în acest sens să se în
grijească de pavoazarea satelor 
și a sălilor de spectacole. Este 
de netolerat atitudinea sfaturilor*  
populare din Cîmpu lui Neag, 
Iscroni (Coroiești), Vulcan (Dea
lul Babii), Petroșani (Dilia) etc. 
care întrețin căminele culturale 
într-un aspect deloc atrăgător. 
Aceste așezăminte culturale sînt 
locuri unde oamenii muncii de 
la sate vin să se cultive și să 
se destindă după zilele de mun-

că. Or datoria noastră este de 
a-i primi cu localuri 
mos ornamentate și 
jite.

Activiștii culturali 
rectorii 
dactice, 
țămînt 
popular

• o atenție deosebită angrenării tu
turor căminelor culturale în con
cursul pe țară de teatru. La &■ 
cest concurs trebuie să fie pre- 
zenți în număr mai mare ca la 
primul concurs și recitatorii șl 
cititorii artistici, la un nivel ar
tistic superior.

O largă mobilizare a oameni
lor muncii la vizionarea cîtor 
mai multe spectacole și mai bu
ne, va însemna un succes în o- 
pera de culturalizare și acest lu
cru se poate face cu succes în 
cadrul festivalului „I. L. Cara- 
giale“.

curate, fru- 
bine îngri-

locali (di- 
cadrele di
secția învă- 
a Sfatului

de cămine, 
etc.), cît și 
și cultură 
raional, trebuie să dea

I

număr prea ridicat de muncitori 
să le încarce. De exemplu, pen
tru încărcarea unei platforme de 
piese, ce nu depășeau în greu
tate 100 kg. pe bucată, au fost 
trimiși în ziua de 8 octombrie 
vreo 7—8 oameni de la mina Lo- 
nea, iar de la celelalte exploatări 
încă vreo 20 care practic au lu
crat cel mult clte două ore.

In prezent, cînd se pune cu tă
rie problema reducerii posturilor 
neproductive, trebuie studiată cu 
toată seriozitatea propunerea fă
cută de conducerea U.R.U.M.P. 
de a se înființa echipe de încăr
care care să aparțină uzinei și de 
a nu se mai trimite încărcători 
de către exploatări. In felul a- 
cesta se vor economisi multe 
posturi și se va putea face și un 
orar de preluare a utilajelor și 
pieselor. Mai mult conducerea 
U.R.U.M.P. ar fi direct interesa
tă să mecanizeze procesul de În
cărcare pentru a economisi și u- 
șura munca.

Ce părere are în această pro
blemă conducerea Combinatului 
carbonifer al Văii Jiului ?

I. MIRZA

— = ★

Cînd se vor lua 
măsuri ?

Iluminatul pieții de manevră de 
la capătul preparației din Lupeni 
și pînă la depoul de locomotive 
este foarte slab. O.C.M.M. mai 
acum cîteva luni a instalat cîte- 
va reflectoare 
dintre ele își 
peste linii.

Manevranții 
ori conducerii 
în cartea de raport a sectorului, 
iar acesta la rîndul său a ară
tat situația conducerii prepara
ției, dar pînă acum măsuri efi
cace nu s-au luat. Conducerea 
sectorului (inginer Măndoiu Du
mitru) e de părere că asigurarea 
iluminatului optim al liniilor ca- 
¡de în sarcina energeticului șef 
dar după cum arată faptele aces
ta ar, fi de altă părere.

Se pune întrebarea: pînă se 
împart părerile șefilor cine seva 
îngriji să pună reflectoarele în 

• funcțiune ?
Dar mai important ar fi de 

știut dacă manevranții vor mai 
fi nevoiți să orbecăie multă vre
me printre linii și vagoane sa® 
se vor lua de îndată măsuri ?

dar numai unul 
împrăștie luminile

au raportat dese- 
sectorului, au scris

ReîiinS-ii
la ziarul

„Steagul roșa"
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, do 
către factorii poștali și la : 
oficiile P.T.TJt.
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Din CTOiimcntclc internaționale la ordinea zilei
Zborul rachetei cosmice sovietice reține 

atenția opiniei publice mondiale
MOSCOVA 9 (Agerpres).
Zborul celei de a treia rachete 

cosmice sovietice continuă să re
țină atenția opiniei publice 
mondiale.

Iată ce scriu joi în „Literatur- 
naia Gazeta“ cîțiva oameni dte 
cultură din diferite țări:

Peter Tempest, poet englez; 
Oricărui om simplu îi este lim
pede că această experiență are 
un caracter exclusiv pașnic; ea 
arată cît de grandioase sînt sar
cinile pe care le-ar putea solu
ționa omenirea terminînd cu 
războiul, înfăptuind dezarmarea 
și stabilind pacea pe veci. Lan
sarea lui „Lunnik-3“ — este o 
dovadă ce trage greu în cum
pănă în favoarea propunerii re
feritoare la dezarmarea generală 
si totală făcută nu demult de 
N. S. Hrușciov de la tribuna 
Organizației Națiunilor Unite.

Aurel Baranga, scriitor ro- 
mîn : Acest miracol al secolului 
al XX-lea este asociat de fieca
re dintre noi cu neuitatele zile 
ale lui Octombrie cînd în țara 
care acum a lansat rachetele 
cosmice au fost zdrobite pentru 
prima oară cătușele robiei. Ra
chetele sovietice vestesc omenirii 
începutul istoriei interplanetare.

Andrei Stil, scriitor francez: 
Ce cotitură s-a săvîrșit în min
țile oamenilor! Superioritatea 
științei sovietice este considera
tă acum ca ceva de netăgăduit, 
firesc, ca ceva ce se înțelege de 
la sine, iar pe fondul acestui 
strălucit progres, primejdia unui 
nou război apare mai mult ca 
oricînd ca o absurditate dezgus
tătoare și abominabilă.

Mr Alan Mackinley și-a pă
răsit pentru cîteva săptămîni fa
brica de încălțăminte pe care o

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

Acad. S. Volfkovici despre contribuția 
chimiștilor sovietici la făurirea 

în cosmoszborurilor
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță :
Intr-o convorbire cu un co

respondent al agenției TASS 
acad. Semion Volfkovici a de
clarat : In calitate de chimist aș 
vrea să relev că în revoluția să- 
vîrșită de oamenii sovietici în 
cosmos, un loc important apar
ține și chimiștilor soyietici.

Pentru a crea și lansa o pu
ternică rachetă cu mai multe 
trepte trebuie folosit un com
bustibil pentru rachete cu o ma
re putere calorifică și cu ardere 
rapidă și uniformă. Au fost ne
cesare materiale rezistente la 
temperaturi foarte înalte și foar
te joase și la radiațiile solare.

Savanții chimiști sovietici au 
îndeplinit aceste sarcini. Ei au 
realizat aliaje metalice speciale,

mase plastice și alte materiale 
noi.

După cum s-a arătat în pre
să, a declarat acad. Volfkovici, 
stațiunea automată interplaneta
ră funcționeză în conformitate 
cu programul prevăzut al mă
surătorilor științifice. De data 
aceasta rezultatele observațiilor 
vor fi deosebit de interesante 
întrucît în zborul ei circumlu
nar stațiunea va furniza date a- 
supra părții necercetate pînă în 
prezent. Aceste date vor contri
bui la găsirea căilor de folosire 
mai deplină pe pămînt a ener
giei solare, de soluționare a 
problemelor dirijării fenomene
lor meteorologice și numeroase 
probleme din domeniul biochimici 
și biofizicii.

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

are la Melbourne, pentru a ve
dea însfîrșit cu proprii săi ochi 
Moscova. Iată ce a declarat el: 

înmărmuritor! Fantastic! A- 
cum o lună cînd racheta sovie
tică a nimerit Luna. întregul 
Melbourne și-a pierdut pur și 
simplu mințile. Ziarele puneau a- 
semenea titluri de ai fi crezut că 
între Moscova și Lună circulă 
trenuri rapide confortabile cu 
cabine frumoase și restaurante 
bune. De altfel nu mă îndoiesc 
că în curînd chiar așa va fi.

Atohame îmodu, președintele 
Congresului sindicatelor diin Ni
geria care se află la Moscova a 
spus următoarele în legătura cu 
racheta : Muncitorii nigerieni 
felicită Uniunea Sovietică. Ea 
înfăptuiește minuni în cerceta
rea pașnică a cosmosului, ceea 
ce umple de mîndrie pe munci
torii din întreaga lume.

★
CAIRO 9 (Agerpres).
Agenția MEN relatează că 

Gamal Nouh, șeful Secției 
fizică nucleară a 
pentru energia atomică din 
R.A.U., a declarat că lansarea 
cu succes a stației automate in
terplanetare de către Uniunea 
Sovietică reprezintă un pas ști
ințific uriaș în cucerirea spațiu
lui cosmic.

Doctor Mohammed Reda, șe
ful secției de cercetări în dome
niul fizicii de la Centrul națio
nal de cercetări din R.A.U., a 
adus de asemenea elogii acestei 
mărețe realizări a Uniunii So
vietice. El a relevat faptul că 
stația interplanetară sovietică 
va furniza pentru prima dată 
în istorie informații direct din 
spațiul cosmic.

dr. 
de 

organizației 
atomică

Rămînerea în urmă a S. U. A. în domeniul 
cuceririi cosmosului recunoscută 

de un general american
NEW YORK 9 (Agerpres).
Agenția Associated Press a- 

nunță că luînd cuvîntul la o 
conferință de presă în orașul 
Springffeld (statul Ohio) gene
ralul maior John Medaris, șe
ful comandamentului pentru 
rachete al armatei terestre a 
S.U.A., a subliniat rămînerea 
serioasă în urmă a Statelor U- 
nite față de Uniunea Sovietică 
în domeniul cuceririi cosmosu
lui. „Chiar dacă Uniunea So-

vietică ar sista astăzi realiza
rea programului său cosmic — 
a spus el. Statele Unite tot ar 
avea nevoie de 3 pînă 
pentru a o egala sau 
trece“.

Această mărturisire

la
a

5 ani 
o în-

gene-a
ralului american a fost folosită 
pentru a cere sporirea pe viitor 
a alocărilor și fără de aceasta 
umflate, pentru departamentul 
său care se ocupă în special cu 
programele militare.

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

Lupta oamenilor de știință japonezi 
pentru lichidarea

TOKIO 9 (Agerpres) TASS 
anunță :

In ultimul timp numeroși oa
meni de știință, fruntași ai vie
ții publice și reprezentanți ai di
feritelor organizații din Japonia 
au certft dezarmarea cît mai 
grabnică și lichidarea armei nu
cleare. Agenția Kiodo Tusin rela
tează că un grup de fizicieni 
japonezi în frunte cu Sakata, 
profesor la Universitatea din 
Nago, a sprijinit apelul oameni
lor de știință de la Hiroșima de 
a nu participa la cercetările știin
țifice efectuate în scopuri mili
tare și dis'tructive. Acest apel a 
fost adoptat în august a.c., de 
cea de a cincea conferință inter
națională pentru interzioerea ar
mei atomice și cu hidrogen.

Hotărîrea de a consacra toate 
eforturile luptei pentru o pace 
trainică și pentru prosperitatea 
omenirii este exprimată în tele-

armei nucleare
grama de salut adresată lui N.S. 
Hrușciov prin intermediul amba
sadei sovietice din Tokio de adu
narea municipală din Kudzi, pre
fectura Iwatea.
------  ----- O------

Presa americană continuă să 
propunerea sovietică pentru 

cosmic
o conferință 
nală pentru schimbul de experien
ță în explorarea spațiului cos
mic.

Făcîndu-se ecoul numeroaselor 
luări de poziție favorabile unei 
asemenea inițiative, editorialul 
ziarului „New York Herald Tri
bune“ salută declarația delegației 
Statelor Unite la O.N.U. scriind: 
„Propunerea sovietică de a se 
organiza o conferință internațio
nală asupra spațiului cosmic sub 
auspiciile Organizației Națiunilor 
Unite a primit tocmai ceea ce 
trebuia să primească, adică o 
promptă și caldă acceptare din 
partea Statelor Unite și Marii 
Britanii. Lansarea celei mai noi 
rachete sovietice în Lună a îm
prumutat sugestiei d-lui Kuznețov 
forța de impuls necesară pentru 
ca o astfel de conferință să fie 
convocată. Aceeași idee este ex
primată și într-o serie de artico
le publicate 
York Times“, 
și „Christian

spațiului
NEW YORK 9 (trimisul spe

cial Agerpres C. Răducanu anun
ță :)

Ziarele americane publică în 
continuare ecouri la ultima pro
punere ă Uniunii Sovietice de a 
se convoca sub auspiciile O.N.U.

comenteze 
explorarea

științifică internațio-

KRASNOÏARSK — La 8 oc
tombrie N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
Krasnoïarsk. Oamenii din acest 
mare oraș siberian situat pe flu
viul Enisei l-au 
căldură pe șeful 
vietic.

îrrtîmpinat cu 
guvernului so-

șase octombrie 
a între-

Walter Lippmann despre 
necesitatea rezolvării 
problemei Berlinului
NEW YORK 9 (Agerpres).
Walter Lippmann abordează 

în „New York Herald Tribune“ 
necesitatea rezolvării problemei 
Berlinului occidental. Problema 
crucială a Berlinului, care nu a 
fost rezolvată la Geneva, scrie 
el, este cum să se' găsească o 
bază de tratative. „Nu se poate 
menține această anomalie pen
tru o lungă perioadă de timp, 
poate pentru o generație“, con
tinuă Lippmann. „Nu ne mai 
putem crampona de vechile tex
te ale perioadei de ' ocupație; 
trebuie să ne mișcăm înainte 
către elaborarea unui nou sta
tut internațional, care să defi
nească drepturile Berlinului oc
cidental și ale celor două state 
germane, ca și ale celor patru 
puteri. Negocierea unui astfel 
de statut internațional este un 
scop demn de a fi urmărit“. 
Lippmann arată mai departe că' 
„în ‘aceste negocieri puterile oc
cidentale trebuie să fie flexibile 
asupra formulei garanțiilor și 
prevederilor. Noul statut inter
național trebuie, de pildă, să fie 
ratificat de statul est-german. 
Acest lucru nu poate fi evitat“.

BERLIN — La 
poliția vest-berlineză 
prins încercări provocatoare de 
a da jos drapelele de stat ale 
Republicii Democrate Germane, 
arborate în cinstea celei de a 
zecea aniversări a R.D.G. pe 
clădirile gărilor metrourilor și 
pe atelierele din Berlinul’ occi-

dental. In unele gări polițiștii 
vest-berlinezi au făcut uz de 
forță și au rănit cîțiva funcțio
nari, care au fost internați în 
spital.

In urma rezistenței energice a 
funcționarilor gărilor metrou 
lui, poliția vest-berlineză a fost 
nevoită să înceteze acțiunile sale 
provocatoare.

BUENOS AIRES — Greva 
celor 300.000 metalurgiști din 
Argentina care a durat 44 de 
zile a luat sfîrșit. Greva s-a ca
racterizat printr-un înalt nivel 
de organizare și combativitate a 
muncitorilor. Metalurgiștii 
obținut mărirea salariilor.

BGNN — In cadirul primei șe
dințe de după vacanța de vară 
a Comisiei Bundestagului vest- 
german pentru problemele mili
tare a fost aprobat programul 
propus de Ministerul de Război 
de la Bonn cu privire la înzes
trarea Bundeswehrului cu ra
chete americane de tip „Hawk“.

Chemarea țăranilor 
mexicani

MEXIC 9 (Agerpres) TASi 
anunță :

Uniunea gospodăriilor țărănești 
din regiunea Comarca Ladunera, 
care cuprinde o parte din sta
tele Durango, Coanila și Zague- 
tecas, a chemat pe țăranii din în
treaga lume, indiferent de con
vingerile lor politice și religioa
se, să lupte pentru încetarea 
cursei înarmărilor.

In apelul publicat în ziarul 
„Excelsior“, țăranii mexicani în
deamnă pe toți țăranii din lume 
să ceară „guvernelor naționale 
și Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare încetarea producției de Tu
nuri, bombe atomice și de alte 
arme și în locul acestora să se 
producă tractoare și unelte agri
cole, ceea ce va face să dispară 
sărăcia, va da tuturor pîine 
va asigura bunăstarea omenirii .

au

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

Vizita lui Antonin Novotny 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 9 (Agerpres) 
La 8 octombrie la Phenian

de ziarele „New 
„Washington post” 
Science Monitor”.

Procesul intentat
PARIS 9 (Agerpres) TASS 

anunță:
La 8 octombrie a început la tri

bunalul din Casablanca procesul 
intentat de guvernul marocan 
Partidului Comunist din Maroc.

Intr-un interviu publicat la 8 
octombrie de săptămînalul „Fran
ce Nouvelle“, Aii Yata, prim-se- 
cretar al Partidului Comunist din 
Maroc a declarat: „Acest proces 
a fost intentat în baza unor pro
be inventate. De fapt împotriva

a 
avut loc un miting al oamenilor 
muncii din capitala R.P.D. Co
reene cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie făcută în R.P.D. Co
reeană de Antonin Novotny, pre
ședintele Republicii Cehoslovace. 
La miting au participat 200.000 
de persoane.

In Uganda autoritățile 
colonialiste au interzis 

activitatea organizațiilor 
democratice

CAMPALA 9 (Agerpres)
La 8 octombrie autoritățile co

lonialiste din Uganda, au inter
zis activitatea organizațiilor de
mocratice „Uniunea pentru liber
tatea Ugandei”, „Mișcarea pen
tru libertatea Ugandei” și „Liga 
din Uganda” sub pretextul că 
aceste organizații ar amenința 
„ordinea și pacea” în Uganda, 
In realitate aceste organizații 
au fost interzise deoarece ele 
luptă pentru independența Ugan
dei.

>.»

P. C. din Maroc
partidului nostru a fost intentat 

. un proces inchizitorial“.
Ali Yata a declarat că comu

niștii marocani au acționat strift 
„în limitele constituției”. Ei au 
cerut alegerea prin vot universal, 
direct și secret a unei adunări 
naționale constituante și a con
siliilor comunale și municipale, 
precum și dezvoltarea libertăți
lor democratice în interesul tu
turor patrioților.

PROGRAM DE RADIO
11 octombrie

cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei, 8,00 Muzică ușoară, 8,30 
Chibul voioșiei, 8,50 Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor 
noștri, 10,00 Concert pentru oa
menii muncii aflați la odihnă, 
10,50 Luna prieteniei romîno-so- 
vietice, 13,15 Cîntă Eugenia 
Frunză, Ștefan Lăzărescu și vio
lonistul Ionel Dinicu, 14,30 La 
microfon: Satira și umorul,
16.15 Arii din opere, 16,45 Vor
bește Moscova ! 17,30 Formații 
artistice de amatori, 18,00 Mu
zică ușoară imprimată pe dis
curi „Electrecord“, 18,30 Concert 
popular de muzică romînească,
19.15 Muzică de estradă, 20,05 
Program de romanțe, 20,35 Mu
zică de dans, 22,00 Muzică u- 
șoară.

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 7,45 Muzică popu
lară romînească, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,00 Mu
zică, 10,50 Uverturi și potpu
riuri din operete, 12.10 Forma
ții romînești și sovietice de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 14.45 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni. 16.10 Hai să-ntindem ho
ra mare, 16,50 Muzică, 18,00 
Muzică populară romînească, 
19,35 Cîntă orchestra de muzi
că populară „Doina Moldovei“ 
din Iași, 20,00 Teatru la micro
fon : „Prea multă minte strică“ 
de A. S. Griboedov, 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport, 22,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,00 Răsună
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