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Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional,

Licrârllc Congresului al IH-lca 
ti Uniunii Tincrctalfli nucilor

In cadrul lucrărilor Congresu
lui al Ill-lea al U.T.M.. la pri
mul punct al ordinei de zi, to- 
vaiișul Virgil Trofin a prezentat 
raportul Comitetului Central 
U.T.M. Raportul a iost 
de puternice aplauze.

Ia cuvîntul tovarășul 
Ceaușescu, membru al 
Politic și secretar al 
P.M.R., întîmpinat cu vii aplau
ze, care aduce Congresului sa
lutul Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Salutul partidului este primit 
de dielegații și invitații la con
gres cu ovații îndelungi pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Def.

In ședința de după-amiază sînt 
salutați reprezentanții Uniunii 
Tineretului Revoluționar Mongol 
și Mișcării Tineretului Socialist 
Italian, sosiți în cursul dimineții.

Tov. Vasile Neagoe prezintă 
apoi raportul Comisiei centrale 

i ie revizie.
încep dezbaterile pe marginea 

raportului C.C. al U.T.M. și al 
Comisiei centrale de revizie. La 
discuții iau cuvîntul tovarășii: 
Toma Marinescu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. Bu
curești, Victor Zamfirescu, tehni
cian petrolist de la Schela Băl
tii, regiunea Craiova, Vasile 
Georgescu, secretar al Comitetu
lui U.T.M. de la Uzinele „1 Mai“ 
PIoești, Gh. Bucelea, șeful unei 
brigăzi de betoniști de la șantie
rele Onești-Borzești, regiunea 
Bacău, Gh. Matei, prim secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Stalin, Sterie Icălaș, colectivist 
din comuna Poiana Mare, regiu
nea Craiova.

Cu vii aplauze este salutată cu- 
vîntarea lui Suar Suroso, prim- 
vicepreședinte al F.M.T.D., care 

¿4/¿aduce Congresului și întregului 
tineret din țara noastră un căl- 

t du ros și frățesc salut din partea 
F.M.T.D. Suar Suroso oferă Con-

al 
sublimat

Nicolae
Biroului
C.C. al

greșului un drapel aț Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat.

In continuare vorbesc tovară
șii : Aspazia Pricop, secretarul 
Comitetului U.T.M. de la Uzinele 
textile „Moldova“ din Botoșani, 
și Iprdache Pofnătaru, oțelar de 
la Combinatul metalurgic Reșița, 
regiunea Timișoara.

In aplauzele călduroase ale ce
lor prezenți ia cuvîntul tov. Vă
dim Petrovici Loghinov, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U.R.S.S., 
care transmite Congresului și în
tregului tineret din R. P. Romî- 
nă salutul gloriosului tineret so
vietic. Ca simbol al prieteniei 
frățești ce leagă tineretul sovie
tic și romîn, tov. V. P. Loghinov 
oferă celui de-al III-lea Congres 
al U.T.M. Steagul Roșu al Com- 
somolului.

Vorbesc în continuare tovară
șii : Ristache Florea, prim-secre- 
tar al Comitetului regional U.T.M. 
PIoești', Nicolae Croicu, directo
rul gospodăriei agricole de stat 
Rătești, regiunea Pitești, Con
stantin Botoran, student 
versitatea „C. I. Parhon“ 
curești, Iulian Bulboacă, 
la Atelierele C.F.R. „16 
rie“

la uni- 
din Bu- 
maistru 
Februa-

din Cluj, Nicolae Georgescu, 
tractorist la S.M.T. Urziceni, re
giunea București, Petru Herț, 
secretarul organizației U.T.M. de 
la Centrul școlar silvic d>in Si- 
ghet, regiunea Baia Mare.

Tovarășul Stelian Dumitriu 
prezintă apoi raportul Comisiei 
de validare. După aprobarea ra
portului ședința ia sfîrșit.

Lucrările congresului au conti
nuat vineri 19 august la ora 8,00.

(Agerpres)
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Brigăzi harnice
Mobilizați 

organizațiile 
bază, minerii de
la Aninoasa obțin 
rezultate însemna
te în lupta pen
tru traducerea în 
viață a anga.ja-

luate în cinstea zilei dementelor 
23 August.

In perioada 1 —16 august, bri
gada minerului Barzu Gheorghe 
de la sectorul IV a muncit cu un 
randament sporit cu 1,040 tone pe 
post față de preliminar. Brigada 
lui Doroghiy Florian și-a depă
șit randamentul planificat cu 
0,950 tone pe post.

Rezultate însemnate au obținut 
și minerii sectorului II. Brigada 
minerului Hegheduș Dănilă și-a 
întrecut randamentul planificat 
cu 1,260 tone, pe post.

Brigăzile conduse de minerii 
Kibedi Francisc și Cosma Remus 
de la același sector au lucrat în 
această perioadă cu un randa
ment sporit cu 1,850 și, respec
tiv, 1,800 tone pe post, iar cea 
a minerului Liciu Vaier de la 
sectorul III, a obținut în perioa
da 1—.16 august o depășire a 
randamentului 
tone pe post.

Randamente 
0;860 tone au 
zile minerilor 
și Toma Ioan 
al minei Aninoasa.

planificat de 1,110

sporite cu 0,620 și 
realizat și brigă- 

Bulgaru Gheorghe 
de la sectorul III

Sub presiune, cu „toaleta“ făcu
tă de parcă ar fi mirea
să, locomotiva 150.1092 era gata 
pregătită să iasă din depou. Me
canicul Cătuțoiu Ioan apăsă pe 
cîteva manivele... Colosul uriaș 
se puse în mișcare luînd-o apoi 
la goană pe drumul de oțel. In 
scurtă vreme a ajuns în gara Pe
troșani de unde urma să remor
cheze un convoi de vagoane cu 
tonaj sporit. Deși era pusă la 
punct cu o precizie de cronome
tru, pînă să vină impiegatul de 
mișcare spre a-i da calea liberă, 
Cătuțoiu Ioan mai verifică odată 
locomotiva, și mai șterse alămu
rile deși străluceau ca oglinda.

In curînd veni și impiegatul. 
Întinse lui Cătuțoiu foaia de par- 

■i curs, înălță tăblița urîndu-i me- 
? conicului cale bună. Opintindu-se, 
5 învăluită într-un nor de aburi, lo- 
\ comotiva puse în mișcare garni- 
3 tura de vagoane pline cu cărbune 
ț ce lua drumul spre fabricile și u- 
? zinele de pe întinsul patriei. 
c Pufăind din greu, locomotiva 
( urcă panta pînă la Bănița. Pe a- 
\ ceastă porțiune e grea și munca 
? fochiștilor. înfometată parcă, gura 

ca de balaur a cuptorului înghite 
cu lăcomie cărbunele.

De la Bănița însă munca fo
chistului e mai ușoară. De aici 
mecanicul Cătuțoiu își pune în 
practică bogata-i experiență în a 
conduce acest colo< ce trage după 
el șirul de vagoane . ce , pare un 
șarpe uriaș. Folo sind cu pricepere 
forța, vie a mașinii la fiecare 
drum el face însemnate econo
mii de Combustibil convențional. 
E. doar unul din angajamentele 
de seamă luate de brigada sa în
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Citiți în pagina IV-a:
• in Uniunea Sovietică a fost lansați ces de » doua Mai cos

mică pe o orbită de satelit»! Pămîntnlui.
° Sentința în procesul spionului american Powers.
• Juriști străini despre procesul lui Powers.
• Greva docherilor din portul Londra.
• Un nou eșec la Cape Canaverai.
• Congresul Partidului Socialist Popular din Cuba.

In cinstea zilei de 25 August
Printre brigă

zile sectorului 
IX electromeca
nic al minei Lu
peni care s-au 
evidențiat 
mod deosebit 
întrecerea 
cinstea zilei 
23 August prin 
calitatea bună a 
lucrărilor pe ca
re le execută, se 
numără și briga
da de tineret 
condusă de tov. 
Szasz Bela din 
atelierul de re
parare a loco
motivelor cu a- 
cumulatori.

IN CLIȘEU : 
Szasz Bela, res
ponsabilul bri
găzii de tineret, 
lucrînd la o pie
să necesară lo
comotivelor sub
terane.

In fruntea întrecerii
Fa luna aceasta minerii secta- 

rtriui I al minei Vulcan lucrînd 
cu eforturi sporite în întrecerea 
in cinstea zilei1 dfe 23 August au 
trecut în fruntea sectoarelor pro
ductive ale minei. Din abatajele 
sectorului au fost extrase în pe
rioada 1—16 august a. c. 1038 
tone de cărbune cocsificabil pes
te plan cu un. randament care în
trece pe cel planificat cu 243 kg. i 
cărbune pe post. Minerii din a- 
batajui cameră nr. 3 conduși de 
Gagyi Ioan au dat în perioada 
arătată 341 tone de cărbune peste 
sarcina de plan, lucrînd cu un 
randament sporit cu peste 1700 
kg. de cărbune pe post.

Și-ati respectat cuvîntul
La preparația Lupeni, printre 

brigăzile fruntașe în lupta pen
tru reparații de bună calitate se 
află și cea condusă dte candidatul 
de partid Drotzinger Andrei. Lu
nă de lună, în acest an, Drot 
zinger cu tovarășii săi de muncă, 
lăcătușii Rusu Aurel, Șusta Mi- 
hai, Chivu Marin, Elles Ioan, 
Dicu Ioan și cu sudorul Balâzs 
Ioan au executat reparații de cea 
mai bună calitate și înainte de 
termen.

La ultima consfătuire a brigă
zii, Drotzinger Andrei a propus 
tovarășilor săi ca în cinstea celei 
de-a 16-a aniversări a eliberării 
patriei brigada să termine cu o

zi mai devreme schimbarea cu
pelor la elevatorul nr. 1, jgheabul 
2. Membrii brigăzii au salutat cu 
bucurie propunerea și cu elanul 
specific tineretului au început 
munca la noua lucrare. Zilele 
treceau repedte dar șl membrii 
brigăzii lucrau cu spor. La termi
narea lucrării brigada a rapor
tat că schimbarea cupelor de la 
elevatorul 1, jgheabul 2 s-a efec
tuat — așa după cum a fost an 
gajamentul brigăzii — cu o zi 
mai devreme.

Productivitate sporită
Minerii din sectorul II al mi

nei luptă pentru a obține o pro
ductivitate a muncii cît mai înal- . 
fă. Pînă la data de 16 august '■ 
randamentul realizat pe sector : 
este mai mare decît cel planificat ! 
cu 270 kg. de cărbune pe post. ! 
In urma acestui spor de randa
ment producția planificată a fost 
depășită cu 524 de tone de căr- ; 
bune cocsificabil. Minerii din bri- j. 
gada lui Negrescu Vasile lucrînd . 
cu un randament sporit față de 
cel planificat cu 430 kg. <Je.căr
bune ne post și-au depășit “sar
cina de plan cu peste 550 tone 
de cărbune. Iar cea a lui Drob 
Gheorghe, lucrînd cu un randa
ment mai mare decît cel fixat a 
extras în plus de plan 413 fone 
de cărbune.
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Cărbune cocsificabil peste plan

Animați de I
aceeași dorință > 

întrecerea ce se desfășoară în cins- ) 
tea celei de a 16-a aniversări a ț 
eliberării -patriei noastre. Și pen- ■? 
tru înfăptuirea acestui obiectiv a L 
luptat întreaga brigadă formată 'j 
din Cătuțoiu Ioan, Bușoiu Ghe- ) 
orghe, Preja Ioan și Totb Fran- ¡j 
cisc. Muncind pentru a se situa 
la loc de frunte in întrecere, bri- ) 
gada sa a încheiat luna iulie eco- ? 
nomisind 32 tone de combusti- \ 
bil convențional.

Incepînd cu luna august meca
nicul Cătuțoiu Ioan n-a mai fost 
văzut pe locomotivă.

— Unde o fi ? — 
unii.

Răspunsul a venit 
unei ilustrate de la 
balneo-climaterică. Era trimisă de 
Cătuțoiu Ioan care le scria, orta
cilor de cită îngrijire și atenție 
se bucură, urîndu-le totodată spor 
la muncă.

Pe locomotivă în locul lui e 
Dascălu Ioan. Se înțelege de mi
nune cu membrii brigăzii lui Că
tuțoiu. Sint doar cu toți animați 
de aceeași dorință. Să cinstească 
ziua de 23 August cu realizări J 
cît mai frumoase. Și se poate spu
ne că o fac cu succes. Fiecare zi 
le aduce bucuria de a fi econo
misit o tonă de combustibil con
vențional. Pe lingă aceasta, bri
gada transportă trenuri cu tonaj 
sporit, iar locomotiva e îngrijită 
ca o bijuterie de mare preț. Dar 
parcă brigăzile lui Bogăteanu 2V<- 
colae, Borero Ferdinand, Marcu 
Aurel și a altora fac alteil ? Toate 
sint preocupate de un singur
gînd : Să obțină succese cît mai 
frumoase în cinsfea Zlb de 23 
August.

Sectorul III al minei 
numără printre cele 
sectoare productive din 
Jiului. In întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară în cinstea zi
lei de 23 August colectivul aces
tui sector ocupă un loc fruntaș. 
Prin ; aplicarea inițiativelor „ziua 
și fîșia“ și „două fîșii pe zi“ mi
nerii de aici au extras în prima 
jumătate a lunii curente 1.265 
tone de cărbune cocsificabil pes
te plan. De la începutul anului 
și pînă în prezent, ei au livrat 
centrelor siderurgice din țară 
mai mult de 12.000 tone de căr-

Lupeni se 
mai mari

Valea

în plus, 
asemenea

Imbu- 
faptul 
sec to
an e- 
peste

bune cocsificabil 
curător este de 
că minerii lrontallști din 
rul III au obținut în acest 
conomii suplimentare de
150.000 lei. De asemenea, produc
tivitatea muncii pe sector a cres
cut cu cca. 6 la sută față de cea 
planificată.

0 contribuție de mare preț la 
obținerea acestor rezultate au a- 
dus-o frontaliștrf din brigăzile 
conduse de Ghioancă Ioan, Ghi- 
oancă Sabin, Jurca Roman, Spînu 
Petre și alții,

se întrebau

sub forma 
o stațiune

D. C.
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Bătrînul Rojnic losif din Lonea ca și cei aproape 9.000 de 
pensionari din Valea Jiului a primit acum cîteva zile pensia. Fac
torul poștal i-a numărat in mînă 1200 lei așa cum i-a numărat 
lună de lună începînă din iulie anul trecut de la hotărirea parti
dului și guvernului cu privire la reglementarea sistemului de pen
sii. „Apoi cu banii ăștia frate, eu pot cumpăra 600 kg. pîine. Cu 
16 ani în urmă un pensionar minier abia își putea lua pe banii 
primiți 60 kg. pîine dacă turta aceea neagră se poate numi ast
fel“, spunea el factorului poștal în timp ce-și primea răsplata 
muncii sale pentru cel’44 de ani lucrați in subteran.



STEAGUL ROȘU2

fin m fliiei
Predilecția co

piilor de a îm
brăca echipa
mentul de lucru 
al tatălui — vă. 
zîndu-se astfel 
deodată om ma
re 1 — este evi
dentă și la Vio. 
rtl. Deși nu are 
încă nici virsta 
școlară, ci se ți 
vede miner har- 
nic ți 
purtind i 
drie i 
lampă 
la piept.

Vforel 
mult să 
miner, 
iui este 
for de 
Toate porțile că
tre această fru
moasă meserie 
li sini larg des
chise...

priceput 
cu min- 
nelipsita 
agățată

dorește 
se facă 
Dorința 
»zi u* 

realizat.

MICA PUBLICITATE
SE CAUTA...

...O coală de hîrtie liniată spe
cial pe care să fie scris mersul 
trenurilor din stația Lupeni. Cel 
care o posedă este rugat să ceară 
(în scris) permisiunea conducerii 
stației C.F.R. Lupeni pentru a-1 
afișa undeva în stație în vede
rea orientării călătorilor (ceferiș
tii cunosc mersul trenurilor și 
deci stația nu-1 mai afișează).

SE VINDE...
...O baie comunală cu aproape 

toată instalația perfectă și cu 
multe dușuri. Doritorii se pot a- 
dresa serviciului gospodăresc al 
Sfatului popular orășenesc Vul
can care, sătul de atîta „spăiătu- 
ră“ pentru baia care stă de mult 
timp închisă, a hotărît s-o Vîndă 
să mai fie și alții „spălați“ (nu 
în baie, ci pentru baie).

ANECDOTE
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SE CUMPĂRA...
...Trei măgari (pot fi și catîri) 

cu o forță de tracțiune de cel 
puțin 2 c. p. care să poată trans. 
porta de la Uricani la Lupeni 
buteliile de aragaz pentru schim
bat (încărcat) pînă cînd cei din 
Lupeni (care răspund de schim
barea buteliilor de aragaz) se 
vor hotărî să destineze un auto
camion pentru acest scop. /

ANUNȚ!
Stația C.F.R. Eupeni aduce la 

cunoștință următoarele: Cetățenii 
sînt rugați să nu mai facă risipă 
de gunoaie ci să le depoziteze 
toate în sala de așteptare a sta
ției. Aceasta deoarece s-a hotărît 
să se amenajeze aici o seră da
torită îngrășămintelor naturale e- 
xistente (resturi de mîncare, hîr- 
tii, gunoaie, etc.). Cetățenii pot 
aștepta liniștiți în sala de aștep
tare (mult și bine că doar de a- 
ceea e sală de așteptare) rezol
varea reclamațiilor cum că sala 
ar fi murdară.

GHICI CINE-I ?
In camera tovarășului inginer 

Traicu Lazăr era liniște. O liniș
te odihnitoare așa cum și-o do
rește cineva după opt ore de ser
viciu și cum poate fi o liniște la 
ora unu cMn noapte. La un mo
ment dat un ciocănit discret în
trerupse liniștea nopții.

— Cine-i ? întrebă Intrigat to
varășul inginer Traicu.

— Ghici ? 1
— Cine ?
— Eu, îi răspunse o voce sua

vă și cristalină. Deschideți vă 
rog.

Nu mare fu surprinderea tova
rășului inginer cînd deschlzînd 
ușa lăsă să treacă... pe cine cre
deți ?

Era mașina de curățat goale 
de la sectorul VI. Călca în vîr- 
ful roților ținînd într-o mînă un 
buchet de flori și în cealaltă cî- 
teva șuruburi.

— Nu vă supărați că vă de
ranjez la ora aceasta dar am ceva 
timp liber și am venit să vă mul
țumesc pentru că m-ați reparat 
așa de bine. Priviți ce sănătoasă 
sínt și ce mai randament dau. 
Nici nu vă închipuiți tovarășe 
inginer ce bine se simt vagone- 
tele cînd le curăț mai ales că 
fac ‘treabă bună și repede. încă 
odată vă mulțumesc și...

Și făcînd un pas greșit mași
na scăpă un șurub jos și totul 
dispăru...

Dispăru mașina și rămase tov. 
inginer Traicu cu regretul unui 
vis așa de irumos spulberat.

Da, visase tov. inginer cum vi
sează și muncitorii de la exploa
tarea minieră Aninoasa să vadă 
la'Iucru mașina de curățat goale.

De un an de zile stă această 
mașină lîngă atelierul sectorului 
VI și așteaptă să fie repărată.

Mașina așteaptă, muncitorii 
așteaptă, dar nu știm ce așteaptă 
tov. inginer Traicu Lazăr, mais
trul Zaides Zoltán și ceilalți ce 
nu-și î deplinesc angajamentul 
de a trece la fapte. Menirea ma
șinii este să curețe goale nu să 
stea în ploaie și vînt pînă se 
„curăță" de tot.

Credem că trecînd la fapte 
tovarășii sus amintiți vor face o 
treabă curată.

GH. TĂCIUNE

Fruntașe în muncă și în activitatea obștească — așa sînt ti
nerele muncitoare din brigada de tineret condusă de Bencovid 
Magdalena, de la lămpăria minei Vulcan. Ele ¡și îndeplinesc cu 
conștiinciozitate sarcinile de producție, participă împreună la munca 
patriotică și la activitatea culturaUartistică a clubului.

1N CLIȘEU: Bencovici Magdalena, responsabila de brigadă 
(in mijloc) cu tovarășele ei de muncă Incze Susana și Munteanu 
Rodica

„Cu o floare nu se face primăveri”
Stăteam mai deunăzi pe una 

din băncile de pe strada, princi
pală din Aninoasa. Stăteam și 
mă gîndeam cu bucurie: Cit e 
natura de natură, dar cu puterea 
omului nu șe joacă. Se știe că 
inundația Care s-a abătut asu
pra comunei a adus mari pagube 
și a stricat aspectul atît de plă
cut al străzii principale. Nici ron
durile de flori nu au scăpat de 
urgia stihiilor dezlănțuite. Dar 
la numai trei zile după această 
burzuluială a naturii totul era la 
loc. Strada curată, majoritatea 
gardurilor puse la loc, iar ron
durile de flori refăcute și vesele 
ca mai înainte. De aceea mă, gîn
deam ce înseamnă voința omului 
și a colectivului.

Deodată însă atenția mi-a fost 
atrasă de niște șoapte în apropie
rea-mea. Eu sînt om discret și 
nu jnă amestec în, socotelile al
tora, dar tot nu mi-am putut stă- 
pîni curiozitatea și am tras cu 
urechea. Un glas firav implora 
natura să mai dea ceva ploaie. 
Era o rugăminte făcută de un 
glas stins, la capătul puterilor. 
Și poate ar fi continuat mult a- 
ceastă rugă dacă o altă voce nu 
intervenea dojenitoare.

— Bine Garofița, nu ne-am 
săturat noi de atîtea ploi ? Ce-ți 
veni cu apa acum ? Ne-am sătu
rat !

— V-ați săturat voi, dar eu și 
celelalte surate ale mele sîntem 
cu o rădăcină în groapă. Vorba 
aia „uită-te la față și întreabă-mă 

de viață". M-am ofilit ca pe tim
pul secetei.

— Dar cum soro — sări ce
lălalt grai pe voi nu vă îngri
jește nimeni ?

— Ei, dacă am avea norocul 
să fim și noi în rondurile de care 
au grijă gospodinele Cocotă Eli- 
sabeta, Brînduș Maria, Pop Le- '• 
ontina, Codrea Pălăguța, Mihale 
Aurelia, Niculescu Elena, Barbu ' 
Maria, Popa L, Brînzău N., rt-am 
avea nevoie de ploaie. Pe voi vă. 
udă, vă îngrijesc cu drag, dar 
de noi var și amar... De rondu
rile în care sîntem noi au grijă 
vecinele acestor tovarășe. Cum 
au grijă, se vede. Ne-am pălit și 
ne-am veștejit încît nu mai semă
năm a flori. Parcă ne-a bătut 
bruma. Și biata floare lăsă să-i 
scape de obidă o lacrimă cît o 
petală.

Cred că ați bănuit despre ce e 
vorba. Ascultasem o convorbire 
între două grupuri de flori dife- 
rit îngrijite. Mai avem gospodi
ne care lasă florile din fața lo
cuințelor lor să se ofilească ne
udate și neîngrijite.

E frumos să vezi strada ta în
florită și frumoasă. Dar dacă nu 
pun toți locatarii rnîna la această 
acțiune, nu se face nimic — vor
ba aceea : „Cu o floare nu se face 
primăvară“. «.<

Gospodinele ar trebui să ia e*/*" 
xemplu de la tovarășele amintite or 
mai sus și atunci vom putea spu
ne : „Avem o stradă, ca o floa
re". Frumos, nu ?

N. GHEORGHE

BINEFACERE
Bernard Shaw a fost invitat 

la un bal de binefacere. La bal, 
cunoscutul scriitor a dansat cu 
o doamnă care era nespus de fe
ricită de onoarea de a avea un 
partener atît de ilustru.

— Este extrem de amabil din 
partea dumneavoastră să dan
sați cu o femeie atît de insigni
fiantă ca mine — a spus doamna 
cu multă cochetărie.

— Doar de aceea, doamnă, ne 
aflăm la un bal de binefacere — 
i-a răspuns Shaw.

FERICIRE
Marele compozitor și pianist 

Frantz Llszt a acceptat odată să 
acompanieze la un concert de bi
nefacere pe un violonist oareca
re. Acesta din urmă execută atît 
de prost piesa interpretată, încît 
Liszt căuta în fel și chip să a- 
copere greșelile lui cu execuția 
sa magistrală.

— Ce faceți maestre ? ~ t-a 
șoptit la un moment dat violo
nistul. Nu mă mai aud pe mine 
însumi I

—- O, atunci dumneata ești sin
gurul om fericit la acest concert î 

i-a răspuns tot în șoaptă Liszt.
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5 1 Ț..A Brăduț s-a lecuit de chiul
Auzise Brăduț că de cînd cu 

vremurile astea noi, minerii 
ciștigă bine și-s la mare cinste. 
— Miner mă fac $1 eu — ți-a 
spus el in gînd. Tiftăr sînt, voi. 
nic așișderea» ața că am toate 
calitățile să fiu și eu miner. 
Uitase însă Brăduț un lucru 
de căpetenie, dar chiar de n-a 
uitat se știa să și-l spună chiar 
însuți. Ii plăcea omului să 
cam tragă chiulul. Și cu o a 
semenea meteahnă nu prea faci 
purici mulți in mină. Mai acum 
cfțiva ani s-a angajat omul la 
mina Petrila. Stătu el cîteva 
zile ia suprafață pentru in
structaj. Potrivit obișnuinței o 
tîndălea de ici-colo, uitîndu-se 
spre casa mașinilor, că doar 
o suna duda că-i gata șutul. 
Dar „la suprafață“ cînd o chiu. 
Iești te văd cam mulți și lui 
Brăduț nu-i prea plăcea să fie 
văzut cum tale frunză la dini. 
De aceea, cînd vedea că intră 
minerii în șut, era tare invi
dios. El asemui» 
dormitoare mari, 
unde doar patul 
te poți odihni în

Au trecut cam greu cele 
două săptămîni de instructaj 
dar, însfîrșit, a venit șl ziua

mina cu niște 
întunecoase, 

îti lipsește să 
tihnă.

greu

în ciz- 
ureche,

mult așteptată. încălțat 
me, cu casca pusă pe o 
cu lampa agățată de git cu o 
curelușă, așa cum a văzut că 
o poartă maiștrii mineri, Bră
duț se îndreaptă fălos spre pu
țul central. Nu-i vorbă, simțea 
un pic de teamă, dar se trudea 
să n-o deie pe față. Cînd coli
via s-a oprit la orizontul X, 
a rămas mut de uimire, zicîn- 
du-și în gind: Măi drăcie, 
apăi aici nu-i rost de chiul, că-i 
o lumină de găsești și acul 
pe jos.

— No hai, or tace, ce-ai rămas 
cu gura căscată?

— Vin baci Mihai — zise 
Brăduț iuțindu-și pașii.

Merseră ei ce merseră, apoi 
o cotiră spre puțul 
pe unde se coboară 
nul. Baci Mihai lucra 
ani la transportul de 
lemnos in subteran și minerii 
din sectorul iii al minei nu 
au avut a se plînge că duc do
rul lemnului. Craișloagele (ga
lerii secundare) erau pline de 
material pus „după grade șl 
contingente“, după cum îi plă
cea bătrinului să spună. Și 
Brăduț fusese repartizat pen
tru o vreme să lucreze la

principal 
jos lem- 
de mulți 
material

din 
luat

Bedea Sabin, trebuia 
nu glumă. Cînd au 
primul cărucior, baci 

lăsa pe Brăduf

transportul lemnului. Încă 
prima zi, baci Mihai l-a 
pe ortac să-l inițieze in muncă, 
dăscălindu-1 totodată cum să 
se ferească de accidente. A 
doua zi se podea în abatajul 
nr. 6, la 
scîndură, 
ajuns cu 
Mihai îl 
craișiog să-l descarce. In crai- 
șlog era călduț și bine, de-i 
venea lui Brăduț un pui de lene 
de să doarmă da-mpicioareiea.

Puse un teanc de scînduri 
și-și pregăti un pătuț frumu
șel. Aranja peste el pufoaica, 
să nu-i fie tare, și in scurtă 
vreme, cu lampa stinsă prinse 
a duce porcii la Jir. Dormea 
Brăduț dus și visa că scindă
rile din cărucior se descarcă 
singure și o iau pe suitor în 
jos. iar mineri îl laudă că-i fi
cior harnic, așa cum ie place 
lor să fie. Deodată simți că-l 
gîdilă ceva aproape de ge
nunchi. La început nu știa de-i 
vis ori aievea. Cînd auzi un fel 
de chițcăit șl simți un fel de 
gidilitură pe fluierul piciorului, 
sări ca ars. Acei „ceva“, spe
riat pesemne și el, o luase gră
bit pe unde venise. Buimăcit 

de somn și spaimă, Brăduț îi 
tăie retragerea și acei „ceva" 
i se virîse pe sub manșat* o 
luase pa cracul pantalonilor In 
sus. Brăduț lovea cu pumnul 
unde simțea că-i dihania, țipa, 
gemea și sărea de da cu ca
pul de grinzile din tavan. Așa 
1-a găsit trudindu-se să scape 
ca un apucat, încît atunci dnd 
l-a văzut baci Mihai a crezut 
că și-a pierdut mințile flăcăul. 
A încercat baciul să-l domo
lească, dar Brăduț n-auzea și 
nu vedea. Intr-un tirzlu s-a o- 
prit trudit. Era lac de sudoare. 
Zdrobit 
încasați, 
nulul i-a 
zdreanță

Cînd îl zări, lui Brăduț îl 
veni un pic inima la ioc.
— Bou să fi fost și-1 omoram I 
spuse Brăduț pentru a se scu
za de spaima ce-1 încercase.

Dar cînd se uită Ia fața do
jenitoare a lui baci Mihai își 
dădu seama că ei știa cum de 
ajunsese să i se vîre șobolanul 
în haine. Poate chiar de aceea 
de atunci Brăduț nu s-ar mal 
fi culcat in mină, nici dacă l-ai 
fi picat cu ceară, lecuindu-se 
de boala chiulului.

D. CRIȘAN

sub ploaia de pumni 
de pe cracul pantalo- 
căzut la picioare ca o 
un... ditamai șobolan.
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Intre sfaturile populare ale o- 
rașelor și comunelor din raionul 
nostru se dttrfâșoari o vie între
cere pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, pen
tru atragerea maselor la gospo
dărirea treburilor obștești. Co
mitetul executiv al sfatului popu
lar raional s-a întrunit zilele tre
cute pentru a analiza rezultatele 
obținute în această Întrecere în 
înttmpinarea zilei de 23 August, 
cea de a 16-a aniversare a elibe
rării patriei.

Rod al conducerii lor de către 
partid, sfaturile populare și-au 
îmbunătățit în ultimul timp acti
vitatea și-au întărit legăturile cu 
masele oamenilor muncii, reu
șind să-și îndeplinească cu suc
ces sarcinile ce le-au stat în față.

în perioada 1 mai — 15 au- 
gust 1960, la acțiunile gospodă
rești inițiate de sfaturile popu
lare au participat prin muncă 
Voluntară peste 135.300 cetățeni 
— cu 100.000 mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Prin lucrările executate prin 
muncă voluntară s-au realizat e* 
Conomii de 997.300 lei. Prin mun
ca voluntară prestată de cetățeni 
fri localitățile Văii Jiului a fost 
nivelată o suprafață de 30.190 
m. p. teren, au fost reparate 
14.358 m. p. drumuri, au fost a. 
menajate 96.160 m. p. de parcuri 
șl zone verzi, s-au plantat 7.700 
arbori și arbuști decorativi, s-au 
colectat 218.400 kg. fier vechi etc. 
Im «nte realizări au fost ob
ținu, . Oe către unele sfaturi popu
lare și în privința contribuției 
voluntare. Sfaturile populare din 
Petrlla și Vulcan, de pildă, și-au 
îndeplinit planul de încasări în 
proporție de cîte 121,90, respectiv 
106,50 la sută. Dar, dacă în ceea 
ce privește încasarea contribu
ției voluntare există preocupare 
din partea sfaturilor populare, 
nu la fel stă situația și în pri
vința folosirii fondurilor încasa
te. Așa de pildă comitetele execu
tive ale sfaturilor populare din 
comunele Uricanl. Banița șl Ctm- 
pu lui Neag întîrzie nejustificat 
ai executarea lucrărilor votate în 
adunările populare.

La realizările gospodărești ale 
sfaturilor populare o contribuție 
substanțială au adus deputății, 
în perioada ultimelor 3 luni ma
joritatea deputaților au ținut dări 
de seamă asupra activității lor și 
a sfaturilor populare în fața ce
tățenilor. Astfel de îhtîlniri cu 
cetițftiii au organizat 48 depu- 
taf^\\ionali, 179 deputați orășe
nești și 109 deputați comunali. 
Inttlniriie dintre deputați și ale
gători au constituit un mijloc de 
întărire a legăturii sfaturilor 
populare cu masele de oameni al 
muncii și de mobilizare a acesto
ra la acțiuni gospodărești pentru 
înfrumusețarea localităților noas
tre. O rodnică activitate, pentru 
mobilizarea cetățenilor la acțiuni 

de folos obștesc au desfășurat mai 
ales deputății Mihăiasa Gheorghe 

' și Hornung Francisc de ia Lu- 
peni, Cotoț Ioslf șl Bfrldor Paula 
de la Vulcan, lonescu Virgil și 
Leliuga Petru de la Bănița, Pa- 
lade loan de la Iscroni, Si mo 
losif de la Aninoasa, Bako Dio- 
nisie de la Petrila. Acești depu
tați, precum și mulți alții, țin o 
strînsă legătură cu alegătorii, se 
preocupă de rezolvarea sezisări- 
lor lor și astfel reușesc să obțină 
rezultate bune în antrenarea ce
tățenilor ia acțiuni gospodărești. 
Mai slabă a fost legătura dtepu- 
taților cu masele de cetățeni în 
comuna Uricani. Aici, în jurul 
blocurilor din orașul nou deși 
s-ar putea amenaja numeroase 
spații verzi, Comitetul executiv al 
sfatului popular nu i-a măsuri 
pentru activitatea deputaților, 
pentru mobilizarea cetățenilor I» 
acțiuni de înfrumusețare a locali
tății. O deficiență este și aceea 
că ținerea evidenței realizărilor 
gospodărești de către comitetele 
executive lasă mult de dorit.

Comitetul executiv al sfatului 
popular raional a cerut sfaturi
lor populare din localitățile ra
ionului să se preocupe în conti
nuu de întărirea muncii organi
zatorice în rîndul maselor de ce
tățeni, de activizarea deputaților, 
a comitetelor cetățenești, de 
străzi și a comisiilor permanen
te, pentru a obține noi succese 
în mobilizarea maselor la gospo
dărirea treburilor obștești.

La sfîrșitul ședinței Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
al orașului Vulcan i-a fost decer- 
nat drapelul de sfat popular frun
tași pe raion tn întrecerea patrio
tică. De asemenea drapelul de 
sfat popular comunal fruntaș a 
fost decernat sfatului popular 
din Bănița.

Hărnicie fi pricepere
Benedek Ștefan este unul din

tre cei mai vîrstnici șefi de bri
gadă de la preparația Lupeni. 
Dar în întrecerea brigăzilor de 
întreținere nu se lasă înfrînt. A- 
cest lucru l-a dovedit de atitea 
ori și mai nou la înlocuirea sor
burilor de la pompele nr. 1 și 2 
de circulație din preparație. La 
această lucrare încredințată bri
găzii sale, în afară de cele 6 ore 
cîștigate, care au dus la termi
narea înainte de termen a lucră
rii a recondiționat vechile con
ducte și flanșele astfel că n-a 
mai fost nevoie de scos din ma
gazie nici un gram de material 
feros, nici o flanșe. Această nouă 
dovadă de muncă entuziastă și 
pricepere a brigăzii a dat imbold 
și celorlalte brigăzi de întreținere 
de ia preparați» Lupeni.

Om ițMijul zilei de 23 August

Orarul unitâfilor 
comerciale 

și de alimentație publică
Cu prilejul zilei de 23 August, 

Ministerul Comerțului a stabilit 
următorul orar pentru unitățile 
comerciale și de alimentație publi
că din întreaga țară.

Duminică 21 august a. c. toate 
unitățile vor funcționa după ora
rul obișnuit de duminică. De a- 
semenea în cursul dimineții vor 
funcționa și unitățile de produse 
industriale, potrivit necesităților 
locale

Luni 22 august, orarul, tuturor 
magazinelor alimentare, de pîine, 
legume și fructe, 
dustriale, precum 
lor și piețelor se 
1—2 ore»la prînz 
pă nevoie.

Marți 23 August toate unitățile 
comerciale vor fi închise, cu ex
cepția centrelor de carne și des
facerea gheței, magazinelor de 
pîine și tutungeriilor, care vor 
funcționa în orele de dimineață, 
potrivit necesităților locale.

Miercuri 24 august unitățile 
vor funcționa după programul o- 
bișnuit de duminică.

In această perioadă unitățile 
de alimentație publică vor func
ționa după orarul obișnuit, cu ex
cepția unităților care deservesc 
traseul. In ziua de 23 August ele 
își vor începe activitatea la 
ora 14.

de produse in
și cel al hale- 
va prelungi cu 
sau seara, du-

profe. 
șl de 

de 
Piesele 
de el
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Sperietoarea
A APARUT:

de N. S. LESKOV 
în deceniul al 9-lea al 
trecut, crie șase poves- 
scriitorului clasic rus

Strungarul Wa> 
ChOld lOM, Bib-' 
solvent al școlii 
profesionale 
Petroșani, 
un stagiu 
producție Ia 

electrome- 
al minei 

de... abia 
sttptămînl.

Herul 
canic
Jlet 
trei
LI dă îmă do
vadă de o bună 
pregătire 
sională 
dragoste 
muncă.
executate 
sînt de bună ca
litate.

IN CLIȘEU: 
Ti nărui strungar 
Wachold loan în 
timpul lucrului.
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Simfonia muneii din
— Așa măi Vasile. Făcu-și, ce 

făcu-și și iată că brigada ta s-a 
dovedit cea mai; bună din sector
— îi zise lui Sidorov Vasile un 
miner tînăr potrivit de statură și 
viol ca o svîrlugă. Eu unul mă 
bucur, dar să știi că nu mă las 
cu una cu două. Pe august am de 
gînd să fac ca drapelul să-și 
schimbe stăpînul.

— Bine, Culiță — spuse zîm- 
bind Sidorov, care se știa tare 
pe poziție deoarece brigada lui 
a pornit pogan încă din prima 
zi de august. Drapelul ăsta La 
avut și brigada lui Michlev Ghe
orghe și a ta, măi Culiță și al
tele. dar întrecerea-i întrecere și 
cel mai bun dintre cei buni cîș- 
tigă. Eu unul atîta-ți spun: Și 
eu și Nițolti Teodor și Buțu loen 
și Raicu Roman și toți ortacii din 
brigadă ne-am pus 
fim în frunte și în 
sărbătoresc 16 ani
rare

— Om vedea noi
— se oțărî Culiță.

Disputa s-a dat în doi. Dar în 
sectorul II al minei Petrila mai 
sînt multe brigăzi care aspiră la 
primul loc 
acest lucru 
cu care se 
abataje, la 

în gînd sí 
luna cînd se 
de la elibe.

care pe care

în întrecere. Despre 
vorbește entuziasmul 
desfășoară munca Tn 
lucrările de pregătiri,,

peste tot unde se hotărăște 
talia cărbunelui.

...In abatajul în figuri de 
stratul 4 B, din sectorul II al 
nei Petrila, unde lucrează briga
da lui Sidorov Vasile. ciocanele

bă-

pe
mi-

pneumatice repetă în fiecare «gi 
cu fot mai mult succes a simte 
nie atît de dragă minerilor — 
simfonia muncii. Din front se 
desprind bușiri’, nari ** 
tori de cărbune curat. ' Brigada 
lui Sidorov e preocupată să dea 
nu numai cărbune mult dar și 
bun și ieftin. îndeplinind șț de
pășind toate obiectivele de Mfe- 
cere nu-î dle mirare că brigada 
lui e mereu printre cele fruntașe 
din sector. Că dă cărbune mult, 
acest lucru îl face pe baza ridi
cării productivității muncii. Of fi 
lucrînd el minerii numai! din cio
canul de abataj dar im-i zi ca el, 
să nu-șl depășească randamen- 
tele planificate cu mai bine de 
500 de kg. de cărbune pe poet.! 
Succesul nu uimește pe nimeni.. 
Munca în brigadă e bine orgaM-j 
zată, minerit-s harnici și aceste 
două lucruri îmbinate cu o înal
tă calificare a fiecărui om din 
brigadă, musai să ducă spre rea
lizări tot mai mari. E drept că 
și’ Sidorov îșl îndeplinește cu 
măiestrie rolul de dirijor în sim
fonia ce se repetă zilnic. Așa 
ansamblul pe care-1 conduce 
„cîntă" niciodată fals. Or fi 
vînd ei muzicienii satisfacția

că 
nu 
s- 
d» 

a culege ropote de aplauze, dat 
și minerii au asemenea satisfac
ții. Despre munca lor din adînc, 
cîntă poeții în versuri ți muzi
cienii în melodii, ei se bucură de' 
stima și respectul întregii țări. 
Iar Sidorov și ortacii șai sînt o 
părticică din marele ansamblu ai 
miilor de mineri prin a căror 
muncă în adîncuri se traduc în1 
viață zi de ti marile sarcini tra
sate de partid pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialismului,

C. D,

Scrise 
veacului 
tiri ale 
N. S. Leskov, cuprinse în acest 
volum, îl poartă pe cititor în e- 
poca iobăgiei din Rusia țaristă. 
Din toate se desprinde cruzimea 
stăpînitorilor exercitată asupra 
unor oameni lipsiți de drepturi 
și aoărare. Bătrînul conte din 
povestirea „Artistul coafor", a 
cărui față exprimă nimicnicie su
fletească, boierul din povestea 
„Fiara“, în a cărui fire precum
pănește răutatea și neîndurarea, 
precum și o galerie întreagă die 
alți boieri — cum ar fi bogătașul 
Laputin („Meșterul de cîrpituri“) 
sau generalul Platov („Stînga- 
ciul“), constituie un tablou de o 
veridicitate înspăimîntătoare • 
societății din acea vreme.

Realizarea de economii — obiectiv principal 
în munca constructorilor

Congresul al IlI-lea al P.M.R. 
a pus sarcini importante în fața 
muncitorilor constructori de pe 
șantiere. Se prevede extinderea 
mecanizării lucrărilor, folosirea 
pe scară largă a prefabricatelor 
și a metodelor înaintate de lucru 
Tn scopul accelerării ritmului de 
execuție, reducerii consumului de 
materiale, îmbunătățirii calității 
si scăderii conținu a costului 
lucrărilor.

In lumina obiectivelor elabora
te de Congresul partidului sar
cini de mare importanță stau și 
în fața constructorilor de pe șan
tierele Văii Jiului.

Pentru a analiza realizările de 
pînă acum, precum și sarcinile de 
viitor, organizația de bază de pe 
șantierul 6 Petroșani a luat în 
discuție într-o recentă adunare 
generală de partid deschisă ac
tivitatea șantierului

In adunare a reieșit că în pe
rioada primului semestru din a- 
nul în curs constructorii din Pe
troșani au înregistrat unele rea

lizări în muncă. In cursul acestui 
an șantierul 6 Petroșani a pre
dat mai multe obiective printre 
care o hală nouă la U.R.U.M.P., 
rețele electrice în incintele I—IV 
din cartierul Dimitrov și sultele. 
De asemenea, constructorii din 
Petroșani au dat spre folosință în 
această perioadă cu 46 aparta
mente mai multe decît aveau pla
nificat, au executat 24.482 m. p. 
tencuieli exterioare. De la înce
putul acestui an productivitatea 
valorică pe șantier a crescut cu 
5,86 la sută. Acest fapt dovedeș
te că, spre deosebire de anii tre- 
cuți, muncitorii și tehnicienii con
structori și-au îmbunătățit preo
cuparea pentru organizarea judi
cioasă a producției, ridicarea ca
lificării lor profesionale și apli
carea justă a normelor.

Dar, dacă în privința sporirii 
productivității valorice au fost 
obținute rezultate bune de către 
constructorii din Petroșani, nu la 
fel stau lucrurile în privința pre
țului de cost. Deși în cursul ce

lui de-al doilea trimestru al a- 
nului curent constructorii au reu
șit să recupereze pierderile din 
primele 3 luni ale anului, față de 
sarcinile de plan ei sînt încă ră
mași în urmă. De aceea, era de 
așteptat ca în raportul prezentat 
în fața adunării generale de par
tid, tov. ing. Badea Victor, șeful 
șantierului, să analizeze temei
nic posibilitățile de pe șantier în 
vederea reducerii prețului de cost 
și, mai ales, să arate lipsurile e- 
xistente în această privință, căile 
de înlăturare a lor. ca în cel mai 
scurt timp colectivul șantierului 
să poată raporta îndeplinirea an
gajamentelor sale privind reali
zarea de economn

Muncitorii constructori, comu
niștii și tovarășii din activul fără 
de partid care au luat cuvîntul 
în adunare, au scos în evidență 
Că pentru realizarea de economii 
pe șantierul 6 construcții Petro
șani există numeroase posibili
tăți

O sursă importantă de reduce
re a costului lucrărilor de con

strucții este gospodărirea mate
rialelor. In această privință maî 
sînt deficiențe. Descărcarea ma
terialelor și stivulrea lor se face 
încă cu superficialitate. Cărămi
zile, betonitele sînt aruncate de 
pe mașni, nu se urmărește cu 
răspundere ca la descărcare ele 
să fie stivuite cu grijă spre a se 
evita pierdteriîe — au arătat tov. 
Dobrică Marin și Seinianu Vic
tor. Intre blocurile 1—14 sînt a- 
luncate numeroase elemente de 
schelă. O dovadă a lipsei de gri
jă pentru gospodărirea materia
lelor este șt aceea, a arătat tpv. 
Andraș Ștefan, că în blocul K a 
fost lăsată în părăsire o mare 
cantitate de mortar care mai pu
tea fi folosit. Deficiențele exis
tente în gospodărirea șantierului, 
au arătat mai mulți vorbitori, își 
au cauza în lipsa de răspundere 
a unor maiștri față de depozi
tarea șl manipularea materiale
lor. De asemenea personalul ser
viciului de contabilitate neglijea
ză să se deplaseze pe șantier, la 
locurile de muncă, pentru a veri
fica folosirea materialelor. Intro
ducerea fișelor limită la materiale 
este tărăgănată în mod nejusti

ficat de către contabilii șantieru- 
iui.

Un alt neajuns în activitatea 
șantierului care a reieșit în adu
narea generală este slaba preo
cupare pentru folosirea din plin! 
a capacității utilajelor. Multe u- 
tilaje stau nefolosite.

Organizația de partid a cerut 
conducerii șantierului să se pre
ocupe mâi mult de introducerea 
tehnicii noi, dle mecanizarea lu
crărilor, să întărească răspunde
rea maiștrilor, a personalului teh- 
nico-administrativ pentru gospo
dărirea materialelor de pe șan
tier, prin introducerea fișelor ÎL 
mită și urmărirea consumului de 
materiale.

O condiție importantă în înde
plinirea sarcinilor ce revin colec
tivului de pe șantier este întări
rea muncii politice desfășurată 
de organizația de partid. întrea
ga muncă politică, activitatea a- 
gitatorilor, munca sindicală, în
trecerea socialistă trebuie să aibă 
în față drept obiectiv mobiliza
rea muncitorilor constructori la 
scurtarea termenelor de dare în 
folosință, îmbunătățirea calității 
lucrărilor, realizarea de eco
nomii

L DtIBEK
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In Uniunea Sovietică a fost lansată

naivei satelit este de 90 minute 35 
secunde, înclinarea orbitei ei față 
de planul Ecuatorului este de 65 
grade. Greutatea naivei satelit fă
ră ultima treaptă a rachetei pur
tătoare este de 4600 kg.

Pe bordul naivei satelit s-au in
stalat un radioemițător „Signal“ 
care lucrează pe frecvența de 
19,999 MHZ, aparatajul radiote- 
lemetric necesar transmiterii pe 
Pămint a informațiilor cu privire 
la starea animalelor de experien
ță și la funcționarea tuturor sis
temelor instalate la bordul sate
litului.

Nava satelit este prevăzută cu 
un sistem de radio-televiziune 
pentru observații asupra compor
tării animalelor.

După cum reiese din datele pre
liminare, toate sistemele Insta
late la bordul navei satelit func
ționează normal.

Indicăm mai jos unele din punc
tele în regiunea cărora trece nava 
satelit (ora Moscovei). Roma — 
14,49; Moscova — 14,55; Tokio 
— 15,12; Paris — 16,22; Lenin
grad — 16,28; Șanhaî — 16,44.

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

j, nehru : Politica de pace este politica 
fundamentală a momentului de față

subliniat din nou necesitatea re
zolvării problemei dezarmării.

Referindu-se la doborîrea avio
nului american de spionaj „U-2“ 
deasupra teritoriului Uniunii So
vietice, Nehru a subliniat că spio
najul este în prezent deosebit de 
primejdios deoarece pătrunderea 
unui avion străin în spațiul ae
rian al unei alte țări implică po
sibilitatea izbucnirii unui război 
atomic.

de 
la

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
TASS anunță:

In conformitate cu planurile 
cercetare a spațiului cosmic, 
19 august 1960 în Uniunea So
vietică a fost lansată cea de a 
doua naivă cosmică pe orbită de 
satelit al Pămînitului. Scopul 
principal al lansării îl constituie 
studierea în continuare a unor 
sisteme care să asigure condiții 
normale de viață pentru om, pre
cum și securitatea zborului lui și 
a înapoierii pe Pămînt.

Cabina, care este dotată cu 
toate cele necesare viitorului zbor 
al omului, adăpostește animale 
de experiență, inclusiv doi cîini 
cu numele de „Strelka" și 
„Belka“.

In cursul zborului navei sate
lit vor fi efectuate diverse expe
riențe medico-biologice și va fi în
făptuit un program de cercetări 
științifice asupra spațiului cos
mic. Cea de a doua navă satelit 
sovietică s-a plasat pe o orbită 
cvăsicirculară la o altitudine de 
aproximativ 320 km.

Perioada inițială de revoluție a<

Sentința în procesul 
spionului american Powers

MOSCOVĂ 19 (Agerpres).
Generalul locotenent de justi

ție, V. V. Borisoglevski, preșe
dintele Colegiului militar al Tri
bunalului Suprem al U.R.S.S. a 
dat citire sentinței tribunalului 
în procesul penal împotriva pi- 
lotului-spion american _ 
Powers.

In baza articolului 
U.R.S.S. „Cu privire 
derea penală pentru crime împo
triva statului“ tribunalul l-a gă-

Francis G.

2 al legii 
la răspun-

sit vinovat
G. Powers
10 ani privațiune de libertate cu 
ispășirea primilor trei ani 
chisoare.

Sentința este definitivă 
poate fi atacată.

Cei prezenți în sală au 
pinat cu satisfacție sentința pro
nunțată.

Cu aceasta ședința Colegiului 
militar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. a luat sfîrșit.

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

pe acuzatul Francis 
și l-a condamnat la

în în-

și nu

întîm-

Juriști străini despre procesul 
lui Powers

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Cunoscutul jurist belgian Mau- 

rice Cornille care a asistat la 
procesul lui Powers, a declarat 
unui corespondent al ziarului 
„Izvestia“ că juriștii prezenți la 
proces au avut posibilitatea să 
se convingă că acesta este jude
cat foarte corect, respectîndu-se 
toate drepturile acuzatului. Acu
zatorul și apărarea se bucură de 
drepturi1 absolut egale, a adău
gat el.

Sîntem plăcut impresionați, a 
subliniat Cornille, de faptul că

din 
sínt

acuzatului i se aplică un trata
ment cît se poate de uman.

Cristian Hagens, avocat 
Danemarca a declarat că 
respectate toate drepturile pe ca
re legea le acordă acuzatului.

Sînt de părere, a subliniat el, 
că procesul a fost pregătit 
multă scrupulozitate. înainte de 
începerea procesului presa occi
dentală a publicat multe infor
mații greșite și chiar absurde 
despre metodele de pregătire a 
acestui proces. Astăzi toate aces
tea au fost dezmințite.

cu

I

Grupul școlar 
minier Lupeni 

anunță că înscrierile pen
tru examenul de admitere în 
anul I lai Școala profesională 
de ucenici din acest grup 
încep în ziua de 20 august 
1960. înscrierile se fac la 
secretariat 
8—15 și 
trebuie să 
gale.

Informații se primesc zil
nic la secretariatul școlii — 
telefon 10.

zilnic între orele
16—19. Doritorii 

posede actele le-

j

DELHI 19 (Agerpres). TASS 
anunță:

La 18 august, primul ministru 
Nehru a rostit în Consiliul sta
telor din parlamentul indian cu- 
vîntul de închidere a dezbateri
lor asupra situației internațio
nale și a politicii externe a In
diei.

Politica fundamentală a mo
mentului de față, a spus Nehru, 
este politica de pace. Nehru a

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

Greva docherilor
LONDRA 19 (Agerpres).
La 18 august — relatează co

respondentul agenției Associated 
Press — a început în portul Lon
dra o grevă a docherilor în spri
jinul revendicărilor lor de sporire 
a salariilor. In prima zi a gevei 
au încetat lucrul 6000 de docheri, 
ceea ce a imobilizat aproape 50

din portul Londra
de vase în portul Londrei. Repre
zentanții docherilor au subliniat 
că vor cere extinderea grevei în 
toate porturile

I

19 (A-

Un nou eșec 
la Cape Canaveral

CAPE CANAVERAL 
gerpres).

După cum transmite agenția 
United Press Internațional, la 18 
august forțele aeriene militare 
ale S.U.A. au întreprins o încer
care nereușită de 
telit artificial 
„Courier 1 A“.

Corespondentul 
telitul a explodat 
și jumătate după

a lansa un sa- 
al Pămîntuluî

anunță că sa
la două minute 
lansare.

—O------

Sifuafie încordată 
in Iran

TEHERAN (Agerpres). TASS 
anunță:

In Iran continuă alegerile pen
tru Medjlis. La 17 august au 
început alegerile la Teheran. Du
pă cum reiese din relatările a- 
părute în presă, situația din țară 
este încordată. Postul de radio 
Teheran a anunțat că din orașul 
Arak parvin plîngeri în legătură 
cu abuzurile săvîrșile în cursul 
alegerilor. După cum anunță zia
rul „Dad", cu prilejul alegerilor 
în orașul Miandoab s-a produs 
o ciocnire puternică în fața re
ședinței guvernatorului. Un țăran 
a fost ucis, iar cîțiva alții au fost 
răniți. Poliția a operat arestări.

IALTA. La 18 august președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, l-a pri
mit pe însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Iranului în U.R.S.S., 
T. Adamiata, la cererea acestuia 
din urmă.

NICOSIA. In cadrul unei con
ferințe de presă președintele Re
publicii Cipru, Makarios, a citit 
o declarație în care se spune: 
Noi vom promova o politică de 
relații bazate pe egalitate în 
drepturi cu toate țările și în a- 
ceastă direcție vom depune efor
turi să îndeplinim acordurile cu

WASHINGTON.~ La 17 august 
a avut loc o consfătuire a coman
danților forțelor armate america
ne convocată de Pentagon. După 
cum anunță agenția United 
Press, consfătuirea a aprobat pla
nul ministrului de Război, Gates, 
de intensificare a pregătirilor mi
litare ale S.UiA, împotriva 
U.R.S.S., constînd în crearea u- 
nei direcții pentru alegerea o- 
biectivelor strategice, în sarcina 
căreia intră „întocmirea unei lis
te complecte a obiectivelor din 
U.R.S.S. și a tipurilor concrete 
de arme care vor fi folosite îm-

ANUNȚ
Se face cunoscut că înce- 

pînd cu anul' școlar 1960— 
1961 în cadrul Școlii mț0ii 
mixte Petroșani va funcțio
na o școală de meserii cu 
două secții: gospodărie și 
croitorie.

La această școală se pri
mesc absolvente a șapte cla
se elementare.

înscrierile se pot face pînă 
la data de 30 august 1960 la 
secretariatul școlii.

Elevele din alte locailjț I 
vor fi cazate la internat.

Secția gospodărie va func
ționa cu anii I și II, iar sec
ția croitorie va funcționa cu 
anul l.

PROGRAM DE RADIO
21 august

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,00 Uverturi de compo
zitori romîni, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 11,10 Răsună 
cîntecul și jocul pe meleagurile 
patriei, 12,15 Concert de estra
dă, 13,10 De toate, pentru toți, 
14,00 Noutăți pentru iubitorii 
muzicii

f

sit Ia
rte porturi 

proape toate cursele de pasageri 
transatlantice stat pentru mo
ment saapendate.

S_ M Knarearțer, 
URSS. ta Rbrh-

----------- — ~ T T

Congresul Partidului Socialist 
din Cuba

ln ședința de după-amiază de
legații la congres, reprezentanții 
diferitelor organizații revoluțio
nare din Cuba și purtitetoan 
comuniste și muncitorești din 3f 
de țări ale lumii au salutat, ți 
căldură mesajul adresat Cbfl^re- 
sului Partidului Socialist Popu
lar de Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice. La ședință s-a dat citire de 
asemenea mesajelor de salut a- 
dresafe Congresului de partidele 
frățești ale Albaniei, Austriei și 
Australiei.

Popular
HAVANA (Agerpres). TASS 

anunță,:
La Havana își continuă lucră

rile cel de-al 8-lea congres al 
Partidului Socialist Popular din 
Cuba. In ședința din dimineața 
zilei de 17 august Blas Roca, se
cretar general al partidului, și-a 
încheiat raportul „Bilanțul acti
vității partidului în perioada 
dintre Congresele al 7-lea și al 
8-lea și dezvoltarea revoluției“. 
In aceeași zi a început discuta
rea raportului prezentat de Blas 
Roca«.

LEOPOLDVILLE (Agerpses). 
La 17 august M. D. Iakovlev, 

ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. în Repu
blica Congo, a prezentat preșe
dintelui Republicii Congo, Kasa- 
vubu, scrisorile safe de acredi
tare.

Ambasadorul UR.S.S. și pre
ședintele Republicii Congo au 

cuvîntări. ■ <» . t J f• O

Declarația guvernului 
R.D. Vietnam în legătură 

cu evenimentele 
din Laos
19 (Agerpres). 
vietnameză de infor-

O

Prezențe pomînești peste hotare
hi SOFIA (Agerpres). — BTA anunță:

Cu prilejul celei de-a 16-ă aniversări a eliberării Romîniei 
¿7 de sub jugul fascist, Mihail Roșianu, ambasadorul extraordi- 

nar și ministru plenipotențiar al Republicii 
<« la Sofia>, a organizat prezentarea filmului 

Dunării“
V,\ La vizionare au participat activiști pe 
di meni de știință, artă șî cultură, precum și 
;.|) misiunilor diplomatice din Sofia.
< *
M La Casa de cultură din Russe a avut 

tivă consacrată celei de-a 16-a aniversări
W niei de sub jugul fascist, organizată 

al Frontului Patriei.

Populare Romine 
romînesc „Valurile

tărim obștesc, oa- 
șefi și membri ai

loc o adunare fes- 
a eliberării Romî- 

de Comitetul orășenesc

HAN01
Agenția 

mâții a transmis declarația gu
vernului R. D. Vietnam dată pu
blicității la 18 august în care se 
arată că poporul vietnamez și gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam tind în permanență spre con
solidarea prieteniei și colaborării 
în toate domeniile cu poporul 
laoțian.

Declarația exprimă satisfacția 
guvernului R. D. Vietnam în le
gătură cu crearea noului guvern 
al Laosului, salută politica exter
nă a primului ministru prințul 
Suvanna Fumma, politică avînd 
drept scop asigurarea adevăratei 
neutralități a țării, respectarea 
acordurilor de la Geneva, conso
lidarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu țările vecine.

IM5 
ei punți u 
la odamă. 19,35 Soliști și AUtea- 
tfi sovietice care ne-au vizitat 
țara, 2OJX) Teatru la microfon: 
Premiera .Parada". Sonarm ra
diofonic de Victor Eftimi 21,30 
Ctntece w/ts Metrică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,00 Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 8JM Sncceae aie ' 
creației noastre de cîntece ta anii 
puterii populare, 8,30 Școala și 
viața, 9,50 Revjsta 
1ÎM SuteeaPS
poștri peste hotare, 13,15 Concert 
de prînz, 14,15 Mari interpreți 
sovietici. 15,15 Estrada Klodii- 
ior, 16,00 Vorbește Moscova! 
17,10 Muzică din filme romfnești 
și sovietice, 17,30 Mari anum. 
bluri romîneșt: de cîntece. 19,30 
Radiomontaj „Cîntâm eliberarea", 
20,05 Cîntece de dragoste, 214)0 
Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
21 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ■. Rămîi cu noi; AL. SA- 
HIA: Mexicul cîntă; MUNCITO
RESC: Mingea; PETRILA: Pri
ma zi de pace; L1VEZENI: Soar
ta unui om; ANINOASA: N-am 
ucis; VULCAN : De sîmbătă ptnâ 
luni; CRIVIDIA: Soarta nuri 
om; URICANI : Melodii de pe 
Neva.
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