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șă întinerească 
această veche

Orașul Lupeni își 
schimbă neîncetat înfăți
șarea. Aceasta nu numai 
prin noile construcții și al
te lucrări de modernizare 
care fac 
continuu
așezare de mineri, ci și 
prin lucrările gospodărești 
de înfrumusețare a car 
tierelor și străzilor execu
tate de masele de cetă
țeni mobilizați de depu
tății sfatului popular.

De curînd în centru’ 
orașului Lupeni și-a des
chis porțile un nou parc, 
denumit „Parcul fruntași
lor" .care a fost amena- 
jat,Jjfri bună parte, tot 
prin'muncă patriotică, din 
inițiativa comitetului oră-

în Lupeni
șenesc de partid. Printre 
deputății care au contri
buit la amenajarea par
cului se numără tov. Dan 
Vaier, Velescu Dumitru, 
Duma Iosif și Alexandru 
Constantin. In noul parc 
au fost amenajate ronduri 
de flori, au apărut pa
nouri ale fruntașilor în 
producție din toate între
prinderile orașului, au fost 
așezate bănci.

Pe viitor se vor ame
naja parcuri și zone verzi 
și în alte părți ale ora
șului. Astfel, va fi ame
najat un parc la intrarea 
în cartierul Filimon Sîr- 
bu, iar altul în preajma 
cinematografului din Băr- 
băteni.

Cartierul se
In cartierul Livezeni 

din Petroșani, în incinta 
noilor blocuri, au apă
rut adevărate parcuri. 
Cetățenii din acest car
tier, mobilizați de depu- 
tați și de comitetul de 
cetățeni din care fac par
te tov. Antal Ștefan, Voi- 
cu Nicolae, Arhip Ghe
orghe, Florea Alexandre 
și-, âtți gospodari de frun
te, au amenajat în vara 
aceasta zone verzi pe o 
suprafață de 3.750 m.p. 
In prezent blocurile 1-2+ 
precum și blocurile mici 
1 “35 sînt înconjurate de 
adevărate covoare multi

înfrumusețează .
colore — ronduri de 
flori și glii de iarbă ver
de. La amenajarea zone
lor verzi cetățenii au e- 
fectuac 18.000 ore de 
muncă voluntară.

Acțiunea de înfrumu
sețare a cartierului con
tinuă. Locuitorii între
prind! săptămînal acțiuni 
obștfeti pentru extinde- 

■ rea zonelor verzi. Prin
tre deputății care se si
tuează în fruntea acțiu
nilor de înfrumusețare a 
incintei blocurilor se nu-- 
mără tov. Cîmpeanu Ma
na, Arhip Maria, Costea 
Ioan, Tiță Ilie.

Circumscripție fruntașă
Z de trecute, Comite

tul executiv al Sfatului 
popular al orașului Pe- 
trila a decernat, drape
lul de circumscripție elec
torală fruntașă din me
diul sătesc circumscrip
ției nr. 88 din Răscoala. 
Deputatul acestei circum
scripții este tov. Răsco
leați Petre, sub îndruma
rea căruia țăranii mun - 
citori din acest sat au între
prins importante acțiuni 
gospodărești. Mobilizați 
de deputatul lor, răsco- 
lenii au participat 
la construirea noii 
elementare pentru

activ 
școli 

copiii

Duminică
3 septembrie 

1961

Zilnic, la ’stația de cercetări pentru securitatea 
minieră și protecția muncii se fac diferite expe-1 
riențe în vederea preîntîmpinării accidentelor de 
mină și asigurarea securității muncii în subteran. 
IN CLIȘEU : Inginerul Oprea Nicolae și artificie
rul Olvedi Toma făcînd ultimele verificări la un 
utilaj minier pentru admiterea în subteran.

------------------------------------------(3-------------------------------------------

La preparafia Pefrila

din sat. Cetățenii au con
tribuit atît la procurarea 
și transportarea materia
lelor de construcții cît și 
la construirea școlii, efec- 
tuînd 
muncă 
lizînd 
50.000 
ni

peste 1800 ore 
voluntară și rea- 

o economie de 
lei. Printre țăra- 

muncitori 
contribuit cel 
la construirea 
se numără tov. Răscolea- 
nu Ilie, Dâghici Grigo* 
re și alții. Construirea 
școlii continuă cu inten
sitate pentru a fi predată 
pînă la deschiderea nou
lui an școlar.

care au 
mai mult 
noii școli,

însemnate realizări privind 
redeeerea prețului de cost

Muncitorii de la preparația Petrila, în afară de 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, pun un 
mare a<&ent pe reducerea cheltuielilor de produc
ție, pe obținerea de cît mai însemnate economii. 
In acest scop ci au găsit căi importante d'e redu
cere a prețului de cost. Folosirea resurselor in
terne, reducerea consumurilor specifice și a chel
tuielilor pe secții au făcut ca activitatea de pro
ducție a muncitorilor de aici, pe primele 7 luni, 
să se soldeze cu economii la prețul de cost în va
loare de 1.252.000 lei.

Un factor principal în obținerea de economii îl 
constituie folosirea rațională a energiei, deoarece 
energia reprezintă în medie peste 22 la sută din 

valoarea cheltu
ielilor de pro
ducție pe fieca
re lună. Pentru 
ca la energie 
consumul să fie

S. EKART

I

(Continuare 
în pag. 3-a)

a- 
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Strungarul 
Traian 

cunoscut 
dintre 

buni 
ai 

de

Trifan 
este 
ca unul 
cei mai 
strungari 
telierului
parat auto de 
la l.R.T.A. 
troșanî. 
cest an 
realizat 

în 
5.000 

confecțio
narea diferite
lor piese din 
deșeuri. IN CLI
ȘEU : Strunga
rul Trifan în 
timpul lucrului.

Pe-
In a- 
el a 

econo- 
valoare 

lei'
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Depunerea de coroane la monumentele 
eroilor unguri, romîni și sovietici

BUDAPESTA (Agerpres).
La 1 septembrie delegația de 

partid și guvernamentală romînă 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a depus coroane 
la Monumentul eroilor unguri 
din Piața Eroilor.

La solemnitate din partea un
gară au participat Istvan Dobi, 
Jănos Kâdâr, Ferenc Munnich, 
Kâroly Kiss, precum și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Apărării al R. P. 
Ungare, numeroase personalități 
ale vieții politice și sociale. De 
asemenea, au fost de față mem
brii ambasadei R.P. Romîne la 
Budapesta.

In fața Monumentului a fost 
aliniată 6 gardă de onoare ; fan
fara a intonat imnurile de stat

romîn și ungar, după care dele
gația romînă condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
depus o coroană.

Solemnitatea a luat sfîrșit în 
acordurile Internaționalei.

După aceea în cimitirul Râkos- 
liget din apropierea capitalei un
gare, conducătorii de stat romîni 
și unguri au depus coroane la mo
numentul eroilor romîni căzuți în 
luptele pentru eliberarea Budapes
tei.

Tot în cursul după-amiezii oas
peții romîni au depus coroane și 
la Monumentul eroilor sovietici 
din Piața Libertății.

La solemnitate a participat V. 
I. Ustinov ambasadorul U.R.S.S. 
la Budapesta și alți membri ai 
ambasadei sovietice.

SPECTACOL DE GALĂ
BUDAPESTA (Agerpres).
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Socialist Ungar 
și Consiliul Prezidențial al R. P. 
Ungare au organizat vineri sea
ra la Opera națională din Bu
dapesta un spectacol de gală în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne.

La spectacol au participat 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej' precum și Istvân 
Dobi, Jânos Kâdâr, Ferenc 
Miinnich și numeroși reprezen
tanți de frunte ai vieții publice, 
economice, culturale și obștești. 
Au fost de față șefi ai misiunilor

diplomatice și membri ai corpu
lui diplomatic.

In prima parte a spectacolului! 
orchestra operei a executat Rap
sodia 1-a Romînă de George E- 
nescu, un fragment din Concer
tul nr. 2 pentru vioară de Bela 
Bartok cu concursul violonistu
lui Denes Kovâcs,: iar corul U- 
zinei „Ganz Mâvag" a interpre
tat cînfece populare romînești. 
In partea a doua a spectacolului 
corpul de balet al operpi a pre
zentat un fragment din baletul 
„Flăcările Parisului'’ de B. Asa- 
fiev.

In pauză, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a oferit flori ar
tiștilor care i-au mulțumit prin 
aplauze călduroase.

convorbirile 
P.M.R. și P.M.S.U.

Au început 
dintre delegațiile

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
Sîmbătă 2 septembrie, la sediul C.G. al P.M.S.U. au început 

convorbirile dintre delegațiile Parti duiui Muncitoresc Romîn și Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășeas
că, prietenească, din partea romînă au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș și Alexandru Moghioroș, membri ai Bi
roului Politic al C.C. at P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu și Mihail 
Roșianu, membri ai C.C. al P.M.R. și Camei iu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe. Din partea ungară au participat tovarășii Ja
nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Antal Арго, Gyula 
Kâllai, Kăroly Kiss, Ferenc Miinnich, Dezsb Nemes, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U. și Bela Nemety, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

Au fost de față consilieri din partea celor două delegații.
După convorbiri Comitetul Central al P.M.S.U. a oferit un de

jun în cinstea delegației romîne. Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

. . == ал—ши- - — - ~-------------------

In apărarea păcii și securității popoarelor
Ziarele au publicat un docu

ment de deosebită însemnătate 
internațională — Declarația gu
vernului sovietici în legătură cu 
hotărîrea U.R.S.S. de a efectua 
explozii experimentaile cu arma 
nucleară. Această Declarație, ca
re reflectă de la un capăt la al
tul grija adincă a statului so
vietic pentru destinele păcii, pen
tru viața și securitatea popoa
relor, a trezit un puternic ecou 
mondial.

O experiență de mulți ani a 
convins popoarele că oridediteori 
Uniunea Sovietică, țările lagă
rului socialist întreprind acțiuni 
cu caracter internațional, aces
tea sînt puse invariabil în sluj
ba păcii. Bazată pe o adincă a- 
naliză a situației politice pe a- 
rena mondială, 
vernului sovietic 
in fața celor mai 
lități ale vieții

' contemporane și relevă cu o tărie 
excepțională necesitatea sporirii 

. eforturilor tuturor forțelor iubi
toare de pace, în lupta pentru 

I zădărnicirea uneltirilor agresive 
ale imperialiștilor. Nu există om 
cinstit și iubitor de pace care, 
citind documentul și luînd cuno
ștință de hotărîrea guvernului 
sovietic de a efectua experiențe 
nucleare, să nu ajungă la con
cluzia că aceasta este o măsură 
judicioasă, și întru totul opor
tună.

După cum se arată în Decla
rație, unicul scop al acestei ho-

Declarația gu- 
pune omenirea 
pregnante rea- 
internaționale

tăriri este de a face totul pentru 
a preîntîmpina catastrofa caire 
ar constitui-o un al treilea răz
boi mondial pentru sute de mi
lioane de oameni. Acesta este o- 
biectivul de însemnătate capitală 
spre care converg eforturile ță
rilor socialiste în domeniul vie
ții internaționale.

Aceste eforturi își află o grăi
toare întruchipare în programul 
de dezarmare generală și totală 
propus de Uniunea Sovietică, a 
cărui înfăptuire ar elibera ome
nirea de coșmarul pericolului ra- 
cheto-nuclear; ele s-au reflectat 
în activitatea neobosită depusă 
de reprezentanții U.R.S.S., ca și 
ai altor țări socialiste partici
pante la lucrările comitetului ce
lor 10 state, pentru a se ajun
ge la un acord.

Cu aceeași energie și tenaci
tate a militat Uniunea Sovieti
că pentru încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. U.R.S.S. este 
aceea care încă în martie 1958 a 
hotărît să înceteze unilateral ex- 

. pecienițele cu armele atomice, tot 
ea a fost iniițiatoarea conferin
ței de la Geneva pentru interzi
cerea exploziilor experimentale 
ale acestor arme.

Dacă pîna în prezent proble
ma dezarmării n-a fost urnită 

4 din impas, iar la Geneva nu s-a 
realizat o înțelegere asupra in
terzicerii experiențelor nucleare, 
aceasta se datorește numai pozi
ției obstrucționiste a puterilor 
occidentale, care. în esență, se

reduce la următoarele: în loc de 
dezarmare generală însoțită del 
control eficace — un control al 
înarmărilor, adică spionaj mili
tar; în loc de încetarea efectivă 
a experiențelor nucleare — încer-i 
carea de a legaliza continuarea 
experiențelor așa-zise subterane 
și de a obține o poziție de dictat 
în organul de control. O aseme
nea poziție în probleme de cea 
mai mare răspundere pentru cau
za păcii a stîrnit în mod firesc 
indignare in cele mai largi cer
curi ale opiniei publice. „Am fost 
nevoiți să ajungem la concluzia 
— a declarat filozoful englez 
Bertrand Russell — că Occiden
tul n-a fost sincer în ce privește 
dezarmarea".

Nu dezarmarea ci intensifica
rea cursei înarmărilor și a pre
gătirilor militare îi preocupă pe 
liderii N.A.T.O. Largi cercuri 
ale opiniei publice internaționale 
dezaprobă recentele măsuri luate 
de S.U.A. privind majorarea bu
getului. militar cu 6 miliarde do
lari, sporirea efectivelor militare 
cu 10 la sută ș.a.m.d.

Acțiunile cercurilor imperialis
te sînt îndreptate spre mărirea 
primejdiei unui război nuclear. 
Este semnificativ că în timp ce 
la Geneva se poartă discuții în 
problema interzicerii experiențe
lor nucleare, la Washington și 
New York se face reclamă unor 
proiecte criminale de creare a

(Continuare în pag. 3-a)



Ре сева—!» cinematografelor 
„Avionul plcacâ la ora 9“

Cheia succesului, respectarea programului ORAR
Prin activitatea cultural educa

tivă ce o desfășoară clubul mun
citoresc al sindicatelor din Lupeni 
este fruntaș în Valea Jiului, El 
dispune de o bogată bază mate
rială pentru a-și desfășura acti
vitatea cultural-educativă în rîn- 
dul oamenilor muncii din orașul 
Lupeni în cele mai bune condi 
țiuni.

Este cunoscut faptul că pro
gramul lunar al clubului este ini
ma activității sale. De acțiunile 
cuprinse în programul de activi
tate, de felul cum consiliul de 
conducere al clubului luptă pen
tru realizarea celor stabilite în 
program depinde în cea mai mare 
măsură succesul activității clubu
lui.

In luna septembrie, ca și în lu
nile precedente, în programul clu
bului sînt cuprinse o serie de ac
țiuni importante pentru îndepli
nirea cărora conducerea clubului, 
responsabilii culturali din comi
tetele sindicatelor vor trebui ;-ă 
lupte cu mai mult simț de răspun
dere. In această lună, pentru mun
citorii sectorului IX electro-meca- 
nic subteran și suprafață — se va 
ține conferința : „Calitatea execu
tării reparațiilor — cea mai im
portantă sarcină a noastră".

Ia sala de festivități a clubului 
în ziua de 12 septembrie, în fața 
muncitorilor și tehnicienilor de la 
mină, preparație, filatură și I, E. 
Lupeni, oameni competenți vor 
vorbi despre rolul maistrului la 
locul de muncă. Ih sala colțului 
roșu de la preparație se va orga
niza o după amiază tematică cu 
subiectul : „întrebări și răspunsuri 
pe temele calității producției, ridi
cării productivității muncii și re
ducerii prețului de cost". 

! Spectatori...
nerăbdători

Vineri seara a avut loc în sala 
de spectacole a clubului muncito
resc din Petrila spectacolul „Rîzi 
că viața e frumoasă'' prezentat de 
ansamblul de estradă al Sfatului 
popular al regiunii București.

Timp de două ore și jumătate 
cei aproape 500 de spectatori care

NOTA
? ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

j au umplut sala pînă la refuz an 
( aplaudat îndelung fiecare punct 
$ din program, răsplătind astfel e~ 
Ș forturile artiștilor de a interpre- 
l ta cît mai plăcut melodiile și sce- 
5 netele prezentate.
> In sală au fost însă și cîțiva 
< spectatori care s-au dovedit a fi 
ț foarte... nerăbdători. La începutul 
> ultimului punct din spectacol, ând 
S întreg ansamblul adunat pe scenă 
) interpreta o melodie de final, de 
S pe scaune s~au ridicat 10—20 de 
’ spectatori și au părăsit sala deși 
( programul nu se terminase încă, 
j E de mirare cum aceeași spectatori 
J care mai înainte îi bisaseră pe Nicu 
< Stoenescu și pe ceilalți soliști și 
? interpreți ai ansamblului nu au 
S mai avut „răbdare" să mai stea 
< 2—3 minute ca toți ceilalți spec- 
t tatori de fapt, pînă cînd ultima 
> cădere de cortină să anunțe sfîr- 
Ș șitul spectacolului. Aceasta este o 
< notă nefavorabilă pentru cei care 
l nu știu să-și respecte tovarășul de 
> alături, deranjîndu-l în timpul 
< spectacolului, subapreciind în асе- 
't lași timp și pe artiștii care, ve- 
> nind de la București au făcut tot 
< posibilul să prezinte un program 
< cît mai plăcut.
? De fapt asemenea scene au loc 
' nu numai la Petrila ci și la Lo~ 
t nea și Vulcan și de fiecare dată 
( aproape din partea acelorași per~ 
/ soane. lată un subiect care ar 
‘i putea forma un punct „la con~ 
t creț" în programul brigăzilor ar- 
< iistice de agitație din cadrul clu~ 

bur'dor respective.

In ziua de 23 septembrie a.c., 
brigadierul Ghioancă Sabin va 
împărtăși minerilor din sectoarele 
I A și V sud, în cadrul schimbului 
de experiență ce va avea loc, pro
cedeele și metodele folosite de 
brigada sa în alegerea șistului vi
zibil din cărbune, după care vor 
urma întrebări și discuții.

Pentru colectivul sectorului III, 
sector fruntaș pe exploatare, se 
va organiza o frumoasă seară de 
odihnă. O asemenea seară de o- 
drhnă este planificat să se orga
nizeze și pentru filatoarele și mun
citorii, tehnicienii și inginerii de 
la Filatura Lupeni.

Colectivul celor două biblioteci 
din Lupeni vor organiza în aceas
ta perioadă recenzii, seri literare, 
simpozioane etc.

In cadrul joilor de tineret se va 
vorbi despre contribuția fiecărui 
muncitor la lupta pentru îmbu
nătățirea calității produselor. Un 
tînăr care a vizitat Uniunea So
vietică va vorbi despre : „Com
portarea civilizată a tineretului 
sovietic" etc.

Este necesar ca și radioul, mag
netofonul, stația de radioficare și 
celelalte mijloace de care dispune 
clubul să fie puse la dispoziția 
numărului mare de oameni ai 
muncii care vizitează zilnic clubul.

A. MICA 
corespondent

Intre cititorii bibliotecii Clubului central al sindicatelor din Pe
troșani uni mare număr sînt copii. Acum, în vacanță ei vini aici 
pentru a răsfoi reviste, ziare, cărți arătînd că dragostea lor 
pentru învățătură este aceeași și în vacanță.

Să fie dezvoltate succesele obținute 
la concursul cultural-sportiv

în clubu-Timp de cîteva luni, 
rile și căminele culturale din 
Valea Jiului, întreaga activitate 
a formațiilor artistice a fost în
dreptată către programe de înalt 
nivel artistic și cu un bogat con
ținut, pregătite special pentru 
concursul cultural-sportiv al ti
neretului. Desfășurat pe etape, 
concursul a avut menirea de a 
aduna în întercere pe scenele tu
turor localităților toate formați
ile artistice de toate genurile ca
re activează în Valea Jiului. A- 
cesta este caracterul de masă al 
concursului, în afara căruia nu 
a rămas nici un artist amator. 
Totodată concursul a avut meni
rea de a selecționa pe 
buni tineri și tinere Ia 
genuri artistice.

In deosebi faza finală 
cursului, desfășurată la
șani în zilele de 23 și 24 august, 
a dovedit cu prisosință utilita
tea și eficacitatea concursului, 
marea majoritate a formațiilor 
finaliste prezentîndu-se bine pre
gătite. Cu acest prilej s-a văzut 
încă odată că în Valea Jiului 
există forțe artistice puternice, 
capabile să înregistreze rezulta
te bune și în concursurile pe ța
ră ale artiștilor amatori. Dar,

cei mai 
diferite

a con-
Pet ro

„MOBIL"
După expoziția de artă plasti

că din sălile muzeului orașului 
Petroșani, iubitorii artei din lo
calitate au avut posibilitatea să 
vizioneze o nouă expoziție, de 
data aceasta de fotografii din 
tară și din regiune, executate de 
fotografii amatori din Hunedoa
ra și Lupeni. Interesul mare stîr. 
nit de noua expoziție a fost de
terminat de cunoașterea rezulta
telor obținute pînă acum de fo
tografii amatori, în cadrul cer
curilor specializate de la clubu
rile din Hunedoara și Lupeni. 
Fotografiile reprezintă imagini 
deosebit de interesante din rea
lizările obținute pe plan regio
nal și național. Amatorii artei 
fotografice au avut însă o mare 
nemulțumire : aproape în fiecare 
zi orarul expoziției se modifica 
(de cele mai multe ori expozi
ția rămînea închisă) îneît nu se 
mai știa precis cînd se pot face 
vizite. Organizatorii expoziției 
ar putea prelungii termenul de 

■ funcționare a expoziției stabilind 
' în același timp și un orar fix.

rolul concursului cultural-spor
tiv nu se rezumă numai la an
trenarea formațiilor artistice în 
întrecere numai pe o anumită 
perioadă de timp ci statornici
rea unor repetiții metodice și 
permanente și în timpul pregăti
rii pentru fazele concursului cît 
și după epuizarea acestora în 
scopul de a ridica pe fiecare tî
năr ce activează la club pe o 
treaptă mai înaltă a măiestriei 
artistice. Iată de ce, acum, cînd 
au trecut doar cîteva zile de la 
terminarea concursului, directorii 
de cluburi, instructorii formații
lor artistice cît și artiștii ama
tori au datoria să nu slăbească 
cîtuși de puțin pregătirea forma
țiilor artistice ci, dimpotrivă, a- 
nalizînd felul în care s-au pre
zentat la concurs, ținînd seama 
de părțile bune ale programului, 
eliminînd pe cele slabe, să ducă 
formațiile artistice la rezultate 
și mai bune.

Pînă acum cîțiva ani exista o- 
biceiul ca o lună după concurs 
formațiile artistice să „intre în 
vacanță", întrerupînd activitatea 
tocmai atunci cînd e.a putea fi 
îmbunătățită pe baza experien
ței concursului. Anul acesta în
să, în marea majoritate a clu
burilor a fost înlăturată această

De cîteva zile, pe ecranul ci
nematografului „7 Noiembrie" 
din Petroșani rulează filmul so
vietic „Avionul pleacă la ora 9“, 
o producție a studioului cinema
tografic A. P. Dovjenko din 
Kiev. Interpreții principali ai 
filmului sînt cunoscuții actori 
Silvia Sergheicicova, Anatoli Fe- 
dorinov, Iuri Bogoliubov, Natașa 
Nicolskaia.

Interesul mare stîrnit în rîn- 
dul spectatorilor pentru acest 
film se datorește nu numai in
terpretării de un înalt nivel ar
tistic din partea interpreților a- 
mintiți și a celorlalți, ci a su
biectului caracterizat în primul 
rînd printr-o strictă ‘ actualitate.

Tînăra Liuba a avut o viață 
deosebit de grea în copilărie, în 
cei de-al doiîea război mondial. 
Rămînînd orfană de amîndoi pă
rinți-. se căsătorește la 18 ani 
cu un om care o părăsește. Liu
ba, rămîne cu o fetiță și cu via
ța ei în aparență fără orizont. 
Filmul o prezintă ca pe o fe
meie muncitoare, harnică, cin
stită. Liuba este însă nemulțu

A coborît unde i deschisă mina
Purtînd îni ochi și-ntr-un Ismpaș lumina.
In noaptea de aici cînd1 a pătruns 
Un strigăt și un semn au fost de-ajuns 
Și-a început să fulgere, să tune, 
Pe zarea și pe cerul de cărbune.
Și neclintita boită, ca-n viitoare,
S-a spart, căzîndu-i bulgări la picioare, 
Mi s-a părut, pe cinid priveam minerul, 
Gă-n fata lui îngenunchease cerul...

NICOLAE BULGARU

ar, 
din 
ce

practică greșită, colectivele 
tistice căutînd să elimine 
programul formațiilor ceea 
s-a dovedit a nu fi bun la con
curs, dezvoltînd în același timp 
punctele apreciate de spectatorii 
și de juriu la fazele concursului. 
De pildă, la clubul muncitoresc 
din Lonea brigada artistică de 
agitație prezentă la faza finală 
a concursului cultural-sportiv, al 
cărui prezentator Constantinescu 
Ioan a ocupat locul I atît pen
tru text cît și pentru ținuta ar
tistică de prezentare a progra
mului brigăzii, a pornit la lucru 
la cîteva zile de la concurs. Pu- 
nînd „în scenă" un nou pro
gram, intitulat sugestiv : „Cine 
știe să ne spună", brigada a fă
cut deja două repetiții. De data 
aceasta s-a căutat să Se elimi
ne din program momentele „dte 
efect" dar lipsite de conținut, in- 
troducînd forme simple prin care 
sînt lăudați minerii harnici, sînt 
criticate lipsurile. Totodată or
chestra și soliștii între care Mun. 
teanu Rafira (locul I la concurs) 
își continuă repetițiile cu regu
laritate.

Căutînd să folosească expe
riența căpătată la concurs și 
formațiile artistice de la Petrila 
și Petroșani și-au continuat re

mită de munca pe care o desfă
șoară și de comportarea priete
nului ei Serghei, un om super
ficial și neatent. In acest timp 
de mari frămîntări, Liuba întâl
nește un om cu trăsături de Ca
racter deosebite care o ajută să 
învețe devenind apropiat și dte fe
tița ei. Cînd Serghei se hotărăște 
să se căsătorească cu Liuba, a- 
ceasta refuză, înțelegînd că via
ta ei este mult mai interesantă, 
mai plină de conținut, mai folo
sitoare lîngă inginerul Dolina, 
întreg filmul este străbătut de 
căutările Liubei pentru sensul 
adevărat ,al vieții ei în viitoarea 
colectivului în care lucrează. 
Dar.., Dolina este transferat pe 
un alt șantier fiind nevoit să pă
răsească orașul. In această si
tuație el lasă Liubei două bilete 
pentru avion și posibilitatea, de 
a alege singură drumul în vii
tor. Și intr-adevăr la ora 9, cu 
puțin înainte de a decola avio
nul, Liuba se află împreună cu 
fetița alături de Dolina, găsind 
astfel, adevăratul sens al vieții 
sale. IN CLIȘEU: O scenă din 
film.

petițiile la cîteva zile de la con
curs. Astfel, brigada artistică de 
agitație a clubului muncitoresc 
din Petrila a pregătit un pro
gram cu care se va prezenta azi 
în fața spectatorilor din Hațeg. 
Brigada va fi însoțită de orches
tră și dansatori, avînd un pro
gram și puncte specifice locuhil 
— dansuri și cîntece din Hațeg. 
Tot azi formațiile artistice ale 
clubului central al sindicatelor 
din Petroșani prezintă un pro
gram în fața spectatorilor din 
Bumbești. Muzică ușoară, dan
suri, program de brigadă, iată 
ce cuprinde programul ansam
blului din Petroșani care s-a de
plasat la Bumbești. Inițiativa 
conducerilor cluburilor de a e- 
fectua deplasări cu formațiile ar
tistice în alte localități și în re
giune este demnă de urmat de
oarece ea constituie un stimu
lent foarte bun pentru artiștii 
amatori, fiind în același timp o 
foarte bună verificare a progra» 
mului în fața Spectatorilor.

Conducerile cluburilor au da
toria să găsească noi forme pen
tru continuarea succeselor obți
nute la concursul cultural-spor
tiv, organizînd cu perseverență 
repetiții neîntrerupte 
de a elimina părțile 
programele artistice, 
du-1e în același timp 
bune.

MIHAIL DUMITRESCU

în scopul 
slabe din 
dezvoltîn- 

pe cele
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VIAT A DE PART I D

Educarea candidaților de partid 
sarcină de seama 

pentru organizația de bază
Atragerea în rîndul candidaților 

do partid a celor mai buni mun
citori mineri constituie o preocu
pare de seamă a biroului organi
zației de bază nr. 3 de la mina 
Petrila.

In prezent in organizația dc 
bază nr. 3 își fac stagiul 29 can 
didați de partid. De la adunarea 
de dare de seamă și alegeri din 
anul trecut și pînă în prezent or
ganizația de bază a primit în rin- 
durile sale 21 candidați de partid, 
toți din rîndul muncitorilor frun
tași și cu vechime în producție. 
Candidații de partid Cazacu Du
mitru, Colda Alexandru, Panait 
Ioan, Jurca loan, Mălăiescu loan 
și alții sînt cunoscuți și apreciațî 
de colectivul sectorului ca oameni 
care sînt în primele rinduri în 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
de producție.

Comuniștii din organizația dt 
bază nr. 5 muncesc cu răspundere 
cu candidații de partid. Ei se pre
ocupă ca stagiul de candidat să 
nu rămînă o simplă formalitate. 
In educarea candidaților de partid 
fir mare însemnătate o are antre
narea lor la activitatea concretă 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
stau in fața organizației de bază. 
In funcție de pregătirea și apti
tudinile lor, fiecărui candidat i 
s-au repartizat sarcini concrete. 
Din cei 29 candidați de partid, 18 
au sarcini să muncească în ca
dru* Organizațiilor de masă, în 
special în organizația U.T.M., al
ții fac parte din colectivul gaze
telor de perete și al postului 
U.T.M. de cotrol. Candidații de 
partid Jurca loan, șef de brigadă, 
Olteanu Silvestru, șef de brigadă, 
Verdeș Constantin, maistru lăcă
tuș dovedesc multă răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor Încredințate 
din partea organizației de partid.

Biroul organizației de bază a 
“ îndrumat grupele de partid să ur

mărească îndeaproape cum își în
deplinesc candidații sarcinile de 
partid. In îndeplinirea sarcinilor 
încredințate, candidații primesc un 
ajutor însemnat din partea mem
brilor de partid.

.Mai mulți membri de partid cu 
experiență au primit sarcina să 
ajute unul sau doi candidați de 
partid, în ridicarea pregătirii lor 
politice și profesionale. Tovarășul 
Tenczler Ștefan, de pildă, răspun-

de de candidații Trișanschi 
tor și Verdeș Constantin, comunis
tul Codrea Gheorghe se ocupă de 
tov. Vlad Vian, tov, Băncilă Aurel 
de Colda Alexandru și Cazacu 
Dumitru.

Biroul organizației de partid se 
ocupă cu răspundere de creșterea 
conștiinței politice a candidaților 
de partid și de ridicarea nivelului 
lor profesional și cultural. Pentru 
anul de invățămînt de partid care 
urmează toți cei ’29 candidați de 
partid au fost încadrați în cercu
rile de studiere, a Statutului și 
Istoriei P.M.R. De asemenea, 12 
candidați de partid vor urma în 
anul școlar 1961—1962 cursurile 
învățămîntului seral de cultură 
generală. Totodată majoritatea 
candidaților frecventează cursurile 
de ridicare a calificării.

Rezultatele muncii organizației 
de partid pentru educarea politico- 
ideologică a candidaților, pentru 
pregătirea lor profesională se văd 
în munca pe care o desfășoară a- 
aceștia zi de zi pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața organi 
zației de partid, a sectorului. La 
Întrecerea socialistă participă toți 
candidații de partid, iar majorita
tea lor se situează luni în șir în 
rîndul fruntașilor. Asemenea exem
ple sînt tov. Olteanu Silvestru, 
Jurca loan, Cazaau Dumitru, Col
da Alexandru, Trișanschi Victor 
și alții.

Biroul organizației de bază nr. 
3 și-a propus ca în viitor să fo
losească forme și mai variate în 
munca de educare a candidaților 
de partid ca de pildă: ținerea in 
fața candidaților a unor recenzii 
asupra diferitelor cărți cu conți
nut educativ, vizionarea unor fil
me și spectacole în colectiv, întâl
niri cu comuniștii cu o vechime 
mai mare în partid care să le 
vorbească candidaților despre 
ta erpică a clasei muncitoare 
partidului.

Comuniștii din organizația 
partid nr. 3 de la mina 
sînt ferm hotărîți 
neobosit pentru continua îmbună
tățire a muncii de educare a can
didaților de 
din fiecare 
dîrz pentru 
partidului.

Telegrame externe

Vic-

o----

Recepție la Hanoi
HANOI (Agerpres).
După cum. relatează Agenția 

Vietnameză de Informații, la 31 
august primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong a orga
nizat. a recepție cu prilejul celei 
de-a î6-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Vietnam.

Montgomery a plecat 
în R. P. Chineza

(Urmare din pag. l-a)
așa-numitei bombe cu neutroni, 
care să ucidă oameni, lăsînd în 
schimb intacte bunurile mate
riale. In același timp, unul din 
principalii aliați ai S.U.A. din 
cadrul N.A.T.O. — Franța — ex
perimentează arme nucleare in 
Sahara, in pofida apelului 
O.N.U. adresat tuturor statelor 
de a se abține de la asemenea 
experiențe.

Este evident că in aceste îm
prejurări, Uniunea Sovietică nu 
poate rămine indiferentă, nu 
poate admite ca împreună cu a- 
liații ei să se afle într-o situa
ție inegală față de puterile oc
cidentale și să nu ia măsuri de 
Întărire a securității sale. Ea a 
adoptat hotarirea de a efectua 
experiențe nucleare, numai în ur
ma celor mai minuțioase și mul
tilaterale studieri ale problemei 
și a fost nevoită să ia această 
măsură din cauza situației inter
naționale pe care o creează ță
rile imperialiste. Este o hotărî- 
re întrutotul justă, a cărei ne
cesitate nu poate fi contestată.

Toată lumea vede că cele mai 
agresive cercuri din Occident 
Intensifică pe toate căile psiho
za războiului, încurajează ten
dințele revanșarde ale militariș- 
tllor de la Bonn șl, ca răspuns 
Ia hotărîrea țărilor socialiste de 
a încheia Tratatul de pace cu 
Germania, zăngăne armele și se 
dedau la amenințări nesăbuite. 
Dar zarva belicoasă a acestora 
nu poate intimida țările socialis
te, care sînt conștiente de forța 
lor invincibilă și dispun de tot

♦

»
♦

Zidirea celui de-al treilea etaj e pe sfirșlte. Constructorii 
care lucrează la înălțarea noilor blocuri de pe strada С. I. 
Parhon muncesc cu a*vînit. IM CLIȘEU: O echipă de zidari în 
timpul lucrului.
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însemnate realizări privind 
reducerea prețului de cost

(Urmare din pagina l-a) șist de la flotație

lup- 
și а

de
Petrila 

să muncească

partid, să formeze 
candidat un luptător 

înfăptuirea politicii

R. 10S1FESCU
mina Petrila

ce-i necesar pentru a răcori ca
petele înflerbîntate ale oricăror 
agresori. Acest lucru are tot mai 
Іаф ecou în opinia publică din 
Occident, lată ce scriai, de pil
dă, în urmă cu câtva timp pu
blicația vest-germană „Deutsche 
Woche": „Guvernul Germaniei 
occidentale a făcut o speculație 
greșită. In alianță cu puterea 
militară superioară (respectiv cu 
S.U.A. și celelalte puteri occiden
tale — N.R.) el a crezut că poau 
te prelungi situația de după cel 
de-al doilea război mondial pî- 
nă cînd va participa ca părtaș 
la o Infrîngere a U.R.S.S. în- 
tr-un al treilea război mondial. 
Dar între timp raportul de forțe 
pe plan mondial s-a schimbat în 
așa măsură, încît numai igno
ranții și impostorii mai pot vorbi 
de o asemenea posibilitate. A în
cerca o astfel de ispravă ar fi 
sinonim cu moartea noastră".

Inițiatorii psihozei de război, 
care atrag asemenea pericole a- 
supra propriilor lor popoare, tre
buie aduși la realitate. Hotărî
rea adoptată de Uniunea Sovie
tică este de natură să contribuie 
tocmai la aceasta, să ducă la in- 
frînarea amatorilor de aventuri 
militare, să le taie pofta de a se 
juca cu focul. Totodată în Decla
rație se spune: „Guvernul sovie
tic declară solemn că forțele ar
mate ale U.R.S.S. nu vor recurge 
niciodată primele la folosirea ar
melor". Aceste cuvinte sublinia
ză odată mai mult caracterul 
constructiv al hotărîrii luate.

Situația internațională cere po
poarelor iubitoare de pace o vi-

t
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redus la strictul necesar au fost 
luate o serie de măsuri eficiente. 
S-a pus un mare accent pe evi
tarea funcționăriii instalațiilor sub 
sarcina prevăzută, pe reducerea 
consumului de energie electrică și 
de aer comprimat. La consumul de 
energie electrică, în urma aplică
rii unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice, s-a obținut în medie o 
reducere de 6 la sută, la consu
mul de aer comprimat reduce
rea s-a ridicat în unele luni pî- 
nă la peste 20 la sută. Ca mă
sură pentru reducerea consumu
lui de aer comprimat se proce
dează la izolarea completă a re
țelei de aer, în zilele în care nu 
se lucrează, prin închiderea ven- 
tilului principal.

Privind mecanizarea și intro
ducerea tehnicii noi. s-a pus as
cent pe mișcarea de inovații șl 
raționalizări, pe îmbunătățirea 
condițiilor de lucru. In acest an, 
in cadrul preparației au fost ac
ceptate peste 60 propuneri de 
inovații și raționalizări, din ca
re 32 au fost deja aplicate, res
tul fiind admise .
mentare. Printre inovațiile apli
cate se numără : „
la elevatorul de centrifugați", 
„Modificarea cupelor la elevato
rul 10—80 de spălare", „Eleva
tor de colectare automată a pro-

belor de 
semnalizarea centralizată a uti
lajelor de la uscătoria nouă", 
realizate de tehnicianul Florescu 
loan, lăcătușul Matei Vaier, ing. 
Crăiescu Ionel și, respectiv, 
maistrul electrician Csiraky Ște
fan. Ca urmare a aplicării ino
vațiilor și raționalizărilor pe 
primul semestru al anului s-au 
realizat economii ■ antecalculate în 
valoare de peste 88.000 lei, iar 
valoarea lor postcalculată se ri
dică la 210,000 lei.

Consumul de energie electri
că a scăzut, prin folosirea ra
țională a instalațiilor electrice, 
evitarea folosirii lor în gol sau 
sub sarcina nominală; consumul 
actual este mai mic decît cel 
planificat în medie cu 0,015 
kWh/tona de cărbune preparat; 
consumul de aer comprimat a 
fost redus față de cel admis cu 
1,010 -m.c./tona cărbune prepa
rat. De asemenea, la prelucrare, 
aerul comprimat consumat este 
mai mic ca cel prevăzut cu peste 
3,500 m.c./tona de brichete.

Și

LONDRA (Agerpres).
La 1 septembrie feldmareșalul 

englez Montgomery a plecat eu a- 
vîonul în Republica Populară Chi- , 
neză.

înainte de a pătjăsi Londra, 
fiind rugat de corespondenți aă 
comenteze actuala situație interna
țională, lordul Montgomery a a- 
firmat că după părerea lui nu va 
fi război, că Occidentul va trebui 
să recunoască Republica Democra
tă Germană și că toate forțele 
armate care se află pe teritoriile 
altor țări vor trebui să fie retrase.

Greva muncitorilor 
constructori din Grecia

TASS

în în- 
grevă

ATENA (Agerpres). —* 
transmite ;

La 31 august la Atena și 
treaga Grecie se aflau în
26.000 de muncitori constructori. 
Greva a avut o largă amploare 
în capitala Greciei — Atena. In 
dimineața zilei de 31 august, gre
viștii s-au adunat la un miting 
într-o piață a orașului. Guvernul 
Karamanlis, speriat de amploarea 
grevei, a trimis mari forțe poli
țienești împotriva greviștilor. Fă4 
cînd uz de bastoane de cauduc, 
polițiștii au împrăștiat pe munci4 
tori. Mulți muncitori au fost mal
tratați, aproximativ 60 de persoa
ne au fost arestate. ‘

pentru experi-

„Dîrg mecanic

gilență mereu trează. „Militîrwi 
pentru dezarmare generală și to
tală, sub cel mai strict control 
internațional, care să includă și 
lichidarea experiențelor cu airma 
atomică, — arată tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — siriitem datori 
totodată să ținem seama de u- 
neltirile agresive ale cercurilor 
imperialiste și să luăm toate 
măsurile necesare pentru asigu
rarea securității și păcii. Țările 
socialiste privesc drept o înda
torire înaltă întărirea continuă 
a organizației Tratatului de la 
Varșovia și a capacității de a- 
pftrare a marelui lagăr al socia
lismului".

Poporul romîn aprobă și spri
jină întrutotul măsurile îndreptă
țite și pline de răspundere luate 
de Uniunea Sovietică, profundi 
convins că ele slujesc întăririi' 
păcii și securității internaționale. 
Poporul nostru salută cu căldu
ră îraflăcăratul apel pe care gu
vernul sovietic îl adresează po
poarelor și guvernelor din toate 
țările Înmii de a-și înzeci efortu
rile pentru ca ideea dezarmării 
generale și totale să-și găsească 
întruchiparea îrt fapte concrete 
și pentru ca arma nucleară să 
nu mai amenințe niciodată viața 
oamenilor.

In strînsă unire cu celelalte 
țări frățești, țara noastră își va 
aduce și de aici înainte întreaga 
contribuție în lupta pentru men
ținerea și consolidarea păcii, 
pentru destinderea internațională, 
pentru dezvoltarea colaborării ți 
a prieteniei între popoare.

(Din ziarul „Scînteia") !

!
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LUCRURI MARI $1 LUCRURI MICI..

seamă de 
însemnate 
turn me

de extrac- 
cu 
de

Mina Uricsuii este tânără — 
creație a regimului nostru. Pe zi 
ce trece, ea se dezvoltă, își spo
rește capacitatea de producție, li- 
vrînd industriei noastre cantjtăți 
sporite de cărbune cocsificabil .

De la mica galerie de coastă 
„Balomir" pe care se scotea în 
urmă cu 10—12 ani cărbunele de 
sub deal, în prezent minerii uri- 
cănenî au trecut la o exploatare 
modernă, cu puțuri de extracție la 
zi și oarbe, cu abataje frontale do
tate cu haveze, cu crațere, per
foratoare electrice și mașini de în
cărcat — care îi ajută să obțină 
un înalt randament al muncii — 
de multe ori peste 1,400 tone căr
bune pe post.

In cadrul acțiunilor de dezvol
tare a capacității de extracție a 
ruinei, anul acesta mina Uricani 
a fost înzestrată cu o 
obiective industriale 
printre care un puț cu 
talie, o casă de mașină
ție, un circuit de suprafață 
lanț elevator, cuibutor, hală 
reparat vagonete avind șl mașină 
dc curățat, siloz de mare capaci
tate cu toate instalațiile aferente 
pentru încărcat producția direct în 
vagoane.

Toate aceste obiective impor 
tante, executate de către un șan
tier al l.C.M.M. sînt gata. Dar nu 
totul este în starea în care ar tre
bui să fie la acest grup de obiec
tive industriale noi. Astfel o sea
mă de lucruri „mici" nu sînt puse 
la punct și vor produce neplăceri 
la punerea în funcțiune a instala
țiilor. Să le vedem pe tind.

La puțul nou, împingerea vago- 
netelor in colivie este prevăzută 
să se facă din aceeași direcție 
atit la. suprafață cit și în subte
ran Atunci, cum vor putea fi fo
losiți opritorii de vagonete din co
livie ? Deasupra moletelor nu sînt 
construite apărătoare contra ploii, 
zăpezii. Liniile de intrare și ieșire 
a vagonetelor nu sînt așezate în

ax cu coliviile, încât pentru reme
diere trebuie dărîmată o porțiune 
de perete. La colivie nu există ușă 
de circulație intre cele două eta
je (conform indicațiilor N.T.S.) 
iar placa podelei etajului superior 
este nituită. Puntea de susținere a 
coliviei se reazămă pe două șine 
transversale prinse în capete cu 
cite 6 nituri (se asigură oare o 
rezistență suficientă pentru o greu
tate de cca. 10 tone tracțiune cu 
balans și șocuri ?) iar arcul drlig 
al coliviei este fixat pe două tra
verse cu câte 4 șuruburi!

La puț mai trebuie ghidaje noi, 
impingătoarele de vagonete nu au 
sosit încă de la U.R.U.M.P., auto* 
matul lanțului de elevator al cir
cuitului este tot în pivniță; bun
cărul instalației de curățat vago
nete încă nu are crațer de eva
cuare, nici acuma încă nu sra făcut 
ctalonarea basculei de cîntărire a 
vagoanelor și verificarea de către 
organele regionalei C.F.R. a linii
lor montate etc.

Lucruri „mici", probabil pentru 
tovarășii ing. Popescu Ioan — șe
ful serviciului tehnic și Bîrsan 
Traian — mecanicul șef al combi
natului carbonifer, care nu se in
teresează suficient de rezolvarea 
lor. De ce ? Așteaptă oare ca ins
talațiile să fie puse în funcțiune, 
iar apoi remedierile să cadă pe 
capul exploatării ? Cu mai multă 
bunăvoință și interes se poate pu
ne în funcțiune 
terior și silozul 
carea cărbunelui 
să se 
lății noi. Atunci, dc ce atîta tără
gănare ?

Grupul de lucrări industriale de 
la mina tlricani trebuia să fie ter
minat și pus în funcțiune de mult 
— are o întîrziere apreciabilă fa
ță de sarcinile de plan. In mare, 
ele sînt terminate. Dar, mai sînt 
lucruri „mici" care trebuie urgent 
rezolvate J

ȘTEFAN MlHAI

fată aici,

deja circuitul ex* 
pentru ca încăr- 
extras în prezent 

prin aceste insta-



a
BfcHJAPESTA 2 (Agerpres).
In ^dimineața zilei de 2 sep

tembrie, tovarășii Istvan Dobi, 
președintele Consiliului! prezi
dențial al R. P. Ungare, Jânos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P)M.S.U., Ferenc Munnich, pre
ședintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, Antal Apro, Gyula Kâllai,

Kâroly Kiss, membri aUBÎEOului& 
Pc-lrtic al C.C. al P.M.SXJ. și' 
Endre Sik, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare au fă
cut o vizită la reședința din Bu
dapesta a delegației! de partid^ și 
guvernamentale a R. P. Romîne 
conduse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghîu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului’ de Stat al R. P. Romîne.

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

La Bratsk a început umplerea 
noului lac de acumulare

, BtATSK 2 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 1 septembrie constructorii 
hidrocentralei, de la Bratsk din 
Siberia, care va avea o putere 
de 4.500.000 kW, au început um
plerea noului grandios lac de a- 
cumutare — „Marea Bratsk". El 
va avea o lungime de peste 650 
km. și o lățime medie de apro
ximativ 25 km.

• încă pînă nu de mult fundul 
viitoarei mări era acoperit de 
taigă. Constructorii au defrișat 
complet 115.000 ha. de păduri. 
Din zonele care vor fi inundate 
,au fost transferate toate între
prinderile și căile-ferate, locui 
torii a peste 100 de sate s-au 
mutat în locurile noi’.

In noul oraș Bratsk, care se

construiește pe malul viitorului 
lac de acumulare, au fost trans
portate din vechiul oraș toate 
valorile materiale și monumen
tale vechi.

■==*=•
• t

miJitare ale N.AJ.O. 
centrală a Europei

2 (Agerpres).

Manevre 
în zona

PARIS
Agenția France Presse anun

ță că generalul Jacquot, coman
dantul suprem al Forțelor Ar
mate ale N.A.T.O. din zona cen
trală a Europei, a declarat că 
între 12 și 14 septembrie vor a- 
vea loc în zona centrală a Euro
pei manevre ale forțelor terestre 
și aeriene ale N.A.T.O.

O

Declarafia lui F. Castro
HAVANA 2 (Agerpres). — patriotice și revoluționare, 

cum și ostașii devotați constitu
ției au reușit să îndrume mișca
rea îr. apărarea constituției pe O 
cale justă și au obținut primele 
victorii.

In încheiere, Fidel Castro a 
exprimat solidaritatea frățească 
a poporului cuban cu poporul 
Braziliei. „Simpatia noastră, a 
spus el, este de partea poporului 
brazilian".

TASS transmite:
Luînd cuvîntul Ia 31 august 

la posturile de radio și televi
ziune, primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, s-a ocupat de si
tuația din Brazilia. Actuala cri
ză din Brazilia, a spus el, este o 

„consecință a amestecului impe
rialismului american în treburile 
interne ale acestei țări.

Fidel Castro a subliniat că 
Quadros a dus o politică inde
pendentă și suverană, o politică 
de pace și colaborare comercială 
cu toate țările. Dar cum această 
po' tfcă era în contradicție cu 
politica imperialistă a Statelor 
Urtite, a continuat el, S.U.A. 
l-au silit1 pe Quadros să-și dea 
demisia și acum se străduiesc 
din1 răsputeri să contribuie la in
staurarea în țară a unui regim 
reacționar, fascist și antipopu
lar.

Vorbind despre evenimentele 
din Brazilia, Fidel Castro a 
subliniat că forțele democratice,

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

Noi atentate 
ale nltracolonialiștilor

PARIS 2 (Agerpres).
- După cum anunță agenția 

France Presse în noaptea spre 
31 august ultracolonialiștii au 
săvîrșiț la Paris trei atentate cu 
explozive. Exploziile au provo
cat distrugeri considerabile la 
trei imobile. Două persoane au 
fost rănite. La Alger în cursul 
zilei de 31 august au explodat 
șase bombe puse de către tero
riști, membri ai organizației ul- 
tracolonialiste „Organizația ar
mată secretă".

Tot în noaptea spre 1 septem
brie, Ia Montpellier o bombă a 
explodat în fața clădirii unde își 
au sediul federația din departa
mentul Herault a partidului co
munist și redacția săptămînalu- 
lui „Le Travailleur du Langue
doc" — organul acestei federa
ții In urma exploziei au fost 
sparte, geamurile din casele ve
cine.

Potrivit relatărilor apărute în 
presă, bomba a fost pusă de că
tre ultracolonialiști.

Opinia publică democrată 
franceză cere stăruitor ca guver
nul- să ia măsuri hotărîte și să 
pună în frîu pe teroriștii care 
au întrecut orice măsură.

pre-

Ecoul № fernațioRai
Declarației Uniunii Sovietice 

„Avem nevoie de pace 
războiului îi

MOSCOVA 2 (Agerpres).
In orașele și satele din Kare

lia a fost discutată cu căldură 
notărirea C.C. al P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
în legătură cu măsurile pentru 
întărirea, securității Uniunii So- 
vțatice. Lă 31 august a fost pu- 
иМаІя Declarația guvernului 
sWfetfc cu privire la efectuarea 
experiențelor cu arma nucleară. 
„Pace lumii", „Avem nevoie de 
pace, războiului îi spunem nu!
— sub aceste 
pancarte, s-a 
gul tinerilor și 
t’rozavodsk.

Mitinguri și 
loc la 1 septembrie și în unită
țile și subunitățile districtului 
militar din Odesai. La unul din 
aceste mitinguri, sergentul ma
jor Kuzka a declarat: Sînt în 
armată de aproape trei ani. Du-

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

„Hotărîrea nmlui iitittit asia mi rbuns № 
la meii diabolic al івреііаііійіог"

al
A *

Hi

lozinci’, scrise pe 
desfășurat mitin- 
tinerelor din Pe-

adunări au avut

BERLIN 2 (Agerpres).
După cum anunță din Dussel

dorf agenția A.D.N., vorbind la 
postul de radio „Deutsche Frei- 
heitsender-904“ în legătură cu ho
tărîrea guvernului sovietic de a 
efectua experiențe nucleare, pri
mul secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Germania, Max 
Reimann, a declarat : „Hotărîrea 
guvernului sovietic este un răs
puns inevitabil la jocul diabolic 
al imperialiștilor care de mai mulți 
ani participa- la tratative numai 
sub presiunea popoarelor dar res
ping orice. acord pentru a accele
ra și mai mult cursa înarmărilor".

Astfel, a subliniat M. Reimann, 
Uniunea’ Sovietică a barat calea 
ațîțătorilor la război. •

„întreaga omenire iubitoare de

Conferința internațională 
pentru Laos

GENEVA 2 (Agerpres).
Conferința internațională pen

tru Laos își continuă lucrările. 
Pînă .acum au fost examinate 
numeroase probleme privind a- 
cordul care trebuie să fie elabo
rat de către conferință. Printre 
aceste 
cuarea 
ne și 
străin, 
litare, 
rile Comisiei internaționale.

In prezent se discută proble
ma obligațiilor guvernului Lao- 
sului față de Comisia interna
țională și problema drepturilor 
acestei comisii. Participanții la 
conferință au căzut de acord a- 
supra faptului că guvernul Lao- 
sului și principalele grupări po
litice din această țară trebuie să 
sprijine pe toate căile și să a- 
corde ajutor Comisiei interna
ționale în îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin.

In cadrul discutării acestui 
punct s-a constatat însă în con-, 
tinuare tendința încăpățînată a 
puterilor occidentale de a atri
bui Comisiei internaționale atî-

probleme figurează eva- 
din Laos a trupelor străi- 
a personalului militar 
încetarea acțiunilor mi- 

funcțiile și împuternici-

tea drepturi și de a-i crea o si
tuație atît de privilegiată încît, 
după cum s-a exprimat unul din 
participant» la conferință, în a- 
tari condiții nu se va ști cine 
este stăpîn în Laos: guvernul 
său legal, sau Comisia interna
țională.

Delegațiile U.R.S.S., Poloniei, 
R. D. Vietnam, R. P. Chineze 
s-au pronunțat împotriva aces
tor pretenții și au cerut să se 
acorde mai mult respect și mai 
multă încredere guvernului Lao- 
sului, care, fără îndoială, va pu
tea asigura singur securitatea 
și funcționarea normală a Co
misiei internaționale. Conferința 
a acceptat punctul de vedere al 
delegațiilor țărilor socialiste.

Observatorii care urmăresc lu
crările conferinței de la Geneva 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene, remarcă un progres în 
activitatea ei, dar arată în ace
lași timp că conferința ar fi pu
tut aduce mai curînd la îndepli
nire sarcina ce stă în față dacă 
puterile occidentale și în primul 
rînd S.U.A,, n-ar recurge la tac
tica tergiversării lucrărilor ei.

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

încercări de a împiedica organizarea 
tradiționalului Tîrg de la Leiozig

LONDRA 2 (Agerpres).
Guvernele S.U.A., Angliei și 

Franței încearcă să creeze dificul
tăți în organizarea tradiționalului 
Tîrg de la Leipzig. Aceste guverne 
au interzis societății olandeze de 
transporturi aeriene „Klm“ și so
cietății belgiene de transporturi 
aeriene „Sabena" să efectueze 
zboruri la Leipzig prin coridorul

. aerian R.F.G. — Berlinul occi
dental. Cercurile ziaristice din 
Londra comentează ironic această 
măsură, afirmînd că dacă aceste 
societăți n-ar fi transportat oa
meni de afaceri interesați în 
Tîrgul de la Leipzig, ci partici- 
panți la vreo nouă „adunare" pro
vocatoare din Berlinul occidental, 
ele ar fi primit, desigur, permi
siunea de a fblosi acest coridor.

spunem nu !“
pă trecerea în rezervă intențio
nam să urmez un institut de în
vățământ superior. Dar situația 
din momentul de față impune să 
păstrăm arma în mină. Voii sluji 
în armată atît cît va fi nevoie.

împreună cu toți oamenii so
vietici1, măsurile partidului și 
guvernului sovietic în vederea 
întăririi continue a capacității de 
apărare a țării, au fost aprobate 
în unanimitate de ostașii distric
tului militar din Transcaucazia.

Declarația guvernului sovietic, 
a declarat scriitorul Nikolai Gri- 
baciov, nu este un lucru ușor 
pentru noi, dar ea este inevita
bilă și necesară. Dacă vrem ca 
noi să nu îndurăm nenorociri și 
ca întreaga omenire să nu fie 
nefericită, trebuie să folosim 
toate mijloacele pentru trezirea 
la realitate și îmfrînarea agreso
rilor.

pace și mai ales poporul german, 
trebuie să exprime guvernului so
vietic profunda recunoștință pen
tru că el demască ipocrizia nemăr
ginită a imperialiștilor, preparati
vele secrete ale imperialiștilor 
pentru un război atomic și nu do
rește să aștepte pasiv ziua în care 
omenirea va fi împinsă într-un 
război catastrofal" — a spus Rei
mann.

In legătură cu aceste eveni
mente, C.C. al P.C.G. lansează 
populației vest-germane chema
rea : Nu vă împăcați cu faptul 
că pe pămîntul nostru se creează 
baze rachețo-atomice, se efectuea
ză înarmarea atomică care pericli
tează viața populației vestgerma- 
ne. In viitoarele alegeri pentru 
Bundestag alegătorii trebuie să-și 
dea votul numai candidaților care 
prin vorbe și fapte luptă împotri
va revanșismului și pregătirii unui 
război atomic, pentru pace.

I

G. S. Titov a sosit 
în R.D. Germana

BERLIN (Agerpres1) — TASS 
transmite :

Ziua de 1 septembrie a fost o 
Zi mare, plină de bucurie pentru 
oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană. Răspunzînd in
vitației lui Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. și 
președinte al Consiliul^ de Stat al 
R.D. Germane, la Berlin a sosit 
eroul cosmonaut maiorul Gher
man Stepanovici Titov.

De dimineață pe străzile capi
talei R.D. Germane a dominat o 
animație de sărbătoare.

Pe aeroportul Schonefeld s-au 
adunat conducători de partid și 
de stat din R.D. Germană, nu
meroase delegații din partea în- 
terprinderilor, instituțiilor și ins
titutelor de învățământ din capi
tală. Sini de asemenea prezenți 
ambasadorul Uniunii Sovietice M. 
G. Pervuhin, mareșalul U- 
niunii Sovietice 1. S. Konev, co
mandantul forțelor sovietice duf
R. D. Germană, lucrători ai instuL 
tuțiilor sovietice și membri ai fa
miliilor lor, reprezentanți ai Arma
tei Sovietice.

Oră 17,25. Avionul aterizează. 
Oaspetele mult așteptat co
bora pe pămintul german. 
W. Ulbricht îl salută prietenește 
pe erou, strînge mina Tamarei 
Vasilievna, soția lui G. S. Titov. 
Orchestra execută imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și R.D. Germane, G.
S. Titov este înconjurat de pio
nieri care îi oferă buchete de 
flori.

W. Ulbricht adresează cuvinte 
de salut lui G. S. Titov.

G. S. Titov se apropie de mi
crofon. El aduce profunde mul
țumiri C.C. al P.S.U.G., guvernu
lui R. D. Germane și tuturor oa- 
menilor jypffcii din, republică pen
tru invitația de a vizită primul 
stat german al muncitorilor și ță
ranilor.

Pe tot parcursul de la aeroport 
pînă în centrul Berlinului cosrn? 
nautul sovietic a fost salutat '■ ~~ 
multă căldură de sute de mii di 
lecuiton ai capitalei R.D, Cu
mane.

Poziția S.U.A. este dezaprobată
LONDRA 2 (Agerpres).
Organizația „Pichete zilnice în 

folosul păcii", care grupează pes
te 2.000 de persoane de diferite 
convingeri politice 
religioase 
împotriva 
occidentale, a dat publicității la 
1 septembrie o declarație în le
gătură cu hotărîrea Uniunii So
vietice de a efectua explozii ex
perimentale cu arma nucleară.

Organizația „Pichete zilnice 
în folosul păcii" subliniază că 
această hotărîre silită a U.R.S.S. 
de a efectâa experiențe nucleare 
ar trebui să îndemne pe toți oa
menii iubitori de pace din Occi
dent, mai ales din Anglia, să-și 
dubleze eforturile pentru a 
curma înarmarea nucleară a cri
minalilor de război naziști din

și credințe 
și duce o campanie 
înarmării Germaniei

Germania occidentală și politica 
agresivă a N.A.T.O., care au 
constrîns U.R.S.S. să adopte a- 
ceaștă hotărîre serioasă. „Deza
probăm fățărnicia presei noastre 
și a conducătorilor occidentali, 
se spune în declarație, care nu 
au protestat nici împotriva expe
riențelor atomice efectuate de 
Franța, nici împotriva repetate
lor amenințări ale administra
ției Kennedy de a relua expe
riențele cu bomba cu hidrogen, 
care au sprijinit provocările 'ță
rilor occidentale la Berlin, iar 
acum își exprimă indignarea în 
legătură cu hotărîrea Uniunii 
Soveitice, care a constituit un 
rezultat inevitabil al acestei po
litici și al tacticii obstrucționiste 
la care recurg puterile occiden
tale la conferința de la Geneva".

I

PROGRAM DE RADIO
4 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Tinerețea ne e dragă,,, 10,08 Mu
zică populară romînească, 11,03 
Concert de muzică din opere, 
12,15 Din schițele tînărului scrii
tor Nicolae Velea, 13,05 Muzică 
populară romînească, 14,00 Că
lătorie muzicală. Program de 
muzică ușoară, 15,30 Concert de 
muzică din operete, 16,15 Meda
lion literar : George Bacovia (80 
de ani de la nașterea poetului), 
17,30 Vreau să știu, 18,00 Din 
creația compozitorului Gherase 
Dendrino, 18,30 Program muzi
cal pentru fruntași în producție

din industrie și agricultură, 
19,00 Almanah științific, 20,30 
Muzică ușoară, 21,35 Muzică 
populară romînească. PROGRA
MUL II. 12,15 Din comoara fol
clorului nostru, 13,20 Concert 
de prînz, 14,30 Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri, 
15,00 Cîntăreți romîni de operă, 
15,35 Muzică ușoară, 16,30 Vor
bește Moscova! 17,35 Muzică
populară din Banat, 18,05 Mu
zică din opereta „Liliacul** de 
Johann Strauss, 19,40 Muzică 
populară din țările Americii La
tine, 20,00 Muzică ușoară, 20,40 
Muzică de estradă, 21,30 Lecturi 
la cererea ascultătorilor.
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