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Citiți în pagina iV-a :
• Lucrările Congresului sindicatului metalurgistilor din

R. F.G.
• Demonstrație de protest împotriva planurilor agresive ale

S. U.A. față de Cuba.
• Guvernul Laosului a hotă rit să stabilească relații diplo

matice cu R. P. Chineză și R. D. Vietnam.
• Ordinul ministrului apărării al U.R.S.S.

Urgentarea lucrărilor principale 
sarcină actuală a șantierelor

a- 
cu 
Ia
de

In perioada care a trecut din 
acest an, constructorii de pe 
șantierele Văii Jiului au obți
nut multe realizări în activi
tatea lor. Au fost terminate 
și predate pînă acum 312 
partamente noi, o școală 
16 săli de clasă, clădirea 
boratorului de la Institutul
mine din Petroșani, s-au exe
cutat zeci de mii de metri pă- 
trati de tencuieli exterioare la 
Lupeni, Vulcan 
si Petroșanii, 
electrice, reca! Pe feme de const riRcfii 
nalizări etc. In — 
același timp

|^s-a Început construcția a 30 
de ’ ' '
Pi

pacitate, alimentării cu 
Jieț-Petroșani 
nea obiective însemnate.

Pe toate șantierele, zeci de 
brigăzi de muncitori construc
tori lucrează cu avint pentru 
realizarea sarcinilor de plan, 
neprecupețindu-și eforturile șî 
timpul de lucru pentru a ridi
ca obiectivele respective Ir 
termenele stabilite. In această 
bătălie, brigăzile zidarilor Mo 
ga loan, Roșu Dumitru. Că- 
pitanu Gheorghe. Ghebedi io- 
slf, Sandu Tudor, Negrulescu 
Ilie. Popescu Teodor, Sudică 
Gh„ ale dulgherilor Grener 
Matei, Kiș Alexandru, Coteț 
Matei, fierar-betoniștilor Os- 
vald loan. Alexandru I., zu- 
gjEmlor Andreevici Alexandru. 
Jenei Dionisie, Corobae Con
stantin 
devenit 
harnice, 
nă calitate.

Avîntul în muncă al 
wnilor este însă frînat de unele 
"lipsuri în organizarea șantie

relor. In prezent, din vina con 
ducerii trustului de construc
ții, pe șantiere se resimte lip 
sa unor materiale principale 
pentru activitatea zilnică. Ast
fel, de peste o lună de zile, 
mai precis de la începutul lui

le J»i blocuri care se
inoă în acest an. 

:(Jmrale termice de mare

vor 
a 3 
ca- 

apă
și alte aseme-

și multor altora 
cunoscute ca 
care dau lucru

au 
brigăzi 
de bu-

oame-

august, șantierele duc lipsă de 
ciment (se mai împrumută de 
la Corolești, dar pînă clnd ?) ’ 
Lipsește varul — care se fa
brică în regiune. Or. fără ci
ment și var cum poți să faci 
mortare, să zidești, să tencu- j 
iești ? La șantierul Livezeni I 
lipsește praful hidrofot». neee- [ 
sar în lucrările de izolație a j 
acoperișurilor, apoi fîșii de j 
beton de diferite tipuri șl alte 

materiale.
Conducerile 

șantierelor de 
construcții ne- i 
glijează și ele o 

seamă de lucrări principale. 
Astfel, construcția canalului 
colector principal (ovoid) de 
la Livezeni înaintează foarte 
încet, asfaltarea străzilor in
terioare deabea a început, 
construcția centralelor terml 
ce de la Lupeni șl Petroșani 
este rămasă în urmă, iar lu 
crările pentru canalele de dis 
ranță. prin care vin conduc
tele de apă caldă, rețeaua de 
alimentare cu apă potabilă și 
energie electrică a noilor blo 
euri încă nu au fost începute 

Acoperirea blocurilor, eon 
strucția centralei» si a rețe 
lelor termice, de alimentare 
eu apă, electricitate, termina
rea canalizărilor șl a străEi- 
lor. trotuarelor etc. sint Iu 
crări prlnelpale de primă ur
gență pe flecare șantier. Ne
cesitatea executării lor cu pre
cădere este Impusă construc
torilor și de apropierea ano
timpului nefavorabil pentru 
lucrările exterioare. Asigurind 
Insă blocurilor căldură, lumi
nă. apă, căi de comunicații, 
brigăzile de constructori vor 
putea lucra în condiții opti
me, pentru terminarea finisa
jelor prevăzute. Deci, pe șan
tiere se cere dată toată aten
ția lucrărilor principale, căci 
de terminarea lor depinde în
deplinirea planului de predare 
a noilor blocuri pentru 
neri !

La Hunedoara A intrat în funcțiune f 
furnalul de 1000 m.c. :♦ ♦

Intr-o telegramă adresată tovarășului Gheorghe Gheorghiu- • 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de» 
Stat, de către conducerea întreprinderii de construcții siderur-î 
gice Hunedoara, comitetul de partid, comitetul U.T.M. și co- X 
mi te tul sindical se spune : X

însuflețiți de Directivele celui de-al ni-lea Congres al* 
P.M.R., constructorii hunedoreni. împreună cu proiectanțil. aju-X 
tați de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni, in frunte X 
cu comuniștii uzinelor furnizoare, au realizat in ziua de 5 sep-» mco _ _!1- a t—a- j- a.____ A________V—V *

♦ 
♦

Colectivul de muncitori, ingineri si tehnicieni al Intreprin- X♦ • 
continuare în telegramă — se angajează să realizeze și cele- ♦ 
lalte obiective din planul de stat pe anul 1962 în termen și ♦

♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

tem brie 1962 — cu 25 de zile înainte de termen 
de 1.000 m. c.

furnalul

dorii de construcții siderurgice din Hunedoara — se arată in

înainte de termen, contribuind astfel la dezvoltarea bazei teh- 
nicc-materiale a socialismului in patria noastră.

O

DRUM SPRE FERICIRE
oă 
de

și 
pri

— Eram mulți copii la 
rinți. începu Cecilia să-și 
pene firul copilărieL Ca 
alti copii de vîrsta mea, 
mii ani i-am trăit în lipsuri
si sărăcie, îndurind multe ne
cazuri. Nu aveam posi
bilități pentru un trai mai 
bun ia care visam. Frații mei 
mai mari au plecat de acasă 
să lucreze pe pămîntul unui 
boier din apropierea Oltețu- 
lui. După ’44 insă viata noas
tră s-a schimbat. Povara ta
tălui s-a mai ușurat. Trei frați 
ai mei au primit bursă la școa
lă. iar eu am intrat ințr-r 
școală profesională.

Doream să ajung bobinator 
re. Și dorința mi-am împli
nit-o. Am fost apoi reparti
zată să lucrez în Valea Jiulu: 
ia atelierul de bobinaj din 
Vulcan. Nu mică mi-a fost 
bucuria. Aici mi-am îndrăgit 
si mai mult meseria aleasă 
Comunistul Olaru Teodor ’m-a 
primit cu bucurie dar și cu 
o oarecare neîncredere la în
ceput, poate și din pricina ca 
statura mea era încă de copil
- povestea Cecilia Safta
Dar oamenii cresc, se ma

turizează. Șl Cecilia a cres
cut. Din zi în zi ea bobina toi 
mal bine. După puțin timp a 
fost primită in rindurile or
ganizației U.T.M. La adunarea 
generală, utemiști mal vechi 
ca Simedrea Constantin. Go- 
voreanu Elena șl alții au spus 
despre Cecilia numai cuvinte

L

Brigada condusă de Roman Fetru lucrează la sectorul I al minei Aninoasa intr-un 
a depășit randamentul planificat pe cap de om cuabataj cameră. In luna august a. c. ea 

o o tonă de cărbune.
'( Iată o parte din membrii brigăzii,
2 de“ posibilitățile sporirii randamentelor

surprinși de fotoreporter, discutînd la „iarbă ver- 
planificate și pe luna septembrie.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

dar *

♦

Cronicarul Diljei :
Cu doi ani în urmă, la redac

ție a venit un om trecut de mult 
de pragul tinereții.

— Mă cheamă Ban Ambrozie 
— s-a prezentat el. Apoi a a~ 
dăugat. Sint pensionar
viața mea este legată de tot ce J 
înseamnă minerit, așezare mine- ♦ 
rească, cărbune. Da, deși am im- ♦ 
plinit 70 de ani, tind văd atîtea » 
noi înfăptuiri ale omului liber J 
stăpin pe soarta sa, inima îmi ♦ 
tresaltă tinerește, iar mâna mi se ♦ 
așterne pe scris. Și ceea ce nu • 
pot comunica prin viu grai a-și J 
vrea să fac cunoscut prin inter- * 
mediul scrisului. Voi putea oare ♦ 
să devin corespondent voluntar, • 
să fiu o verigă din lanțul care J 
leagă ziarul cu oamenii muncii ? ♦

Tovarășul Ban a fost îndemnat J
♦ 
♦ 
♦ 
♦

să scrie, iar scrisorile lui n-au 
intirziat să sosească. Intîi a tri
mis cite două corespondențe pe 
lună, apoi mai multe, iar de 
aproape un an tovarășul Ban 
Ambrozie informează ziarul asu
pra fiecărui eveniment din viața 
nouă a Diljei.

Deși Dîlja este cea mai mică 
așezare minerească din Valea 
Jiului, in trecut condamnată la 
pietre de către stăpîmtorii de a~ 
tunci ai minelor, Bau baci, cum 
ți spun cunoscuții, are ce scrie 
ziarului. El a scris despre 
meni și faptele lor, despre en
tuziasmul cu care dîljenii parti
cipă la acțiunile gospodărești, 
despre activitatea căminului cul~ 

tesasVS. inițiativă a antrenat ♦ tural- scrisorile lui, cronica- 
întreg tineretul secției, . dîndj 
rezultate foarte bune. J

De curind Cecilia Safta s-a» 
căsătorit cu tînărul muncitor X 
Coșuță Petre. X

Azi Cecilia învață In a-J 
ceeași clasă cu soțul său. Sint» 
colegi. •

Viața lor a devenit fericită X
R. NICOLAE î 
corespondent •

----------    »■> S;

de laudă. La prima aiegere a 
organizației, a fost aleasă loc 
țiltor de secretar, după aceea ♦ 
secretar. Iar apoi in comitetul ♦ 
U.T.M. al uzinei din care face• 
parte și azi. Cecilia Insă n-aj 
neglijat învățătura. In 1958 ia» 
recomandarea tovarășilor ei de* 
muncă s-a înscris la Școala 2 
medie serală din Vulcan. a J 
cum este elevă In clasa XI • 

Apreclindu-1 activitatea, co î 
muniștii au primit-o de cu-J 
rind în rindurile membrilor dej 
partid.

Tot Cecilia este inlțiatoarea * 
întrecerii între bobinatori cu X 
obiectivul: „la 100 motoare ♦ 
bobinate nîcî unul rebutat" ♦

oa~

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦

. *rul Diljei aduce mulțumiri parti- ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

dului pentru demnitatea la care 
l-a ridicat, pentru părinteasca 
grijă ce o poartă oamenilor mun
cii și-și exprimă recunoștința 
fierbinte pentru viața nouă a 
dîljenilor.

MARGARETA MICA

Problemele de bază ale producției — 
Ir discuția consfătuirilor de producție

în-

In sectorul IV de la mina Ani- 
noasa s-a statornicit obiceiul ca 
la sfîrșitul fiecărei luni să se țină 
consfătuiri de producție. In aceste 
consfătuiri se analizează rezulta
tele lunii curente, se fac propuneri 
de îmbunătățire a activități; de 
producție pe luna următoare.

Conducerea sectorului și comi
tetul de secție sindicală sub
drumarea organizației de partid au 
ales de fiecare dată ca temă 
discuții problemele de bază 
producției : îndeplinirea ritmică a 
planului, calitatea cărbunelui și 
modul de aprovizionare a locuri
lor de muncă. Legat de aceste 
probleme s-au făcut propuneri în 
consfătuiri a căror aplicare a con
tribuit în mare măsură la îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
producție. In urma unei propu
neri făcute de maistrul miner Bîr- 
zău Gheorghe s-a trecut al ex 
gloatarea concomitentă a abata
jului cameră nr. 8 și a abatajului 
în figuri din stratul 4. Acest lu
cru a făcut să crească simțitor pro. 
ductivitatea muncii. La propunerea 
făcută de inginerul Ghidei Petru 
în abatajele nr. 2 și .7 și la locul 
de muncă al brigăzii lui Pistol 
Gheorghe s-a trecut la armarea 
cu stâlpi metalici telescopici. Tot 
ca urmare a propunerilor făcute 
în consfătuirile de producție s-au 
luat măsuri pentru o mai bună 
funcționare a utilajelor din 
tor, pentru remedierea în cel 
scurt timp a defecțiunilor 
în munca părții mecanice.

De asemenea. Ia cererea

de 
ale

sec- 
mai 

ivite

mai

multor mineri din sector s-a in
trodus și se folosește cu succes 
perforajul cu perforatoare pneu
matice rotative. Propuneri însem
nate s-au făcut și pentru organiza
rea mai bună a muncii. Șeful de 
brigadă Steț Petru, de pildă, a 
propus dotarea cu scocuri de cra- 
țer și lanț de rezervă a locurilor 
de muncă . pentru ca lungirea 
transportoarelor să se facă fără 
pierdere de timp. La propunerea 
minerului Huteu Vasile a fost a- 
menajată galeria transversală nr. 
5 de la orizontul 7 îmbunătățin- 
du-se astfel transportul 
tajul nr. 5,.

Viu dezbătută a fost 
blema calității. In luna 
sectorul a fost penalizat 
depășirea procentului admis de ce
nușă cu 700 tone de cărbune, rapt 
ce a dat de gîndit întregului co
lectiv. Problema calității a fost 
discutată în mai multe rînduri 
în consfătuirile de producție ceea 
ce a contribuit la intensificarea 
acțiunii pentru alegerea șistului 
vizibil și folosirea metodelor de 
separare a sterilului de cărbune, 
Și astfel lună de lună, sectorul a 
înregistrat tot mai puține penali
zări pentru calitatea necorespun
zătoare a producției.

Aplicarea propunerilor făcute 
măsurile luate, au contribuit, ală
turi de eforturile minerilor, la în
deplinirea și depășirea sarcinilot 
de plan și a angajamentelor. Efi- 

ȘT. EKART

în aba-

și pro- 
ianuarie 

pentru

(Continuare în pag. 3-a)
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liber în mod plăcut, 
blocurile svelte, în- 
cu ronduri de flori, 
minerilor din Url-

In .Valea Jiului, alături de 
blocurile cu apartamente con
fortabile, s-au construit nu 
meroase așezăminte culturale, 
c-luburi, cămine culturale, săli 
de cultură, care pun la dispo
ziția tuturor celor ce muncesc 
rauite posibilități de a petre
ce timpul

Printre 
conjurate 
ta orașul
câni se ridică clădirea clubu
lui muncitoresc. In cadrul a- 
cestui club există o brigadă 
artistică formată din amatori, 
un cerc de croitorie și altul de 
radiotelegrafiști.

Deși brigada artistică nu 
are instructor, datorită acti
vității neobosite și entuziaste 
a amatorilor, ea prezintă pro
grame bune, apreciate de oa 
menii muncii din Uricani. Din 
păcate însă, consiliul de con
ducere al clubului. în frunte 
cu directorul, nu se achită în
totdeauna de îndatoririle ce il 
revin, uitind că activitatea 
culturală este multiplă', avînd 
drept 
nentă 
lucru 
bului
brigada artistică. Dar nici a- 
ceasta nu-i sprijinită sufi
cient.

Minerii fruntași, evidențlați 
în programele artistice pe ca
re le dă brigada, o compară 
pe aceasta cu o floare. Și pe 
drept cuvint. O fi însă briga
da artistică o floare, dar cu 
o floare nu se face primăva 
ră. Nu este suficient ca numai 
brigada artistică să sprijine 
producția. In sprijinul produc
ției trebuie să vină toate 
loacele de care dispune 
bul. Dar pentru aceasta 
nevoie de preocuparea
în măsură s-o facă. Ori a- 
ceastă preocupare lipsește la 
Uricani. Aceasta este conclu
zia la care s-a ajuns la o re
centă analiză a activității cul
turale desfășurate în cadrul 
clubului din Uricani.

In ultimul timp activitatea 
culturală de Ia Uricani a În
cetat aproape complet odată 
cu plecarea directorului clu
bului în concediu.

Biblioteca clubului dispune 
de cîteva mii de volume și 
este vizitată zilnic de mulți 
cititori tineri și vîrstnici, dor-

scop sprijinirea perma- 
a producției, singurul 

cu care conducerea du
se poate mîndri este

mlj- 
clu- 
este 

celor

nici să cunoască tainele as 
cunse între filele cărților. Dar 
nu întotdeauna bibliotecara 
Capră Georgeta poate fi gă 
sită. Bibliotecara are pro 
gram de lucru afișat pe ușă 
dar nu șl-1 respectă făcîndu-i 
pe cei ce vin să împrumute 
cărți să aștepte. Cercul de ci 
tit care exista înainte pe Un 
gă bibliotecă si-a Încetat și el 
activitatea.

La club ar trebui să existe 
un program de activitate. Dar 
acest program nu există. La 
alte cluburi se organizează 
conferințe, consfătuiri, se țin 
referate pe teme de produc
ție, se organizează zilnic cite 
o acțiune. La clubul din Uri
cani există posibilități pentru 
a desfășura o activitate rod
nică dar datorită lipsei de în
drumare din partea comitetu
lui de partid al minei Uricani 
șl a comitetului sindicatului 
nu se face nimic.

De mai multe ori tovarășul 
Vîjdea Gavrllă, un bun pictor 
amator, 
rectorul 
un cerc 
nici un

— Nu
invariabil răspunsul tovarășu
lui Bota Liviu, directorul clu
bului. Realitatea este însă alta. 
Fonduri au existat dar nu au 
fost folosite în mod raționai

Așa de exemplu, s-au cum
părat din fondurile existente 
12 viori 
cheltuită 
de bani, 
gindit că 
bulul nu 
viori. Dacă s-ar fi cumpărat 
mai puține ar fi ajuns bani șl 
pentru cercul de pictură

Este bine că în cadrul clu
bului s-au înființat cercul de 
croitorie și eercul de radiote- 
legrafiști amatori. Dar este de 
neînțeles motivul pentru care 
ambele cercuri au fost înghe
suite intr-o singură încăpere 
mică, deși spațiu există sufi
cient, deoarece în unele ca
mere sînt 'depozitate scaune, 
care ar putea foarte bine să 
fie depozitate In altă parte.

Acestea sînt doar cîteva din 
aspectele care zugrăvesc lip
sa de preocupare față de pro
blemele clubului atît din par
tea consiliului de conducere 
cît șl din partea directorului.

r

FILMUL SĂPTĂMÎN1I

„715 cere aterizareaa

a stăruit pe lingă dî- 
clubului să înființeze 
de pictură. Dar fără 
rezultat.
avem fonduri, suna

pentru care a fost 
o însemnată sumă 
Dar nimeni nu s-a 
pentru orchestra clu- 
sînt necesare atitea

Dacă consiliul de conducere 
al clubului ar reflecta cu toa
tă seriozitatea la lipsurile e- 
xistente în activitatea Iul, 
multe s-ar putea Îndrepta, 
ta această direcție, un cuvînt 
de spus 11 au comitetul de 
partid și comitetul sindicatu
lui de ia exploatarea minieră 
Uricani care vor trebui să con
troleze mai îndeaproape felul 
cum conducerea clubului se 
achită de sarcinile pe care le 
are, să o îndrume spre cele 
mai actuale probleme ale pro 
ducției, iar dacă e cazul să ia 
si măsurile corespunzătoare.

V. STRAUȚ

Incepînd de ieri, 8 septem
brie, pe ecranul cinematogra
fului „7 Noiembrie** din Pe
troșani, rulează filmul „713 
cere aterizarea**, o producție 
a studioului „Lenfilm**.

Realizat pe baza unei intlm- 
plări adevărate, filmul redă 
eforturile depuse de echipajul 
avionului 713 pentru a se sal
va din dramatica situație în 
care se afla : Întregul echipaj 
căzuse pradă unui somn pro
fund, în urma puternicului 
narcotic ce-i fusese adminis
trat pe aeroport ta scopul de 
a nimici o delegație comunis
tă ce urma să călătorească cu 
acest avion.

Filmul demască, de aseme
nea, persecutarea luptătorilor 
antifasciști ta țările capita
liste, îndemnînd win aceasta 
la vigilență împotriva acelora 
care amenință din nou pacea 
în lume.

Regizorul filmului Grigori 
Nikulin a redat ta imagini

In aceste zile, unitățile de li
brării sînt cele mai solicitate. Cei 
mai mulți vizitatori sînt elevi care 
se pregătesc intens pentru deschi-

derea noului an școlar.
IN CLIȘEU : Un aspect obiș

nuit în aceste, zile la librăria din 
Aninoasa.

-------—..............
• *•'

J U C Ă M
Clubul minerilor din Lupeni. 

Pretutindeni te întîmpină ve
selia, voia bună, tinerețea. Nu
mărul mare de prieteni ai clu
bului se bucură din plin de 
acțiunile care se organizează 
aici, de nenumăratele jocuri 
distractive care le stau la dis
poziție. Unii joacă tenis de 
masă, alții biliard. Cei mai 
mulți însă joacă șah. Sportul 
mintii este foarte Îndrăgit și 
apreciat de prietenii clubului 
din Lupeni.

Concurs de creație folclorică nouă
De asemenea, melodia să fie 

originală, expresivă, optimistă, po
trivit conținutului de idei al poe
ziei și să nu semene cu melodii 
care se cîntă cu alte texte, cu me
lodii auzite la radio, pe plăci sau 
la stațiile de radioficare. Nu st* 
pot prezenta melodii fără text.

La concurs pot participa crea
tori populari, oameni ai muncii dt* 
la orașe și sate precum și culegă
tori de folclor.

De asemenea, vor fi achiziție» - 
nate cele mai frumoase creații 
folclorice noi (melodie și text) 
prezentate de către culegătorii de 

regiuni ale

In cinstea colectivizării agricul
turii și a celei de a XV-a aniver
sări a Republicii Populare Romî- 
ne. Direcția Muzicală a Radiote- 
leviziunii, în colaborare cu Casa 
Centrală a Creației Populare, or
ganizează un concurs de creație 
folclorică nouă.

Concursul are ca scop promo 
varea cântecului popular nou ins
pirat din realizările oamenilor 
muncii de la orașe și sate, obți-. 
nute în opera de desăvârșire a 
construirii socialismului în patria 
noastră.

In concurs se pot prezenta cin 
tece despre partid, despre patrie, 
despre pace, despre marile cons
trucții ale patriei, despre orașele 
noi, cîntece de muncă, cîntece ins
pirate din viața nouă a satului 
despre bătălia pentru recolte bo
gate, despre muncile agricole 
tarat, semănat, secerat) etc...

Poeziile, păstrînd bogăția In 
conținut și imagini și frumusețea 
versului popular, trebuie să se ri 
dice la valoarea celor mai fru
moase creații populare, respectînd 
stilul specific muzicii populare a 
regiunii de unde este creatorul 
poeziei și melodiei.

diferitefolclor din 
patriei.

Nu pot 
compozitori și poeți 
soliști profesioniști 
populară.

Pentru cele mai valoroase crea
ții se vor acorda premii în bani 
și mențiuni.

In afara premiilor și mențiuni
lor, cântecele valoroase vor fi a- 
chiziționatc și difuzate la radio.

Poeziile și melodiile vor fi tri
mite posturilor de radio regionale 
sau centrale de care aparțin re
giunile respective. Pentru concu-

participa la concurs 
profesioniști, 
de muzică

renții din regiunea noastră poe
ziile ti melodiile create vor fi 
trimise în scris postului regional 
de radio Timișoara pină ia data 
de 31 octombrie a.c. purtînd in
dicațiile : Titlul lucrării, textul 
poeziei, melodia, numele și pro
numele creatorului, vîrsta, ocu
pația, adresa exactă precum și 
recomandarea organelor culturale 
locale.

Cei care ou au posibilitatea de 
a scrie melodiile create, vor tel - 
mite numai poeziile, urmînd a ti 
chemați pentru înregistrarea me
lodiilor de către studiourile regio
nale șj centrale.

Un juriu format din muziâeni, 
poeți, folcloriști, vor selecționa 
lucrările prezentate în concurs, iat 
rezultatele lui vor fi date publi
cității pînă la 30 decembrie 1962.

In Valea Jiului sînt mulți ti
neri talentați care pot participă 
la acest concurs. Este necesar însă 
ca aceștia să fie sprijiniți și în - 
drumați de către comitetele de 
partid și în primul rînd de către 
conducerile cluburilor din locali
tăți pentru ca să participe la con
curs.

simple, plastice, convingătoa
re, lupta pentru o viață rr 5 
bună pe care o duc cei mai 
buni fii 
muniștii
sînt expuși pentru cauza idei
lor lor. El demască totodată 
uneltirile și mijloacele mir șa - 
ve pe care le pun în aplicare 
cercurile capitaliste pentru a 
extermina pe luptătorii co
muniști.

Prin acțiunea sa antrenan
tă, cu momentele 
prin care trec < 
pasagerii avionului 
captivează 
lui de la 
sftrșit.

care o duc cei mai 
ai poporului — co
și pericolele la care

atenția 
început

=Q—

dramatice 
echipajul și 

713. filmul 
spectatoru- 
șl pină la

Seară distractivă 
pentru tiaeret

O clădire mare, frumoasă, im
punătoare. Așa arată clubul «ti
nerilor din Petrila. Aici își petrec 
minerii după orele de șut o ba» 
parte din timpul lor lit°'

Acțiunile organizate duh
sînt atractive, instructiv-^'votive 
la ele luând parte an mare num.' 
de oameni ai muncii din Petrii-,

Sîmbăta și dumineca aid se or
ganizează cu regularitate sen li 
teta re, simpozioane. concurs^'
ghicitoare, seri de odihnă penet, 
fruntașii în producție și familiile 
lor. seri distractive pentru tinere' 
și altele, care sînt apreciate 
prietenii clubului.

Astă seară de exemplu, 
bul minerilor din Petrila, 
ganizează o seară distractivă 
tineret care va cuprinde
altele, jocuri distractive, concucsuri 
și un scurt program de tauzicJ 
ușoară prezentat de artiștii Mna- 
tori ai clubului.

dr

du-
or-

Ia 
se 
peotr. 

priotrr

că și ești între- 
un șah ?
amabil: jucăm, 

Cele 10 mese de

Nici n-apuci să intri bine în 
sala de șah 
bat: Jucăm

Răspunzi 
dar unde ?
șah sînt toate ocupate.

— Hai la masa de colo unde 
joacă Ludinaș baci, cred că 
s-a săturat de cînd joacă fără 
Întrerupere. Dar ți-ai găsit. 
Pe Ludinaș baci nu-1 mai sa
tură jocul de șah. încărunțit 
sub povara celor .71 de ani, 
Ludinaș baci este gata orieind 
să facă o partidă cu oricare 
dintre tineri. Acum s-a angre
nat într-o părtidă pasionantă. 
Atent, calm, își verifică mai 
Intii poziția, apoi face muta
rea.

— Ăl cam pierdut-o pe asta 
Ludinaș baci, intervine un tî- 
năr.

— Nu-i bai. Partida urmă
toare a s-o cîștig. Că de...

---------------©

așa-i la jocul de șah. Ciștfgl. 
cîștigi dar... mai și pierzi.

Și s-a ținut de cuvint. Par
tida următoare a clștigat-o. 
Acum era mai vesel. Privea 
satisfăcut.

— Ehei nepoților, spune b 
trînul. Cînd eram eu ca voi nu 
știam ce-i șahul. D-aia nu mă 
mai satur de el. De. tinerețea 
mea a fost lipsită 
nea bucurii.

Zilnic 
lor din 
acțiuni, 
hui are
Aplecați asupra meselor, față 
in față — tineri și vîrstnici 
vin aici să-și petreacă timpul 
liber, să-și destindă gîndirea 
și memoria. Și printre el Lu
dinaș baci, cum îi spun băie
ții, e prezent

de aseme-

muncitori - 
loc diferite

CE SĂ CITIM

Nuvelele de față au 
din cele patru volume pe care 
le-am publicat după război : Pre
mieră (1952), Oameni și jivine 
(1956), Oglinda (1957) și Nunta 
Ilonei (1960). Ele au fost alese 
in așa chip, 
cele mai de 
care a izbutit 
torul — din 
a evenimentelor din țara noastră 
— reflectată în conștiința oame
nilor. Au vrut să surprindă, a- 
tunci cînd au fost scrise, o etapă 
din dezvoltarea fenomenului 
cial, un pas înainte făcut de 
ceasta conștiință în drumul 
spre desăvârșire. E vorba în 
nele dintre ele de oameni care se 
trezesc, luptă și biruie, în ei și 
în iurui lor. și racilele treoMXului,

la clubul 
Lupeni, au 
Dintre toate insă șa- 
cei mai multi prieteni.

întotdeauna.

D. CHIONKA

P E 2 i 
Nuvele

fost culese

incit să oglindească 
seamă momente pe 
să le cuprindă au- 

desfășurarea politică

so- 
a- 

său 
u-

alese
iar în 
stau în 
lăturați 
ciocnirea între nou și vechi, în di
ferite etape, incepînd cu primele 
de după 23 August și merg)nd 
pină la momente apropiate ca a- 
cela din „Când au crescut apele“.

Am căutat să prind în ele chi
puri de muncitori, de țărani, de 
intelectuali, dar și de burghezi și 
de ciocoi. Cum volumele din care 
le-am cules sînt toate epuizate, ci
titorul își va spune părerea dacă 
am făcut bine sau rău, a!es»"-d, 
îndepărtând și reeditînd ce mi a 
părut că merită să mai fie încă 
citit.

altele despre oameni care 
calea vieții noi și sînt în
de puterea ei. E vorba de

LUCIA DEMETRIUS
G.Cuviat înainte'* la volum).



NOTA

Record de... nepăsare
De te oprești în fața gazetei 

de perete a colectivului sportiv de 
la preparația Petrila, cu mirare ci
tești despre un concurs de schi. 
„In zilele de 4, 8, 9, 10 februa
rie 1962 a avut loc un frumos 
concurs de schi, organizat de sec
ția de schi a colectivului sportiv 
de ia preparație pe pirtiile din 
împrejurimile orașului... Publicul 
a aplaudat pe învingătorii' etc. 
etc.

Articolul e semnat de tovarășul 
Lupa Ladislau și poartă data de 
73 februarie 1962 ! E atît de ac
tual schiul la preparația Petrila ? 
Nu s-au mai organizat din fe
bruarie pinâ acum nici un fel de 
întreceri sportive bunăoară de vo
lei, fotbal, atletism sau alte com
petiții despre care să se scrie Lt 
tazetă ?

Un concurs de schi, oricît de 
mare importanță ar fi avut iarna, 
nu este necesar să se amintească 
despre el la gazetă chiar și în 
timpul verii. Să ții unul și același 
articol timp de 7 luni la ga&ta 
de perete e totuși o performanță ! 
Aici este vorba despre nepăsare, 
iar cei ce răspund de 

ar trebui ajutați 
j^^^Uvitatea din... iarnă.

această 
să iasă cu

I

FR. VETRO

I TRE PRIETE
Deși mina Uricani este la ex

tremitatea Văii Jiului, colectivul 
de aici, ca și realizările lui, sint 
bine cunoscute la celelalte exploa
tări miniere. Așa de pildă, pe- 
trilenii au aflat că la mina Uri
cani se aplică cu succes un proce
deu interesant de perforare ume
dă. In planul de muncă al comi
siei inginerilor și tehnicienilor de 
pe lingă comitetul sindicatului de 
la E.M. Petrila, printre alte obiec
tive, a fost înscris și acela care 
prevede un schimb de experiență 
între mina Petrila și mina Uricani 
în privința perforajului umed.

„Ce văd ochii crede inima** 
și-au spus unii
gației petrilene care urma să ple 
ce la Uricani. E adevărat că și 
la Petrila s-au 
singură dată — mai multe proce
dee de perforare umedă. Sint am 
de zile de tind aceste procedee 
se tot experimentează, li se aduc 
îmbunătățiri, dar nu ajung să fie 
generalizare. După dte se spune 
la Petrila, ele n-au dat rezultatele 
cele mai bune, aplicarea lor n-a 
condus la sporirea productivități: 
muncii. Este știut că un procedeu 
bun, nou. înaintat de 
umedă este acela care 
locul de muncă ; 
combaterii prafului 
și aceea a sporirii 
perforatoarelor. S-a 
această chestiune la

din membrii dele-

încercat — și au o

perforan- 
rezolvă la 

problema 
piatră cil

atît 
de 
randamentelor 

i rezolvat oare 
Uricani ? Sar-
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Problemele de bază ale producției — 
în discuția consfătuirilor de producție
(Urmare din pag. l-a)

caritatea propunerilor s-a concre
tizat în rezultatele obținute de mi
nerii sectorului IV. De la începu 
tul anului și pînă in prezent, din 
abatajele sectorului au fost ex
trase peste plan aproape 13.000 
tone de cărbune. Randamentul 
mediu cu care s-a muncit în fie 
care lună întrece pe cel prevăzut 
cu 140 kg. de cărbune pe post, 
iar la prețul de cost s-au înregis
trat economii de peste 2 lei pe 
tona de cărbune extrasă.

Intr-un cuviat, rezultate 
j^taaase. Cu toate acestea calitatea 

1

fru-

■©

Cu aproape doi ani în urmă pe 
cîmpia de la periferia Vulcanului, 
au început să apară escavatoare, 
mașini și oameni. Aici, odată cu 
șantierul T.C.M.M. Coroiești a a- 
părut o nouă organizație U.T M. 
La început slabă, cu puțini ute- 
tniști. Lună de lună insă organi
zația s-a întărit continuu, 
gîad acum să 
utemiști.

De cutând 
s-au întrunit 
nerală. Sala 
devenise neîncăpătoarc. Printre cei 

. pre2enți se afla și muncitorul ne
calificat Ticău Dididu care ceruse 
organizației să-l primească în rîn- 
durile sale. Utemiștii mai vechi 

• din echipă l-au ajutat să înțe
leagă că pentru a fi un bpn ute- 
mist, trebuie să îndeplinească la 
timp sarcinile încredințate 
ganizație.

Utemiștii au discutat 
munca și comportarea lui, 
felul cum s-a pregătit din punct 
de vedere politic și cum se stră
duiește să-și însușească 
de lăcătuș.

Mulți tineri utemiști 
care Klos Gh., Udrescu 
Niță I. au arătat că este 
năr harnic, conștiincios.

— Merită să fie primit 
durile organizației

ajun-
numere peste 150 de

utemiștii șantierului 
într-o adunare ge- 
frumos amenajată

de ot-

despre 
despre

meseria

pr intre 
C-tin, 
un tî-

în rin- 
U.T.M. au
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producției mai lasă încă de dorit. 
Nu e dea;uns ca penalizările pen
tru calitatea necorespunzătoare a 
oroducției să scadă ci trebuie ca 
ele să ajungă la zero. Deși s-a 
intensificat acțiunea de alegere a 
șistului, sectorul a fost penalizat 
în ultimele luni cu dte 100—120 
tone de cărbune. Se cere deci ca 
in viitoarea consfătuire de produc
ție accentul să fie pus din nou 
pe problema calității, care încă 
nu-i rezolvată. Problemele de bază 
ale producției trebuie să fie me
reu în atenția întregului colectiv 
și dezbătute in consfătuirile de 
producție.

luat cuvîn-
J 

primirea In 
unanimitate.

spus utemiștii care au 
tul la discuții.

Ei au votat apoi 
nodurile U.T.M. în

Printre tinerii primiți de curind
în U.lEM. de această organizație 
se samătă »i electricianul Paras 
chivescu Vasile, m on torul Tre
henea loan și alții.

In prezent alți tineri au cerut 
primirea în U.T.M. De pregătirea 
lor se ocupă utemiștii mai vechi 
cu un nivel de cunoștințe mai ri
dicat. Bunăoară utemistul Nanu 
Nicolae se ocupă de pregătirea 
tinerilor Tomescu Anghel și Ser- 
ban Florica, iar utemistul Dumi
trescu Nicolae de pregătirea tină- 
rului Mitrache Gheorghe.

In luna septembrie organizația 
șantierului va pune în discuția a- 
dunării generale încă 7 tineri pen
tru a fi primiți în rîndurile ute- 
miștiloț.

Datorită grijii permanente pentru 
întărirea continuă a nodurilor 
sale, cît și pentru activitatea bo
gată desfășurată în rindurile ti 
neretului, organizația U.T.M. a ti
nerilor constructori de la Coroiești 
este apreciată de comitetul orășe
nesc U.T.M. Vulcan ca o orga
nizație fruntașă.

N. ROVENȚA 
membru in comitetul U.T.M. oraș 

Vulcan

0

încă o problemă rezolvată
In scopul îmbunătățirii conti

nue a condițiilor de locuit, secto 
rul I.L.L. Petrila a rezolvat încă 
una din problemele care preocu
pau pe locatarii de pe strada Pro
gresul : instalarea robinetelor de 
apă în fața fiecărui pavilion

Salutară a fost si măsura luată 
nu de mult de câne 1J-JL. în vc-

derea amenajării de 
pentru fiecare locatar.

Locatarii 
sui văd în 
nite încă o 
om.

dependințe

de pe strada Ptogre- 
aceste măsuri bine ve- 
expresie a grijii pentru

IOAN SIMANDI

cina extinderii perforajului umed 
a fost dusă aici pînă la capăt ? 
Pentru a răspunde la această în
trebare o delegație din Petrila 
formată din inginerii Szabo Nico
lae, Marinescu Lia, tehnicienii 
Tontea Ioan și Nimană loan ca și 
minerul Turdaș Simion au făcut 
o vizită prietenilor lor de la U- 
ticani. Ca 
teni, între 
minerii de 
un schimb 
schimb de 
cu toții la 
pentru a se convinge sută în mie 
de felul cum se aplică la Uri
cani metoda perforajului

Se pune întrebarea : a __
schimbul de experiență ? Ce în
vățăminte au tras și unii și alții 
dună citeva ore de confruntare a 
procedeelor de perforate folosite 
la o mină și la cealaltă ? Unul 
din membrii delegației petrilene 
pune că tot ceea ce a văzut la 

Lricani nu constituie pentru ei o 
noutate. Procedeele văzute acolo 
la brigada minerului Tokeș Tom a 
nu le erau străine. Cu un singur 
amănunt se deosebea sistemul de 
la Uricani de cel cunoscut de ei. 
Manșonul pentru injecția apei era 
mai mic decît ce-1 pe i 
veau ei la Petrila lucru 
fluențează pozitiv asupra 
perforatorului.

S-au întors acasă. In 
nea perforajului nu s-a făcut încă 
nici un pas spre mai bine. în
seamnă că schimbul de experiență 
n-a mai fost un schimb de ex
periență in adevăratul 
cuvântului.

De mai mulți ani, 
exploatărilor miniere, 
maiștri, muncitori, caută soluții 
potrivite pentru a duce la capăt 
sistemul cel mai eficient de perfo
rare fără praf. După cum am vă
zut și mai înainte se fac schim
buri de experiență în privința a- 
ceasta. Cu toate că sint trasate 
sarcini precise, clare, in direcția 
extinderii și generalizării perfora
jului umed pașii făcuți pînă in 
prezent nu pot să mulțumească 
pe nimeni. Poate că unii dintre 
tovarășii competenți în rezolvarea 
acestei chestiuni au aflat că in 
minele de la Baia Mare a fost 
rezolvată definitiv problema per
forării fără praf. Acolo nu există 
abataj, bu există galerie, înaintare 
m care să nu fie folosit cu suc
ces, procedeul de perforare ume
dă. Ce diferență poate fi găsită 
între galeriile minelor de la Baia 
Mare și cele din Valea Jiului ? 
Roca din Baia Mare este mult 
mai dură dedt cea pe care o în
tâlnesc minerii din Valea Jiului

Decît zece schimburi de expe
riență făcute numai de dragul de
numirii lor și a plimbărilor inu
tile, mai bine un singur schimb 
de experiență, dar ai folos!

între niște buni prie- 
membril delegației și 
la Uricani a avut loc 

de experiență, un 
păreri. S-au deplasat 
fața locuiții in galerie

umed, 
fost util

care-1 a- 
care io- 
gr eu tații

dies tiu-

înțeles ai

colectivele 
ingineri

C. Ml.

i

Ziua eliberării Ouî^arieî 
La 9 septembrie poporul bul

gar sărbătorește 18 ani de la 
eliberarea sa de sub jugul fas
cist. Aceasta coincide cu data 
împlinirii a 16 ani de la lichi
darea monarhiei în Bulgaria. 
Eliberarea Bulgariei, la 9 sep
tembrie 1944, a fost rezulta
tul luptei îndelungate a po
porului bulgar împotriva fas 
cismului și capitalismului, dusă 
sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar. Eliberarea a 
devenit posibilă în condițiile 

înaintării victorioase a glorioa
selor armate sovietice.

Punindu-se capăt domina
ției fasciste a fost creată pu
terea de stat populară, cu aju
torul căreia a fost zdrobită 
împotrivirea capitaliștilor și 
au fost naționalizate princi
palele mijloace de producție. 
Dintr-o țară agrară înapoiată, 
fără o industrie proprie, cu o 
agricultură jefuită și fărîmi- 
țată, Bulgaria s-a transformai 
într-o țară socialistă cu o in
dustrie proprie in plină dezvol
tare. cu o agricultură înainta
tă, și un nivel de trai crescînd 
al maselor populare. Clasele 
exploatatoare au fost lichi 
date. Socialismul a învins de
finitiv la orașe și la sate.

In decursul celor 18 ani de 
putere populară, economia Bul. 
gariei s-a schimbat 
Producția industrială 
cut de 16 ori față de 
dezvoltă noi ramuri
dustriei grele: industria side
rurgică si constructoare ma
șini, industria chimică șl a e- 
nergiei electrice, industria u- 
șoară și alimentară

In urmă cu 18 ani agricul
tura în Bulgaria era una din 
cele mai înapoiate din Euro
pa. Pămîntul împărțit în peste 
12 milioane de parcele indivi
duale era lucrat cu mijloace 
primitive. In procesul con
strucției socialismului a fost 
înfăptuită colectivizarea între
gii agriculturi, au sporit nu
mărul tractoarelor, al combi
nelor.

Cu fiecare an crește venitul 
național, cresc forțele de pro
ducție ale țării. In prezent, po-

radical, 
a cres- 

1939. Se 
ale in-

poml bulgar îndeplinește sar- 
_ ' i eel de-aț 
cincinal (1361—

cinile cuprinse în 
IV-Iea plan 
1965).

Realizările de seamă ofeți-, 
nule de R. P.
dul muncii pline de abnegație 
a poporului bulgar sub condu-, 
cerea Partidului Comunist Bul
gar, al ajutorului multilateral 
din partea Uniunii Sovietice, 
al colaborării șî într-ajutoră
rii frățești cu celelalte țări so
cialiste.

Preocupat de dezvoltarea sa 
economică șl culturală, po
porul bulgar se pronunță pen
tru pace și coexistență pașni
că. Politica externă a R. P. Bul
garia este o politică de prie
tenie și colaborare cu toate 
-topoarele. Guvernul bulgar 
sprijină inițiativele Uniunii 
Sovietice și ale tuturor țărilor 
socialiste, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru înfăptui
rea dezarmării generale șî to
tale, pentru lichidarea rămă
șițelor dăunătoare ale celuf 
de-al doilea război mondial.

Poporul bulgar a sprijinit cu 
căldură propunerea țării noas
tre ca Balcanii să se transfor
me intr-o zonă a păcii și a 
bunei înțelegeri.

Prietenia dintre popoarele 
noastre este o prietenie veș
nică, încercată, cu adinei ră
dăcini în istorie. Ea se dezvol
tă continuu pe baza princi
piilor atotbiruitoare ale mar
xismului. spre binele ambelor 
țări și în interesul întăririi u- 
nității invincibilului lagăr so
cialist.

Poporul 
cea de-a 
liberării 
atmosferă 
muncă legată de 
Congresului al 

Partidului Comunist Bulgar.
De ziua marii sărbători a 

R. P. Bulgaria, poporul roniirt 
urează poporului frate bulgăr 
noi și mari succese în construc
ția socialistă, pentru prosperi
tatea Bulgariei prietene și fe
ricirea poporului bulgar.

Bulgaria sînt ro-

bulgar intlmpină 
18-a aniversare a e- 
patriei sale într-o 
de puternic avînt îrt 

apropierea; 
vni-lea al

A început primirea abonamentelor 
la ziarele și revistele 
S O V I ETIC E

Abonamentele se primesc la oficiile și 
teii, dttuzorii de presă din întreprinderi

factorii poș-
și instituții.

y 
y
♦
♦
y 
y
y 
y
♦ 
ț
♦

♦
♦
♦
y
♦
♦
y
y
y
9 
y
9 
y
9 
y
y* 
y

y
* 
y
♦
9
y
9
y• 
y
y 

‘ 9

Scurta istorie a ziarului „Tristan Times**
Două file de hirtie de scris 

prinse una de alta cu sîrmă 
de aramă. Pe prima filă sus 
este scris cu litere mari 
titlul: „Tristan Times". De 
o parte și de alta a titlului 
se află două corăbii cu pîn- 
ze, iar în centru contururile 
unui munte. In stînga se 
poate citi denumirea insu
lei — Tristan da Cunha, iar 
in dreapta locul unde este 
situată, adică în partea de 
sud a Oceanului Atlantic. 
Acesta nu este altceva decît 
un ziar în miniatură. Dede
subt pe prima pagină este 
scrisă data apariției ziaru
lui — 26 februarie 1944 și 
prețul lui. Ce atrage aten
ția, este prețul scris pe pri
ma filă. Ziarul costă doi 
cartofi, trei țigări sau ju
mătate de pence. De unde 
este acest ziar și cum a fost 
el descoperit ? In anul 1947 
flotila sovietică pentru vînat 
balene „Slava" a plecat în 
prima cursă spre malurile 
aspre ale Antarctldei. In 
drumul ei, flotila a întîlnit 
multe insule. La 21 februa-

rie 1947 flotila s-a oprit In 
apropiere de insula Tristan 
da Cunha pentru alimenta
rea balenierelor. încă înain
te de a se apropia de insulă

(Hn lumea largă

Des- 
ghid 
doar

membrii expediției citiseră 
ghidul englez „Călăuza pen
tru călătorii pe mare“. 
pre insulă se vorbea în 
in puține rinduri. Erau
descrise cucerirea ei de că
tre Anglia, vegetația și fau
na, relieful, populația și cli
ma. Citind aceste rînduri 
puteai crede că insula ar fi 
un adevărat rai pe pSSmînt. 
In realitate Tristan da Cun
ha este un teritoriu cu o 
climă aspră. Pe ea locuiesc 
aproximativ 300 de oameni. 
Majoritatea sint marinari de 
pe diferite vase care au scă
pat In urma naufragiilor 
vaselor lor în apropiere de 
coastele insulei. Printre ei

i
4 r 
ț 
i 
i
4

e- ise află marinari englezi, 
landezi, portughezi; fran- ♦ 
cezi, italieni și de multe alte | 
naționalități.

In anii celui de-al doilea 
război mondial locuitorii in
sulei nu aveau nici pe de- * 
parte o imagine a ceea ce * 
se întîmplă în lume. In aceri; x 
vreme doi englezi R. Pen- 
rouse și D. Harting, c&utînd 
sa se salveze de bombarda
mentele fasciste aU fugit pe 
insula Tristan da Cunha. 
Aici fei au început să edite
ze ziarul „Tristan Times". 
Cum pe insulă nu existau 
bani, editorii au stabilit ca 
plata ziarului să se facă în 
natură.

Membrii expediției sovie
tice au obtinut numărul' res
pectiv al ziarului 
el trei pachete de țigări, 
care a primit cotețul a 
foarte mulțumit si l-a 
rut rău că atît 
varăsii săi nu 
un exemplar, 
istoria scurtă 
..Tristan Times",

dînd pe
Cel
fost

el cît și 
mai au 
'Aceasta

a

l,
4
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Stewart Udall
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Problemele dezarmării pot fi rezolvatei
— Declarația adoptată la cea de-a X-a conferință Pugwash —

LONDRA 8 (Agerpres).
In declarația adoptată de 

oamenii de știintă din 35 de 
țări, care s-au adunat la Lon
dra la cea de-a X-a conferin
ță Pugwash, consacrată temei 
„Știința și problemele inter
naționale", se arată că proble
mele dezarmării pot fi rezol
vate.

Preocuparea noastră princi
pală, se spune în declarație, 
,o constituie preîntîmpînarea 
războiului și eliberarea ome
nirii de teama apărătoare și 
de povara economică grea le
gată de cursa înarmărilor.

Participant» ia conferință

Ordinul ministrului apăpăpii 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite :

In conformitate cu preve
derile legii asupra îndeplini
rii serviciului militar, minis
trul apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Uniunii Sovietice, Ma- 
linovski, a ordonat lăsarea la 
vatră a soldaților, matrozilor.

0

După vizita vicepreședintelui S.U.A 
în Italia

ROMA 8 (Agerpres).
La 7 septembrie vicepreșe

dintele S.U.A., Johnson, a ple
cat cu avionul din Roma la 
Washington.

Comunicatul cu privire la 
întîlnirile pe care le-a avut 

:Johnson cu președintele Segni, 
cu primul ministru Fanfani și 
cu biți conducători ai Italiei, 
a fost întocmit în fraze voit 
confuze și nu arată clar care

0

In snriiinul cauzei poporului cuban
CARACAS 8 (Agerpres).
„In prezent cînd Cuba eroică 

se află în primejdie, cînd 
yankeii vor să Invadeze din 
nou teritoriul acestei țări, du
pă cum s-a mal întîmplat la 
Playa Giron, toți oamenii li
beri din America Latină tre
buie să se situeze pe o pozi
ție fermă în apărarea revolu
ției cubane, a declarat gene
ralul Jose Rafael Gabaldona, 
președintele Comitetului de 
luptă pentru democrație și

8 (Agerpres). 
de muncitori și 
majoritatea lor 
teritoriile de peste 

în fata am- 
din Londra 
protest îm- 
agresive ale

o-

Demonstrație de 
planurilor agresive ale S.U.A. față de Cuba

LONDRA 
Un grup 

studenti, în 
riginari din
mări, a organizat 
basadei americane 
o demonstrație de 
potriva planurilor 
S.U.A. față de poporul cuban. 
Demonstranții au organizat 
pichete permanente în jurul 
ambasadei. Participant» pur
tau pancarte cu inscripțiile: 
„Americani, jos mîinile' de pe 
Cuba!“, „sîntem solidari cu 
poporul cubăn".

Secția din cartierul Parla
ment-Hill and St. Jones (Lon- 

subliniază că războiul trebuie 
exclus din viata omenirii. Pro
blema cea mai actuală a vie
ții internaționale, declară ei. 
este dezarmarea generală și 
totală, care să prevadă măsuri 
eficiente pentru asigurarea 
securității internaționale.

In declarație se arată că 
conferința a discutat proble
mele dezarmării și, în special, 
măsurile cu ajutorul cărora se 
poate obține dezarmarea, sta
tornicind încrederea între țări, 
măsurile necesare asigurării 
securității într-o lume dezar
mată, precum și problemele 

sergenților și subofițerilor din 
armata, flota maritimă mili
tară, trupele de grăniceri și 
aie Ministerului de Interne ale 
U.R.S.S., cărora le-a expirat 
durata stagiului militar pre
văzut de lege.

Totodată, ordinul prevede 
încorporarea tinerilor născuți 
în anul 1943.

au fost scopurile vizitei sale.
In același timp, în presă au 

apărut știri nedezmințite de 
nimeni că Johnson a inspec
tat bazele militare americane 
din Italia și a căutat să deter
mine guvernul italian să-și a- 
sume o mare parte din chel
tuielile pentru întreținerea lor 
si să creeze cit mai mari po
sibilități pentru importul de 
mărfuri americane în Italia.

pace din Venezuela. Cuba nu 
este singură. Noi toti cetățe
nii Americii Latine precum și 
toate popoarele globului sîn- 
tem 'de partea Cubei în acest 
ceas hotărîtor". „Bolivar spu
nea că America Latină este 
patria noastră comună, a sub
liniat în continuare Rafael 
Gabaldona. De 
tino-americanii 
unul singur în 
luției cubane".

aceea toți la
se ridică ca 
apărarea revo-

protest împotriva

asupra
americane împo-

dra) a Partidului Comunist 
din Marea Britanie a adresat 
secretarului general provizoriu 
al O.N.U. o scrisoare prin care 
îi cere să atragă atentia. Con
siliului de Securitate 
provocărilor 
ftriva Cubei.

Comitetul 
secții de la 
chestor a
de a adresa Confederației sin
dicatelor muncitorilor din In
dustria navală si constructoa
re de mașini chemarea de a 
se pronunța contra oricărei a- 
gresiuni posibile împotriva 
Cubei. 

unit al șefilor de 
docurile din Man- 
adoptat hotărîrea

economice care se pot ivi pe 
măsura înfăptuirii dezarmării. 
Oamenii de știință au ajuns 
la concluzia că pot fi găsite 
soluții pentru toate aceste 
probleme. Ei au acordat o a- 
tenție deosebită problemei în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară și propunerilor pre
zentate la Geneva de repre
zentanții statelor neangajate. 
Oamenii de știință propun să 
se sporească eficacitatea mij
loacelor de detectare a expe
riențelor nucleare prin crearea 
unor stațiuni automate pentru 
înregistrarea seismogramelor.

Participants la conferință i 
consideră că un început satis- ■ 
făcător în procesul de dezar
mare generală și totală ar con
stitui distrugerea în etapa ini
țială și într-un timp scurt a 
mijloacelor de transportare a 
armei de exterminare în masă 
în condițiile unui control co 
respu.nzător și eficient, conco
mitent cu măsuri pentru re
ducerea considerabilă a arma
mentelor clasice și a efectivu
lui forțelor armate, precum și 
cu rezolvarea problemelor le
gate de evacuarea unor baze 
militare și trupe pe teritorii 
străine.

„Reafirmăm convingerea 
noastră că dezarmarea genera
lă și totală constituie un țel 
realist care se cere înfăptuit 
cît mai grabnic, se spune în 
declarație. Acțiunile îndrepta
te spre atingerea acestui țel 
trebuie privite ca o parte a 
luptei îndelungate pentru pro
gresul omenirii, luptă în care 
oamenilor de știință le revine 
un mare rol. Chemăm pe oa
menii de știință din întreaga 
lume să se alăture nouă în în
deplinirea acestei sarcini".

Guvernul Laosuluî a hotărî! să stabilească 
relații diplomatice cu R.P. Chineză 

si R.D. Vietnamt

VIENTIANE 8 (Agerpres).
Guvernul de unitate națio

nală ăl Laosului a hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
cu Republica Populară Chine
ză și cu Republica Democrată 
Vietnam. Această acțiune este 
în conformitate cu hotărîrea 
guvernului lui Suvanna Fumma 
de a stabili relații diplomati
ce normăle cu toate cele 14 
state semnatare a declarației 
de la Geneva cu privire la 
neutralitatea Laosuluî.

Conform acordului interve-

Patrioții sud-vietnamezi dau lovituri 
serioase trupelor diemiste

SAIGON 8 (Agerpres).
Patrioții sud-vietnamezi dau 

lovituri serioase trupelor dic
tatorului Ngo Dinh Diem. Un 
comunicat oficial al guvernu
lui de la Saigon, citat de a- 
genția Associated Press, recu
noaște că detașamentele de 
partizani sud-vietnamezi au 
lansat un puternic atac împo
triva trupelor diemiste care 
efectuau o operațiune de cu
rățire In provincia yinh Binh, 
la 80 de mile sud-vest de Sai
gon. Potrivit comunicatului, 
au fost uciși 42 de diemiști, 
iar 34 răniți.

Agenția Reuter, relatează de 
asemenea că la 7 septembrie 
partizanii au atacat și distrus 
un post diemist din provincia 
Chuong Thien, la 120 mile sud- 
vest de Saigon. Agenția sub
liniază că acesta este al doi-

MOSCOVA 8 (Agerpres).
La 8 septembrie ziarul „Prav

da" a publicat textul unui in
terviu acordat unui corespon
dent al agenției A.P.N. de că
tre Stewart Udall, ministrul 
afacerilor interne al S.U.A., 
șeful delegației energeticienilor 
americani, care se află In 
U.R.S.S. „Socotesc, a declarat 
ministrul, că contactele reci
proce între oamenii de stat 
din S.U.A. și U.R.S.S. sînt foar
te utile. Nădăjduiesc că vizita 
mea în Uniunea sovietică va 
iniția un larg schimb de a- 
cest fel între administrația 
președintelui John Kennedy și 
guvernul U.R.S.S.".

In continuare Stewart Udall 
a spus : „Cred că schimbul de 
păreri între eminentil oameni

-----------------©-----------------

Lucrările Congresului sindicatului 
metalurgiștilor din R.F.G.

ESSEN 8 (Agerpres).
La Essen își continuă lucră

rile Congresul sindicatului me- 
talurgiștilor din R.F.G. In șe
dința din 7 septembrie a con
gresului au fost adoptate re
zoluții cu privire la proble
mele politice, economice și so
ciale. In rezoluția „Cu privi
re la primejdia atomică" 
participanții la congres pro
testează împotriva cursei înar
mărilor nucleare, 
metalurgiștilor, se 
rezoluție, așteaptă

—-----  

Sindicatul 
spune în 
din partea

nit între guvernul Republicii 
Populare Chineze și guvernul 
laoțian, cu privire la stabili
rea de relații diplomatice, cele 
două țări vor face schimb de 
reprezentante diplomatice cu 
rangul de ambasade. Tot Ia! 
nivelul ambasadorilor au fost 
stabilite relații diplomatice în
tre R. D. Vietnam și Laos.

Ca răspuns, clica ciankai- 
șistă a fost nevoită să anunțe 
că rupe relațiile diplomatice 
cu Laosul.

0

lea post diemist distrus în ul
timele două zile de partizani 
în regiunea respectivă.

PROGRAM DE RADIO
10 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Duete și scene 
vesele din operete, 9,00 Tine
rețea ne e dragă, 9,20 Uver
tura la opera „Mireasa vîn- 
dută“ de Smetana, 10,08 An
sambluri de copii, 11,30 Noi 
înregistrări primite din partea 
Radioteleviziunii Sovietice, 
12,00 Concert de muzică ușoa
ră romînească, 12,30 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 
13,10 Concert distractiv, 14,30 

Muzică populară romînească, 
15,05 Muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 Prie
tena noastră cartea, 18,00 Me
lodii ce străbat lumea, 18,30 
Pagini alese din muzica de o- 
peretă, 19,00 Almanah științi

•«

noastre va 
de a cu- 
problemele 

noastră, de

de stat din țările 
oferi posibilitatea 
noaște mai bine 
care stau în fata 
a cunoaște mai bine năzuin
țele reciproce. Fără îndoială, 
contactele reciproce vor con
tribui la o mai bună înțele
gere între cele două mări țări 
ale noastre. Specialiștii și oa
menii noștri de știinfă pot în
văța multe unii de la alții, 
pot colabora în mod rodnic în 
numele păcii și progresului".

In convorbirea avută cu co
respondentul agenției A.P.N.. 
Stewart Udall a subliniat că 
a fost cel mai mult impresio
nat de atitudinea prietenească 
a oamenilor sovietici față de 
membrii delegației, precum și 
de năzuința la pace a poporu
lui sovietic. « 

si a 
R.F.G. 
în do- 

problemei

guvernului de la Bonn 
partidelor politice din 
să manifeste inițiativă 
meniul rezolvării 
dezarmării și al renunțării la 
înarmarea atomică a Bundes- 
wehrului.

Congresul cheamă la inten
sificarea în Germania occi
dentală a mișcării împotriva 
primejdiei războiului nuclear. 
El cere distrugerea tuturor ar
melor nucleare atomice exis
tente, interzicerea producție! 
acestei arme și înfăptuirea 
dezarmării generale controlate.

Conducerea sindicatului a 
reușit să obțină la congres 
respingerea moțiunei a 20..- \ 
de metalurgiști din Rhein
hausen care cer tratative ne
mijlocite între guvernele R.F.G. 
și R.D.G. în problemele ger
mane actuale.
------ = 0=—
Crește mișcarea grevistă 

în Columbia

BOGOTA 8 (Agerpres).
In întreaga Columbie ia am

ploare mișcarea grevistă. Lu
crătorii de la fabrica de ci
ment a societății „Portland- 
Diamănte" care se află în gre
vă de 50 de zile, sînt ferm 
hotărîți s-o continue. Lipsa 
de ciment cauzată de această 
grevă a făcut ca multe lucrări 
de construcție să fie sistate.

La Bogota se află în grevă 
.peste 1.200 de învățători din 
care cauză au fost închise mal 
mult de 300 de școli primare 
din oraș. Greva este sprijinită 
de părinții elevilor.

fic, 20,15 Cîntă Maria Tănase, 
21,25 Din folclorul popoarelor. 
PROGRAMUL II. 13,00 Muzică 
populară rusă, 13,22 Concert 
de muzică ușoară, 14,30 Es
trada melodiilor, 15,30 Cînte
ce și jocuri populare romî
nești șl ale minorităților na
ționale, 16,30 Uverturi la o- 
pere, 17,00 Soliști sovietici de 
muzică ușoară, 18,05 Muzică 
simfonică cerută de ascultă
tori, 19,00 Prelucrări și aran
jamente de muzică populară, 
de compozitori din țări socia
liste, 21,30 Seară literară la 
cererea ascultătorilor. 22.00 
Mari cîntăreți de operă : Ma
ria Callas. jei


