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Venind îrrfr-o vizită de prietenie în tara noastră

Ieri a sosii in tapiiaiă delegația 
de partid și guvernamentală 

a Republicii democrate Germane 
în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht

Entuziastă primire făcută inalțu ir oaspeți pe aeroportul Băneasa

In ascensiune cu producția 
și calitatea
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Graficul 
cialiste de 
peni arată i 
cestei mari 
carbon7 fere au 
centrelor siderurgice, 
cele 8 luni trecute din a- 
nul curent, o cantitate de 
15.000 tone cărbune coc- 
sificabil peste plan. Co
lectivul minerilor lupe- 
neni luptă cu hotărîre în 
prezent pentru a spori și 
mai mult producția rea
lizată peste plan in con
tul angajamentului de 
întrecere. In primele 13 
zile ale lunii septembrie 
au fost extrase din fron
talele Lupeniului 332 to
ne de cărbune peste plan

Colectivul sectorului 
III a muncit deosebii 
de rodnic, dînd o pre
țioasa contribuție la rea
lizările exploatării cu 
cele peste 1-900 tone ex
trase în afara planului

întrecerii 
la mina 
că minerii a- 

i exploatări 
furnizr 

în

frontale, 
dat 355 
I B. iar
— 138

Iii

din abatajele 
Peste plan a 
tone și sectorul 
sectorul IV A
tone. La sectorul 
conduc întrecerea brigă
zile frontaliștilor Ghioan- 
că Sabin, Ghioancă loan 
precum și cea din aba
tajul frontal 2 vest care 
au extras peste plan, în 
perioada 1—12 septem
brie, între 240—500 tone 
de cărbune. Bine au 
■nuntit și btigăcie de 
la sectorul I B conduse 
de minerii .'•larton D. 
Urzică C. Koos L.

De remarcat că mina 
Lupeni se află în asce 
siune nu numai cu pro
ducția ci și cu calitatea. 
Cărbunele extras de aid 
pînă la data de 12 sep
tembrie a avut un con
ținut de cenușă cu 0,3 
procente sub indidle pla
nificat.

la atelier, 
Koloman, 
șl Panait

Deși lucrează 
lăcătușii Iambor 
Benciat Francisc 
Nicolae contribuie cu vred- ? 
nicîe la scoaterea cărbune- ’ ----- “ . . ț

i>

Ini din adîncurile minei Cim- 
pa I. Ei execută reparații de 
calitate la locomotivele 
mină, asigurînd acestora 
bună funcționare, ceea 
are o importanță deosebită 
pentru buna desfășurare a 
transportului în subteran.
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ECONOMII PESTE ANGAJAMENT
Colectivul energeticienilor de 

Ia uzina electrică Vulcan s-a 
făcut de mult cunoscut în în
treagă Valea Jiului prin reali
zările sale in producție. Anul 
acesta, harnicii energeticieni 
înscriu, de asemenea, pe gra
ficul întrecerii socialiste suc
cese remarcabile furnizînd con
sumatorilor energie electrică 
peste plan la un preț de cost

luna august, de pil- 
U.E.V. s-a distribuit 
peste 3.000.000 kWh 
sarcinilor de plan.

în prima zi a anului școlar

f CLIPE EMOȚIONANTE
8 Curtea școlii nr. 4 din Petro- 
2 ,r<zzzz, pînă ieri pustie, a înflorit 
8 ca prin farmec. Sute, multe sute 
| de flori ale vieții noastre, îm- 
8 pleteau emoțiile primei zile de 
g școală cu bucuria reîntîlnirii cu 
,8 colegii, cu învățătorii și profeso- 
g rii ce le îndrumă primii pași spre 
8 minunata cetate a științei. La 
g rîndul lor, mulți dintre școlari 
8 purtau în brațe buchete de flori. 
g Printre ei își făceau loc, cu ochi 
8 întrebători, cei care pășeau pen~ 
g tru prima oară pe poarta școlii, 
8 elevii clasei a l-a...
g — Școala noastră s~a pregătit 
8 cu grijă să-și întîmpine elevii, 
g spunea tovarășul Nagy Gavril, 
8 directorul adjunct al școlii nr. 4 
« începem noul an în condiții mult 
Imai bune. Sfatul popular a alo

cat 150.000 lei pentru reparații 
capitale și as.tfel școala a fost 
pusă la punct. Clasele sînt acum 
mult mai primitoare; au rămas 
să fie terminate în curînd repa
rațiile exterioare. Dar ceea ce 
avem mai de preț este dorința 
cadrelor noastre didactice de a 
munci mai bine, mai intens spre 
a-și îndeplinii cu cinste înalta 
misiune ce le-a fost încredințată 
de a forma și educa tinerele 
vlăstare ale oamenilor muncii 
Pentru viață, pentru măreața o- 

o peră a socialismului și comunis- 
g mului. Animate de această nă~ 
8 zuință, cadrele noastre didactice, 
8 între care învățătoarele Păscules- 
g cu Vera, Titică Maria, Șiclovan 
8 Doina, profesorii Drăgan Ovi- 
g diu, Tițescu Maria, Bogdan Eli- 
8 sabeta au muncit cu pasiune pen~ 
g tru pregătirea școlii în vederea 
§ unei munci rodnice. 
g Intr-una din săli se aflau frtr 
g mos rînduite,. gata pentru a fi în- 
£ minate elevilor, teancuri întregi 
5k de manuale școlare. Toate gra~ 
X /«zz — dovadă în plus a înaltei 
8griji pe care partidul și statul 
§ nostru socialist o poartă tinerei 
g generații I. BRANEA §

eoocoeeoooooooooooaoooooocxj joooooccoooooooooooooooooaooeeooooooooooooîxsooooeoo

In atmosfera de animație ce do
mina curtea școlii, timpul a tre
cut pe nesimțite și iată începută 
festivitatea deschiderii noului an 
școlar. Elevii se întîlniseră deja 
cu diriginții și, rînduiți. pe clase, 
formau un mare careu. Directo
rul școlii, tov. Tițescu Constan
tin, directorul adjunct, precum și 
tovarășul Antal Ștefan, din par
tea Comitetului orășenesc de 
partid, au adresat elevilor, pă
rinților veniți în număr mare 
să-și conducă copiii în prima zi 
de școală, calde cuvinte de sa
lut, urări de succese în noul 
școlar.

Cei prezenți la festivitate 
fost cuprinși, fără îndoială, 
emoții atunci cînd o elevă a 
minat directorului școlii un bu~ C 
chet de flori. Gest pe care au Șf 
ținut să~l facă mulți elevi, chiar J 
și dintre cei mici, veniți pentru i 
prima oară la școală. In cîteva ? 
clipe, masa prezidiului festivită- c 
ții s-a acoperit de flori. Semn S 
că învățătorii, profesorii au sădit c 
în inimile elevilor dragostea față g 
de școală, bucuria de a reveni g 
pe băncile ei. Pline de emoție au S 
fost, de asemenea, clipele în care s 
elevii claselor a l-a au fost sa- 2 
lutați de colegii lor mai mari, g 
după care le-au umplut brațele 2 
de flori. Da, școala i~a primit | 
cu dragoste, cu căldură.

A urmat apoi mult așteptata | 
întîlnire cu manualele școlare, cu Ș 
învățătorii și profesorii. Cu în- § 
suflețire a fost primită de elevi § 
invitația de a participa în seara c 
aceleiași zile, la serbarea de în- g 
ceput de an școlar în jurul fo- J 
cului de tabără. |

Elevii au trăit din plin bucu- c 
ria primei zile de școală, bucurie S 
izvorîtă din marea grijă pe care c 
partidul și statul nostru o poar- i 
tă florilor vieții noastre noi.

an

au 
de 
in

redus. In 
dă, de Ia 
pe rețele 
in afara 
Cantitatea de energie electri
că produsă peste plan de la 
începutul anului se cifrează la 
0.178.0C0 kWh. Productivitatea 
realizată întrece cu 1,1 la su
tă sarcina planificată» succes 
care se datorește introducerii 
tehnicii noi, aplicării unui nu
măr sporit de inovații în pro
ducție, înfăptuirii măsurilor 
tehnico-organizatorice preco
nizate în acest scop.

Pe baza sporirii producției, 
productivității muncii și re
ducerii consumurilor specifice, 
colectivul energeticienilor vul- 
căneni a redus substanțial pre
țul de cost în luna august, ob- 
ținînd o economie de 200.000 
lei. Cu aceste realizări, anga
jamentul colectivului luat la 
economii pe acest an — 700.000 
lei — a fost depășit în cele 8 
luni care au trecut din acest 
an cu 276.000 let Muncitorii 
din brigăzile maiștrilor Albes- 
cu Nicolae, Lauran Alexandru, 
Soo Francisc și din echipele 
conduse de tovarășii Baba loan, 
Vințan Mircea și Blaj Sabin 
au adus o contribuție de 
mă la obținerea acestor 
cese.

Simbătă la amiază a sosit 
în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane In 
frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, care Ia invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, a Consi
liului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, 
face o vizită de prietenie in 
țara noastră. Din delegație 
mai fac parte : Bruno Leusch- 
ner, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al RJD.G., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. membru al 
Consiliului de Stat. dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
Afacerilor Externe al RJD.G., 
președintele Partidului Na
țional Democrat din Germa
nia, Hans Reichelt. ministrul 
Agriculturii. Colectărilor și 
Silviculturii, Gunter Wyschof- 
sky, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, Er
win Kerber, adjunct al minis
trului Comerțului Exterior și 
Intergerman, Johannes Konig, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, prof. dr. Wolf
gang Schirmer, 
pleant al C.C. al 
rectorul uzinelor 
bricht" — Leuna, 
berg, președinta 
Agricole de producție 
Thalmann" din Bennewitz, ra
ionul Wurzen, Annerose Sei
fert, muncitoare chimistă la 
Uzinele ,.Walter Ulbricht'' — 
Leuna și Wilhelm Bick, am
basador extraordinar 
nipotentiar al R.D.G.

Tovarășul Walter 
este însoțit de soția 
Ulbricht.

Aeroportul Băneasa. era pa
voazat festiv cu drapelele de 
stat ale R. D. Germane și R. P. 
Romine. Pe clădirea aerogării 
se aflau portretele tovarășilor 
Walter Ulbricht și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Pe mari pan
carte erau scrise, în limbile 
romînă și germană, urările

membru su- 
P.S.U.G., di- 
,.Walter Ul- 
Frieda Stern-
Cooperativei

..Ernst

și ple- 
în R.P.R.
Ulbricht 

sa Lotte

„Bine ați venit, 
dragi!“, „Trăiască 
frățească dintre 
Populară Romînă și Republica 
Democrată Germană !“.

Pe aeroport se afla un ma
re număr de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile Bucu- 
reștiului, veniți să salute so
sirea in tara noastră a înal- 
tilor oaspeți, erau de față ti
neri din R. D. Germană aflați 
Ia studii in tara noastră.

In întîmpinarea delegației 
R. D. Germane, au venit to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Colîu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihail Daleă, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor, 
Externe, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și al 
organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
știință, artă și literatură, zia
riști romîni și străini.

Erau prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, membrii amba
sadei R. D. Germană, alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La ora 12,15 avionul cu care 
a călătorit delegația, escortat 
de avioane cu reacție romî- 
nești, își face apariția deasu
pra aeroportului.

La coborirea din avion mem
brii delegației R. D. Germane, 
sînt întîmpinați cu puternice 
aplauze. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Walter Ul
bricht se îmbrățișează. Con
ducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre și membrii 
legației R.D. Germane, se 
Iută cordial.

împreună cu delegația a _ , 
sit și ambasadorul extraordi
nar si nien’pf'tept.iar al R. P. 
Romine la Berlin, Ștefan 
Cleja.

oaspeți 
prietenia 

Republica

de- 
sa-

so

(Continuare în pag. 3-a)
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tehnician — U.E.V.
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suc-
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La înălțimea încrederii acordate
Incepind cu data de 1 sep- străduiește să fie la înălți- 

tembrie, între numele briga- mea încrederii ce i s-a acor- 
dierflor din sectorul IV al 
minei Petrila a apărut unul 
nou : cel al tovarășului Ko
vacs Andrei. Cele 14 zile tre
cute de cînd a fost promo
vat șef de brigadă sînt pu
ține la număr, dar realiză
rile obținute în abataj do
vedesc că noul brigadier se

dat. Brigada realizează în 
medie un randament cu 40

Ia sută mai mare decît cel 
planificat și pe această cale 
extrage cărbune peste plan. 
IN CLIȘEU : Un schint.b al 
brigăzii, înainte de a intra 

în mină.



STEAGUL RO$U

LA CLUBUL DIN ANINOASA
!>

FILMUL SĂPTĂMÎN1I

Lăsarea
Incepînd de azi, pe ecranul 

cinematografului „Al. Sahia" 
di,i Petroșani rulează filmul 
„Lăsarea nopții", o producție 
a studiourilor de filme din 
B. P. Polonă.

Aparținînd categoriei filmu
lui polițist, „Lăsarea nopții" 
nu este o ghicitoare crimina-

n o p f i i
gățiri rapide face ca in min
tea lui Jacenko să se nască un 
gînd nesăbuit. Informațiile ne
cesare îi sînt furnizate invo
luntar de către Beata prietena 
iui, funcționară la bancă.

Odată planurile puse la 
punct, Jacenko trece la fapte. 
Cind mașina cu bani se apro-

Mai mult sprijin, mai multă inițiativă
bază 
de a

Una din sarcinile de 
ale cluburilor este aceea 
sprijini producția. Acest lu
cru se realizează prin diferite 
activități care se organizează 
fie la cluburi, fie în întreprin
deri, la locul de producție.

In majoritatea lor. cluburile 
desfășoară o activitate inten
să, ale cărei roade se resimt 
în procesul de producție. Mun
citorii au îndrăgit clubul, pen
tru că aici au învățat multe. 
De aceea, ori de cîte ori are 
loc vreo acțiune, ei iau parte 
cu plăcere și în număr mare.

Dar nu peste tot lucrurile 
stau la fel.

Sînt unele cluburi care, deși 
iau condiții optime pentru a 
desfășura o activitate vie, a- 
tractivă, instructivă, din cau
za nepăsării conducerii, mun
ca nu merge cum trebuie. In 
această situație se află și clu
bul muncitoresc din Aninoasa.

E drept, la clubul din Ani
noasa au avut loc unele ac
țiuni apreciate de muncitori 
atît prin conținutul lor edu- 
cativ-înstructiv, cit și prin a- 
portul pe care l-au adus la rea
lizarea sarcinilor de producție. 
' Așa de exemplu, s-au ținut 
mai multe conferințe 
de producție, cum ar 
zultatele obținute in 
calității cărbunelui", 
tea produselor 
de seamă 
care au 
muncitori.

Au fost 
munca cu 
nizarea unor recenzii, cercuri 
de citit, expoziții cu cărți ș.a.

In ceea ce privește activi
tate formațiilor artiștilor a- 
matori, aceasta s-a desfășu
rat mult mai slab. Toată ac
tivitatea formațiilor de ama
tori a clubului s-a redus doar 
la brigada artistică de agita
ție care însă a prezentat și ea 
programe destul de sporadic.

pe teme 
fi: „Re- 
cresterea 
„Călită- 

preocupare 
a colectivului" ș.a. 
fost apreciate de

unele acțiuni și în 
cartea, prin orga-

cele cîteva acțiuni 
mai sus. nu se poa- 

o activitate 
rodnică a clubului. Pe drept 
cuvînt minerii aninosenl sini 
nemulțumiți de clubul lor, de 
felul cum îi sprijină In reali
zarea sarcinilor de producție 
și în general de activitatea 
care se desfășoară aici.

Fără îndoială, vinovată de 
această stare de lucruri se face 
în primul rînd conducerea 
clubului în frunte cu tovară
șul Negraru Gheorghe, direc
torul clubului.

Clubul are condiții optime 
pentru a desfășura o activi
tate bogată, iar oamenii vin 
cu plăcere la acțiunile care 
se organizează aici. Dar ei 
doresc ca toate acestea să fie 
cît mai aproape de preocupă
rile lor, să aibă ce învăța.

Cum le satisface clubul a- 
ceastă dorință pe deplin jus
tificată ? E o întrebare căreia 
i se poate da greu un răspuns.

Cele cîteva conferințe teh
nice ținute la club sînt insu
ficiente pentru a se spune că 
a sprijinit în permanență pro
ducția. Brigada artistică de a- 
gitație, mult îndrăgită de a- 
nioseni, și a cărei eficacitate 
s-a făcut simțită de multe ori, 
prezintă spectacole tot mai 
rar, unele lipsite de conținut, 
fără să fie axate pe proble
mele majore ale producției.

Și mai puțin se poate vorbi 
despre activitatea bibliotecii 
care timp de trei luni a stat 
închisă. Acest lucru a dus la 
micșorarea numărului de citi
tori. Purtători ai insignei 
„Prieten al cărții" sînt și ei 
foarte puțini. Cît despre for
mațiile artistice aie clubului 
acestea, puține care mai sînt, 
bat pasul pe loc Formația de 
teatru, „repetă" de luni de 
zile, fără a da însă vreun 
spectacol; cea de dansuri a 
terminat cu repetițiile pentru

Dar cu 
enumerate 
te vorbi despre

motiv că s-a desfiin- 
fanfara se face auzită
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să vedeți, tovarăși, chiar din neglijența asta, 
de-așteptat, de alt felt a căzut pe om năpasta 
schimbul cu 
unse aim se

mină).
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pricina, utilajele-n mișcare
cere, conștiincios la mădulare 
ore începură ca să geamă: 
amarnic, și cereau ulei în gînâ, 

pe rînd.

Uitucilă et comp •••
(Text pentru brigăzile de agitație)

lntr-un șut de noapte odată undeva pe stratul „trei"; 
Un mecanic, Uitucilă, a uitat să ia ulei.
(Ori bidonul fiind prea mare, i-a fost greu să-l ducă-n 
Dac-a fost așa, sau altfel, noi nu-l absolvim de vină, 
Fiindcă 
Cum e 
Căci în 
Nefiind
După trei sau patru 
Se vuietau, scrîșnind
Dar văzînd c-au fost uitate, s-au oprit din mers 
Crațerul, plin cu cărbune, s-a oprit cu resemnare, 
Căci i s~a gripat un lagăr capului de-acțiortare. 
Deci cu cheia, Uitucilă a purces să-l demonteze, 
Tocmai cînd șeful brigăzii venea să se informeze:
— De ce a-i oprit ortace ? E prea plin crațerul,
— Ce să fie ? Mi se pare c~avem pană de ...ulei /

o Insă șeful de brigadă nu s-a mulțumit cu atât: 
8 .................................................................. ..

8
8
8 
8 
8 
8 
8

ce-i ?

— Măi ortace Uitucilă, să-l pornești numaidecît! 
Mi-e plin ortul de cărbune, demontează-l după șut. 
Eu mă aflu în întreceri și n-am vreme de pierdut. 
Trebuia să-l ungi la vreme, că nu se-ncălzfia motorul. 
Uitucilă dă s-o dreagă, vrînd să-l ia 
-- N-am avut ulei și d-aia nu Tam 
N-a fost uns nici de ortacii mei din 
Și făcînd o mutră acră (de, făcea pe
— Nu sînt numai eu de vină, Neglijență și Distrat»’ 
De pe celelalte schimburi nu ung, uită 
Că mașina, ca și omul, nu
MORALA
Cînd lucrezi cu utilaje, nu 
Mai ales cînd ești mecanic

cu binișorul:
uns de loc, și-apoi 
schimbul întâi și doi. 
supăratul) ‘t

trăiește cu...
totdeauna, . 
minciuna I

|

uita să iei 
de -,,revir“

uleit _
în schimbul „trei"1

I. SASARAN

ai 
partid de la 
care nu a luat 
de remediere, 
de partid de

simplul 
țat, iar 
doar cu ocazia vreunei petre
ceri.

Așa se prezintă situația la 
ora actuală la clubul din A- 
ninoasa. In schimb, sînt zeci 
de „motivări" prin care se 
caută să se motiveze această 
inactivitate.

Tovarășul Negraru Gheor
ghe, directorul clubului, se 
pllnge că nu e sprijinit de co
mitetul sindicatului. Acesta, 
la riadul său, arată că direc
torul clubului nu-i cere spri
jinul. Realitatea este însă alta. 
Și de o parte și de alta se ma
nifestă nepăsare. Intre con
ducerea clubului și comitetul 
sindicatului nu există nici un 
fel de colaborare. Ba mai mult, 
s-ar putea spune că nu există 
înțelegere reciprocă. Rezulta
tele acestui mod de a privi lu
crurile s-au răsfrînt asupra 
activității clubului. Din păca
te, toate acestea s-au petre
cut sub ochii „binevoitori" 
comitetului de 
mina Aninoasa. 
niol o măsură 
Deși comitetul
la mina Aninoasa a primit ca 
sarcină să întărească condu
cerea clubului din localitate, 
nu a făcut nimic în această 
privință, coiisiderînd că lu
crurile se vor îndrepta de la 
sine. Dar acest fenomen nu 
s-a produs, și dacă nu se vor 
lua măsuri, nici nu se va pro
duce.

Activitatea clubului va tre
bui îmbunătățită. Pentru a- 
ceasta este necesar luarea 
unor măsuri. Tovarășul Ne
graru Gheorghe, directorul 
clubului, să fie ajutat mai 
mult din partea comitetului 
sindicatului, iar la rîndu-i să 
manifeste mai multă inițiati
vă, mai mult spirit gospodă
resc și ’dragoste față de mun
ca culturală.

Comitetul de partid al mi
nei Aninoasa are datoria de 
a controla mai îndeaproape 
activitatea clubului, de a o 
Îndruma permanent. La rînilul 
său, comitetul sindicatului 
sprijinit de comitetul U.T.M., 
va trebui să ia măsuri pentru 
a scoate clubul din impas.

IN CLIȘEU : Un cadru din film.
listică ce ține spectatorul în
cordat pînă la ultima scenă în 
privința identității ucigașului, 
ci un film care urmărește ac
tele criminalului, suspectarea 
și apoi prinderea lui de către 
organele miliției populare.

Filmul demască chipul o- 
dios al hoților și criminalilor, 
rămășițe ale vechii societăți, 
împotriva cărora organele sta
tului democrat-popular duc o 
luptă dîrză.

Acțiunea filmului se petrece 
undeva într-un oraș al Polo
niei populare. Fereastra came
rei fotografului Roman Jacen- 
ko privește direct spre banca 
orașului. Dorința unei îmbo-

omorind trei din- 
aflați 
grav 
două

in mașină 
pe Beata, 
serviete cu 
din mașină

pie de el, la semnele lui dis
perate, oprește. Roman trage 
fără ezitare 
tre oamenii 
și rănind-o 
Apoi cele
bani pe care le ia 
ie ascunde în locuri diferite. 

De aici filmul redă lupta 
dusă de către organele mili
ției pentru a prinde pe crimi
nal și vicleniile și tertipurile 
la care recurge făptașul pen
tru a se ascunde de urmărire. 
Pînă la urmă el va fi prins.

Prin acțiunile sale antre
nante, pline de dinamism, fil
mul ține în permanență trea
ză atenția spectatorului.

©

SETE DE
Zilnic, la clubul din Lupeni es

te o vie animație. Zeci de mineri, 
constructori, sondori vin aci cu 
plăcere pentru a-și petrece în mod 
plăcut și util timpul liber. Unii 
dintre ei își îndreaptă pașii spre 
sălile de sport, șah, biliard, sau 
spre cercurile de picturi, foto, 
muzică, alții participă la repeti
țiile brigăzilor artistice de ama
tori sau la alte activități organi
zate de conducerea clubului. Dar 
cei mai rnulți își îndreaptă pașii 
spre bibliotecă.

Cu toate că biblioteca dispune 
de peste 25.000 de volume, exis
tă unele cărți ce se găsesc mai 
greu. Ceea ce-i explicabil. Citi
torii solicită deseori aceleași cărți, 
în special pe cele mai noi. Nu
mărul de cititori este cu fiecare 
an mai mare. Numai în acest an

LUMINA

volume în caz 
cărțile cerute, 
că un cititor 
întâmplare, ea 
cele mai po- 
fost cazul to- 

Alexandrtt

C. COTOȘPAN 
D. GHIONEA

numărul de cititori a crescut cu 
peste 450 față de aceași perioadă 
a anidui trecut. La acest lucru <iu 
contribuit și cele 8 biblioteci vo
lante înființate în acest an pe 
lingă celelalte 8 care au existat 
și anul trecut.

Bucur Olivia, bibliotecara clu
bului din Lupeni, caută să mulțu
mească numărul mare de cititori 
veniți zilnic să schimbe cărți. A- 
tentă față de cititori, ea recoman
dă cu căldură alte 
că nu dispune de 
Dacă observă însă 
împrumută cărți la 
caută să-i prezinte 
trivite cărți. Așa a
varășului Năsăleanu 
care a venit în Lupeni acum un 
an. Setos de cultură, el împru
muta cărți fără să le aleagă, dar 
îndrumai, a început să îndrăgea
scă literatura beletristică. In pre
zent tov. Năsăleanu Alexandrii, 
este unul dintre cititorii 
ai bibliotecii.

Bibliotecara manfestă 
grijă plină de atenție și 
micii cititori cărora le recomandă 
cărți accesibile vîrstei lor.

Forfota de pe coridoarele clu
bului încetează abia târziu. Bi
blioteca se închide, iar luminile 
se sting. Dar ferestrele aparta
mentelor oamenilor muncii rămîn 
mult timp luminate în noapte. 
Oamenilor le este sete de lumină. 
Ei au îndrăgit cărțile, iar cărțile 
le luminează viața.

VIOREL STRAUȚ
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Nuntă la castei"

fruntași

aceeași 
față de
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Căminul cultural din Cimpa dispune de o bibliotecă cu un 
mare număr de volume. Zilnic, zeci de mineri și țărani mun
citori din localitate trec pe la bibliotecă pentru a împrumuta 
cărți.

Fotoreporterul nostru a surprins un instantaneu obișnuit 
la biblioteca căminului cultural din Cimpa. Soții Petru și Ilina 
Daj sînt amlndoi prieteni ai cărții.

Iată-i, in clișeu, răsfoind cu bucurie cărțile împrumutate.

Aseară, Teatrul de Stat Va
lea Jiului și-a deschis cea de-a 
XV-a stagiune a sa, prezen- 
tînd în fața publicului din Pe
troșani cea de-a 113-a pre
mieră cu piesa ..Nuntă la cas
tel" de Siito Andraș.

Regia spectacolului aparții- 4 
lui Marcel Șoma iar scenogra
fia e semnată de Emil Moise.

Spectacolul prezentat s-a 
bucurat de un binemeritat 
succes.
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Vizita delegației de partid $i guvernamentale a R. 0. Germane
Cuvîntarea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragă tovarășe Ulbricht, 
Dragi tovarăși membri ai 

delegației de partid și guver
namentale a Republicii De
mocrate Germane,

La sosirea dumneavoastră pe 
pămîntul patriei noastre, per- 
miteți-mi ca în numele Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consi
liului de Stat și al guvernului 
Republicii Populare Romîne, 
în numele întregului 
popor, să 
și frățesc

Vizita 
Republica
va prilejui încă o manifestare 
a prieteniei de nezdruncinat 
ce leagă țările 
noastre.

In zilele ce le 
mijlocul nostru
roși să vă împărtășim din re
zultatele muncii pe care o des
fășoară cu abnegație poporul 
romîn în desăvîrșirea con 
structiei socialismului, înfăp 

neabătut Directivele 
congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn pen 
tru continua dezvoltare 
florire a patriei sale.

, Poporul romîn dă o 
prețuire succeselor de 
obținute sub conducerea
dului Socialist Unit din Ger
mania de către oamenii mun-

• cii din Republica Democrată 
Germană, în opera de construi 
re a socialismului și de întări 
re a primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor.

Statele noastre, împreună cu 
oelelalte state socialiste, duc

nostru 
vă urez un călduros 
bine ați venit.
dumneavoastră

Populară
în 

Romînă

și popoarele

veți petrece in 
vom fi bucu

și în-

inaltă 
seamă 
Parti

cu consecvență o politică ex
ternă îndreptată spre salvgar
darea păcii, militează pentru 
coexistența pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale sub un strict 
control internațional, pentru 
reglementarea pe calea trata 
tlvelor a problemelor interna
ționale litigioase. Republica 
Populară Romînă sprijină în 
trutotul inițiativele Uniunii 
Sovietice și ale Republicii De
mocrate Germane pentru lichi
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial prin în 
cheierea Tratatului de pace 
german șl transformarea pe a- 
ceastă bază a Berlinului occi
dental în oraș liber, demilita 
rizat.

Ne exprimăm convingerea, 
dragi tovarăși, că vizita dv. In 
Republica Populară Romînă, 
convorbirile pe care le vom 
avea, vor contribui la dezvol 
tarea 
nie și colaborare dintre ță
rile și partidele 
întărirea unității de nezdrun
cinat a puternicei comunități 
a țărilor socialiste și a mișcă
rii comuniste mondiale, vor 
prilejui o nouă afirmare a ho- 
tărîriî noastre de a apăra 
pacea.

Să trăiască și să se dezvolte 
neîncetat prietenia dintre Re
publica Populară Romînă și 
Republica Democrată Ger
mană I

Trăiască familia frățească a 
țărilor socialiste !

Trăiască pacea în lumea în
treagă '.

relațiilor de prfete-

noastre, la

0

Entuziasta primire făcută^ 
înalților oaspeți pe aeroportul Băneasa

(Urmare din pag. l-a)

< Compania de onoare aliniată 
pe aeroport prezintă onorul. 
Fanfara 
imnurile 
mane și 
21 salve

Tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pri- 
mese raportul șî trec în revls- 

Ș» tă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Membrilor delegației, le sînt 
prezentați apoi șefii misiuni
lor diplomatice și celelalte 
persoane oficiale venite în în- 
tîmpinare.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej adresează oaspeților 
o cuvîntare de salut. Răspunde 
tovarășul Walter Ulbricht.

Cuvîntările sînt subliniate de 
cei prezenți pe aeroport prin 
aplauze îndelungi si urale. Se 
aud lozinci închinate priete
niei frățești dintre cele două 
țări, păcii 
popoare.

Garda de 
poi în fața

Un grup de pionieri romîni si 
pionieri germani, copii ai perso
nalului Ambasadei R.D. Germane 
la București, îi înconjoară pe oas
peți. îi îmbrățișează, le oferă bu
chete de flori.

Membrii delegației R.D. Ger
mane și conducătorii de partid și 
de stat ai țării noastre iau loc 
în mașini care se îndreaptă apoi 
spre reședința oaspeților. In pri
ma mașină deschisă. încadrată de 
o escortă de motocicliști, iau loc 
tovarășii Walter Ulbricht și Ghe
orghe Gheorghiu-Dej.

Pe întregul traseu străbătut de 
delegație, zeci și zeci de mii de 
bucureșteni au salutat cu căldură 
pe membrii delegației R. D. Ger- 
mane și pe conducătorii partidu- 

yr lui șî statului nostru. Nenumăra
tele steaguri ale R.P. Romîne si 
R.D. Germane, arborate de-alun- 
gu) șoselei miile de stegulețe ?i 
buchete de flori cu care bucureș-

militară intonează 
de stat ale R. D. Ger- 
R. P. Romine. Răsună 
de tun.

șl prieteniei între

onoare defilează a- 
persoanelor oficiale.

Cuvîntarea
tovarășe Gheorghiu-

tovarășului Walter Ulbricht

tenii au venit în întâmpinarea oas
peților dau capitalei un aspect: săr
bătoresc. Răsună îndelung ovații, u- 
rale. Oaspeții și conducătorii parti
dului și statului nostru răspund 
saluturilor oamenilor muncii bu
cureșteni.

Primirea caldă, frățească, făcu
tă de populația Capitalei membri
lor delegației de partid și guver
namentale a
constituit o puternică manifestare 
a prieteniei
două popoare.

Festivitatea primirii la aeropor
tul Băneasa a fost transmisă de 
posturile romîne de radio și tele
viziune.

R. D. Germane, a

trainice dintre cele

(Agerpres)

Dragă
Dej,

Dragă 
Scumpi tovarăși și prieteni, 
Dragi locuitori

București, 
îngăduiți-mi să 

dumneavoastră și 
neavoastră întregului 
frate romîn cel mai 
salut frățesc în numele Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, precum și în numele 
tuturor partidelor unite în 
Frontul Național al Germa
nici Democrate, în numele Ca
merei Populare, al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al 
populației Republicii Demo
crate Germane.

Vă mulțumesc, scumpe to
varășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru cordialele dum
neavoastră cuvinte de salut. 
Ele exprimă prietenia de 
nezdruncinat dintre cele două 
popoare ale noastre, comuni
tatea țelurilor și luptei noas
tre. Puteți fi siguri că aceas
tă prietenie, această comuni
tate de țeluri și de luptă este 
foarte apropiată inimilor 
noastre.

Vă mulțumim dv.. dragi lo
cuitori al Bucureștiului, pen
tru primirea atît de însufleți 
tă, ce ne-ațl făcut. Salutăm în 
persoana dv. pe reprezentan 
ții frumoasei și glorioasei 
capitale.

Delegația de partid șî 
vernamentală a Republicii 
mocrate Germane a sosit 
frumoasa dv. țară la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, a 
Consiliului de Stat și a guver 
nului Republicii Populare Ro
mîne. Vă exprimăm mulțumi
rile noastre pentru această 
invitație la care am răspuns 
cu mare bucurie.

Ne bucurăm mult să putem 
vedea și studia în timpul șe
derii noastre noile realizări 
ale muncitorilor, țăranilor co 
lectiviști și intelectualilor ță
rii dv. socialiste.

Sintem ferm convinși că vi
zita noastră în țara dv. și con
vorbirile noastre comune vor 
întări și intensifica relațiile 
politice și economice dintre 
țările noastre. Aceasta va con 
tribul la mersul înainte al con
strucției socialiste în cele două 
țări ale noastre. Ia întărirea 
sistemului mondial socialist și 
la asigurarea păcii în Europa.

Vizita noastră In țara dv. 
dragi tovarăși și prieteni, are 
loc într-o perioadă de luptă 
încordată a tuturor forțelor 
păcii pentru triumful princi* 
piilor coexistenței pașnice

tovarășe Maurer,

ai orașului

vă transmit 
prin dum- 

popor 
călduros

dv.

gu- 
De

în

ÎB-

La Palatul D. P. Domine
Sîmbătă la 

brii delegației 
vernamentale 
ne in frunte cu tovarășul Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, au fost primiți la 
Palatul R. P. Romine de tova 
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R 
președintele Consiliului de 
Stat, ion Gheorghe Maurer.

ora 14,00 mem- 
de partid și gu- 
a R. D. Germa-

președintele Consiliului 
Miniștri, membri ai 
politic al C.C. al 
membri ai C.C. al P.M.R. și al 
guvernului.

Pe drumul străbătut de ma
șinile oficiale de la reședința 
delegației germane șl pînă în 
Piața Palatului R. P. Romîne 
un mare număr de bucureșteni 
au salutat călduros pe oaspeți

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă 
tenie

do 
biroului 
P.M.R.,

Drie-

----------------- 0-----------------

Dejun oferit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Din partea romînă au partici
pat membrii și membrii supleanți 
ai Biroului Politic 
P.M.R., membrii ai C.C. 
ai Consiliului de Stat și 
nulni.

Au rostit toasturi 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Bru
no Leuschner.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de calda 
prietenie

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu - 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, a oferit sîm- 
bătă la amiază un dejun in cins
tea delegației de partid și guver
namentale a R.D. Germane.

La dejun au participat delegația 
R.D. Germane în frunte cu tova
rășul Walter Ulbrich, consilieri ai 
delegației, precum si r«prezet»t«"V 
ai Ambasadei R.D. Germane.

al C.C. al 
al P.M.R., 
ai guver-

tovarășii

tre state cu orînduiri sociale 
diferite, pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru asi
gurarea unei păci trainice în 
Europa și în lumea întreagă. 
In această luptă, are o însem
nătate deosebită încheierea 
Tratatului de pace German și 
lichidarea situației anormale, 
primejdioase din Berlinul oc
cidental prin transformarea a 
cestuia într-un oraș liber, de
militarizat. Noi — Uniunea So 
vietică, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Romînă, precum și toate cele
lalte state socialiste — am pre
zentat propuneri constructive 
în vederea soluționării acestor 
probleme atît de importante 
pentru paeea celor două po
poare ale noastre și ale tutu
ror popoarelor Europei. Ultra- 
reacționarii din Germania oc
cidentală și din Berlinul occi
dental fac toate eforturile în 
vederea continuării politicii lor 
revanșarde, sortită eșecului, 
căutînd să împiedice o rezol
vare pașnică a problemelor 
internaționale litigioase. In a- 
cest scop, ei nu se dau în lă
turi de la provocări periculoa
se. Acești ultrareacționari din 
Germania occidentală și Berli
nul occidental sînt principalii 
tulburători ai păcii in Europa.

Raportul de forțe pe plan 
internațional este favorabil 
forțelor păcii și socialismului; 
ele vor învinge. Sistemul so
cialist mondial, din care cele 
două state ale noastre fac 
parte integrantă, determină 
astăzi dezvoltarea internațio
nală, drumul spre pace și so
cialism în lumea întreagă.

Există un stat german, iubi
tor de pace, așezat pe temelii 
solide — Republica Democrată 
Germană, primul stat munci
toresc și țărănesc din Germa
nia. Populația Republicii De
mocrate Germane este con
știentă de marea ei răspundere 
și de sarcina ce-i revine față 
de clasa muncitoare interna
țională, față de toate forțele

0

păcii. Ea știe că întărirea po
litică și economică a primu 
lui stat muncitoresc șl țără
nești german prezintă o impor
tanță hotăritoare pentru în- 
frînarea și înlăturarea defini
tivă a ațâțătorilor la război du 
către forțele păcii din Ger-; 
mania occidentală. Ea știe că: 
această luptă va fi încunu-. 
nată de victorie.

In gigantica luptă impetri 4 
va dușmanului comun, împo
triva militarismului și revan- 
șismului vest-german, Republi
ca Democrată Germană și Re
publica Populară Română luptă 
umăr la umăr. Populația Re
publicii Democrate Germane 
apreciază pe deplin contribu-. 
ția importantă, pe care o a- 
duce la această luptă Repu
blica Populară Romînă prin 
politica ei externă și prin suc
cesele ei in construirea socia
lismului. Sintem uniți prin 
ideile victorioase ale marxism- 
leninismului. Baza acțiunilor 
noastre comune o constituie 
Declarația reprezentanților 
partidelor comuniste șl munci - 
torești din noiembrie I960, ho- 
tărîrile din iunie 1982 ale re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești ala 
țărilor participante la Consi
liul de Ajutor Economic Re
ciproc, precum și apartenența 
noastră la Tratatul de la Var
șovia.

Permiteți-mi să transmit în
că o dată un salut cordial 
populației capitalei dumnea
voastră, București.

Trăiască Republica Populară 
Romthă și poporul frate ro
mîn !

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, în frunte cu pri
mul său secretar, iubitul nos
tru prieten, tovarășul Gheor
ghiu-Dej !

Trăiască prietenia de ne
zdruncinat dintre Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Populară Romînă !

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

Au Ini lomiliiiils dinîre lelegiiille le oulil 
li nînriaBwtîilf ale ii.P. Wrâ si 81 taine

In dupâ-amiaza zilei de 15 sep
tembrie, la Palatul R.P. Romîne 
au început convorbirile dintre de
legațiile de partid ți guvernamen 
tale ale R. P. Romîne și R. D 
Germane.

Din partea romînă la convor
biri participă :

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al B> 
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C al 
P.M R., Mihai Dalca, secretat al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului Superior al Agriculturii) 
Mihail Florescu, membru al C.C 
al P.M.R., ministru industriei pe 
trolului și chimiei, Corneliu Mă 
nescu, ministrul afacerilor externe 
Mihai Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Ștefan 
CJeja, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Rotnîne în 
R.D. Germană.

Din partea R.D. Germane la 
convorbiri participă :

Walter Ulbricht, prim secreta<■ 
al C.C- al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane. Bruno Leuschner, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, membru al BH 
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.; 
membru al Consiliului de Stat, 
dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis 4 
trul afacerilor externe al R. D. 
Germane, președintele Partidului 
Național Democrat din Germa
nia, Hans Reichelt, ministrul agri
culturii, colectărilor și silvicultu
rii, Gunther Wyschofsky, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a pla
nificării, Erwin Kerber, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și intergerman, Johannes Konlg, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, prof. dr. Wolfgang Schir
mer, membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., directorul Uzinelor 
„Walter Ultricht" — Leuna. Fri
eda Sternberg, președinta Coope
rativei agricole de producție „Er
nst Thalmann" din Bennewitzi 
raionul Wurzen, Annerose Seifett. 
muncitoare chimistă la Uzinele 
„Walter Ulbricht" — Leuna, Wil
helm Bick, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.D. Ger
mane în R. P. Romînă-

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

-----------------0-----------------

Depuneri de coroane la monumentul eroilor patriei 
și monumentul eroilor sovietici

Sîmbătă după-amiază, delegația 
de partid și guvernamentală a R. 
D. Germane în frunte cu tovară
șul Walter Ulbricht a depus co

roane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și Monumentul E- 
roilor Sovietici
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Dsleșajille lialmii Sovlelite, 
Btiaisel si Eieloroslei 

la tea le-a 17-a stsiooe 
a Mării Generale a O.n.O. 

as pletai spre Hew York
MOSCOVA 15 (Agerpres) — 

TASS transmite:
In dimineața zilei de 15 sep

tembrie au părăsit Moscova pie
rind la New York pentru a par
ticipa la cea de-a 17-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.TJ, 
este se va deschide la 18 septem 
brie, delegațiile Uniunii Sovietice 
în frunte cu Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor 
U.R.S.S., Ucrainei, 
Luka Palamarciuk, 
cerilor Externe al 
ne ji Bielorusiei,
Kuzma Kiseliov, ministrul aface
rilor externe al R.S.S. Bieloruse

----- O-----

Schimb de 
la Teheran

note între ambasadorul sovietic 
și ministrul afacerilor externe 

al Iranului
Ecoul inter national 

al Declarației agenției TASS
(Agerpres) —

externe al 
în frunte cu 

ministrul Afa- 
R.S.S. Ucraine- 
în frunte cu

încercările S.U.A. de instituire 
a unei blocade economice 
împotriva Cubei au suferit 

un eșec
LONDRA 15 (Agerpres)
încercările Statelor Unite de a 

obține sprijinul țărilor membre ale 
blocului N.A.T.O. pentru insti
tuirea unei blocade economice îm
potriva Cubei au suferit un cșcc 
Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Londra al agenției Uni
ted Press International", „surse 
informate din capitala britanică 
au anunțat la 15 septembrie că 
Marea Britanie a descurajat, în- 
tr-un mod politicos dar ferm, 
ideea americană de a se alătura 
Statelor Unite într-o acțiune de 
blocada a Cubei". Același cores
pondent arată citind știri sosite 
la Londra, că „celelalte țări eu
ropene membre ale Organizației 
țjatatului nord-atlantic au întors 
spatele sondajelor făcute cu sco
pul de a afla dacă sînt dispuse 
să se alăture Statelor Unite intr- 
un embargo posibil asupra Cubei"

---------- ' - C’?

Cu prilejul schimbului de note 
Abbas Aram, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, a declarat în 
numele guvernului său : ,,Declar 
oficial că, așa cum a arătat în re
petate rînduri maiestatea sa șahin 
șahul, guvernul șahinșahului Ira
nului nu va permite niciodată ca 
Iranul să devină un mijloc de a 
gresiune împotriva teritoriului U- 
niunii Sovietice".

In declarația de răspuns amba
sadorul sovietic și-a exprimat con
vingerea că asigurările date de 
guvernul Iranului, precum și 
schimbul de note „vor sluji la in 
rărirea bazelor relațiilor de bună 
vecinătate dintre U.R.S.S, și Iran 
intereselor păcii și securității în 
regiunea Orientului Apropiat si 
Mijlociu"

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

ProfesoruîJohn Bernal propunej

MOSCOVA 15 
TASS transmite :

Ministerul Afacerilor Externe aJ 
U.R.S.S. a anunțat că la 15 sep
tembrie între Nikolai Pegov am - 
basadorul sovietic la Teheran și 
Abbas Aram, ministrul afacerilot 
externe al Iranului, a avut loc la 
Teheran un schimb de note carv 
prevăd că statelor străine să nu 
li se acorde dreptul de a avea pe 
teritoriul Iranului orice fel de baz- 
pentru rachete.

In nota iraniană se dau asigu 
rări că guvernul Iranului 
acorda 
tul de 
pentru 
nului".

Iu nota sovietică de răspuns * 
ceastă asigurare este primită 
satisfacție.

„nu va 
niciunui stat străin drep- 
a avea vreun fel de bază 
rachete pe teritoriul Ira-

.MOSCOVA 15 (Agerpres; 
TASS transmite :

La Adunarea 
rației mondiale 
știință care are 
profesorul John 
să se creeze

rv

I gătii

I

generală a Fede- 
a oamenilor de 
loc la Moscova. 
Bernal a propus 

un institut interna
țional public pentru studierea pro
blemelor legate de menținerea 
păcii.

Luînd cuvîntul la ședința ple
nară, John Bernal a declarat că 
oamenii de știință trebuie să cu
noască temeinic problemele tehnice 
ale războiului și păcii- Ei trebuie 
să răspundă 
bări pentru 
concrete sau 
concrete în 
păcii.

Savantul englez a subliniat că 
dezbaterea problemelor tehnice le
gate de menținerea păcii, a cons
tituit un aspect important al Con-

la numeroase întrr— 
ca să se ia măsuri 
să se facă propuneri 
vederea menținerii

O nouă grevă de mari proporții 
în Spania

PARIS 15 (Agerpres) — TASS 
transmite:

Abia și-a revenit guvernul fran- 
chist după puternicele acțiuni ale 
minerilor din Asturia, că a și în
ceput o nouă grevă de mari pro
porții. Docherii din Malaga, unul 
din cele mai mari porturi spaniole 
la Marea Mediterană; au declarat

o săptă- 
revendi- 
agenției 

Informa- 
de alax-

greșului Mondial pentru dezarma
re generală și pace care a avut 
loc în vara acestui an la Mos
cova

Propunerea lui John Bernal a 
fost sprijinită de Cecil Powell, 
președintele Consiliului Executiv 
al Federației Mondiale a oameni
lor de știință.

Academicianul sovietic Ivan Ar- 
tobolevski a dat o înaltă aprecie
re activității Federației Mondiale 
a oamenilor de știință, care în 
condițiile situației internaționale 
încordate, pronunțîndu-se pentru 
dezarmare generală și totală, pen
tru o lume fără războaie, aduce 
un aport important la cauza pă
cii.

Acad. Artobolevski, a propus să 
se lărgească permanent sfera de 
influență a federației, atrăgînd în 
rîndurile ei toți oamenii de știință 
care luptă pentru folosirea știin
ței în interesul păcii.

Adunarea Generală a aprobat 
rapoartele secretarului general al 
federației și a trecut apoi la dez
baterea dărilor de seamă în comi
siile de lucru.

HAVANA 15 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Declarația TASS continuă să se 
afle în centrul atenției poporului 
cuban. In aceste zile în întreaga 
țară au loc mitinguri la care oa
menii muncii cubani își exprimă 
recunoștința față de ajutorul fră
țesc dezinteresat acordat de Uniunea 
Sovietică. Ziarele „Revolution" și 
„El Mundo" consacră declarației 
TASS articole de fond.

Condamnînd acțiunile agresive 
ale imperialiștilor americani, ziarul 
arată că în secolul nostru „impe
rialismul condamnat de istorie nu 
mai poate recurge la violențe, 
după propriul lui plac, împotriva 
omenirii".

La mitingul care a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe, P 
Torras, locțiitor al ministrului de 
externe, a spus : „Au trecut tim
purile cînd Statele Unite făceau 
să tremure țările l'atino-americane. 
Trăim într-o epocă nouă, în epoca 
trecerii de la capitalism la socia 
lism. Astăzi lumea socialistă este 
mult mai puternică decît lume,, 
caoitalismului"-

☆
DELHI 15 (Agerpres)
In comentariile pe marginea De

clarației TASS în legătură cu pro 
vocările americane față de Cuba, 
o serie de ziare indiene condamnă 
cu vehemență acțiunile guvernului 
S.U.A. cerîndu-i să țină seama de 
vocea rațiunii. „Navjivan" vor
bind despre scăderea prestigiului 
guvernului S.U.A. în fața opiniei 
publice mondiale după eșecul a- 
venturii americane împotriva Cu
bei de anul trecut, își exprimă 
regretul că guvernul S.U.A. nu a 
tras învățăminte din evenimentele 
trecutului.

„Navbharat Times", în artico
lul intitulat „Avertisment dat A- 
mericii", scrie: „Vecinătatea Cu
bei cu S.U.A. nu înseamnă 
loc că ea trebuie să se afle sub 
influența acesteia. Ea are dreptu’ 
să stabilească legături și să pri
mească ajutor de la orice țară la 
propria alegere. De aceea, dacă 
ea primește ajutor militar din 
partea Uniunii Sovietice, S.U.A. 
nu au dreptul nici să atace Cuba 
nici să declare blocadă economică 
împotriva ei. Ele - nu au dreptul 
să împingă lumea în pragul unti 
catastrofe militare. In acest caz

întreaga lume le va condamna. 
Ar fi foarte bine dacă S.U.A. s-ar 
călăuzi în relațiile sale cu Cuba de 
principiile coexistenței

☆
BUENOS AIRES 15 (Agerp.
Comitetul central al

Comunist din Argentina a dat pu
blicității un apel adresat poporu
lui argentinian în care condamnă 
acțiunile provocatoare ale S.UA 
față de Cuba și sprijină întrutotu' 
declarația guvernului sovietic ci 
nu va lăsa Cuba în nevoie, dacă 
împotriva ei se va dezlănțui o i- 
gresiune. In apel se subliniază că 
„Recentul avertisment al guverna 
lui sovietic a trezit in toate ță
rile Americii Latine un mare en
tuziasm și un sentiment de pro 
fundă recunoștință față de Uniu
nea Sovietică, deoarece el dove
dește că cei care luptă pentru li
bertate și 
singuri".

pașnica

\s
Partidului

independență nu sînt

☆
15 (Agerpres) 
relatărilor coresponden-

Conferința țărilor Commonwealthului

de

grevă și luptă deja _de 
mînă pentru satisfacerea 
cărilor lor. Potrivit 
:,L- union Francaise d’ 
tion", Franco este atît
mat de acțiunile muncitorilor por
tuari din Malaga îneît a folosit 
împotriva greviștilor mari detașa-^ 
mente de poliție înarmate pînă în 
dinți.

SALISBURY. In Rhodesia de 
sud situația continuă să se men - 
fină încordată. Au avut loc noi 
incidente între poliția britanică și 
populația de culoare, care luptă 
pentru libertățile democratice.

HAVANA. La 12 septembrie 
un avion militar american; în
călcând spațiul aerian al Cubei; 
a zburat la o mică înălțime dea
supra unui vas 
care se 
cubane.

NEW 
de stat
început să evacueze din Laos pe 
consilierii lor militari, așa cum 
prevăd acordurile de la Geneva 
pentru Laos.

NEW YORK. La 14 septem
brie Statele Unite au efectuat o 
explozie nucleară subterană pe 
poligonul din statul Nevada.

CIUDAD DE MEXICO. Intr- 
un interviu acordat revistei „Vi
sion" din S.U.A. președintele Me
xicului, Adolfo Lopez Mateos*

a reafirmat că la baza politicii 
externe a Mexicului stă princi
piul neintervenției în treburile in
terne ale Cubei.

ROMA. Greva revendicativă de 
trei zile a muncitorilor metalur- 
giști intalieni s-a extins în în
treaga țară.

afla în
comercial cubaa 
apele teritoriale

YORK.
a declarat că S.U.A. au

Departamentul
RANGOON 15 (Agerpres)
Urmînd politica neutralității po

zitive, Birmania recunoaște suve
ranitatea. independența, neutralita
tea și integritatea teritorială a 
Cambodgiei, se spune în mesajul 
de răspuns al generalului 
Ne Win, președintele Con
siliului revoluționar adresat prințu
lui Sianuk, șeful statului Cambod- 
gia.

După cum s-a mai anunțat Sia
nuk a propus convocarea unei con
ferințe internaționale a cărei par-

Atmosferă de confuzie 
și incertitudine

SOFIA 
Potrivit 

tului din Ankara al agenției BTA, 
cunoscuta ziaristă turcă Miușerref 
Hekimoglu, a publicat 
„Oncu" 
scrie •

„Pot 
gă pe 
Castro 
care înflăcărează întreaga Americă 
de sud ? Se poate oare opri lupta 
popoarelor împotriva colonialis
mului ? Oare cubanezii vor fi de 
acord să înapoieze colonialismu
lui plantațiile lor de trestie de 
zahăr și întreprinderile naționali
zate ? Se poate crede că lupta 
pentru lichidarea colonialismului 
va fi înfrîntă ? Nu, aceasta nu se 
va putea crede întrucât omenirea 
este împotriva colonialismului, o- 
menirea este de partea păcii".

☆
BERLIN 15 (Agerpres)
Comitetul Central al P.C. din 

Germania a chemat populația din 
Germania occidentală să organi
zeze o campanie de solidaritate 
cu Cuba,

Declarația C.C. al P.C. din 
Germania transmisă de postul de 
radio „Deutscher Freiheitsender 
904" subliniază necesitatea de a 
Protesta energic împotriva provo
cărilor anticubane ale imperialiș
tilor americani. Colectivele din în
treprinderi, organizațiile 
și de tineret, școlile și 
tățile, sînt îndemnate să 
declarații de solidaritate 
lui Cubei .♦

în ziarul 
un articol în care s<

oare agresorii să-l înfrîn- 
Castro ? Oare numele lui 
nu a devenit un simbol

sindicale 
universi- 
adreseze 

guvemu*

LONDRA 15 (Agerpres)
Lucrările comitetelor instituite 

de conferința Gommonwealth-ului 
pentru a examina implicațiile e- 
conomice ale aderării Angliei la 
Piața comună, relatează, corespon
dentul agenției France Presse, j.se 
încheie într-o atmosferă de con
fuzie și incertitudine". La aceasta 
a contribuit și propunerea lui 
Ayub Khan, președintele Pakis
tanului, cu privire la convocarea 
unei conferințe a reprezentanților

ticipanți să garanteze neutralitatea 
și integritatea teritorială a Cam- 
bodgiei.

După cum scrie Buletinul de 
informații al Consiliului revoluțio
nar Ne Win a subliniat în mesa
jul său de răspuns că Birmania 
se pronunță pentru reglementarea 
tuturor divergențelor pe calea tra
tativelor și întîlnirilor pașnice și 
„este gata întotdeauna să contri
buie la rezolvarea pașnică a pro
blemelor".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii n- 56 Tel. interurban 322; automat 269.

aițărilor Commonwealth-ului și 
Pieței comune, propunere care a 
fost întîmpinată cu scepticism nu 
numai de țările Pieței comune, ci 
chiar de țările Commonwealth
ului. Pînă și delegația britanică; 
relatează corespondentul, „a în
tâmpinat cu ironie această propu
nere".

Ziarele londoneze subliniază în 
același timp că încercările lui 
Macmillan de a atenua, în con
vorbirile personale avute cu pri
mii miniștri ai Commonwealth
ului, semtimentele lor de ostili
tate față de Piața comună, au su
ferit un eșec. „încercările lui Mac
millan de a slăbi criticile Comon- 
wealth-ului, scria la 14 septembrie 
„Daily Express", au eșuat".

Lucrările conferinței vor fi re
luate în ședință plenară luni, cînd 
se crede că va lua cuvîntul Mac
millan pentru a răspunde critici
lor primilor miniștri ai Common
wealth-ului și cînd toți partici- 
panții la conferință vor avea 
după cum relatează France Pre
sse: „delicata misiune de a în 
tocmi un comunicat asupra rezul
tatelor lucrărilor conferinței în 
care să măsoare întreaga întindere 
a dezacordului dintre Regatul 
Unit și partenerii săi tradiționali".

11 septembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

ziarului Scînteia; 8,30 Uverturi și 
dansuri 
rețea ne 
ai unui 
Cvartete 
12,00 Muzică ușoară romînească; 
13,10 Concert distractiv; 14,00
Muzică de estradă; 15,00 Muzică 
ușoară românească; 16,15 Vor
bește Moscova !; 17,10 Muzică co
rală de Achim Stoia; 18,00 Mu
zică de estradă; 19,00 Almanah 
științific — Din cuprins — Din 
activitatea oamenilor de știință 
din Iași ; Despre abuzul de me
dicamente ; Cibernetica și coman
da automată; 19,40 Muzică ușoară 
interpretată de Nina Brejevskaia 
și Askold Besedin; 21,15 Tribuna 
Radio; 22,20 Lieduri; 23,15 Con
cert interpretat de soliști și orches
tre de muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 13,22 Concert de muzică 
ușoară; 14,30 Muzică de estradă;
15.30 Muzică populară din Mun
tenia; 17,00 Muzică ușoară; 18,05 
Muzică simfonică cerută de ascul
tători ;19,00 Din folclorul popoare
lor sovietice; 19,40 Ciclul „Com
pozitorul săptămînii" : (emisiunea 
I) — Modest Petrovici MusorgsW:
21.30 Seară de poezie romînească-.

din operete; 9,00 Tine- 
e dragă. ,.Tineri meșteri 

vechi meșteșug"; 11,05 
și sextete din opere;
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