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Tînăru! Pișcureanu Pave! este unul dintre cei mai activi agitatori ai 
organizației de partid de pe șantierul de construcții din Lupeni. Iată-1 în 
clișeul de fată discutînd cu un grup de tineri despre necesitatea îmbunătă
țirii lucrărilor de zidărie.
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De la 1 septembrie

In vederea aplicării prevederilor 
Hotărîrii Comitetului Central al 
P.M:R. și a Consiliului de Miniștri 
din iunie a. c„ cu privire la majora
rea salariilor la toate categoriile de 
salariați, au fost stabilite măsurile 
pentru sporirea — începînd de la 1 
septembrie — a salariilor învățăto
rilor și educatoarelor și îmbunătăți
rea sjstemului de salarizare a aces
tora.

Pentru învățători și educatoare se 
prevede o creștere medie a salariilor 
tarifare de 15,2 la sută. Procente 
maf ■ mari de creștere primește per
sonalul didactic cu vechime îndelun
gată în învățămînt. Astfel, salariile 
tarifare ale învățătorilor cu o vechi
me -de peste 15 ani în învățămînt — 
care reprezintă partea cea mai mare 
a acestei categorii de salariați — 
cresc cu peste 18 la sută.

Pentru a se asigura o retribuire 
mai justă a personalului didactic în 
funcție de vechimea în învățămînt, 
treapta de salarizare pentru vechime 
de. la 10—20 ani s-a scindat în două :, 
10—15 și. 15—20 ani. Prin această 
reglementare se acordă o creștere și 
după împlinirea a 15 ani de vechi
me. Pînă acum creșterea salariului 
pentru vechime se făcea numai la 
împlinirea a 10 ani și apoi a 20 de 
ani.

Majorarea salariilor corpului di
dactic este încă o expresie a grijii

partidului și guvernului pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de trai ale slujitorilor 
școlii. Munca pe tărîmul învățămîn- 
tulni se bucură de o înaltă apreciere 
în țara noastră, profesia de învăță
tor și educator al tinerei generații a 
dobîndit un prestigiu înalt și con
diții materiale din ce în ce mai bune. 
Învățătorilor le sînt încredințate e- 
ducația milioanelor de cetățeni de 
rriîine ai patriei, miăiunea de a for
ma constructori capabili și devotați 
ai societății socialiste.

In sectorul fruntaș 
al minei Vulcan

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
sectorului III al minei Vulcan des
fășoară o activitate susținută pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. De la înce
putul acestui an și pînă în prezent, 
minerii sectorului III — sector frun
taș în întrecerea socialistă pe ex
ploatare —- au extras din adîncuri 
circa 14 000 tone de cărbune peste 
prevederile planului de producție.

Acest succes important este rodul 
muncii entuziaste a întregului colec
tiv, care mobilizat de organizația de 
partid s-a străduit să-și organizeze 
mai bine munca în subteran și să 
trimită la ziuă. în fiecare șut. can
tități sporite de cărbune.

La succesele obținute de 
vul sectorului au contribuit 
tatea brigăzilor din abataje și 
deosebii cele conduse 
Karacsonvi 
care și-au 
mentele de 
trecută din

Minerii sectorului Ill sînt hotă- 
rîți ca în viitor să-și organizeze și 
mai bine munca, să folosească din 
plin timpul de lucru și pe. baza creș
terii productivității muncii să-și în
deplinească înainte de vreme anga
jamentul anual de a extrage 16 000 
tone de cărbune peste sarcinile 
producție.

Crucii Roșii, 
sale cîți mai

largi acțiuni
și

Romîn 
pentru

Crucea

pri-
să-

Ro-

Rudolf și 
depășit cu 

întrecere 
acest an.

coiectt- 
majori- 
în' mod 

de comuniștii
Gantz Ștefan, 
mult -'angaja- 
pe pfcrinada

Realizări gospodărești 
ia sfatul popular Iscroni

cetățenilor din 
fost rodnică. In

gospodă- 
comuna 

frunte cu 
cetățenii

In acest an, activitatea 
rească a 
Iscroni a 
deputății sfatului popular,
din localitate au rezolvat o serie de 
treburi gospodărești.

S-a construit un drum nou pe o 
lungime de 2,5 km. Valoarea aces
tei lucrări se ridică la 36 000 lei. De 
asemenea, s-au întreținut drumuri 
comunale pe o lungime de 15 km, 
s-au curățit pășuni pe o suprafață 
de 400 ha, s-a recoltat prin muncă 
patriotică cca. 10 000 kg fîn, s-au e-

de

fectuat nivelări de terenuri, curățiri 
de străzi, șanțuri și altele.

Pînă în prezent valoarea totală a 
economiilor realizate prin munca pa
triotică а cetățenilor se ridică la pes
te 143 080 lei. S-au efectuat 
ore muncă patriotică.

O contribuție importantă la 
zarea acestor succese au adus depu
tății

53 432

Burlec Aurel Butu. Burlec I. 
Băloi, Tamaș Rozalia. Cherciu Ni- 
colae, Lud Victor și Her Ionel pre
cum și cetățenii Burlec Dumitru, Her 
Miron, Fîn Lazăr, Pantelimon Gavri- 
lă, Barbu Alexandru și alții.

Organizația de 
Cruce Roșie se 
află in pragul u- 
nui eveniment
deosebit: desfășurarea „Săptătnînii 
Crucii Roșii".

Acest eveniment care se desfășoa
ră între 20-26 septembrie are meni
rea să facă și mai cunoscute scopu
rile adinei umane ale 
să atragă în rîndurile 
mulți cetățeni.

Organizarea acestei
care dovedește grija partidului 
guvernului pentru apărarea sănătă
ții poporului, constituie un prilej de 
creștere a rîndurilor organizației, a 
prestigiului ei, un mijloc de ridica
re a nivelului muncii sanitare și 
de lărgire a activului voluntar.

Desfășurarea „Săptămînii Crucii 
Roșii" pune în fața întregului ac
tiv al acestei organizații datoria 
sprijinirii organelor medico-sanitare 
în realizarea sarcinilor care decurg 
din hotărîrile Congresului a) IlI-lea 
al Partidului Muncitoresc 
vihd grija neîntreruptă 
nătatea poporului.

Comitetul orășenesc de
șie Petroșani întîmpină acest eveni
ment cu rezultate semnificative în 
activitatea sa: recrutarea a peste 
850 donatori pnorifici de singe, crea
rea de noi posturi de prim-ajutor, 
lărgirea acțiunilor de educație sani
tară a populației etc.

Sprijinindu-se în munca sa pe un 
larg activ obștesc din întreprinderi, 
instituții, școli, cît și din cartierele 
Văii Jiului, împreună cu organele 
sanitare. Comitetul orășenesc 
Crucea Roșie Petroșani și-a 
pladul de acțiuni întocmit | 
întîmpinarea și desfășurarea 
tămînii Crucii Roșii" pe problemele 
cele mai actuale ale apărării să
nătății populației.

Astfel în tematicile concursurilor 
„Sanitarii pricepuți „Serilor

- de întrebări ș!
răspunsuri" s-a ți
nut cont de pro
blemele sanitare lo
cale. de necesita 
tea <je я atrage la 
activitate de Cru
cea Roșie un nu
măr cît mai marc 
de cetățeni. în 
special femei. în ț 
scopul educării sa
nitare a populați
ei din localitățile 
Văii Jiului.

Programul des
fășurării „Săptă
mînii Crucii Roșii” 
prevede o seamă 
de acțiuni educa- 
tiv-sanitare. Prin
tre acestea se nu
mără organizarea

de. 
axat 

pentru 
„Săp-

de concursuri „Sa
nitarii pricepuți' 
între echipierele 
grupelor sanitare,

drn orașele Petroșani, Lupeni, Petrila și 
Vulcan precum și din comuna Ani
noasa, de „Seri de întrebări și 
răspunsuri" în cadrul căminelor cul
turale din Iscroni, Bănița și Cîmpu 
lui Neag. De asemenea, se mai 
prevăd conferințe ' educătiv-sanitare 
care se vor ține la exploatările mi
niere, în întreprinderi cît și la clu
buri, precum și cîte un simpozion 
în orașele Petroșani și Lupeni pe 
tema înaltului act umanitar — do
narea de sînge.

Ințelegînd scopul pentru care este 
organizată „Săptămîna Crucii Roșii", 
tot activul voluntar, echipierele sa
nitare și formațiile posturilor de 
prim-ajutor din localitățile Văii Jiu
lui, precum și cei 14 000 membri ai 
Crucii Roșii sînt chemați să sprijine 
și să ia parte la acțiunile ce se 
vor întreprinde de către comitetele 
de Cruce Roșie în colaborare cu 
unitățile medico-sanitare.

Acțiunile care s-au ținut în zilele 
premergătoare deschiderii „Săptămî
nii Crucii Roșii au dus la afirma
rea priceperii și pregătirii echipieri
lor din grupele sanitare ale Visco- 
zeî Lupeni și cartierul I, participan
te la concursul „Sanitarii pricepuți" 
organizat la clubul din localitate.

De asemenea, a crescut numărul 
donatorilor de sînge, cu încă 50, pre
cum și numărul celor înscriși în 
rîndurile membrilor de Crucea Ro
șie.

..Săptămîna Crucii Roșii" care se 
deschide astăzi, constituie pentru toa
te formațiile sanitare, pentru între
gul activ obștesc și pentru toți care 
au îndrăgit munca de Crucea Roșie, 
un nou imbold în dezvoltarea acti
vității ediicativ-sanitare de masă, 
de intensificare a muncii puse în 
slujba apărării sănătății populației.

PRELUDIU AL UNOR NOI IZBÎNZI
pe oricare miner 
de Sorescu Con- 
fi primit același

cineva 
săpate de 
siguranță, la

lungimea 
el ar 

un 
mii

ga-

ani 
s-a

Dacă pînă nu de mult ai 
fi întrebat 
din Uricani 
stantin, ai 
răspuns :

— E cel mai bun miner la 
săparea galeriilor. Și oricare 
interlocutor ar mai fi făcut 
următoarea precizare : Brigada 
lui sapă în medie 100 m 
lerie pe lună.

Intr-adevăr, în cei 10 
care 'au trecut de cînd
stabilit la Uricani, numele 
minerului Sorescu Constantin 
a devenit cunoscut nu numai 
în cadrul exploatării, ci în în
treaga noastră Vale. Tînăr 
harnic, inimos, a ajuns în 
scurt timp un miner price
put, mîndru de meseria lui, 
iar mai tîrziu, un brigadier 
destoinic, care a dîștigat sti
ma, și respectul celor din jur. 
Brigada lui a atins adevărate 
recorduri în sporirea vitezelor 
de înaintare în galerii, în 
croirea -noilor artere subterane 
spre straiele de cărbune. So
rescu Constantin a devenit 
pionierul nr. 1 al adîncurilor, 
cel mai cutezător deschizător 
al drumurilor subterane. E 
greu să faci un calcul asupra 
bilanțului brigăzii sale. Dacă

ar măsura 
galeriilor 
ajunge, cu 
rezultat grăitor: multe
de ’ metri' de galerii săpate 
în rocile dure ale adîncurilor 
Uricaniului. Opera brigăzii sa
le — arterele ce formează un 
adevărat labirint subteran 
servește cu prisosința marea 
bătălie pe care o desfășoară 
minerii Uricaniului. pe frontul 
cărbunelui, pentru sporirea 
producției și a productivității 
muncii. Sub bolțile de beton 
ale galeriilor săpate de bri
gadă curg zi și noapte con
voaie nesfîrșite de vagonete 
cu cărbune, an adevărat flu
viu negru de nestăvilit ce 
urcă spre . ziuă.

Și totuși, cronica faptelor 
minerului Sorescu ca făuritor 
al drumurilor subterane are 
un sfîrșit. Dacă treci în pre
zent pe la sectorul II al mi
nei' și. întrebi de minerul So
rescu, vei primi următoarea 
informație :

— De 
tembrie 
brigada 
bune.

Dar aceasta înseamnă 
vestitul miner de la înaintări

la începutul lunii 
minerul Sorescu 
lui- lucrează , în

că

în steril și-a abandonat ac
tivitatea tradițională. Și în- 
tr-adevăr, la ora actuală a- „ 
cesta e adevărul. Care-i tîlcul 
schimbării survenite ? Există 
o explicație. In cadrul secta
rului II lucrările de pregătire 
pentru exploatarea stratului II. 
in linii mari, sînt terminate. 
Ele au ajuns pînă la cota 580. 
Deci, pentru o bună bucată 
de timp, drumurile spre, cîm- 
purile de cărbune sînt deschi
se. Cunoscînd stadiul lucrări
lor miniere, intr-una din zile 

' minerul Sorescu și-a exprimat 
conducerii sectorului. dorința 
sa treacă la lucru în cărbune. 
Așa s-a intîmplat că de la 

.începutul lunii, împreună ' cu 
ortacii săi, minerul și-a schim
bat locul de muncă. In lo
cul pereților duri și masivi 
ai stincilor 
cu straiele 
Dar gîndul 
părul de a
fruntea „clasamentului. hărni
ciei" nu l-au părăsit nici aici, 
Și neaștîmpărul ce-1 caracte
rizează de a șăvîrși mereu 
fapte deosebite, se îmbină la 
Sorescu cu inventivitatea; cu 
spiritul unui căutător neobo
sit pe tărîmul noului. Condu-

de steril se luptă 
negre de cărbune, 
înaripat, neastîm- 

fi cu brigada în

AEDICA NIGOLAE

DIMA MIȘU
Petrila

Fruntași în acțiunile 
de educație sanitară

«
i
i

IRINA VASILE
Aninoasa

J/UIA MARIA
Petroșani

cerea sectorului,, inginerul «șef 
Mihalache Gheorghe, om tînăr. 
plin de entuziasm, a elabo
rat o propunere cu privire la 
schimbarea sistemului de ex
ploatare a abatajelor cameră. 
Se preconizează ca brigăzile 
să fie reorganizate pe axe 
colectoare. Adică, toate abata
jele ’dintr-un ax să fie exploa
tate de o singură brigadă, 
puternică, creată prin unifica
rea mai multor brigăzi. Sco
pul acestei reorganizări este
cointeresarea tuturor minerilor * 
care lucrează pe un ax în 
exploatarea rațională a rezer
vei. în îmbunătățirea calității 
producției, menținerea ordinei 
și a curățeniei pe căile de 
acces, în repartizarea judicioa
să a efectivului pe fronturi și 
organizarea Superioară a 
muncii în scopul obținerii 
unor randamente sporite. Pro
punerea a fost însușită cu 
căldură de brigadier. Brigă
zii lui, cu efectivul comple
tat, i s-a încredințai misiunea 
nu de mică răspundere, de 
de a experimenta noul sistem. 
Brigada lui lucrează în pre-

I. DU ВЕК

(Continuare in pag. 3-a)
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IRIMESCU ІІІѴІА 
Petroșani

l

GAVRILIU LAURA 
Vulcan
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P* ecranele cinuwrfoyfaior tlln Petroșani

printre lupi66

Constantin Prisnea despre cartea sa

Filmul „Gol printre lupi", o pro
ducție a studioului „Defa" din Ber
lin, va rula pe ecranul cinematogra
fului „Republica" începînd de mîine 
21 septembrie.

Ecranizat după romanul cu ace
lași nume de Bruno Apitz, filmul

aparatului de teroare hitierist pentru 
a salva viața unui copil, adus ile
gal în lagăr

Salvarea unui copil nevinovat și 
lipsit de apărare a însemnat o luptă 
pe viață șî pe moarte. Comuniștii 
și-au dat seama de pericolul nou. de

„Și noaptea credeau Л. m
Copilăria multora dintre noi a 

,fost îneîntată de o cărticică — pe 
I Vremea aceea — de căpătîi. E vor
ba de „Romînia pitorească" a lui 

j Alexandru Vlahuță. Cu dînsul cutre
ierasem țara și începusem s-o iu
besc. Și tot pe atunci intrasem în 
Bărăgan cu Odobescu. In anii ti
nereții am pășit în țara Moților și 
pe valea Oltului cu Geo Bogza. Cu 
„Baltagul" lui Mihail Sadoveanu 
am intrat în valea Bistriței și am 
prins gustul hoinăritului prin fru
moasa noastră țară. Și totuși dra
gostea aceasta era împletită cu mul
tă tristețe și melancolie. Sentimen
tele acestea veneau de undeva din 
apropierea noastră și de undeva de 
departe, din adîncurî. Cîți oare din
tre cei de o vîrstă cu mine, 
tineri 
de o 
tarea 
cetea 
ma noastră freamătă și se înflă
cărează și acum la citirea rîndurilor ei.

Dar întrebarea de la sfîrșitul Cul
tului era plină de durere: „Pentru 
ce zîmbetul tău e așa de amar, mîn- 
dra mea țară ? Pentru ce 
țipi țară bogată ?... pentru 
ți-e îmbrobodită ?... pentru 
lacrimile tale ?...“.

Am colindat țara în anii 
eliberare, în lung și-n lat, cruciș 
curmeziș și mi-am îmbătat privirile 
de frumusețile ei vechi, entuziăsmîn- 
du-mă de tot ce i s-a adăugat de-a

lungul celor două decenii, 
cînd pe Dunăre la Porțile de 
cînd la Sulina, acolo, unde „regele 
fluviilor Europei" se îmbrățișează și 
se sărută cu marea.

Altădată priveam Bistrița din înăl
țimile Rarăului, sau mă priveam 
cealaltă parte a Ceahlăului în 
glinda lucie a mării Bicazului.

Mă urcam la Tîrgul 
pe Muntele Găina și-mi 
apoi bucuriile înflorind 
toare a primăverii pe 
argeșene.

La această moștenire
mîn sub conducerea partidului nos
tru a adăugat în acești douăzeci

Eram
Fier,

de
o-

de fete 
găseam mai 
la o sărbă- 
meleagurile

de

poporul ro-

de 
de 
ogoare înfrățite, lăcașuri de 
monumente de artă și arhitectură, ca
re au schimbat colorînd, dînd ritm 
și melodie peisajului patriei noastre 
noi, socialiste.

Despre toate acestea și despre al
tele, despre oameni frumoși la chip 

.și la suflet au scris în anii aceș
tia numeroși scriitori din toate ge
nerațiile. A luat naștere o literatură, 
care în totalitatea ei este o nouă 
Cîntare a Romîniei. Mî-am luat în
drăzneala să adaug acestei Cîntări 
și paginile cărții mele 
„Și noaptea credeau în

ani cununi de frumuseți, 
mărgăritare: fabrici și

lumină'

din urmă: 
lumină".

șiraguri 
uzine, 

cultură.

•* f 
l

mai 
sau mai bătrîni, nu-și amintesc 
altă carte, — e Vorba de „Cîn- 
Romîniei" — care a pus pe- 
pe anii noștri tineri ? Și ini-

IN PREGĂTIRE

gemi și
Ce

ce
fața 

curg

de după
si

Fii cuminte*
Teatrul de stat din Petroșani pre

gătește o nouă comedie de A. Ba- 
ranga care va fi prezentată In pre
mieră pe tară la sfîrșitul lunii sep
tembrie a. c. Piesa intitulată „Fii cu
minte, Cristofor..." este una din cele 
mai bune lucrări ale autorului.

Piesa abordează o temă de actua
litate. Cristofor Bellu, compozitor, 
om de valoare, se îndrăgostește de 
Anca Stambuliu, soția celui mai 
bun prieten al său. Frecventele vi
zite dintre cele două familii dau o- 
cazia lui Cristofor să primească în- 
tr-o seară vizita Ancăi în timp ce

VI Cristofor..."

O talentată artistă amatoare

♦
♦

la Lupeni mai la vale", .floricică 
floare-albastră" și „Hunedoara-i 
mlndră tare". Ascultătorii posturi
lor noastre de radio oor face in 
curînd cunoștință cu ele.

Iubitorii muzicii populare și u- 
șoare din Valea liului o pot ascul
ta pe tlnăra artistă amatoare 
Paroșeni astăzi la ora 13,30, 
du-și concursul la spectacolul 
tural-artisiic „Cintec, joc și
bună", ce va avea loc cu începere 
de la ora 11 pe arena sportivă din 
Petroșani.

Cu siguranță că talentata ar
tistă amatoare Lenuța Merișoreanu 
nu se oa opri aici. Ea oa oontinua 
să pătrundă mai adine în comoara 
de neprețuit a folclorului nostru și 
să redea oamenilor jrumusețea 
clntecului popular rominesc.

Ema, soția sa, era plecată în provin
cie. Această întîlnire, aranjată sau 
întîmplătoare, îi dă prilejul lui Cris
tofor să-și deschidă sufletul în fața 
celei pe care o iubește.

In asemenea ocazii, acțiunea se 
desfășoară în funcție de caracterul, 
de structura psihică a celor în cau
ză. Autorul a creat situații care se 
rezolvă după felul de a fi al perso
najelor. înfățîșîndu-le cu mult firesc 
evoluția sentimentelor de iubire, de 
prietenie specifice omului zilelor 
noastre.

Colectivul de interpreți este alcă
tuit din actori ce se bucură de multă 
simpatie din partea spectatorilor : 
Ana Colda, artistă emerită, Dumitru 
Drăcea, Ion Anghelescu și Victoria 
Nedelcu. Ei se străduiesc să reali
zeze acest spectacol la un înalt ni
vel artistic, să valorifice conținutul 
de idei al piesei.

VLADIMIR POP

IN CLIȘEU: Un cadru din 

redă ultimele zile de existență a la
gărului hitlerist din Buchenwald ca
re s-a autoeiiberat prin forța unită 
a deținuțUor, sub conducerea corni 
tetului ilegal de rezistență din lagăr. 

Bazat pe acest fapt, în film se des
fășoară acțiunea organizației inter
naționale ilegale din lagăr împotriva

„CEI ȘAPTE
Film de aventuri cu cow-boy, plin 

de dinamism, „Cei șapte magnifici" 
este de fapt transpunerea în cadrul 
Far-Westului a filmului celebrului 
cineast neorealist japonez Akiro 
Kurosawa „Cei șapte samurai".

Trecînd emoționanta poveste din 
lumea samurailor în cea a mînuito- 
rflor de pistoale, regizorul american

din 
din- 
out
vote

filmul „Gol printre lupi".

greutățile pe care le aduce prezența 
copilului. Descoperirea acestuia ar fi 
putut să pericliteze viața celor ce 
ascundeau copilul.

Timp de săptămîni viața copilu
lui a fost simbolul luptei deținuților 
pentru a se elibera. Copilul este sal
vat și lagărul se eliberează prin in
surecția armată.

MAGNIFICI"
John Sturges păstrează caracterul 
de critică socială a filmului de la 
care se inspiră îmbogățindu-1 și cu 
alte probleme specifice Americii, 
printre care cea a segregației ra
siale.

Filmul rulează pe ecranul cinema
tografului 7 Noiembrie începînd de 
mîine 21 septembrie.

Spectacole pe scenele Văii Jiului
Teatrul regional București se află 

în turneu prin Valea Jiului. Cu acest 
prilej, actorii bueureșteai vor pre-

Tlnăra brunetă, cu ochii ca mu
rele coapte, care se cede in foto-* 
grafie, s-a născut in urmă cu 18*. 
ani. ;

Satul ei naltă este Paroșeni. Aici 
a auzit pentru prima dată șopotul 4 
Jiului rominesc și tot aici a luat 4 
contact cu primele frinturi de cin- * 
tece populare. I-au plăcut mult și t 
nu s-a mai despărțit de duioasa J
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Un 
și ii 
scurt

discuta cu o povestire 
mîndru: „Aforismul 
de conținut".

e

ce
cedar la 

mai marl" l

un roman

DE-A LE LITERATURII
aforism
apunea 
și plin

„Se prea poate, creatură mică 
ești, replică povestirea, 
bun ? Eu capăt onorarii

☆
Un roman subțirel și

voluminos au făcut cunoștință:
„Păi în dumneata nu sînt multe 

de găsit", spuse cel gros celui sub
țire.

„Sînt poate multe de găsit în 
dumneata, grăsunule ?“ i-o întoarse 
romanul de categoria muscă.

„De. zîmbi cel gros, 
bucur de un avantaj. La 
țin se presupune acest

☆
O poezioară ofta:
„Nimeni nu mă înțelege, cînd 

sist să fiu tipărită".
„Consolează-te, îi răspunse o altă 

poezie, eu am fost tipărită și totuși 
nu mă înțelege nimeni 1"

dar eu 
mine cel 
lucru4*.

mă 
pu-

in-

zenta mîine seară, la orele 17 și 20, 
în sala Teatrului de stat din Petro
șani, spectacolul cu piesa „Dracul 
uitat" I comedie în 3 acte de Jean 
Dr da.

Același spectacol va fi prezentat 
în zilele care urmează și în alte lo
calități din Valea Jiului. ’

■ ☆ T
Teatrul Național din Cratova a 

prezentat săptămîna aceasta la Pe
troșani un spectacol 
„Zizi și... formula 
Sonia Drăgușanu. 
bucurat de succes 
cului petroșănean,
plaudați în repetate rînduri la scenă 
deschisă.

cu comedia 
ei de viață" de 
Spectacolul s-a 

din partea publi- 5 
actorii fiind a-
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romînească.
Astăzi, la 18 ani, Lenuța Meri- 

șoreanu este una dintre cele mai 
talentate artiste amatoare de la 
clubul energeticienilor din Paro
șeni și totodată o elevă sîrguin- 
cioasă la Școala populară de artă 
din Petroșani. Vine cu plăcere la 
club șl se străduiește de fiecare 
dată să interpreteze cit mai bine. 
In repertoriul ei figurează pe lin
gă numeroasele melodii de muzică 
populară și melodii de muzică u- 
șoară romînească. li place edit de 
mult muzica...

Deosebit de îmbucurător pentru 
f Lenuța a fost un lucru petrecut a- 

cum oreo două luni. A fost che
mată la Comitetul de radioteleoi- 
ziune București pentru a imprima 
pe bandă de magnetofon patru 
clniece din folclorul nou al regiu
nii noastre. Aceste cintece sini 
prelucrări ale Lenuței și se intitu
lează „Mlndră-i Valea Jiului", „De
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aedinitatea uilturală... ?
amatori și despre reluarea 
culturale la cluburi și 

culturale. Spuneam că nu 
activitatea a început bi-

rindurile care urmează 
despre slaba activitate 
cultural din Bănită și

vom 
la ca

ma i 
cultu- 
calcar

Scriam săptămîna trecută într-un 
articol despre terminarea vacanței 
artiștilor 
activității 
cămine 
peste tot
ne, iar în multe părți n-a început 
deloc.

In
vorbi 
minul
cu seamă despre inactivitatea 
rală de . la exploatarea de 
metalurgic de aici. Am stat de vor
bă în această privință cu tovarăși 
din conducerea exploatării și din 
organizația U.T.M., cu muncitori din 
cadrul carierei Bănița.

Din discuții am aflat că produc
ția merge bine, sportul (adică echi
pa de fotbal, de ce numai fotbal ?) 
merge, de asemenea, bine, dar...

— Despre acest dar „am vrea să 
discutăm — ne-am adresat tovară
șilor Străuțiu Florin, șeful exploa
tării, Vladislav Viorel, președintele 
comitetului sindicatului și Gheletiuc 
Alexandru, secretarul organizației 
U.TJV1.

Le-am adresat celor trei tovarăși 
aceeași întrebare: „Ce activitate cul
turală desfășoară salariații exploată
rii", la care am primit un singur 
răspuns, întocmai cu realitatea, de 
la tovarășul 
sul a fost : 
turală".

Răspunsul
ficat și ...nemulțumitor. Așa dar, un 
număr de peste 400 de salariați în
tre care foarte mulți tineri, mulți 
talentați, nu desfășoară nici o ac
tivitate culturală. Și aceasta contrar 
afirmațiilor eronate ale tovarășilor 
Vladislav Viorel și Gheletiuc Alexan
dru, oameni cu munci de răspundere 
în cadrul exploatării.

— La Bănița există condiții op
time pentru desfășurarea unei acti
vități eultural-artistice bogate — 
spunea tovarășul Străuțiu Florin, 
strumente avem, cine să cînte 
ele găsim, sala căminului ne 
la dispoziție, însă nu există preocu
pare. Nici eu n-am făcut tot ce mi-a 
stat în putință pentru acest lucru 
și mă consider vinovat. Sper totuși, 
ca în cel mai scurt timp să gă-

Străuțiu Florin. Răspun- 
„Nici o activitate cul-

este corect, real, ^?eri-

ne 
In
ia 

stă

sim cea mai bună soluție și să por
nim la treabă și în ceea ce privește 
activitatea culturală.

Considerăm juste cele spuse. Dar 
vina cea mai mare pentru lipsa ac
tivității culturale în cadrul carierei 
de aici revine comitetului sindicatu
lui și organizației U.T.M. Tovarășii 
Pivoda Cornel, responsabil cu mun
ca culturală în comitetul sindicatu
lui și Moțovski loan care îndeplinește 
aceeași 
U.T.M.
că au 
buie și 
dislav Viorel și, respectiv, Gheletiuc 
Alexandru nu numai 
lează, că nu-i trag 
dar privesc și ei cu 
tate problema muncii

Cinematograful și 
singurele puncte de atracție ale lo
calnicilor din Bănița, în rest, pentru 
tineret nu se organizează alte mani
festări eultural-artistice sau educati
ve. Se ivesc firesc întrebările : Ce 
face tineretul în timpul liber ? Ce 
face biroul organizației U.T.M. a ex
ploatării ? Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani cum îl controlează?

funcție în organizația 
a carierei se mulțumesc doar 
sarcini, dar uită că ele tre- 
îndeplinite, iar tovarășii Vla-

că nu-i contro
la răspundere, 
aceeași pasivi- 
culturale. 
biblioteca sînt

Trebuie să arătăm totodată lipsa 
colaborării între carieră și școala 
din locaiiiaip și invers. Dacă la sfîr
șitul anului trecut a existat la Ba
nița o licărire a activității culturale 
ea s-a datorat preocupării tovarășu- 

■ lui Văduva Constantin, director al 
școlii din Bănița. Dar plăpînda li
cărire s-a stins repede și... nu s-a 
mai aprins, Cadrele didactice de la 
Școala generală de 8 ani din Ba
nița. directorul căminului cultural 
vor trebui să depună mai mult in
teres pentru activitatea culturală, să 
colaboreze mai mult cu conducerea 
carierei pentru atragerea oamenilor 
la viața culturală a satului, pentru 
ridicarea nivelului politic, ideologic 
și cultural al locuitorilor.

La Bănița 
buie reluată 
Tovarășii de 
acest lucru, 
lor cadrele 
de aici. Pentru aceasta oamenii tre
buie și ajutați. Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă Petroșani să 
controleze șî să îndrume mai 
proape activitatea 
rale și îndeosebi 
munca bate pasul

activitatea culturală tre- 
în cel mai scurt timp 
la carieră au promis 
Au întărit promisiunea 
didactice de la școala

căminelor 
a acelora 
pe loc I

îndea- 
cultu- 
unde

D. GHEONEA
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Carnetul
Uti fluierat scurt și trenul 2679 se 

pune în mișcare. învăluite într-mi 
nor de abur, locomotivele 15© 1006 
și 1501092 porniră să tragă garni
tura grea de peste 1200 tone, sub pri
virile atente ale lăcătușilor de revi
zie Coltatu Virgil și Motoi Gheor- 
ghe, ale impiegatului de serviciu 
Qutu Mihai.

Trenul merge bine. Cu toate Că 
urcă, datorită priceperii mecanicilor 
care folosesc bine forja locomotivei 
(avînd însă și grija economiei com
bustibilului) garnitura prinde iot mai 
mult viteză, înghițind kilometri unul 
după altul. La Peștera Boli, o „cru
ce" cu alt mărfar, și iată, în curînd, 
trenul ajuns și in Banița.

Aici e rost de așteptare : alte două 
matfare trebuie să sosească dinspre 
Merișor și de-abia după aceea dru
mul va fi liber. Fochiștii Rujă Aure! 
și Baldovin Constantin pornesc să 
facă controlul locomotivelor, ungerea 
diferitelor piese. In acest timp, me
canicii Cătuțoiu loan și Stanciu E- 
milian fac bilanțul parcursului, re
zultatul zilei de muncă și pun în or-

de bord
dine carnetul de bord al locomotive
lor respective.

Carnetul de bord este oglinda ac
tivității depuse de echipajele de loco
motivă. In el se trec o seamă de date 
tehnice, ca și realizările obținute în 
muncă. Astfel, în carnetul de bord 
al locomotivei 150 1092, mecanicul 
Cătuțoiu totalizează : pe prima ju
mătate a lunii septembrie s-au par
curs 2568 km, transportîndu-se 15 000 
șute-tone, realizîndu-se totodată o 
economie de 10 tone combustibil con
vențional. Realizări frumoase are îns
crise și mecanicul Stanciu Emilian, 
în carnetul locomotivei 1501006. Tot 
în aceeași perioadă, mașina a par
curs 2564 km, ducînd 14 426 sute- 
tone și avînd o economie de 6,5 tone 
combustibil.

...Un semnal, un fluierat și garni
tura trenului 2679 pleacă щаі de
parte din Banița, către stația fi
nală, Simeria. Drum nou, succese noi. 
Pînă la sfirșitul lunii noi realizări 
vor îmbogăți carnetele de bord ale 
locomotivelor...

MIHAI ȘTEFAN
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Am dori să auzim 
programele !

Muncitorii din cadrul grupului 
de șantiere nr. 3 Lupeni sint 
bine cazați. Căminul confortabil, 
sclipitor de curățenie, cantina 
unde se servește de trei ori pe 
zi hrană caldă și consistentă, 
clubul — toate constituie măr
turii evidente ale acestui țapi. 
Un singur lucru umbrește mtru- 
cîtva mulțumirea muncitorilor și 
tehnicienilor de pe șantier di
fuzoarele din sala de mese a can
tinei sint mute. Cei care servesc 

■ masa aici ar dori să asculte 
programele stației de radioficare 
locale, buletinele de știri sau 
muzică. Un simplu fir întrerupt 
pe o porțiune de cîteva zeci de 
metri, face insă imposibilă legă
tura cu stația de radioficare lo
cală. Oare conducerea grupului 
de șantiere nu poate lua măsuri 
pentru a remedia 
de lucruri ?

NICOLAE

această stare
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Termocentrala Paroșeni, prin montarea grupului electrogen de 150 MW, 
și-a dublat capacitatea. Numai producția acestui grup întrece producția to
tală de energie electrică de 1,1 miliarde kWh realizată în anul 1938 în Ro
mîni a burghezo-moșierească.

Iată, în clișeu, grupul de 150 MW.

cauza ?
Concursuri de admitere 
în învătămîntul superior

Ministerul Invățămîntului anunță 
următoarele concursuri de admitere 
în învățămîntul superior pe anul u- 
nivereitar 1964/65:

LA 25 SEPTEMBRIE PENTRU 
CURSURILE DE ZI de la: Facul
tățile de mecanică agricolă de la 
Institutele politehnice din București 
și Timișoara; facultatea de metalur
gie de la Institutul politehnic din 
București; facultățile de industrie u- 
șoară și de hidrotehnică de la Insti
tutul politehnic din Iași; Institutul 
de construcții din București și facul
tățile de construcții de la Institutele 
politehnice din Timișoara și Cluj; 
facultățile de industrializarea lem
nului și silvicultură de la Institutul 
politehnic din Brașov; facultatea de 
exploatarea zăcămintelor de țiței și 
gaze de la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București; Institutul 
de mine din Petroșani.

înscrierea candidaților se va face 
la secretariatele facultăților pînă în 
seara zilei de 24 septembrie.

LA 27 SEPTEMBRIE pentru fa- 
culf^ile de agricultură și medicină 
veterinară de Ia Institutele agrono

mice din București și Iași; facultatea 
de agricultură de la Institutul agro
nomic din Timișoara.

înscrierea candidaților se va face 
la secretariatele facultăților pînă în 
seara zilei de 26 septembrie,

LA 27 SEPTEMBRIE PENTRU 
INVAȚAMTNTUL FĂRĂ FRECVEN
ȚA de la: facultatea de matematieă- 
mecanică de la Universitatea din 
Cluj; facultatea de științe juridice de 
la Universitatea din Iași; Institutul 
de limbi și literaturi străine de la 
Universitatea din București; facultă
țile de matematică de la Institutele 
pedagogice din Baia-Mare, Brașov, 
București, Cluj, Iași și Timișoara; 
facultatea de filologie de la Institu
tul pedagogic din Constanța; Insti
tutul de cultură fizică din București.

înscrierea candidaților se va face 
la secretariatele facultăților pînă în 
seara zilei de 25 septembrie a. c.

Pentru orice alte informații pri
vind facultățile și secțiile la care se 
organizează concursul, candidații se 
vor adresa la secretariatele facultă
ților.
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In ultimele 8 luni, la U.K.U.M. 
Petroșani au fost înregistrate 32 
de inovații. Din acestea un nu
măr de 19 au fost aplicate în 
procesul de producție. Compara
tiv cu aceeași perioadă din anul 
trecut se constată însă, că nu
mărul inovatorilor noștr: a scă
zut de la 34 la 31, iar econo
miile postcalculate realizate prin 
inovații au scăzut cu 73500 lei.

Care este cauza? Această în
trebare a constituit recent d- 
biectul unei ședințe ca inova
torii, inițiată de către Cabinetul 
tehnic al U.P.U.M. Petroșani.

Participanțit care au luat cu- 
viniul la ședință au discutat cu 
spirit de răspundere, [novatorii 
Pitic Ioan, Jir. Hanii, Moise Mi
hai, Vișnovschi loan au arătat 
în cuvîntul tor, că prin cabine
tul tehnic n-au fost organizate 
în
cărți cu vînzare 
tehnice. Ei au Subliniat însă că 
inovatorii nu au primit ajutorul 
cuvenit la întocmirea documen
tației tehnice a unor prototipuri, 
fapt care a întirziat mult apli
carea inovațiilor. De asemenea, 
tovarășii de la cabinetul tehnic 
nu au desfășurat o activitate 
susținută de popularizare a ino
vațiilor valoroase, nu au urmă
rii îndeaproape eficiența lor e- 
conomică. Pe bună dreptate, vor
bitorii au 
mat mult 
inovațiilor.

acest an declt standuri de 
și conferințe
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Reparafii de calitate
Se apropie de sfîrșit lucrările de 

înfrumusețare a exteriorului morii de 
grîu a I.I.S. „Jiul". Reparațiile exe
cutate de către I.L.L. au cuprins un 
volum mare de lucrări. Echipa con

dusă de tSnărul zidar Orășanu Ioan 
a realizat lucrări de bună calitate, 
pentru care merită laude. Din echipă 
s-au mai evidențiat tinerii Păpurică 
Ștefan, Trif Titu și Orășan Lazăr.

Preludiu al unor noi izbîni
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cerut să li se aaorde 
sprijin la elaborarea

MARIA NEGRUȚ
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(Urmare din pag. l-a)

zent ia trei fronturi, sapă trei prea- 
bataje. Urmează să înceapă în cu
rînd săparea a încă trei preabata- 
je. Deci în total brigada deschide 
șase abataje cameră cu cîte două 
aripi, care vor cuprinde o linie to
tală de front de 48 m. Toată pro
ducția ce Va ieși din cele șase a- 
bataje, va fi rodul unei singure bri
găzi — al celei conduse de mine
rul Sorescu. De pe acum, rîul de 
cărbune ce izvorăște din preabata- 
jele săpate de brigada reorganiza
tă se îngroașă mereu. Noua brigadă 
realizează randamente de cîte 8.5 
tone pe post. Plusul de producție 
de la începutul lunii se ridică la 
peste 500 tone de cărbune curat, 
fără șist. Este rodul organizării ju
dicioase a muncii la fiecare front 
de lucru, al entuziasmului pe care 
îl dovedesc toți membrii brigăzii. 
Brigada complexă formată din 25 
de oameni se luptă cu avînt, ca un 
singur om Minerii din „vechea gar
dă". membrii brigăzii de înaintări, 
Popescu Dumitru, Dincă Oprea, Olo
gi: Virgil, Zamfir Nicolae, lucrează 
cot la cot cu minerii noi care ait 
completat brigada, Pop Traian, Roș
ea Gavrila și alții. Ciocanele de 
abataj lucrează în același ritm, la 
fiecare front. Cu toții formează o

însemnări de reporter M E C A N I С I I
Obișnuita ședință de raport se ter

minase. Șefii de sectoare așteptau 
parcă un răspuns din partea direc
torului. Intr-un tîrziu. tovarășul ingi
ner Nicorici Nicolae le spuse:

— Să rămînă șeful sectorului IV 
В și mecanicul șef... Locul unde vom 
introduce plugul l-am stabilit, bri
gada care va lucru cu el, de aseme
nea. Trebuie să ne gîndim acum la 
mecanici pricepuți care să-l mî- 
nuiască.

Mecanicul șef stătu cîteva minute 
pe gînduri. Căuta un răspuns la a- 
ceastă problemă.

— Să ne consultăm și cu șeful a- 
telierului. El cunoaște mai bine oa
menii. Totuși eu cred că Duban An
ton și Matei Dănilă se vor descurca 
în această treabă. Șînt lucrători pri
cepuți și harnici — spuse mecanicul 
șef.

In aceeași zi, în curtea atelierului, 
în jurul noului utilaj s-au adunat 
mai mulți lucrători din atelier. 11 
cercetau cu multă atenție, îl puneau 
în funcție, apoi au început demonta
tul. De față erau și cîțiva mineri ca
re urma să lucreze cu el.

A doua zî, în primele ore ale di
mineții a venit la atelier tov. Nico
rici Nicolae, șeful exploatării.

...După cîteva zile, plugul mecanic 
я fost introdus într-un abataj din 
sectorul IV B. Mecanicii au începu! 
cu mult sîrg montatul și punerea 
lui în funcțiune. N-a trecut mult și 
peretele de cărbune a început să fie 
tăiat felie cu felie. Pe fețele mineri
lor se citea bucurie, satisfacție...

După tăierea primei fîșii plugul 
trebuia apropiat și întins de-a lun
gul frontului de lucru. A început de
montarea, reglarea și fixarea lui. 
După cîteva ore pe fețele mecanici
lor Duban și Matei curgeau broboane 
de sudoare. Noul utilaj se dovedea 
„încăpățînat”.

— Dacă așa merge cu „plugul" 
ne lăsăm păgubași — spuse un mi
ner mai în vîrstă.

Matei Dănilă, îl sfredeli cu o pri
vire aspră apoi spuse :

— Nu-i chiar așa simplu, precum 
credeți. Trebuie să-l cunoaștem și 
noi mai bine, trebuie să învățăm să 
lucrăm cu el. N-o să ne dăm bătuți

cu una cu două. Trebuie să meargă 
ca ceasul.

A trecut o săptămînă. Intre meca
nici se discuta mult despre plug. Ore 
de-a rîndul ei nu părăseau plugul 
mecanic. II cercetau, făceau diferite 
probe. Încetul cu încetul, Duban An
ton și Matei Dănilă i-au pătruns 
tainele. Noul utilaj minier răspun
dea perfect la comenzi. El tăia cu 
lăcomie din peretele de cărbune lu
cios. Numărul vagonetelor încărcate 
cu cărbune din abatajul unde lucra 
brigada de mineri a lui Lucaci An
drei se înmulțea în fiecare schimb. 
Dimineața, la ședința de raport, dis
cuția începea despre plugul mecanic,

— Ei, cum merge plugul ? — in
tra în discuție tovarășul ing. Nico
rici Nicolae.

— Ca ceasul — veni răspunsul șe
fului de sector. Lucaci a atins un 
randament de 7—8 tone cărbune pe 
post.

— Hram sigur că vom face trea
bă cu el. Avem doar oameni price
puți. N-am făcut o alegere greșită 
cu Duban și Matei.

...Intr-ima din Zile, la ieșirea din 
mină, Matei Dănilă se înfîlni cu un

miner din brigada lui Lucaci Andrei. 
De cum îl zări i se adresă zîmbind :

— Ei cum merge ?
— Treaba merge strună.
— Este un proverb: „Nu trebuie 

să spui hop, pînă nu sari gardul". 
Greutăți din astea o șă mai fie. 
Cine știe ce-o mai aduce tehnica 
nouă ? — spuse Matei zîmbind...

...La atelierul minei Lupeni lucrea
ză mulți muncitori pricepuți și har
nici. Ei au devenit ajutorul de nă
dejde al minerilor. Alături de lăcă
tușii Duban Anton și Matei Dănilă, 
electricienii Navrady Iosif și Stolcz 
Tiberiu, lucrători cu o înaltă califi
care profesională cresc alții care în
vață zi de zi să stăpînească mași
nile și utilajele cele mai perfecțio
nate Combinele, havezele, plugurile 
mecanice din abatajele minei Lu
peni sînt mînuiie cu pricepere și is
cusință, ele fac ca munca minerilor 
să devină mai ușoară, mai spornică. 

• O nouă brigadă lucrează acum la 
amenajarea unui loc de muncă din 
sectorul V unde va fi introdus un alt 
plug mecanic. Cu siguranță că și a- 
cesta va merge ca ceasul, deoarece 
tehnica nouă este stăpînită tot mai 
bine de cei care o mînuiesc.

FLAV1U ISTRATE

familie, o adevărată brigadă de 
șoc. Iar, brigadierul Sorescu Con
stantin e. prezent peste tot, îndeo
sebi pe frontul unde e mai greu, 
unde banzul de fero-siderită din 
stratul de cărbune se dovedește mai 
tare. Ciocanul de abataj nu se O- 
dihnește nici în mîna lui niciodată.

Minerii din brigada lui Sorescu 
înaintează zi de zi cu cutezanță în 
stratul de cărbune. Noile abataje care 
se vor deschide în curînd vor de
veni cîmpurile de bătălie pe care 
săpătorii de galerii își vor reedita 
succesele precedente. Munca lor de 
acum e un adevărat preludiu al 
unor viitoare izbînzi pe frontul căr
bunelui.

PROGRAM GE RADIO
21 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul ziarului tScîa- 
ieia“, 9,03 Melodii populare interpre
tate de Maria Sterian și Grigore Pri- 
cân, 9,33 Din operetele lui Paul 
Lincke, 10,30 Melodii populare,' 11,00 
Pagini din opere, 12,03 Cîntece și jo
curi din regiunile patriei, 12,35 Con
cert de muzică ușoară romînească, 
14,30 Vreau , să știu, 15,00 Muzică 
populară, 16,45 Lecjia de limba' rusă. 
Ciclul I, 17,40 Tinerețea ne e dragă, 
18,05 Soliști de muzică ușoară, 19,00 
Revista economică radio, 19,20 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
21,10 Muzică ușoară franceză, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,36 Melodii populare, 9,20 Piese de 
estradă, 10,00 Doine și jocuri popu
lare, 11,15 Pagini din literatura iu
goslavă contemporană, 11,30 Valsuri 
din operete, 11,45 Soliști și muzică 
ușoară din țări socialiste, 13,08 Or
chestre de mandoline, 13,37 Muzică 
populară interpretată de Rodica Bu
jor și Ion Copil, 14,30 Melodii de 
estradă, 15,30 Muzică ușoară, 16,00 
Cîntăreți romîni de operă, 18,30 Din 
cele mai cunoscute melodii populare, 
19,05 Muzică ușoară interpretată de 
Lavinia Slăveanu și Luigi lonescu, 
19.40 Arii din operete, 20,00 Festivi
tatea de decernare a premiilor lau- 
reaților celui de-al Ilî-lea Concurs 
international „George Enescu” — 
1964. Transmisiune din sala Palatu
lui R.P.R. a concertului laureaților. 
Acompaniază orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat din Arad.

(inem atogr afe
21 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cei șapte magnifici; REPUBLICA: 
Gol printre lupi; PETRILA; Cuce
rirea Everestuiui; LONEA — MINE
RUL : Domnișoara barbă albastră; 
LIVEZENI : Drumul spre chei; ANI- 
NOASA: Harakiri; LUPENI — 
CULTURAL : Zile de fior și rîs.
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Кшйіакгіяішші 
a părăsit Moscova

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Sîmbătă a părăsit Moscova, în- 

dreptîndu-se spre Londra, dr. Sarva- 
palli Radhakrishnan, președintele Re
publicii India, care a făcut o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică.

Oaspetele a fost condus la aeroport 
de conducători de stat sovietici.

Dr. Sarvapalli Radhakrishnan și. 
Anastas Mikoian au rostit cuvîntări.

Dezbateri m Consiliul de Securitate

Pentru lărgirea comerțului 
sori eto-american

NEW YORK 19 (Agerpres).
Ziarul „Des Moines Register" pu

blică un articol în care cheamă la 
extinderea comerțului dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică. Ziarul 
arată că multe țări occidentale desfă
șoară în prezent un larg schimb co
mercial cu Uniunea Sovietică.

Lărgirea comerțului sovieto-ameri- 
can, subliniază „Des Moines Regis
ter", ar îmbunătăți climatul interna
țional și „ar contribui la stabilizarea 
situației mondiale, reducîndu-se pro
babilitatea unui război nuclear".

NEW YORK 19 (Agerpres).
In Consiliul de Securitate au conti

nuat vineri dezbaterile asupra rapor
tului secretarului general al O.N.U., 
U Thant, privind operațiunile O.N.U. 
în Cipru. Au luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, Si- 
vert Nielsen și ciankaișistul.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Norvegiei a arătat că încordarea ca
re se menține pe insulă se transfor
mă uneori în crize serioase, care 
creează un pericol pentru pacea și 
securitatea în această parte a lumii. 
Folosirea forței armate, a continuat 
el. duce doar la creșterea pericolului 
extinderii conflictului și reduce posi-

biilitățile reglementării pașnice a a- 
cestei probleme.

Reprezentantul Norvegiei a spriji
nit propunerea extinderii împuternici
rilor trupelor O.N.U. și a declarat că 
țara sa se pronunță în favoarea pre
lungirii cu încă trei lui a mandatu
lui forțelor O.N.U. în Cipru. In a- 
celași timp, el s-a pronunțat în fa
voarea creării în Cipru a așa-numi- 
telor zone tampon, în care să fie 
interzisă amplasarea de forțe armate, 
.propunere împotriva căreia s-a decla
rat ministrul afacerilor externe 
Ciprului, Spyros Kyprianu.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitatea va avea loc la 21 
septembrie a.c.

Pe marginea apropiatelor alegeri 
din Suediaparlamentare

zi-le. aceste ■ alegeri 
loc în mod tradițio- 
treia duminică a lu- 
La ultimele alegeri,

al

Coreea de sud propune 
crearea unui nou bloc 

militar
SEUL 19 (Agerpres).
Bupă cum relatează agenția Asso

ciated Press, Coreea de sud a adre
sat o notă Filipinelor, în care propu
ne' constituirea unui nou bloc militar, 
clin care ar face parte alături de ea, 
Vietnamul de sud, Taivanul, Tailan- 
da și Filipinele. Agenția afirmă că, 
propunerea sud-coreeană s-a bucurat 
de sprijinul guvernului c.iankaișist.

Această propunere reia vechile pla 
nuri de creare a unui astfel de bloc, 
formulate încă cu ani în urmă. Du
pă cum. se știe, aceste planuri au e- 
șuat în special, în urma puternice
lor proteste ale opiniei publice din 
țările respective și din numeroase alte 
țări.

In parlamentul indian
dat de o amplă dezbatere, care a 
durat cinci zile, asupra politicii in
terne și externe a guvernului Shastri. 
La încheierea dezbaterilor a luat cu
vîntul primul ministru, care a reafir
mat orientarea de pînă acum a poli
ticii guvernului, atît pe plan intern 
cit și pe plan extern. .

DELHI 19 (Agerpres).
Parlamentul indian a acordat vi

neri un vot de încredere guvernului 
Indiei, condus de Lal Bahadur Shas- 
tri, respingkid cu 307 voturi, contra 
50, moțiunea de neîncredere în guvern 
prezentată de opoziție.

Votul din parlament a fost prece-

STOCKHOLM 19 (Agerpres).
La 20 septembrie, 5 100 000 de 

suedezi își vor alege reprezentanții 
în cea de-a doua Cameră a Parla
mentului, (Riksdag), al cărui mandat 
expiră după patru ani de legislatu
ră. De ani de 
parlamentare au 
nai în cea de-a 
nii septembrie.
desfășurate în 1960 victoria a revenit 
Partidului social-democrat, care de 32 
de ani s-a aflat, cu mici întreruperi, 
în fruntea guvernului suedez. O ca
racteristică a acestor alegeri o con
stituie faptul eă în Suedia participa
rea la vot nu este obligatorie. Cu 
toate acestea, presa suedeză mențio
nează că la actualele alegeri se aș
teaptă o prezență mai masivă a ale
gătorilor. Ultimele sondaje efectuate 
în timpul campaniei electorale au de
monstrat eu prisosință acest interes, 
cu atît mai mult cu cît lupta elec
torală se prevede a fi foarte strînsă. 
întrucît în momentul de față partidul 
social-democrat deține în cea de-a 
doua Cameră a Parlamentului un a- 
vantaj 
coaliția 
ze — 
rian.

Nu trebuie uitat nici faptul că de 
la ultimele alegeri din I960, numărul 
alegătorilor în Suedia a crescut 
aproape un milion, și că pentru pri
ma oară în actuala campanie elec
torală și-a făcut apariția un nou par
tid burghez — Adunarea creștin-de- 
mocrată — ai cărui simpatizanți se 
găsesc îndeosebi în rîndul unor secte

luat 
ulti- 
ca- 

par-

s-a

Л

de numai un vot față de 
celorlalte trei partide burghe- 
conservator, liberal și agra-

лібвМА Azi au loc alegerile 
pentru Adunarea Națională

ților propuși de Frontul de Eliberare 
Națională. Pe listele de candidați au 
fost incluși conducători ai F.E.N., ai 
statului algerian, printre care, Ah
med Ben Bella, președintele republi
cii și secretarul general al C.C. al Bi
roului politic al F.L.N. In fruntea 
unei liste de 10 persoane, președin
tele Ben Bella, candidează în depar
tamentul Oran. Membrii Biroului Po
litic al F.L.N., se află, de asemenea, 
în fruntea listelor de candidați în 
alte orașe și departamente ale Alge
riei.

cu

ALGER 19 (Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite :

Duminică dimineața, alegătorii al
gerieni se prezintă în fața urnelor 
pentru a alege pe cei 138 de deputați 
în cea de-a doua Adunare Naționa
lă a Algeriei independente, al căror 
mandat conform legii electorale adop
tată la 25 august, este de patru ani.

Sîmbătă seara a luat sfîrșit cam
pania electorală, care a durat o săp- 
tămînă. La Alger, Oran, Constanti
ne, Tlemcen, și în toate celelalte ora
șe, departamente și sate ale țării au 
avut loc mari mitinguri, cu prilejul 
cărora candidații au chemat masele 
de alegători să-și dea votul candida-

religioase aparținînd, în special, mem
brilor bisericii Penticostare, care po
sedă chiar ziarul și postul său de ra
dio. Acest partid va candida în ju
mătate din numărul circumscripțiilor 
electorale.

Practic, campania electorală a 
sfîrșit vineri seara, o dată cu 
ma dezbatere radiotelevizată, la 
re au luat t parte toți președinții 
tidelor participante la alegeri.

Întreaga campanie electorală
dus în special asupra problemelor in
terne și în primul rînd asupra re
formei constituției, a locuințelor, pen
siilor, învățămîntului și a repartiză
rii fondurilor sociale. O problemă am
plu dezbătută în timpul campaniei 
electorale a fost reforma generală 
a pensiilor efectuată acum cîțiva ani.

In ce privește problemele politicii 
externe, acestea au rămas, practic, în 
afara oricărei confruntări electorale. 
Nici unul dintre partidele participan
te la campania eltectorală n-au con
testat și 
tralitate

Numai 
teritoriul 
boaie în

La alegeri, Partidul Comunist se 
prezintă cu un program concret, ca
re prevede, printre altele, lupta pen
tru însănătoșirea economiei și dez
voltarea democratică a țării, iar pe 
plan extern, se pronunță împotriva 
armei nucleare, pentru reduceriea 
cheltuielilor militare, dezarmare ge
nerală și totală, coexistență pașnică 
și continuarea politicii de neutrali
tate a Suediei.

nu contestă politica de net»- 
și neangajare a Suediei.
datorită acestei politici pe 

Suediei nu s-au purtat răz- 
ultimii 150 de ani.

Spre unificarea forjelor patriotice 
din Arabia de sud

CAIRO 19 (Agerpres).
După o vizită de trei săptămîni 

pe care a făcut-o în Republica Ara
bă Yemen, fostul conducător al sul-

*4

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LONDRA, 

nistrul de 
Commonwealthului și pentru colonii, 
a plecat la Malta, pentru a asista 
alături de ducele de Edinburg, Ia ce
remoniile oficiale, care vor marca la 
21 septembrie, independența insulei.

— Duncan Sandys, mi- 
stat pentru problemele

nale a studenților din Maroc, sub 
acuzația că „prezintă un pericol pen
tru securitatea internă a statului". 
După cum 
al uniunii, 
condamnat 
contumacie
litar, sub acuzația de a fi „primej
duit securitatea internă a statului și 
incitare le revoltă".

se știe, fostul președinte 
Hamid Berrada, a fost 

anul trecut la moarte, în 
de către un tribunal mi-

Declarația
NAIROBI 19 (Agerpres).
In ședința de vineri a Comisiei Or

ganizației Unității Africane pentru 
examinarea situației din Congo a luat 
cuvîntul primul ministru congolez, 
Chombe, care a afirmat că se opune 
participării la lucrările comisiei a 
unor reprezentanți ai Frontului de 
Eliberare Națională din Congo. El 
a spus că nu-i consideră pe acești 
reprezentanți ca „interlocutori vala-

lui Chombe
bili“ pentru dezbaterea problemelor 
congoleze. El a declarat că încetarea 
luptelor ar fi „condiția primă și in
dispensabilă a realizării reconcilierii 
naționale".

Observatorii remarcă că primul mi
nistru congolez și-a înăsprit pozi
ția față de posibilitatea unei soluții 
negociate a problemelor congoleze. 
Aceasta sporește dificultățile cărora 
trebuie să le facă față Comisia O.U.A.

lanului Fadhli, Ahmed Abdullah el 
Fadhli, s-a înapoiat la Cairo.

Intr-o declarație făcută la sosire, 
el s-a pronunțat pentru 
front unit de eliberare 
Arabia de sud, care ar 
ciudă toate mișcările de 
acest teritoriu. In acest 
rînd, a spus ei, va fi 
întîloire a reprezentanților mișcărilor 
de eliberare.

După cum s-a mai anunțat, Jostul 
sultan s-a pronunțat la Corfrerința 
constituțională pentru Federația A- 
rabiei de sud care a avut loc la 
dra, pentru ieșirea sultanatului 
federație. El a părăsit lucrările 
ferinței și s-a stabilit la Cairo 
ulterior demis de către autoritățile 
engleze.

crearea unui 
națională în 
urma să in- 
е1іЬег|ге din 
scop, în cu- 
organizată o

Lon- 
din 

con- 
fiind

LONDRA. — Cunoscutul dramaturg 
irlandez Sean O' Casey, in vîrstă de 
84. de ani, a încetat din viață vi
neri noaptea, într-un spital din sta
țiunea balneară engleză Torquay în 
urma unui atac de inimă.

NEW YORK. — Reprezentanții sin
dicatelor feroviarilor, care cuprind 
145 000 de membri, au adresat admi
nistrațiilor căilor ferate un număr de 
revendicări, declarînd că în cazul ne- 
îndeplinirii lor, vor declara grevă la 
22 septembrie. Acțiunea este legată 
de concedierea unui număr mare de 
muncitori, ca urmare a modernizării 
căilor ferate. Dacă pînă la data sta
bilită nu vor fi reglementate divergem 
țele, această grevă va cuprinde toa
te liniile principale, cu excepția căii 
ferate Pennsylvania, Long-Island și 
sistemul sudic.

ALGER. — La Alger a fost sem
nat un acord de colaborare între R. 
P.D. Coreeană și Republica Algeriană 
Democratică și Populară. Acordul 
prevede schimbul de delegații științi
fice și culturale, informații de pre
să, schimb de experiență în domeniul 
culturii, artei și sportului și, de ase
menea, proiecte referitoare la 
gerea relațiilor de colaborare 
agențiile de presă ale 
țări.

celor

strin- 
între 
două

i
1,

i

V AII ETĂȚI
Muzeul de antropologie 

din Mexic

19 (A-

SAN JUAN. — Cu 
de-a 73-a aniversări a 
triotic portorican, Pedrc 
pos, Mișcarea pentru

celei

PARIS. — La Paris a avut loc o 
ședință a N.A.T.O., în cadrul căreia 
William Foster, șeful delegației Sta
telor Unite la Conferința pentru 
zarmare de la Geneva, a făcut o 
clarație in legătură cu rezultatele 
crărilor Comitetului celor 18.

de- 
de- 
lu-

RABAT. — Poliția marocană a 
nunțat arestarea lui Said Mohammed 
Halaoui, președintele Uniunii națic-

a-

prilejul 
liderului pa- 
Albizu Cam- 
independență 

din Porto Rico a dat publicității o 
declarație, cerînd eliberarea lui din 
închisoare, precum și a tovarășilor 
săi.

In declarație se arată că, deși Al- 
bizu Campos se află. în temniță de 
aproximativ un sfert de veac, perso
nalitatea sa, bine cunoscută în lupta 
de eliberare a popoarelor 
se bucură astăzi de o și 
stimă și influență.

Documentul demască
la care sînt supuși partizanii mișcă
rii de independență din țară.

americane, 
mai mare

persecuțiile

> CIG DAI) DE MEXICO
> ger pres).
’ Președintele Mexicului, 

Lopez Mateos, a inaugurai 
zența a numeroase

< științifice și culturale 
, ga lume, noul Muzeu
> antropologie.
1 Situată în pădurea
’ pe o suprafață de 50000 metri pă- 
, trați, clădirea noului muzeu dispu- 
, ne de 25 de săli mari. în care este 

prezentată vizitatorilor panorama 
' culturilor prehispanice, care au dăi

nuit pe teritoriile pe care se află 
' astăzi Mexicul.

Intrarea muzeului este străjuită 
, de statuia monolitică a renumitu

lui zeu al ploii și apelor, Tlaloc, 
înaltă de șapte metri și în greu
tate de 16 tone.

Cele 100000 de obiecte arheo
logice, expuse in muzeu sini o 
mărturie a dezvoltării civilizațiilor 
și culturilor indigene de pe terito
riul mexican.

Reprezentanții cercurilor științifi-
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Adolfo 
in pre- 

personalități 
din întrea- 
național de

Chapultepec,

ce și culturale internaționale, par- 
ticipanți la festivitate, au salutat 
acest eveniment și au declarat că 
muzeul poate fi considerat ca fiind 
unic în lume.

După două decenii...

TOKIO 19 (Agerpres).
O echipă de cercetare japoneză 

a plecat sîmbătă de la Tokio spre 
insula Guam, din arhipelagul Ma
riane, unde s-a semnalat că con
tinuă să trăiască în junglă militari 
japonezi, rămași aici încă din tim
pul utlimului război mondial. Din 
echipă face parte și un japonez, 
care în timpul războiului se afla 
în insula Guam și a fost găsit în 
junglă după 16 ani, întrucît nu știa 
că războiul luase sfîrșit.

Lin purtător de cuvint a decla
rat că se intenționează aruncarea 
din avioane deasupra junglei din 
Guam a unui număr de 10000 de 
afișe scrise în limba japoneză, in 
care găsitorii lor sînt chemați să 
iasă din păduri, întrucît războiul 
s-a încheiat de 19 ani. Totodată, 
membrii acestei echipe, vor străba-

te jungla, avind la ei difuzoare și 
benzi de magnetofon pe care sini 
imprimate cîntece populare japo
neze din timpul războiului.

S.U.A.: Conferință națională ? 
în problemele cancerului )

NEW YORK 19 (Agerpres). X
Sub auspiciile Societății america- 1 

ne pentru problemele cancerului și !> 
Institutului național al cancerului J 
se desfășoară la Philadelphia lucră- ? 
rile celei de-a 5-a Conferințe na- '? 
ționale în problemele cancerului, ia 1 
care participă 3 000 de delegați. X 

înțelegerea clară a diferenței în- 1 
tre celulele sănătoase și cele ata- 5 
cate de cancer, s-a subliniat la ? 
Conferință, ar putea duce la dez- / 
voltarea mijloacelor de luptă împc- X 
triva acestei boli sau la controla- ) 
rea ei. S-a arătat, totodată, că cu- \ 
noașterea modalității în care celu- ) 
lele sănătoase se transformă in ? 
celulele canceroase ar putea elimina ] 
numeroase teorii contradictorii re- ? 
feritoare la apariția cancerului in ’i 
corpul uman -și la unificarea тип- 5 
cii de elaborare a metodelor 
tratament.
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