
9 mai — 
și a independentei

Mîine 9 mai, poporul nostru 
sărbătorește aniversarea a două 
evenimente de o deosebită însem
nătate istorică: proclamarea in
dependenței de stat a Romîniei 
și împlinirea a 15 ani de la ma
rea victorie în cel de-al doilea 
război mondial a coaliției anti
hitleriste în frunte cu Uniunea 
Sovietică asupra fiarei hitleriste.

Două aniversări care simboli
zează cu deosebită putere năzu
ința de libertate și progres a 
poporului nostru, încununarea lup
tei sale, dusă de-a lungul veacuri
lor, pentru o adevărată indepen
dență. Niciodată poporul nostru 
nu s-a putut împăca cu dublu, 
jug al stăpînirii otomane și a’ 
asupritorilor băștinași; mărturie 
a năzuințelor sale de libertate 

. stau eroismul legendar al oșteni
lor lui Mircea cel Bătrîn, al ră
zeșilor lui Ștefan cel Mare în lup
tele împotriva asupritorilor stră
ini. Pentru libertate și-au sacri
ficat viața pandurii lui Tudor 
Vladimirescu, soldații de la Mă- 
rășești, vitejii ostași și ofițeri 
care au luptat pe frontul anti
hitlerist. In numele libertății și 
fericirii poporului s-au jertfit a- 
tîția eroi ai clasei noastre mun
citoare și ai partidului comunist.

Pornind asaltul asupra redute
lor Plevnei și Griviței, Rahovei 
și Smîrdanului împotriva cotro
pitorilor turci, pentru independen
ță națională, dorobanții romîni 
purtau în inimi năzuința de a 
dobîndi pămîntul pe care trudeau 
de veacuri, drepturi și libertăți 
democratice. In această 
ostașii romîni se loveau 
mai de rezistența turbată 
lor, ci și de împotrivirea 
si Austro-Ungariei
aau Poarta otomană, de poziția 

expectativă a celorlalte puteri a- 
pusene. Oștenii romîni au biruit 
pentru că au luptat pentru o 
cauză dreaptă, pentru că au avut 
sprijinul marelui popor rus care, 
în frunte cu luptătorii democrați- 
revoluționari, au sprijinit lupta 
de eliberare națională a popoare
lor balcanice. Pe cîmpul bătăliilor 
din 1877 s-a întărit și călit stră
vechea prietenie ruso-romînă; 
vărsîndu-și sîngele alături de ar
mata rusă, de patrioții bulgari, 
ostașii romîni au cucerit prin mari 
jertfe independența de stat a Ro
mîniei. In ședință solemnă, parla
mentul Romîniei întrunit la 9 
mai 1877 a proclamat ruperea le
găturilor cu Poarta și independen
ța Romîniei.

Dar pălmașii și lucrătorii ro
mîni întorși de pe câmpurile de 

• '’•Ață din Bulgaria nu și-au putut 
’ ea împlinite visurile pentru 
'.are vărsaseră atîta sînge. Trădînd 
cauza independenței, clasele ex
ploatatoare din țara noastră, bur
ghezia și moșierimea în frunte cu 
odioasa monarhie a Hohenzolle- 
rilor au lipsit pe mai departe ma
sele muncitoare de pămînt, drep
turi și libertăți, au înlocuit ju
gul turcesc prin înrobirea țării 
capitalului occidental. In aceste 
condiții vitrege, steagul luptei

luptă, 
nu nu- 
a turci- 
Angliei 

care spriji-
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...De la ultima treaptă de lucru 
si pînă la virf, sînt vreo 50 de 
metri. Peretele de calcar Se înal
ță abrupt, aproape vertical. Și 
totuși, acolo sus, agățați de slin, 
ca albicioasă, se mișcă oameni. 
Sînt minerii Bile Tănase, Portek 
Dionisie. Scutari' Constantin, 
Vladimir Marcu care, cocoțați pe 
cîte o ieșitură a pietrei perforea
ză stînca de calcar.

Mașinile de perforat huruie 
continuu. Sfredelele pătrund tot 
mai adine in piatră: 1... 2... 3... 
4... 5 metri. Apoi, cu atenție, mi
nerii se mută pe alte porțiuni 
ale stîncii și încep să perforeze 
alte găuri. Munca merge repede 
și bine, doar minerii cunosc pia
tra, toanele ei și știu cum să lup
te cu eal

1
 ...Munca artificierului este în

semnată. De felul cum pușcă 
găurile, depinde randamentul în 
muncă. De aceea, sprijiniți de 
conducerea carierei, artificierii, 
au introdus un nou sistem de 
pușcare : pușcarea în „cuptor" 
sau șmirgulite. In acest scop, în

Ziua Victoriei
de stat a Romîniei

,pentru independența țării, pentru 
eliberarea națională și socială a 
poporului, a fost preluat și purtat 
eroic de clasa noastră muncitoare, 
în frunte cu detașamentul ei de 
avangardă, partidul comunist. 
Continuînd glorioasele tradiții de 
luptă patriotică și revoluționară 
ale poporului, Partidul Comunist 
Romîn s-a ridicat cu hotărîre îm
potriva politicii claselor exploa
tatoare de înfeudaie a țării ma
relui capital anglo-american, iar 
apoi fascismului hitlerist.

Adevărata și deplina indepen
dență au putut fi cucerită de po
porul nostru numai în urma eli
berării țării de sub jugul hitlerist. 
In condițiile strălucitelor victorii 
ale armatei sovietice elibzratcare 
In războiul antifascist, forțeie pa
triotice populare au înfăptuit, 
sub conducerea P.C.R., insurecția 
armată de la 23 August 1944, 
răstumînd dictatura fascistă, des- 
chizînd poporului nostru un drum 
larg și luminos spre libertate, 
progres și fericire. In numele a- 
cestui viitor, poporul nostru a 
răspuns cu entuziasm chemării 
partidului de a-și aduce contri
buția la victoria deplină asupra 
Germaniei hitleriste. Zădărnicind 
uneltirile monarhiei, ale partidelor 
burgheze, întreaga armată romînă 
a întors armele împotriva cotropi
torilor hitleriști. Cele 15 divizii 
romînești au săvîrșit nemuritoare 
acte de glorie luptînd eroic ală
turi de armata sovietică pentru 
izgonirea ocupanților hitleriști de 
pe pămîntul patriei, pentru eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, 
pentru zdrobirea definitivă a 
Germaniei hitleriste.

Sărbătorind Ziua Victoriei, po
porul nostru, împreună cu oame
nii cinstiți din întreaga lume își 
manifestă recunoștința profundă 
față de poporul sovietic, al cărui 
eroism fără seamăn a salvat ome
nirea de sub robia fascistă. Ni
ciodată nu se va șterge din me
moria oamenilor de pretutindeni 
nemuritoarele jertfe pe care fiii 
marii Uniuni Sovietice le-au adus 
în numele victoriei asupra celui 
mai barbar dușman al omenirii, 
fascismul hitlerist, în numele li
bertății popoarelor. Niciodată nu 
vom uita că ostașii ruși ne-au a- 
jutat în 1877 să ne cucerim in
dependența, că urmașii lor, eroicii 
ostași sovietici, 
nou sîngele în 
război mondial 
țării noastre.

Dobîndindu-și 
pendență și libertate.

și-au vărsat din 
cel de-al doilea 

pentru eliberarea

adevărata inde- 
, scuturînd 

pentru totdeauna lanțurile impe
rialismului, poporul nostru, în 
frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea partidului ei marxist- 
leninist. a instaurat puterea de- 
mocrat-populară, a trecut la în
făptuirea măreței opere de cons- 
tuire a socialismului. înaintăm 
spre socialism împreună cu nume
roase țări din Europa și Asia care 
în urma zdrobirii Germaniei hit
leriste s-au desprins din sistemul

(Continuare în pag.‘ 4-a)

fundul găurii se introduce prima 
dată un cartuș și se pușcă. Se 
formează în fundul găurii un mic 
lăcaș (cuptor). Apoi, se introduc 
două cartușe și se pușcă, apoi 
trei... și tot așa pînă la 10 cur

tușe. Incit locașul din fundul 
găurii (cuptorul) devine tot mai 
mare.

In acest lăcaș format in fun
dul găurii se introduc două kg. 
de trotil. Explodarea unei singu
re găuri cu „cuptor" rupe din- 
tr-odată circa 70 tone de piatră. 
Această metodă a ajutat colecti
vului ca in luna trecută să ex
tragă 1300 tone piatră de calcar 
pește plan.

...Pe treapta a treia a carierei 
c un furnicar de oameni. Unii 
sparg blocurile de piatră, alții le 
încarcă, vagonetarii aleargă cu 
vagonetele la siloz. Echipa de 
pietrari compusă din Miclea

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

Printre muncitorii atelierului mecanic al minei Lupeni, tînă- 
rul electrician lacobescu Ioan se bucură die apreciere. Lucrul 
executat de el este întotdeauna de calitate bună. In luna trecută 
el și-a întrecut cu 8 la sută sarcinile de plan. In clișeul nostru 
îl vedem pe electricianul lacobescu loan executînd o revizie la un 
întrerupător electric de mină.

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

Imbunâlâtirea »lli9|ii rtiidiei — moiUm ol 1 
oooiiii (oledivul minei Lmni

Exploatarea minieră Lupeni 
se numără printre cele 19 între
prinderi fruntașe din tară care 
au lansat chemarea la întrecere 
în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. In chemarea 
la întrecere, unul din principa
lele obiective fixate de minerii 
din Lupeni, este îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Iată de ce 
extragerea unei producții de bu
nă calitate a devenit preocupa
rea tuturor organizațiilor de ba
ză P.M.R., sindicale, a conduce
rii exploatării și a conducerilor 
sectoarelor. Problema îmbunătă
țirii calității producție de căr
bune a fost analizată, printre 
altele, și în consfătuirea de- pro
ducție pe exploatare, care a a- 
vut Ioc zilele trecute.

In ultimul timp, a reieșit în 
consfătuire, îmbunătățirea calită
ții cărbunelui a constituit un o- 
biectiv important al muncii poli
tice de masă, și a activității 
conducerii tehnice. Pentru ca a- 
legerea șistului vizibil să devi
nă o preocupare de masă, în 
consfătuirile de producție luna
re și în consfătuiri convocate 
special, s-a prelucrat cu tot e- 
fectivul de muncitori și tehni
cieni însemnătatea reducerii pro
centajului de cenușă din cărbu
ne, influența calității cărbune
lui asupra prețului de cost. Pe

BĂNIȚA
loan, Pruneanu Sabin și Gorean ? 
Simion este fruntașă printre e- \ 
chipele de pietrari din carieră. L 
Zi de zi ea sparge, încarcă și s 
transportă la siloz zeci de va- ) 
gonete de piatră de calcar de bu. > 
nă calitate și granulație cores- P 
punzătoare. Tot așa de bine lu- ) 
crează și echipele pietrarilor ? 
Laslău Vasile, Toth Francisc, To- \ 
palinschi Nicolae, Enache Dumi- < 
tru, Petreanu loan și Schiopu 5 
Vasile. După ce în aprilie au dat j 
1300 tone calcar peste plan, în ? 
două zile de lucru din luna mai, ? 
au produs încă 46 tone de piatră ) 
în plus. ?

...Uriașele stînci de la Bănită V 
sînt sfărîmate de explozii și fără- Ș 
mițate, sînt trimise la Hunedoa. X 
ra, unde își sfîrșesc existența în J 
vîlvătăile focului năpraznic din 
adîncul furnalelor. Calcarul aju- { 
tă la formarea metalului necesar < 
industriei noastre socialiste. Ast- \ 
fel, harnicii pietrari de la Bănița s 
își aduc contribuția la lupta în- X 
tregului nostru popor. )

M1HA1 ȘTEFAN \ 

această temă au fost ținute nu
meroase convorbiri cu brigăzile, 
arătîndu-se minerilor că penali
zările provenite din cauza de
pășirii procentajului de cenușă 
admis grevează asupra produc^ 
ției realizate. Personalul tehnic 
de supraveghere și de control a 
fost îndrumat să asigure ca la 
lucrările de pregătiri în cărbu
ne, unde există intercalații mari 
de steril, să se puște aparte căr
bunele de steril. La abatajele 
frontale au fost plasați oameni 
pentru alegerea șistului din căr
bune. Munca politică desfășura
tă și măsurile tehnico-organiza- 
torice au dus la unele rezultate 
în privința îmbunătățirii calită
ții cărbunelui. Numeroase bri
găzi, cum sînt cele conduse de 
tov. Feher Vasile, Ghioancă Sa
bin, Spînu Petre, Fazakas Bela, 
Dobai loan, Rusu Vasile și al
tele au în centrul preocupării 
lor îmbunătățirea calității cărbu
nelui. S-au evidențiat de aseme
nea mulți tehnicieni, între care 
tov. Nagy Carol, Gozman Iacob, 
Petrogan Gheorghe, care desfă
șoară o muncă neobosită în rîn- 
dul minerilor, îndrumîndu-i să 
extragă o producție de calitate.

Dar, deși a existat preocupare 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui, munca desfășurată în 
această direcție nu se ridică încă 
la nivelul cerințelor. Dovadă, 
numai în cursul primului trimes
tru din acest an exploatarea 
minieră din Lupeni. a fost pena
lizată pentru depășirea procen
tajului de cenușă cu aproape

I. DUBEK

(Continuare >n pag. 3-a)

O inițiativă lăudabilă
Recent, la îndemnul comuniș

tilor, membrii întovărășirii zoo
tehnice din comuna Cîmpu lui 
Neag au hotă.rît ca prin muncă 
voluntară să. curețe perimetrul 
întovărășirii de vegetație neren
tabilă, să recondiționeze diferite 
porțiuni de teren neproductiv și 
să planteze o livadă de pomî 
fructiferi. Pentru a sprijini a- 
ceastă acțiune, organizația U.T.M. 
din comună a mobilizat și ea 18 
tineri. După mai multe zile de 
muncă, întovărășiții au curățat 
perimetrul întovărășirii și au 
plantat 200 de pomi fructiferi. 
In decurs de 3—4 ani livada 
nou plantată va aduce întovără
șirii un frumos venit.

I. MANOLESCU 
corespondent
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197,000 kg. 
fier vechi colectat 

într-o singură hmă
In cursul lunii aprilie brigă

zile utemiste de muncă patrioti-' 
că din Valea Jiului au desfășu
rat o bogată activitate. Mobili
zate de organizațiile de tineret, 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică au întreprins numeroase 
acțiuni pentru colectarea fieru
lui vechi din incinta întreprinde
rilor și din cartiere. In luna tre
cută tinerii raionului nostru, în
cadrați în brigăzi de muncă pa
triotică, au colectat 197.000 kg. 
fier vechi. Fruntași în acțiunea 
de colectare a fierului vechi au 
fost tinerii brigadieri ai muncii 
patriotice de la preparația Lu
peni, 
câni,

de la minele Lonea, Uri- 
Aninoasa.
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Prin reducerea 
consumurilor — 

36.000 lei economii
Luna trecută, 47 de conducă

tori auto de la autobaza combi-; 
natului au obținut economii de 
circa 36.000 lei prin reducerea 
consumurilor de lubrifianți, car
buranți și a materialelor de în
treținere. Cele mai de seamă re
zultate au fost obținute de con
ducătorii auto Bej Mihai, Bara- 
baș Ștefan, Focșan Constantin, 
Cazan Dionisie, Iancu loan, Al- 
băstroiu Florea de la garajul Pe
troșani. Fiecare a economisit car
buranți și alte materiale în va
loare de 1000—1600 lei, în con
dițiile depășirii planului la tone 
kilometrice transportate. De la 
garajul Lupeni s-au evidențiat 
prin economiile realizate condu
cătorii auto Cioară Francisc, 
Pîrîianu Viorel și Maer Aurel. 
Ei au obținut economii de 646— 
1750 lei. De asemenea la gara
jele Aninoasa și Vulcan s-au e- 
vidențiat tovarășii Bonyai Iosif, 
Lucăcel Ioan, Oliver Carol, Țe- 
gledi Andrei și Țegledi Alexan
dru care au obținut importante 
economii.

Promisiunea 
promisiune a rămas

De mulți ani lucrez la mina 
Uricani ca sudor electric și auto- 
gen. De aproximativ 5 luni însă 
un lucru mă pune in încurcătură 
și îmi provoacă nedumerire. Iată 
despre ce este vorba. In mai mul
te rînduri am sezisat conducerea 
sectorului că In magazia de ma
teriale a minei Uricani nu se găsesc 
vizori de culoare închisă, pentru 
sudori. Astfel că noi, sudorii, 
sîntem obligați să lucrăm cu vi
zori de culoare deschisă neindi- 
cați la astfel de treburi. Conduce
rea sectorului a promis că va a- 
duce vizori de la magazia centra
lă a C.C.V.J. Dar nici acolo nu 
au fost de găsit astfel de vizori. 
Și la C.C.V.J. s-au făcut însă 
promisiuni. A trecut o lună, două, 
și din nou am 
serviciul de 
pentru a se aduce vizorii atit de 
necesari. A 
două', trei... 
sosit. Nici măcar vreun răspuns.

Este normal să mă întreb a- 
tunci, unde trebuie să mai inter
vin pentru procurarea vizărilor 
necesari 2 Oricum cu promisiuni 
chiar dacă ele sînt... colorate cu 
vorbe, dulci vizorii nu pot fi în- 
locuiți...

intervenit prin 
protecție a muncii

mai trecut o lună, 
Dar vizori lot n-au

M. SCHUSTER 
sudor — Uricani



— marea sărbătoare a poporului frate cehoslovac
La 9 mai 1960 se împlinesc 15 ani de la eliberarea de 

sub jugul fascist a Cehoslovaciei.
In cei 15 ani de viață liberă, poporul frate cehoslovac, 

sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, a în
făptuit realizări de importanță istorică pe drumul construirii 
socialismului. Cu ajutorul Uniunii Sovietice și al tuturor ță
rilor socialiste surori poporul cehoslovac a obținut succese 
însemnate pe calea dezvoltării industriei sale, pe calea dez
voltării agriculturii și culturii.

In pagina de față prezentăm cîteva din marile realizări 
ale poporului! frate cehoslovac.

EXTRACȚIA I
Incepînd din anul 1955, ex

tracția de cărbune în Republica 
Cehoslovacă a crescut la 132 la 
sută în comparație cu anul 1937.

In anul 1937 s-a obținut 
34.565.000 tone de cărbune 
dintre care 16.672.000 tone huilă, 
17.390.000 tone cărbune brun și 
503.000 tone lignit. In anul 1945 
minerii cehoslovaci au obținut 
numai 27.092.000 tone, dar în a- 
nul 1959 extracția de cărbune a 
crescut la 80.206.000 tone, dintre 
care 26.504.000 tone huilă, 
51.111.000 tone cărbune brun și 
2.590.000 tone lignit.

Creșterea extracției de cărbu
ne în cursul celor 15 ani de pu
tere populară nu a fost obținută 
în Cehoslovacia antebelică nici 
în decurs de 20 de ani.

După eliberarea Cehoslovaciei, 
în anul 1945, în toate minele 
cărbune utilajul era învechit, 
majoritate construit înainte 
anul 1914. înainte de tratatul 
la Munchen (1938) în Cehoslova
cia proprietarii de mine nu a- 
veau grijă, în genere, de moder
nizarea minelor. In perioada o- 
cupației naziste în timpul celui 
de-al doilea război mondial, mi
nele au fost exploatate în mod 
prădalnic.

Numai începînd din anul 1945, 
după naționalizarea industriei
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Siloz uriaș
La Pardubice, în estul Boe- 

miei, se construiește un siloz u- 
riaș care va avea o capacitate de 
21.000 tone de cereale. Silozurile 
construite pînă acum nu depă
șeau o capacitate de 6.000 tone.

institutul 
tronomic 
Ondrejov, 

Praga, 
dim- 

staițiunile

DE CĂRBUNE
miniere utilajul minelor a înce- 

i put să fie înlocuit pentru ca în- 
i tr-un timp cît mai scurt să se 

poată atinge nivelul extracției de 
cărbune de dinainte de război. 

; La sfîrșitul anului 1948 în R. 
, Cehoslovacă se extrăgeau aproa- 
i pe cu 7 milioane tone mai mult 
' cărbune decît în anul 1937. A- 

ceastă cantitate nu putea însă 
satisface nevoHe mereu crescîn- 
de ale economiei naționale a ță
rii. Se simțea mai ales lipsa de ■ 
huilă și cărbune cocsificabil si
tuație care s-a menținut pînă șî 
în anii 1949—1953. Cauzele dis
proporției dintre extracția de 
cărbune și necesitățile economiei 
naționale au constat în primul' 
rînd în rămînerea în urmă a' 
construcției de noi mine, în lip
sa de forță de muncă permanen
tă etc.

In anii 1954—1955, extracția 
de cărbune în principalele bazi
ne carbonifere s-a consolidat. In 
mine a fost» introdusă extracția 
neîntreruptă de cărbune, au fost 
introduse mașini puternice. De 
atunci extracția de cărbune a în
ceput să crească și, 
industria
în stare să acopere 
economiei naționale 
rească exportul.

de cărbune
ca urmare, 
este astăzi 
necesitățile 
și să spo-

In secția de mecanică grea 
a uzinelor „Klement Gott
wald" din Vitkovice, func
ționează un strung care poa
te prelucra piese lungi de 26 
metri. Prin folosirea- acestui 
strung, cheltuielile de pro
ducție se reduc cu lOO°/o-

Desene animate
Cunoscutul regizor Jiri Trnka 

a turnat din anul 1945 un număr 
de 20 de filnw de marionete și 
2---- — —.. Expoziții ilus-

fost pre- 
de 35 ’

desene animate. P 
trînd creațiile sale au 
zentate într-un număr 
orașe din 20 de țări.

de

Cinematografe
Recent a fost inaugurat 

de-al 240-lea cinematograf 
ecran lat. Odată cu lucrările 
readaptare, la aceste cinematogra.

tfe au fost efectuate îmbunătățiri 
în ce privește acustica, sistemul

noi
cel 
cu 
de

iîngă 
este unul 
tre 
cehoslovace ca
re și-a luat a- 
supra sa sarci
na de a supra
veghea perma
nent activitatea 
solară. Aci ob
servațiile se fac 
cu ajutorul unui 
spectrohelioscop 
încă din anul 
1948. In acest 
interval de timp 
s-au 
aproape 
erupții 
Aceste 
ne au 
parte 
fiate.

observat 
2.000 

solare, 
fenome- 
fost în 
fotogra-

'de aerisire etc.

Cercetări știinfifice
Consiliul științific al Ministe

rului Sănătății Publice a făcut 
un bilanț al cercetărilor științi
fice medicale întreprinse în a- 
nul 1959. S-a constatat că au fost 
efectuate cu succes cercetări în 
domeniul măsurilor de protecție 
împotriva silicozei, elaborării u- 
nor noi tipuri de instalații pentru 
protecția muncii, cercetări asupra 
gradului de impuritate a atmos
ferei în centrele industriale și a- 
supra efectelor dăunătoare 
zgomotului asupra sănătății.

ale

60.000 biblioteci
In prezent în R. Cehoslovacă 

există aproximativ 60.000 de bi
blioteci dispunînd de un număr 
de circa 50.000.000 cărți. Numă- 

■ rul mediu al cărților împrumutate 
de la bibliotecile populare este 
de 21 anual la un cititor.

Aproape de milion
La 1 ianuarie 1960, orașul 

Praga avea 989.879 locuitori. La 
1.000 bărbați existau 1.142 fe
mei. Anul trecut 
trate în capitala 
7.0’33 căsătorii și

au fost înregis-
R. Cehoslovace 
8.046 nașteri.

Vizitatori
Anul trecut orașul Praga a fost 

vizitat de 926.000 de vizitatori 
dintre care 170.000 străini. A- 
ceasta înseamnă că orașul a pri
mit aproape tot atîția vizitatori 
cîți locuitori are.

Bratislava
Datorită înaintării rapide a

la Fraga

a A.
I

Asigurările sociale
Anul trecut statul a alocat 11 

miliarde coroane pentru asigură
rile sociale, adică cu 8,5 la sută 
mai mult decît în anul 1958.

O atenție deosebită se acordă 
sistemului de pensii. Anul tre
cut au primit pensii 2.200.000 de 
persoane; trebuie arătat că nu
mărul total al populației Ceho
slovaciei este de ,13,5 milioane. 
Suma totală a pensiilor a cres
cut considerabil. In cursul viito
rilor 4—5 ani pensiile atribuite 
înainte de anul 1957 se vor ri
dica la nivelul mediu al pensii
lor acordate după această dată. 
Anul trecut plafonul pensiilor 
vechi a fost fixat la aproape o 
treime dintre pensionari.

In cursul anului trecut au fost 
construite 16 noi cămine pentru 
bătrîni. Numărul total al aces
tor cămine se ridică astăzi la 
386 și ele pot primi aproape 
35.000 de bătrîni fără familie.

♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ armatei sovietice. Bratislava a
♦ fost salvată de distrugere. Pagu- 
$ bele în ce privește casele n-au 
ț depășit 15 la sută, n-au fost dis-
♦ truse cartiere de locuit, clădirile
♦ importante și monumentele cul- 
t turale au rămas nevătămate.
♦ Pierderile cu privire la populația
♦ civilă au fost minime
♦ In orașul eliberat viața a fost
♦ reluată normal imediat după li-
♦ chidarea ultimei rezistențe a du$-
♦ manului.
♦ In primele zile ale revoluției 
X Comitetul Național local regre
ts zenta puterea de stat și politică. 
o Pe umerii săi apăsa de aceea în- 
t treaga grijă pentru refacerea vie.
♦ ” * *
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
4»

♦
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
ț vizionare, refacerea rețelei elec- 
* trice, curățirea ruinelor, legătu-

ții normale în oraș. Armata So
vietică a ajutat; a difuzat 
manifeste In care informa popu
lația asupra evenimentelor exter. 
ne, a construit un pod-ponton 
peste Dunăre, a ajutat la menți
nerea ordinei în oraș. S-au rezol, 
vat probleme importante de apro.

ra cu cealaltă lume, pregătirile 
muncilor agricole de primăvară, 
refacerea traficului local.

Cel mai repede s-a rezolvat 
la Bratislava problema apei. Sa- 
lariații uzinelor comunale de 
apă n-au părăsit locul tor de 
muncă nici în timpul luptelor, 
îneît pauza în aprovizionarea cu 
apă potabilă și apă pentru stin
gerea incendiilor a fost doar de 
16 ore. După o săptămlnă a fost 
refăcută aprovizionarea cu curent 
electric. A început refacerea ma
gazinelor distruse, muncitorii au 
pornit cu abnegație la refacerea 
uzinelor distruse care după ac
țiunile de luptă au fost puse sub 
protecția lor. După o pauză de 11 
zile a sosit la Bratislava primul 
tren personal. O zi după aceasta, 
a sosit delegația împuternicită 
de Consiliului Național slovac 
din Kosice, pentru a prelua or
ganizarea vieții la Bratislava șt 
în întreaga Slovacie de vest, eli
berată.

O cu totul altă Bratislavă, de. 
cit aceea care acum 15 ani a sa-

Dezvoltarea
In

învățămînt din
ultimii ani în sistemul de 

‘ “ l R. Cehoslovacă
au intervenit o serie de modifi
cări importante. Misiunea școli- 
J este de a forma oameni care 
să cunoască realizările științei 
și tehnicii moderne și care să 
fie pregătiți pentru o muncă ca
lificată. Elevii din clasele l-a 
pîniă la a 5-a învață să lucreze 
cu hîrtie și stofă, cultivă flori și 
fac practică în grădini. Cei din 
clasele următoare lucrează în a- 
teliere și pe terenurile școlilor. 

Invățămîntul secundar se pre
dă în școli de 12 ani. A fost in
trodusă o materie nouă „noțiuni 
elementare de producție". Aceas
ta este menită să ofere elevilpr 
posibilitatea de a înțeîege''nrfn- 
cipiile științifice și tehnice ale 
energeticii, tehnologiei, tehnicii 
și organizării producției. Elevii 
se vor familiariza cu diferite 
profesii și cu producția lucrînd 
în fabrici cîte 6—8 ore pe săp- 
tămînă.

După absolvirea acestor școli, 
tinerii pot îmbrățișa o profesie 
practică sau se pot înscrie în 
școli secundare profesionale 
în școli superioare.

In R. Cehoslovacă numărul 
Iilor secundare s-a dublat, 
numărul elevilor s-a triplat în 
comparație cu anul 1937. In șco
lile profesionale sînt înscriși de 
9 ori mai mulți elevi decît în 
perioada antebelică.

In 39 de instituții de învăță-

de
50

lor

sau

șco- 
iar

nf lor it
lutat pe eliberatorii săi, va săr
bători cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării țării. In anii cons
trucției socialiste orașul și-a 
schimbat aspectul; a devenit un 
mare oraș modern. Numărul po
pulației a crescut cu peste 
100.000. S-au lărgit uzinele exis
tente și au apărut noi uzine : 
„Uzina Păcii", „Meopta". o se
rie de institute de cercetări, un 
mare complex chimic „Slovnafi" 
se află în stadiul de construcție. 
Au dispărut umilele colonii mun. 
citorești și s-au inălațt noi car
tiere moderne și străzi întregi, 
școli noi, obiective sportive și 
de odihnă noi teatre si-au înce
put activitatea.

In curînd Bratislava va avea 
un nou spital de medicină gene, 
rală și un spital pentru copii, o 
clinică dentară, 512 noi clase in 
școlile de cultură generală, o 
școală industrială, o școală eco
nomică și două școli pentru uce
nici. Va avea apoi un planetariu, 
un observator astronomic, o gră
dină zoologică.
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♦
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învățămîntului
mîn.t superior învață 57.000 
studenți dintre care aproape 
la sută beneficiază de burse
locuiesc în orașele universitare.

in prezent există în R. Ceho
slovacă în total 2 milioane de e- 
levi și studenți și 77.000 de per. 
soane care urmează cursurile* 1 
serale ale școlilor profesionr 
și superioare.

Situația copiilor de vîrstă pre
școlară s-a îmbunătățit de ase
menea considerabil în compara
ție cu perioada- antebelică. Au 
fost create mii de cre.șe pentru 
copii in vîrstă de 6 luni pînă la 

"trei ani. Numărul căminelor 
pentru copii de 3—6 ani a cres
cut de la 2.509 în 1944—46 la 
6.309 în 1958—59. Aci sînt pri
miți circa 300.000 de copii. Trei 
pătrimi dintre acestea sînt că
mine de zi și există de aseme
nea numeroase cămine săptămî- 
nale. In cazul în care numărul 
copiilor este mai inie de 20, ceea 
ce se înfîmplă adesea Ia sate, 
se creează cămine speciale. Exis 
tă 1.500 de astfel de cămine i 
întreaga țară.

★

de 
pot 
Ce- 
face

în pro- 
la sută, 
Vah în 
Totoda-

Sistemul energetic
Specialiștii au evaluat la 10—» 

12 miliarde kWh cantitatea 
energie electrică pe care o 
produce în fiecare an apele 
hoslovaciei. Pentru a putea
o comparație trebuie să arătăm 
că înainte de război, în 1938, 
centralele electrice din această 
țară au produs 4 miliarde kWh. 
Potrivit planului de construcții 
hidrotehnice în viitorii cinci ani, 
potențialul fluviilor Vltava, Elba 
și Dunărea va fi folosit 
porție de aproximativ 80 
iar potențialul fluviului 
proporție de 90 la sută,
tă, ca rezultat al hidroconstruc- 
țiilor executate, vor fi reglate și 
cursurile acestor fluvii.

In prezent, în R. Cehoslovacă 
se află în construcție două mari 
sisteme hidraulice. Este vorba 
de acela de pe Vltava și de pe 
fluviul Vah. După terminarea 
construcțiilor cascadei de pe 
Vltava se vor putea obține aci 
anual 1,5 miliarde kWh. Rezer
voarele de acumulare construite 
aci vor avea o capacitate de 1.600 
milioane metri cubi. Sumele în
vestite din anul 1945 pentru con
struirea de baraje pe fluviul Vlta
va se ridică la 3 miliarde co
roane.



CUVÎNTUL BRIGADIERULUI
— Angajamentele cu care co

lectivul nostru a răspuns chemă
rii la întrecere socialistă pe țară 
in cinstea Congresului partidu
lui, au fost viu dezbătute într-o 
consfătuire cu toți șefii de bri
găzi și tehnicienii minei, spunea 
deunăzi tov. Popa Victor, preșe
dintele sindicatului minei Uri- 
cani

Vorbind apoi despre felul cum 
a decurs consfătuirea, președinte
le începu să istorisească cele de 
mai ios

— Printre alți brigadieri s-a 
înscris la cuyînt și Hrițcan Va- 
sile. El s-a angajat, la fel cu 
ceilalți, să obțină randamente tot 
mai mari. Apoi a mai spus că el 
împreună cu toată brigada sa va 
extrage numai cărbune de bună 
calitate. Atunci, nu știu cine din 
prezidiul consfătuirii s-a cam în
doit că din abatajul nr 3 se va 
putea da cărbune fără șist. O in
tercalate tăia ortul aproape la 
jumătate. Atît i-a trebuit lui Hrit- 
can.

— Da cum socotiți dumnea
voastră, începu el puțin mînios. 
Noi, minerii unde sitem ? Ră- 
mîne așa cum am zis : numai căr
bune de bună calitate 1 Rog să 
consemnați în procesul verbal că 
ăsta-i cuvîntul meu!

— De atunci a trecut destul 
timp — continuă președintele — 
In abatajul 3 de la Balomir, pi- 
chamerele răpăia de zor doborînd 
cărbunele nedesprins la pușcare. 
Cu toate acestea crațerul stă.

— Ce faceți măi oameni buni, 
le strigă maistrul miner. Ga doar 
aveți forot cît să umpleți tot bun- 
/"irul. Dați-i drumul la crater I

Vasilescu Aurică, șeful de 
- imb înfige picul în cărbune, 
îl oprește, apoi se întoarce către 
maistru :

— Lasă tovarășe maistru că 
știm noi ce facem! Tehnicianul 
n-a mai zis nimic. A strîns din 
umeri ca omul care nu-și face 
o grijă din asta, inspecta ortul 
apoi dispăru pe suitor în jos. Mi
nerii au terminat de îndreptat or
tul, apoi s-au așezat pe margi
nea crațerului care a fost pus în 
mișcare. Lui Vasilescu, lui Cr.is- 
tea Miron ca și lui Gîscă loan 
le mergeau mîinlle de parcă ar fi 
ales bulgări de aur din pietriș.

_=*= —

Examenele la cursurile 
fără frecvență

Se aduce la cunoștință elevi- 
lc înscriși la cursurile fără frec
vență de pe lingă Școala medie 
din Petroșani, că examenele din 
sesiunea 11-a vor începe în ziua 
de 14 mai orele 15 d. m. Elevii 
care absentează la mai mult de 
două discipline vor fi conside
rați repetenți.
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Un crîmpei 
din marele război

g Acum 15 ani, în ziua de 9 
g mai, atunci cînd firele telegra- 
g fului, undele nevăzute din eter 
g aduceau la cunoștința întregii 
g lumi capitularea fără condiții a 
8 Germaniei fasciste, victoria de 
8 însemnătate istorică mondială a 
8 armatelor sovietice eliberatoa- 
8 re și a aliaților ei, omenirea, 
8 după atîtea chinuri și dureri, 
8 răsuflase ușurată. S-a terminat 
8 războiul. Pe milioane de buze 
g flutura falnic cuvîntul pace, cu- 
5 vînt scump, luminos...
g Războiul s-a terminat, dar el 
g a lăsat răni adinei, de nevin- 
g decât, amintiri dureroase; a 
g pîngărit tot ce a fost mai sfînt 
g in viață. Acțiunea filmului so- 
g vietic „Inimă de mamă", o pro- 
g ducție a studioului „Mosfilm", 
g transpune pe ecran tocmai un 
g episod întunecat din timpul ce- 
g lui de-al doilea război mondial. 
8 Dușmanul pustia patria so- 
8 vietică, foamea și jalea creș- 
g teau mereu. Odată cu aceasta 
g ura popoarelor împotriva cotro- 
g pitorilor clocotea tot mai puter-
8 nic... Bombardamentele se ți-
9

Nici o fărîmă de șist n-a fost lă
sat să scape în rol. Cînd tot foro- 
tul a fost dus de crațer la rol. 
pe poditura camerei rămăsese o 
grămadă respectabilă de șist

— Acolo să stai, nu în vago- 
netele cu marca noastră, făcu un 
gest către grămada de șist Vasi
lescu. Că doar, nu vrem să ne fa
cem de rîs! Drăghici Aurel, mem. 
bru al acestei brigăzi, ne spunea 
că asta le-a dai de grijă briga
dierul : schimbul, feldul și mai 
ales nici o bucată de șist în căr
bune 1

...Intr-o zi, era cu puțin după 
1 Mai, brigadierul Hrițcan se în- 
tîlni cu președintele sindicatului 
la sediul comitetului de partid. 
Din vorbă în vorbă, veni în dis
cuție și problema calității cărbu
nelui. Atunci Hrițcan se găsi să-i 
spună președintelui •

— Vezi tovarășe Popa, dăm și 
producție, dar și de calitate avem 
grijă. Iacă am aici foaia de a- 
cord a brigăzii. La cele cîteva 
mii de tone de cărbune cît am 
dat în aprilie doar vreo 30 de va- 
gonete pierdute pentru șist. Asta 
Înseamnă că băieții mei nu mă 
fac de rușine. E drept că avem o 
leacă de furcă la alegerea șis
tului dar în schimb nu poate 
spune nimeni că de la nr. 3 se dă 
cărbune de slabă calitate'

. .Așa-i la Uricani. Se extrage 
cărbune mult dar și de calitate. 
La fel ca Hrițcan procedează și 
ortacii lui Demeter Augustin, al 
lui Malnaș Gheorghe și mulți alți 
mineri care țin ca mina lor să 
trimită cocsarilor hunedorenl căr
bunele necesar fără nici o bucată 
de șist în el !

GH. DUMITRESCU

Dacă în acest an colectivul de la I.R.T.A. Petroșani a obți
nut economii peste plan în valoare de mai bine de 50.000 lei, a- 
cest fapt se datorește muncii însuflețite a fiecărui muncitor de 
atici. O contribuție de seamă a adus și vulcanizatorul Tamassy 
Iosif care pe lîngă recondiționa rea unui însemnat număr de an
velope este și autorul unor inovații de preț. In clișeul nostru, 
vulcanizatorul Tamassy Iosif pregătind pentru vulcanizare o an
velopă auto degradată.

Filmul „INIMĂ
neau lanț, proiectilele ucigătoa
re șuierau pretutindeni, moar
tea pîndea ia tot pasul. Anușka, 
eroina filmuui, dă naștere ce
lui de-al patrulea copil sub 
ploaia de bombe. Abia că acest 
copii zărește lumina zilei, unul 
din băieții Anușkăi își închide 
ochii pentru totdeauna. Durerea 
mamei e nemărginită, sufletul 
e pustiit... Anușka se află între 
cei trei copii ai săi. Tocmai a- 
tunci primește o scrisoare. Ea 
aduce groaznica veste a morții 
soțului ei, tatăl iubit al copiilor. 
Cu sforțări supraomenești, ea 
mai poate aduna puteri să zîm- 
bească copiilor, să le spună că 
tata e bine, sănătos...

Drama Anușkăi se împletește 
cu drama Polinei Sergheevna, 
căreia războiul i-a răpit feciorii 
și care și-a pierdut mințile din 
această pricină. Zilnic pune ta- 
cîmuri la masa, așterne patu
rile în așteptarea feciorilor săi. 
Dar el nu vin și nici nu vor 
veni vreodată. Războiul i-a în
văluit pentru totdeauna în giul- 
giul negru al morții... Drama 
Anușkăi, a Polinei Sergheevna

WiMlim taliwiii Miei — ufoblema ni. I 
senilii toletliiol minei lopeni

(Urmare din pag. l-a)

278.000 lei. Această situație do
vedește că preocuparea pentru 
alegerea șistului vizibil la unele 
locuri de muncă este încă slabă. 
Neglijarea calității cărbunelui se 
observă mai ales la sectoarele 
I A, III, IV B și V. Colectivele 
acestor sectoare au fost penali
zate în primul trimestru al a- 
nului cu cîte 186—550 tone căr
bune pentru depășirea procenta
jului de cenușă din producția 
extrasă. La sectorul I A, de pil
dă, au fost găsite brigăzi ca 
cele conduse de Sima Vasile și 
Turcu Vasile, încărcînd șist în 
cărbune. Slabă atenție acordă a- 
legerii șistului vizibil la locul 
de muncă și minerii din brigă
zile conduse de Fîcea loan, Bog
dan Radu și Abrudean Florea 
de la sectorul III. Unele brigăzi 
de la sectorul V, între care cele 
conduse de tov. Sigyarto' Mihai, 
Elisei Gheorghe și Moruțan Ni- 
colae nu pușcă aparte cărbunele 
de steril, contribuind astfel la 
creșterea conținutului” de cenușă 
pe sector. In consfătuire a fost 
criticat mai ales colectivul sec
torului IV B, care deși au posi
bilități, nu acordă atenția cuve
nită alegerii șistului.

— Calitatea cărbunelui — a 
arătat minerul Sfitlic loan, șef 
de brigadă în sectorul IV A — 
depinde în primul rînd de preo
cuparea pe care o au în această 
direcție șefii de brigăzi, precum 
și de exigența cu care maiștrii
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DE MAMÂ“
este drama milioanelor de ma
me crunt lovite de război, este 
drama milioanelor de copii fără 
părinți. Urgia războiului ucigă
tor nu poate fi uitată...

Războiul se termină și Anuș
ka ia parte activă la reconstrui
rea țării alături de toți oame 
nii sovietici. își consacră viața 
creșterii copiilor săi. Conflic
tele din această parte a filmu
lui vin să sublinieze lupta cu 
deprinderile și mentalitățile 
vechi, luminozitatea oamenilor 
de tip nou, harnici constructor! 
ai unei vieți fericite.

Treptat-treptat prin munca 
întregului popor sovietic ur
mele războiului se șterg ; acolo 
unde odinioară nu erau decît 
ziduri negre înălțîndu-se spre 
cer, ruine fumegînde, se ridică 
construcții noi, orașe ale viito
rului. Urmele războiului se 
șterg, dar amintirile dureroase 
din inimile milioanelor de ma
me care și-au pierdut copii dăi- 
nuiesc încă... Suferințele îndu
rate, durerile celor din jur au 
învățat-o pe Anușka, pe milioa
ne de mame de pe glob, să 

mineri controlează și îndrumă 
oamenii pentru a îmbunătăți ca
litatea producției. In discuțiile 
purtate de participanții la con
sfătuire a reieșit' că munca unor 
maiștri și artificieri în problema 
îmbunătățirii calității producției 
lasă încă de dorit. Au fost dați 
ca exemple tov. Șviștea Gheor
ghe, Stei Emanoil, Dan loan, 
care neglijează felul cum se 
preocupă brigăzile de reducerea 
conținutului de șist din cărbune.

O slabă contribuție la întări
rea răspunderii brigăzilor și teh
nicienilor față de calitatea căr
bunelui au avut și unele organiza
ții sindicale. Dacă în sectorul 
nostru, a arătat tov. ing. Cara- 
mete Vasile, șeful sectorului IV 
B, îmbunătățirea calității pro
ducției n-a devenit o preocupare 
a întregului colectiv, aceasta se 
explică și prin slaba muncă de 
masă desfășurată de organizația 
sindicală. Intr-adevăr, în întări
rea răspunderii șefilor de bri
gadă și a tehnicienilor pentru 
îmbunătățirea calității producției, 
comitetele de secții nu au desfă
șurat încă o muncă stăruitoare, 
iar grupele sindicale n-au acțio
nat în mod satisfăcător.

La sfîrșitul consfătuirii au 
luat cuvîntul tov. Zborovski 
Augustin, secretarul comitetulu? 
de partid și Brașoveanu Gheor
ghe, președintele comitetului sin
dicatului minei1. Ei au insistat, 
printre altele în deosebi asupra 
necesității întăririi preocupării 
brigadierilor și a personalului 
tehnic pentru îndrumarea tuturor 
muncitorilor de a acorda o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii 
calității producției.

îmbunătățirea calității cărbune
lui, este una din condițiile prin
cipale a realizării angajamentu
lui luat de colectivul exploată
rii în cinstea Congresului al 
111-lea al P.M.R., de a realiza 
o economie de 1.300.000 lei. Deci 
acestei probleme întregul colec
tiv al minei Lupeni trebuie să-i 
acorde toată atenția 1

IN EDITURA TEHNICA
a apărut:

Fluide de foraj
Lucrarea prezintă diferitele as

pecte ale fluidelor de foraj și 
rolul lor în procesul tehnologic 
al săpării sondelor.

In primele capitole sînt pre
zentate funcțiunile și proprietăți
le fluidelor de forai, tipurile de 
fluide și materialele folosite la 
prepararea și condiționarea lor.

lupte pentru pace, împotriva g 
războiului. g

„Nu există om mai tare ca g 
mama și dacă noi, mamele, vom g 
ridica mîinile noastre și ne vom g 
uni inimile într-o singură ini- g 
mă de mamă, nimeni niciodată g 
nu se va atinge de copiii noș- g 
tri. Mame ! Mă auziți ?“ — a- g 
cestea sînt cuvintele pe care le g 
rostește Anușka la sfîrșitul fii- 8 
mului. Ele constituie o înflăcă- 8 
rată chemare la lupta pentru 8 
pace, pentru apărarea vieții, îm- 8 
potriva acelora care numai du- 8 
pă un deceniu și jumătate de la 8 
terminarea celui mai ucigător 8 
război din istoria omenirii, își 8 
zăngănesc din nou armele. 8

„Mame! Mă auziți ?“. Stri- 8 
gătul acesta este ecoul milioa- | 
nelor de glasuri cinstite din lu- 8 
me care nu vor permite dezlăn- ® 
țuirea unui nou război pustiitor ! ®

Filmul „Inimă de mamă“ (re- 4 
gia B. Berneț), care începînd | 
de mîine va rula la cinemato- o 
graful „Al. Sahia", alături de g 
filmele „Zboară cocorii", „Oa- | 
meni curajoși" și altele se în- g 
scrie ca o realizare deosebit de g 
valoroasă, cu un înalt mesaj u- g 
man a cinematografiei sovietice, g
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Casa din strada 
Coșbuc 10 
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: Scenografia : Lidia Pincus

ANUNȚ
Direcția regională de trans

porturi auto Hunedoara— 
Deva, anunță DESCHIDE
REA UNOR CURSURI DE 
ȘCOLARIZARE DE 6 LUNI 
PENTRU CONDUCĂTORI 
AUTO IN ORAȘELE PLOI 
EȘTI ȘI TR. SEVERIN.

Condițiile de admitere 
pentru școlarizare sînt ur
mătoarele: CANDIDATUL
SĂ AIBA 7 CLASE ELE
MENTARE, STAGIUL MI- 
L1TAR SATISFĂCUT ȘI 
DOMICILIUL STABIL IN 
REGIUNEA HUNEDOARA.

ÎNSCRIERILE SE FAC 
PÎNĂ LA DATA DE 15 
MAI 1960. CURSURILE 
ÎNCEP la data DE 1 
IUNIE 1960.

Informații detailate se 
pot primi la serviciul de 
cadre de la sediul autobazei 
Petroșani, str. Cărbunelui 
nr. 4, telefon 121; 460.

I.H.P.L PETROUIII 

angajeaza 
2 meseriași frigotehniști 
1 electrician bobinator

Solicitatorii se vor 
adresa serviciului ad
ministrativ T. A. P. L. 
Petroșani.



Cea de a V-a sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In cursul ședinței din 7 mai 
a sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. N. S. Hrușciov a ros
tit o cuvîntare. El a constatat 
cu satisfacție că toți cei care au 
luat cuvîntul la sesiune au fost 
întrutotul de acord și au spriji
nit în unanimitate propunerile 
guvernului sovietic cu privire la 
'desființarea impozitelor percepu
te de la muncitori și funcționari 
și cu privire la desăvîrșirea în 
anul 1960 a trecerii tuturor mun
citorilor și funcționarilor la ziua 
de muncă redusă.

■A-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Kliment Voroșilov a cerut So
vietului1 Suprem al U.R.S.S. să-l

Etotiii la lanoiiol mezenial He II. S. Hwtiov 
la seiiuneg Sovietului Soiteiu al II. I. j. $.

i[ Ziarele, radioul 
NEW YORK i ’•* * televiziunea a>- 

imericană acordă 
—........... —>—1| cea mai mare a-

mea voastră nu va dăinui veș
nic", la fața locului a sosit Men- 
deres însoțit de ministrul Afa
cerilor Interne Namij și de mi
nistrul Educației Atif Belder- 
lioglu. Menderes a fost întîmpi- 
nat cu strigătele „Demisionează, 
demisionează". După cum anun
ță aceeași agenție, el s-a năpus
tit cu violență în mulțime, stri- 
gînd polițiștilor: „Puneți rrjîna 
pe ei“. De asemenea se relatea
ză că premierul turc ar fi păl
muit pe unii demonstranți care 
continuau să cînte șî să mani
festeze.

Referindu-se la desfășurarea 
incidentelor, agenția France 
Presse arată că manifestația a 
durat 40 de minute. Studenții, 
cărora li s-a alăturat o mare 
mulțime, au fost împrăștiați de 
poliție cu bastoane de cauciuc. 
S-au înregistrat răniți și au fost 
operate circa 40 de arestări.

• MOSCOVA. La 6 mai o de
legație sovietică condusa de Ni
kolai Podgornîi, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
P.C U.S., a părăsit Moscova, ple- 
cînd la Praga pentru a participa 
la sărbătorirea celei de-a 15-a a- 
niversări a eliberării Cehoslova
ciei de sub cotropitorii fasciști.

• TEHERAN. Ref.erindu-se la 
date ale Băncii Naționale a Ira
nului ziarul „Andisee Mardom" 
scrie că în cursul anului trecut 
costul vieții a crescut în Iran cu 
10,5 la sută. Cheltuielile pentru 
încălzit și iluminat au crescut cu 
19,7 la sută, chiriile, cu 13,2 la 
sută, iar costul îmbrăcămintei — 
cu 3,3 la sută.

• HAVANA. După cum anun
ță agenția United Press Interna
tional, guvernul Guatemalei a in
terzis activitatea filialei agenției 
Prensa Latina din Guatemala. Se
diul agenției se află in capitala 
Cubei, Havana. Această măsură 
este în legătură cu recenta hotă- 
rîre a guvernului Guatemalei de 
a rupe relațiile diplomatice cu 
Cuba.

• RIO DE JANEIRO. După 
cum anunță agențiile de presă, 
greva muncitorilor de la societa
tea americană de electricitate din 
capitala statului Rio de Janeiro, 
a încetat în urma acceptării de 
către administrație a revendicări

tenție raportului prezentat de 
N. S. Hrușciov la sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. Sînt 
scoase în evidență în mod deo
sebit acele capitole ale raportu
lui care se referă la apropiata 
conferință Ia nivel înalt și la ști
rea că un avion american care 
a încălcat spațiul aerian sovietic 
a fost doborît la 1 mai deasu
pra teritoriului U.R.S.S.

Ziarul „New York Journal" 
publică sub un mare titlu expu
nerea raportului lui N. S. Hruș
ciov transmisă de agenția Asso
ciated Press. „New York World 
Telegram and Sun“ și „New 
York Post" publică sub titluri 

asemănătoare știrile transmise 
de agențiile americane despre 
raportul lui N. S. Hrușciov.

PARIS
Presa parizia

nă de vineri a- 
cordă spații foar
te largi cuvîntă- 

rii rostite de N. S. Hrușciov la 
ședința Sovietului' Suprem al 
U.R.S.S.

In editorialul său intitulat „Cu 
un joc deschis", „Combat" a- 
rată că, vorbind clar și fără o-

9 mai — Ziua Victoriei șî a independentei 
de stat a Romîniei

(Urmare din pag. l-a)

imperialist, formînd, în frunte cu 
Uniunea Sovietică puternicul la
găr al păcii și socialismului. Fap
tul că facem parte din uriașul 
sistem socialist, constituie pentru 
poporul nostru garanția indepen
denței și suveranității sale națio
nale împotriva oricăror uneltiri 
imperialiste.

Sărbătorirea Zilei Victoriei pre
zintă, în actualele condiții inter
naționale, o semnificație profun
dă. Caracteristica zilelor noastre 
o constituie avîntul nestăvilit al 
dezvoltării țărilor socialiste în 
frunte cu U.R.S.S. a căror uriașă 
forță e pusă în slujba păcii și 
progresului omenirii. Succesele 
istorice ale poporului sovietic în 
construcția desfășurată a comu
nismului. faptul că Uniunea So
vietică deține înlîietatea în știin
ță și tehnică, în ritmul de dez
voltare a economiei, în sporul 
anual absolut al producției, de
monstrează uriașa superioritate a 
socialismului față de capitalism. 
Actuala sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. reflectă cu deo
sebită forță mărețele cuceriri ale 
omului în condițiile socialismului 

elibereze din funcția de președin
te al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în legătură cu 
starea nesatisfăcătoare a sănă
tății sale.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a satisfăcut cererea lui 
Kliment Voroșilov și l-a elibe
rat din funcția de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Sesiunea a adoptat 
hotărîrea de a alege pe Leonid 
Brejnev în funcția de președinte 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Rostind o scurtă duvîntare, Leo
nid Brejnev a mulțumit deputa- 
ților pentru încrederea ce i s-a 
acordat.

Cu aceasta sesiunea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și-a în
cheiat lucrările..

coluri, N. S. Hrușciov a expri
mat „fără echivoc" poziția Uniu
nii Sovietice în ceea ce privește 
dezarmarea, problema Berlinului 
occidental și tratatului de pace 
cu Germania.

Ziarul „Liberation" arată că 
în discursul său premierul so
vietic a anunțat „hotărîri senza
ționale în ceea ce privește viața 
poporului sovietic". Ziarul subli
niază seriozitatea cu care Uniu
nea Sovietică consideră viitoa
rele tratative și problemele care 
trebuie să fie abordate cu acest 
prilej".

La 5 mai, zia
rele de seară de 
la Stockholm au 

Ipublicat primele 
imformații despre sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
despre raportul lui N. S. Hruș
ciov. Ziarul „Aftonbladet" a în
soțit materialele despre sesiune 
cu titlul mare pe întreaga pagi
nă : „In Uniunea Sovietică se 
desființează impozitele pe venit". 
Ziarele subliniază pasajele din 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov în 
care se vorbește despre succesele 
economiei naționale a U.R.S.S. 
în anul 1959 și în primele luni 
ale anului 1960 și despre redu
cerea zilei de muncă.

STOCKHOLM

victorios. Desființarea totală a im
pozitelor pe salariile muncitorilor 
și funcționarilor, desăvîrșirea tre
cerii în 1960 a tuturor muncitori
lor și funcționarilor la ziua de 
muncă redusă, constituie măsuri 
de o uriașă însemnătate politică 
și economică. Uniunea Sovietică 
înfăptuiește cea mai scurtă zi de 
muncă din lume, și aceasta cons
tituie o remarcabilă cucerire a 

oamenilor muncii. „In prezent, țara 
noastră — se arată în raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — este unul din statele 
cele mai puternice din punct de 
vedere economic, farul progresului 
omenirii, aliatul și prietenul de 
nădejde al popoarelor care luptă 
pentru libertatea și independența 
lor, bastionul păcii și frăției po
poarelor".

Uriașele succese ale Uniunii 
Sovietice, ale celorlalte țări so
cialiste, avîntul nestăvilit al 
mișcării de eliberare națională al 
popoarelor coloniale, revolta ma
selor populare din țările capita
liste împotriva exploatării și a 
lipsei de drepturi, neliniștesc cer
curile reacționare din țările capi
taliste care pentru a se opune

Pacea așa cum o înțeleg americanii”
HAVANA 7 (Agerpres) TASS
La 5 mai ziarul „Revolucion" 

a publicat un articol redacțional 
intitulat „Pacea așa cum o înțe
leg americanii" în care se spun^ 
că declarațiile reprezentanților gu
vernului american în legătură cu 
dorința lor de pace în întreaga lu
me și de a menține relații cordiale 
cu America Latină în general și 
îndeosebi cu țările din bazinul 
Mării Caraibelor nu au nimic co
mun cu .acțiunile lor. In articol 
sînt menționate fapte care dove
desc intensificarea activității mi
litare a S.U.A. în zona Mării Ca
raibelor.

S.U.A., scrie ziarul, desfășoară 
în regiunea Cayo Hueso mane- 
vere maritime militare la care 
participă diferite țări din Ameri
ca Latină printre care rm se află 
Cuba. Comandamentul 
maritime militare ale 
permis unui număr de 
marinari să-și petreacă 
în Republica Dominicană în mo- 

forțelor 
S.U.A. a 
5.000 de 
concediul

Noi amănunte în legătură 
cu manifestațiile antiguvernamentale 

din Turcia
AN KARA (Agerp res).
Agențiile occidentale continuă 

să dea noi amănunte în legătură 
cu puternica manifestație anti
guvernamentală care a avut loc 
joi după-amiază la Ankara. Du
pă cum relatează agenția France 
Press, „evenimentele din Turcia 
au reizbucnit joi pe neașteptate" 
Studenții au ieșit pe bulevardul 
Ataturk strigînd „Libertate, li
bertate".

Noua manifestație — arată a- 
genția — a coincis pe de o parte 
cu sosirea la Ankara a Iui Paul 
Henry Spaak, secretarul general 
al N.A.T.O. și pe de altă parte 
cu o plimbare pe bulevard, mai 
mult sau mai puțin întîmplătoa- 
re, a lui Menderes, președintele 
Consiliului de Miniștri care, a- 
răfa France Presse, „se aștepta, 
probabil, să fie aclamat". După 
cum arată agenția U.P.T., între 
Menderes și studenți a avut loc 
o adevărată busculadă. Cînd 
grupurile de studenți s-au apro
piat de bulevardul Ataturk cîn- 
tînd pe melodia unuî vechi marș 
turc un refren în care reveneau 
cuvintele „Jos cu dictatorii, lu-

mersului înainte al istorie, nu re
nunță la politica războiului rece, 
se opun destinderii încordării in
ternaționale. Popoarele lumii a- 
mintesc însă adepților echilibris- 
ticii „în pragul războiului" de 
sfîrșitul rușinos al mașinii de răz
boi hitleriste. Popoarele urmăresc 
cu vigilență manevrele guvernato
rilor de la Bonn, care nutrind 
speranțe de revanșă, înjghebează 
forțe pentru un nou război.

Sărbătorirea de către popoarele 
lumii a Zilei Victoriei asupra 
Germaniei fasciste vine să dea 
un sever avertisment tuturor ace
lora care își pun speranțele să 
întoarcă roata istoriei prîntr-un 
nou război. Forțele păcii sînt mai 
puternice ca oricînd și ele luptă 
pentru triumful rațiunii, pentru 
izbăvirea omenirii de ororile unui 
nou război, cheamă la rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, la înfăptuirea dezar
mării generale și totale, la așe
zarea relațiilor internaționale pe 
principiul coexistenței pașnice. 
Cauza păcii va birui, pentru că în 
numele ei acționează uriașa forță 
a întregului lagăr socialist, în 
frunte cu marea și puternica U- 
niune Sovietică. 

mentul cînd patrioții dominicani 
încep lupta deschisă împotriva dic
tatorului Trujillo. Guvernul S.U.A. 
se subliniază în articol, trimite 
noi transporturi de echipament 
militar la baza maritimă militară 
americană din Guantanamo și își 
întărește garnizoana de acolo.

O—

Adenauer pleacă 
la Paris

BONN 7 (Agerpres).
Agențiile de presă occidentale 

relatează că la Bonn a fost a- 
nunțat că Adenauer, cancelarul 
R. F. Germane, va pleca îa Pa
ris la 15 mai.

In cercurile politice de la Bonn 
se precizează că în cursul vizi
tei sale la Paris cancelarul A- 
denauer va avea o serie de în
trevederi cu conducătorii guver
nelor occidentale asupra proble
melor care vor fi discutate în 
cadrul conferinței la nivel înalt.

lor formulate de muncitori cu pri
vire la majorarea salariilor.

Spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin” 

în Arctica
MURMANSK 7 (Agerpres). —> 

TASS anunță :
La 6 mai cu prilejul apropia

tei deschideri a sezonului de na
vigație în Arctica a sosit la 
Murmansk spărgătorul de ghea
ță atomic „Lenin".

Spărgătorul de gheață „Le
nin" va fi folosit pentru remor- 
carea prin ghețuri compacte a 
navelor de transport cu încărcă
turi care se expediază din Ar- 
hanghelsk, Murmansk și din alte 
porturi spre regiuni îndepărtate 
din Arctica. El va asigura de 
asemenea trecerea prin ghețuri 
a caravanelor de nave cu lem
nul din bazinul • fluviului Enisei, 
expediat spre porturile Uniunii 
Sovietice și peste hotare.

Participarea spărgătorului de 
gheață atomic la navigația în 
Arctica va permite să se folo
sească cu mult mai eficient flota 
de transport pe întreaga lungi
me a căii maritime de nord

In Coreea de sud continuă 
lupta pentru înlăturarea 

completă a regimului lisînmanist
SEUL 7 (Agerpres).
Masele populare din Coreea 

de sud continuă lupta. Cei 12^ 
de studenți ai facultății con1 
ciale a universității din Seul 
declarat la 6 mai o grevă, ce- 
rînd înlăturarea profesorilor li- 
sînmaniști. In dimineața zilei de 
6 mai studenții au organizat o 
adunare în care au condamnat 
crimele elementelor lisînmaniste 
din rîndul cadrelor didactice.

In ultimele zile la demonstra
ții au participat mai ales tine
retul și studenții. La 6 mai 
s-au alăturat mișcării un mare 
număr de muncitori și 
cianți.

După cum relatează 
France Presse, partidul 
lisînmanist se dezagregă 
ritm rapid. Cele două fracțiuni 
care s-au constituit în acest 
partid după înlăturarea lui Li 
Sîn Man au hotărît 
dizolve rămășițele 
înaintea viitoarelor 
nerale.

comer-

a genți a 
liberal 

într-un

la 6 mai să 
partidului 

alegeri ge-

• BONN. La Bad Godesberg a 
avut loc un miting la care au 
participat mii de funcționari din 
serviciile de stat din R.F. Ger
mană și în cursul căruia sindica
tele funcționarilor și-au reafirmat 
hotărîrea de a continua lupta re
vendicativă.

• BOGOTA. La 5 mai preșe
dintele Columbiei, Camargo, a 
procedat la remanierea cabinetu
lui său ca urmare a crizei gu
vernamentale produse în urma re
zultatului alegerilor generale din
20 martie.

• RIO DE JANEIRO. După 
cum anunță agențiile de presă, 
la 4 mai 18.000 muncitori ai so
cietății feroviare braziliene „Leo- 
p aldina" au declarat grevă în le
gătură cu revendicările lor privi
toare la salarii. La grevă iau 
parte muncitori feroviari din sta
tele Guanabara, Rio de Janeiro, 
Espirito Santo și Minas Gerais

• NEW YORK. După cum a- 
nunță United Press International, 
asupra sud-vestului și nord-estu- 
lui statului Oklahoma s-a abătut 
un puternic uragan. Conform u- 
nor date incomplete, în urma a- 
cestui uragan au murit cel puțin
21 de persoane, iar alte 225 au 
fost grav rănite.
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