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Proletari din toate țările, unițî-vă!

anul roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Vom munci cu abiicgațlc pcnlm îndeplinirea
luminoaselor sarcini elaborate de partid
CONTRIBUȚIA NOASTRA

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. a fost studiat cu multă 
atenție de către muncitorii șan
tierului de prefabricate Petroșani. 
Prevederile proiectului arată 6 
dezvoltare și mai puternică a in
dustriei cărbunelui.

Proiectul de Directive 
dezvoltarea la maxinium a capa
cității de producție ale minelor . 
existente. Se vor pune în 
tare noi mine de cărbuni. Paralel 
cu dezvoltarea lucrărilor miniere 
din Valea Jiului, cresc și sarci
nile care stau în fața șantierului 
nostru. Datorită faptului că fie
care exploatare minieră din acest 
bazin carbonifer va extinde arma
rea galeriilor în fier și îndeosebi 
cu elemente prefabricate, producția 
de bolțari a șantierului nostru va 
spori. Prin întrebuințarea bolța- 
rilor la lucrările de armare a ga
leriilor se va reduce în mod sim
țitor consumul specific de mate
rial lemnos în minele din Valea 
Jiului, contribuindii-se astfel la 
realizarea prevederilor din pro- 

' iectul de Directive, unde se ara
tă că în anul 1965, consumul de 
lemn trebuie să se reducă cil 18

p revede 
a capă-

exploa-

Pentru sporirea 
economiilor

In cadrul între
cerii socialiste, 
muncitorii de la 
sectorul I. L. L. 
Lupeni acordă o 
atenție deosebită 
economiilor. E- 
chipele conduse

Sereș Martin, Zailerde zidarii 
losif și Calistru Gheorghe care 
au terminat reparațiile interioa
re la casele de pe străzile Mă- 
rășești, Mărăști și Grfviței au 
redus cu 50 la sută cantitatea 
de nisip planificată la tencuieli 
prin refolosirea mortarului vechi 
șj întrebuințarea zgurei cernute. 
Rezultate bune în lupta pentru 
sporirea economiilor obțin și e- 
lectricienii Munteanu Vasile și 
Adrian Mihai, echipa condusă 
de zidarul Rudeanu loan și e- 
chipa de tinichigii condusă da 
Micu Vasile.

Nu de mult timp, la inițiativa 
comuniștilor, muncitorii s-au an
gajat să reducă cheltuielile pen
tru aranjarea depozitului de 
materiale. Ei au stivuit volun
tar zeci de metri cubi de lemn 
pentru construcții, țigle și cîteva 
mii de cărămizi. De asemenea, 
un număr de 35 de muncitori au 
participat la acțiunea de muncă 
voluntară organizată de comite
tul orășenesc U.T.M. și sfatul 
popular pentru prelungirea par
cului public „6 August". Cu a- 
ceastă ocazie s-au demolat cî
teva barăci vechi și s-a curățat 
terenul din jurul bărăcilor.

rn.c. pe mia de tone cărbune ex
tras, față de anul 1959.

In urma studierii proiectului 
de Directive, muncitorii care lu
crează în cadrul șantierului nos
tru s-au angajat să depună tot 
efortul pentru a întîmpina Con
gresul partidului cu noi realizări 
în muncă. Astfel, echipele conduse 
de comunistul Crîstea Tu8or, de 
candidații de partid Pîrghie Tra
ian, Baran Gheorghe, Pacivilișea- 
nn Titu. de utemistul Mitrache 
Gheorghe, cît și de tovarășii Bou- 
reanu loan, Cioban Gheorghe, 
Tudor Ioan și alții și-au luat an
gajamentul să depășească planul 
de producție la elemente de pre
fabricate între 2—10 la sută. Pînă 
în ziua deschiderii Congresului 
partidului, colectivul șantierului 
nostru și-a propus să depășească 
planul de producție cu 5 la sută 
și să realizeze 15.000 lei economii 
la prețul de cost. De asemenea 
noi ne-am propus să îmbunătă
țim calitatea producției de bolțari. 
să livrăm la timp comenzile pen-i 
tru fiecare mină din Valea Jiu
lui.

Lucrînd cu însuflețire munci
torii șantierului nostru, vor con
tribui din plin la reducerea con
sumului specific de lemn de mi
nă, vor asigura cantități sporite 
de bolțari.

Angajamentul colectivului nos
tru, luat în cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. dove, 
dește hotărîrea muncitorilor de pa 
șantier de a-și aduce din plin 
aportul la aplicarea în viață a 
proiectului de Directive care ya 
asigura desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră.

ALEXANDRU ROMAN 
secretarul organizației de bază 
P.M.R. — șantierul de prefabricate 

Petroșani

Primăvara
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Imbold
spre noi succese
Așa cum se arată în proiectul
- —..... „‘.e celui de-al IILde Directive ale

lea Congres al P.M.R., o creș
tere importantă 
și în extragerea 
sificabil care în anul 1965 va 
ajunge la 6 milioane tone față 
de 4.1 milipane tone în 1959. 
Minei noăstre carb’ se numără 
printre principalele mine fur
nizoare de cărbune cocsificabil 
îi revin sarcini importante, în 
creșterea producției de cărbune.

Colectivul sectorului nostru, 
mobilizat de organizația de 
partid, și-a îndreptat atenția a- 
supra creșterii continue a pro
ductivității muncii și asupra îm
bunătățirii calității cărbunelui.

Pentru a obține c creștere 
continuă a productivității muncii, 
conducerea sectorului a trecut 
la omogenizarea brigăzilor de 
la abatajele frontale și apli
carea inițiativei de preluare de 
către brigadierii fruntași a bri
găzilor cu rezultate mai slabe.

Toate aceste măsuri au făcut 
ca randamentul să crească sim
țitor. Astfel, în trimestrul I 
randamentul planificat a fost 
depășit în abataje cu 0,152 tone 
pe post, iar în luna aprilie cu 
0,256 tone pe post. Procentul de 
cenușă în primele 19 zile din 
mai a fost de 
de 38 la sută 
pentru sectorul

însuflețit de 
care izvorăsc din proiectul de 
Directive ale celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. colectivul 
sectorului nostru va lupta pen
tru creșterea continuă a produc
tivității muncii.

IOAN DIOANCA
prim maistru miner 

sectorul III — mina Lupeni
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1
se va realiza 
cărbunelui' coc-

37,1 la sută față 
este admiscît 

nostru.
mărețele sarcini

• Turbinele generatoarelor de la termocentrala Paroșenl sînt 
J agregate uriașe, complicate care necesită o atenție deosebită

și permanentă. Producerea unei cantități mereu mai mari de 
energie electrică în generatoare depinde de întreținerea tur
binelor. IN CLIȘEUL NOSTRU: Maistrul șef de tură Go- 
linsky Gaivril verifică modul cum mecanicul de turbină Ber- 

j ca Nicolae a menținut parametrii de funcționare ai agrega-
♦ tului de care răspunde.

ÎN CINSTEA CELUI DE AL fil-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
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In anul trecut colectivul mi
nei Aninoasa a obținut succese 
în privința creșterii producției 
și a productivității muncii, dar 
la activitatea economică a înre
gistrat pierderi considerabile. 
Pentru calitatea necorespunzătoa
re 
tit 
te 
ză 
tă 
rii

a cărbunelui livrat s-au plă- 
penalizări în valoare de pes- 
1.900.000 lei. Aceasta din cau- 
că atenția n-a fost îndrepta- 
cu precădere asupra reduce- 
cheltuielilor de producție, a- 

supra reducerii consumurilor 
specifice de materiale, 
asupra îmbunătățirii 
cărbunelui extras.

In baza propunerilor 
de muncitori, conducerea minei 
și comitetul sindical îndrumate 
de comitetul de partid, au stu
diat temeinic posibilitățile fie
cărui loc de muncă și au elabo
rat măsuri concrete pentru îpi- 
bunătățirea substanțială a acti
vității exploatării. In urma e- 
forturilor întregului colectiv, a- 
cum după încheierea a patru 
luni de muncă din acest an. mi
nerii Aninoasei pot raporta o

energie, 
calității

f acute

Citiți în pag. IV-a
• Opinia pubiică mondială 

condamnă torpilarea con
ferinței de la Paris.

• Lovitura de stat din Tur
cia.

• Consfătuirea unională a 
fruntașilor întrecerii pen
tru titlul de brigăzi și 
fruntași aii muncii comu
niste în U.R.S.S.

• Plenara lărgită a C.C. al 
Partidului Muncii din Al
bania.

• Vizita lui C. Eaton în 
R. P. Ungară.

• Tragedia tineretului ame
rican care oărăsește școa
la înainte de absolvire.

g In aceste zile pe numeroasele 
g șantiere de construcții soclal- 
8 culturale și industriale din Va- 
g lea Jiului, munca clocotește din 
8 plin. De la Uricani pînă la Lo- 
8 nea se înalță schele, se zidesc 
8 noi blocuri
8 finisează
8 tructorii pregătindu-le pentru
8 darea în folosință,
8 cuiește exterior dîndu-se o nouă 
8 față cartierelor înălțate sau se 
8 montează de zor utilaje la noile 
8 construcții industriale pentru a 
8 fi date cît mai curînd în folosin- 
8 (ă.
8 Constructorii sînt hotărîți 
8 să întîmpine cel de-al UI-lea 
8 Congres al partidului cu reali- 
8 zări cît mai frumoase în muncă. 
8
81
8
8
8 construcția noii săli de spectacole 
8 de la Lonea. In prezent Se fac 
8 ultimele finisări. Zidarii îejek 
8 Ludovic. Marcu Nicolae. Tiliug 
8 Petre, zugravii Pokol Adalbert, 
8 Raczek I. electricianul Cîrnianu 
8 Manole, calorițeristul Borza loan 

execută ultimele retușări. Mais-
8 rul Kinal Gheorghe cercetează
8 cu exigență fiecare colțișor al 
8 clădirii, dînd indicații de îndrep- 
8 tare a micilor deficiențe observa- 
8 'te.o
8
8
8
8

8 Cl

de locuințe, se 
apartamente, cons-

se ten-

pe șantierele
tete. Clădirea cuprinde o sală cu 
capacitate de cca. 300 locuri, 
o scenă mare, cabină pentru ar
tiști, loc de orchestră iar la bal
con locuri pentru cca. 100 spec
tatori și cabina de proiecție pen
tru aparate cinematografice. A- 
tît sala mare cît și balconul sînt 
construite în pantă pentru a se 
asigura condiții mai bune de vi
zionare. încălzirea încăperilor se 
face prin calorifer.

Constructorii sînt hotărîți ca 
pînă la 1 iunie să predea în fo
losința minerilor din Lonea noua 
clădire.

8

LONEA
După un an de 

muncă intensă, se 
apropie de sfîrșit

Păienjenișul 
schelelor îmbracă 
de jos pînă sus 

blocurile H, I și A. Deocamdată, 
nu poți să deosebești decît culoa
rea cenușie a tencuielii întinse pe 
pereți, cite un petec roșcat un
de cărămizile n-au fost încă îm
brăcate și forfota muncitorilor 
tencuitori. La picioarele 
lor se prepară mortar; 
mestecă alții ciuruiesc, 
pe schele zidarii Budică 
ghe, Budică Nicolae, Tronca Pe
tru, Smaranda loan și alții în
tind grundul, trag cu dreptarul, 
fac cornișe, ancadramente. Mis-. 
tria și canciogul nu stau ° clipă 
în mina harnicilor tencuitori. Mai 
repede, mai mult și bun este lo
zinca după care se conduc mun
citorii din brigada lui Budică.

...Au trecut cîteva săptămini de 
cînd la chemarae comuniștilor 
Budică Gheorghe, Budică Nlcc- 
lae și Trancă Petru, tencuitorii

PETRILA

schele- 
unii a- 
iar sus
Gheor-

Văii Jiului | 
din această brigadă au hotărît 8 
să întîmpine Congresul al TîT-lea° 
al partidului cu noi succese. Ier- g 
minînd complet tencuirea exteri- ° 
oară a blocurilor H și I cu o nu- ° 
prafață de 4400 m.p. Muncind cu ° 
deosebit avînt tencuitorii din Pe- | 
trila au terminat, pînă acum blo- g 
cui 18 cu 1200 m.p. suprafață, g 
blocul sfatului cu 750 m.p., tio- 8 
cui H cu 2200 m.p. iar în aceste 8 
zile vor începe lucrul și la blocul | 
1, fiind hotărîți să-l termine pî- g 
nă la 20 iunie și să realizeze ast- g 
fel un total de 6350 m.p. supra- 8 
față tehciâtă. ! ■ 8

. .. 8
Pînă nu de | 

mult, pe malul g 
Jiului se întindea “ 

o luncă mlăștinoasă. Acum în 
acest loc al Uricaniului se ridică I 
puțuri moderne de mină, un siloz ' 
mare, culoar de transport, circuit ' 
complet, o casă de mașini.

Brigada de montaj condusă de 
tov. Szekely losif și electricienii 
iui Barb urc Vasile se străduiesc 
să termine complet montarea tu
turor instalațiilor și utilajelor 
prevăzute pentru a da în func
ție cît mai curînd noile obiecti
ve industriale. in ■ prezent s-au 
terminat lucrările de montaj la 
siloz, culoarul de transport, ră- 
mînînd numai cîteva obiective 
la casa mașinii și circuitul prin-, 
cipal.

In curînd vor începe lucrările 
de montaj și la turnul puțului, 
pentru ca, în acest an, complexul 
de la mina Uricani să intre în 
funcțiune ajutînd pe minerii de 
aici să-și sporească realizările.

URICANI

seamă de succese în toate do
meniile activității economice. 
Mina a extras tot cărbunele ae- 
rut prin plan și încă circa 11.000 
tone de cărbune în contul an
gajamentului anual de 18.000 
tone de cărbune peste plan. A 
crescut în mod corespunzător 
productivitatea munciî. iar eco
nomiile obținute peste plan în 
această perioadă se ridică la 
circa 920.000

Odată cu 
de producție 
dă a crescut 
tivitatea muncii. In trimestrul I 
randamentul planificat a fost 
depășit cu 0,8 la sută, iar în 
luna aprilie cu 4,1 la sută. De 
aici reiese că atît conducerea 
exploatării cît și conducerile sec
toarelor au depus tot efortul
pentru a aduce la îndeplinire 
măsurile prevăzute în planul
tehnico-organizatoric referitoare 
la: utilizarea rațională a forțe- 

. lor de muncă, reducerea postu
rilor neproductive, plasarea oa
menilor la locuri de muncă co
respunzătoare și în raport cu 
volumul lucrărilor de executat, 
reducerea fluctuației forțelor de 
muncă în special la lucrările de 
regie, combaterea întîrzierilor de 
la lucru și a absențelor nemo
tivate. Față de trimestrul I al 
anului trecut, absențele nemoti
vate au fost reduse cu 44,31 la 
sută.

Reducerea unor posturi nepro
ductive prevăzute în planul de 
măsuri ca lemnari, vizitii și pos
turi la întreținere a dus la creș
terea randamentelor cu 5 la sută ■ 
la sectorul 1, cu 0,2 la sută 
sectorul II. iar la sectorul IV 
0,9 la sută.

La creșterea randamentului 
ing. ZENO JURCA 

mina Aninoasa

lei.
realizarea planului 
în această perioa- 
sîmțitor și produc-

la
cu

f a

(Continuare în pag. 3-a)

Brigadă fruntașă
Antrenate în întrecerea socia

listă în cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului, toate bri- 

w găzile de muncitori de la Șan- 
“ c fierul 7 construcții Lupeni au 

; obținut succese importante în 
; muncă.
| : Printre cele care ■ au obținut 
! rezultate bune se numără și bri- 
| gada tov. Alexandru Constantin, 
|. fierar betonist care a depășit 
| planul de producție. cu sută la 

sută. A,ceste realizări au fost 
obținute în urma aplicării meto
delor de lucru în r lapț. Astfel 
brigada' a reușit să 'confecțione
ze peste plan 200 balcoane, 350 
boiandrugi, 250 balcoane gră
tar, pentru blocurile nr. 23, 24, 
25. La blocurile 21 și 22 A, ei 
au montat mai repede fierul be
ton, creind condiții de lucru 
mozaicarilor pentru turnarea 
scărilor la aceste blocuri.

V. CIRSTOIU 
corespondent

8

> Noua clădire a sălii de specta-
I cole din Lonea, a fost -idicatn
i chiar în centrul localității. Ea 
j vine ca o completare a marilor
I lucrări realizate pînă acum in lo- 
! calitate: cca. 25 blocuri cu 600 

ipartamente, un cămin muncito- 
g resc cu 170 locuri, un cinemato. 
g graf, o cantină-restaurant și al-
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2 Și-a lăsat 
j Viitorului

deschisă fereastra...
Prin care bolid a țîșnit 
Spre marea de stele 
O cosmică navă

ruga să-mi dați 
de ambalat, pentru a 
cu stofa în mînă pe

O ciipă azurul
a fost despicat

i

l«| Stindard purpuriu 
In lumea de căi

♦

1
4
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4
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In lumea de căi infinite... J
Și Lună și stele-s uimite
Din nou... î
E mare erou J
Poporul ce poate-nălța
Pe căi de luceferi, *
Din visul de ieri, i

zidiri pămîntene... f 
Ca mîine, popas î
La răscruce î

de drumuri Lactee T 
Și omul va face
Ca taina ce încă mai zace | 
In tolba-ametistă a bolții J 
Să fie dezvelită...
Si mîini de iubită •
Pe Lună, pe Venus, pe Marte * 
Vor ține o roză, J

un crin, o garoafă j 
ca visul va merge î 
departe... J

S. RADULESCU •

Și omul,
Departe,

Planta cu o mie 
de întrebuințări

Peste 300.000.000 de locuitori 
ai Extremului Orient își au e- 
xistența legată de bambus. A-~ 
ceaată plantă este larg răspîn- 
dită în Asia și în insulele Pa
cificului apusean; se cunosc cir
ca 500 de specii de bambus.

Întrebuințările bambusului sînt 
apreciate ia nu mai puțin de o 
mie. Locuitorilor insulei lava, 
de pildă, el le asigură adăpost, 
hrană, îmbrăcăminte, material de 
construcții pentru poduri și al
tele; în Filipine există o orgă 
confecționată în întregime din 
bambus. Dar cea mai variată 
folosință o aflăm în China.

Obiectele confecționate din 
bambus sînt trainice și ieftine, 
iar în zilele călduroase lasă im
presia că răspîndesc răcoare în 
jurul lor. De la case, paturi, me
se și scaune, pînă la storuri și 
perdele, aproape toate obiectele 
menajere se pot confecționa din 
bambus. Măiestria meșteșugaru
lui chinez a găsit în această 
plantă materia primă pentru e- 
vantaie, pălării, mantale de 
ploaie, termosuri, mături, făra
șe, cobilițe, coșuri și alte obiecte 
de trebuință gospodărească. Iar 
maeștrii artei culinare au aflat 
în lăstare trufandale delicioase, 
în timp ce chimiștii au scos din 
frunze medicamente.

Centralele electrice de pe Amur
Amurul, cel mai mare fluviu din Extremul Orient, traver- 

sînd munți, «esuri și păduri dese din taiga, se întinde pe o dis
tantă de aproape 3.000 km. De fluviul Amur este legată viața 
multor orașe și sate. Totuși, din cînd în cînd fluviul aduce oame
nilor și ‘mari nenorociri. Ih ultimii 87 de ani aici au avut loc 
de 13 ori inundații catastrofale.

Oamenii de știință și inginerii care au elaborat schema fo
losirii complexe a fluviului Amur și-au pus sarcina de a lichida 
inundațiile și de a obține totodată energie electrică ieftină. Pe 
o porțiune considerabilă Amurul este frontieră între U.R.S.S. și 
Republica Populară Chineză, de aceea 1a elaborarea schemei 
alături de energeticienil sovietici au participat și specialiști 
chinezi.

Ce se prevede să se efectueze pe Amur ?
Cercetările au. arătat că atenția principală trebuie acordată 

cursului superior al fluviului — de la izvor și pînă la orașul 
Blagpvescensk

La Institutul „Hidroenergoproekt" o fost elaborată o schemă 
de folosire complexă a cursului superior al fluviului Amur. Pe 
această porțiune se prevede să se construiască 3 noduri hidrau
lice cu centralele electrice — Amazar, Kuznețov și Blagovescensk. 

Gel mai mare și mai important dintre aceste trei noduri 
hidraulice cel de la Kuznețov este considerat de proiectanți drept 
primul obiectiv al construcțiilor de pe Amur. Volumul util al 
lacului său de acumulare va fi de peste 90 miliarde m.c., ceea ce 
va asigura producția unei mari cantități de energie electrică și în 
același timp va permite să se reglementeze revărsările în vederea 
preîntâmpinării inundațiilor.

Ambalajul 
unor vînzători

— V-aș 
țină hîrtie 
nu merge 
stradă.

— Hîrtie de ambalat 1 ? Cau
tă și mata în coșul de hîrtii. 
poate găsești acolo vreo bucată.

— ... I?
— Ce ai rămas așa ? N 

vem î Asta-i. Sau poate orezi 
sîntern la particulari să-ți 
gătn pachetul și cu sfoară

— Bine, dar...
— Nici un dar. O.C.L.-ul 

ne dă hîrtie și gata. Să 
facă și clienții reclamații, poate...

...Conversația de mai sus a 
avut loc la magazinul de con
fecții din Lupeni între o cum
părătoare și vînzătoarea Okrog- 
lici. După cum au declarat însă 
șî alți cumpărători ai acestui 
magazin, vînzătoarea Okroglicî 
este mai întotdeauna „ambala
tă" în asemenea atitudini față 
de clienți. Conducerea O.C L. 
ar putea sacrifica totuși o coală 
de hîrtie pentru a o „ambala" 
așa cum se cuvine pe tovarășa 
Okroglicî folosind chiar și puți
nă... sfoară. Asta așa... în par
ticular.

-a- 
că 
le-

rm 
mai

a responsabilei Toma 
Cît e bufetul deschis, 
nu tace o clipă, ba chiar 
deschisă și după închi-

Luna viitoare — 
dublu !

Cine a trecut chiar numai o 
singură dată pe la bufetul „Pra
hova" din Petroșani, nu se poa
te să nu fi remarcat risipa de 
energie 
Maria.
gura ei 
rămîne 
derea obloanelor. Barmanele si 
ospătarii din subordinea respon
sabilei privesc mai puțin la 
cîienți și mai mult la responsa
bilă, trăgînd cu urechea la 
.șoaptele" și „indicațiile" ei ca

se aud din stradă. Are o gri- 
deosebită pentru bunul mers 
bufetului și în special cînd 
mese se află și ceva „cunos- 

re 
jă 
al 
la.
cuți". Poate... din această grijă 
nemărginită fată de bufet, Toma 
Maria a „uitat" să facă ponta- 
jul personalului pe luna trecută. 
Așa că cei care deservesc bufe
tul nu vor primi plata decît du
pă două săptămîni. La obiecțiile 
acestora Toma Maria după ce 
„i-a alintat" în felul ei obișnuit, 

La consolat repede: „Nu-i ni
mic, veți primi luna viitoare 
dublu'*. Pînă atunci oamenii pot 
răbda în liniște cu gîndul la 
„ospățul" de luna viitoare. Unul 
din ospătari a dat totuși o su
gestie : Ce-ar fi 
Toma
iariul 
ridica

ca .tovarășa 
Maria să primească sa- 
din 6 în 6 luni pentru a 
mai multi bani ?

„AvaramiT 
„Carul cu bereuia

lotru în restaurantul „Carul 
cu bere" pentru a servi bineîn
țeles... o bere. Iau o înghițitură 
dar mă opresc speriat de vocea 
puternică a lui Raj Kapoor ce 
se revarsă în tot localul. Ser
vesc o gustare dar la fiecare 
înghițitură „Avaramu" îmi răsu
nă strident în urechi. Fac o 
pauză, în speranța că se va ter
mina placa. Dar aproape auto
mat pe discul picup-ului apare 
mereu aceeași placă. Chem os
pătarul, rugîndu-1 să-mi calcule
ze cele consumate. Cu creionul 
alergînd pe bon, ospătarul no
tează ceva indescifrabil, fredo- 
nînd mereu; Avaramu, 7 lei... 
Avaramu, 10,50... Total, Avara
mu 17,50...

— Tovarășe, eu am consumat 
bere și o gustare și văd 
neata îmi taxezi altă

— A! înțeleg la ce 
riți dar... aceasta este 
preferată de unii clienți. Și de 
altfel nici nu avem alte plăci.

Cînd ies din local mă uit în 
oglindă. Să fie oare o aluzie ? 
Doar nici la celelalte mese nu 
erau decît oameni destul de se
rioși. Cel puțin dacă această 
melodie din filmul „Vagabon
dul" ar fi cîntată în romînește 
să înțeleagă și omul care au 
fost intențiile conducerii T.A.P.L. 
de a dotat bufetele numai cu a- 
ceastă placă.

că dum- 
„marfă". 
vă refe- 
melodia

S. RADU
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Jet de apă mai puternic decît explozia |
8Un jet de apă, îndreptat spre 

un uriaș bloc de beton și căr
bune străpunge 30 de metri și îl 
fărâmițează ușor in bucăți. Fap
tul că apa are o putere distruc
tivă atît de mare nu este un lu
cru nou, altceva stîrnește însă 
uimirea. Dacă se compară ener- 

g gia curentului de apă cu puterea 
8 “ ’ ~ 
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unui hidromonitor, reiese că a- 
ceastă energie a crescut față de 
cea obișnuită de 2,5 ori. Acestea 
sînt primele rezultate ale expe
rimentării noilor ajutaje de pe 
hidromonitorul care formează je
tul de apă.

Noile ajutaje au fost proiecta
te de V. Bondarevski, șeful labo
ratorului de hidromecanizare a 
filialei pentru problemele miniere 
a Academiei de Științe a R. S. S. 
Uzbece. Este interesantă istoria 
cercetărilor efectuate de omul de 

o știință. El a lucrat mulți ani ca 
o inginer la întreprinderile carbo- 
8 nifere din Asia Centrală. Convin- 
8 gîndu-se că puterea de distruge- 
8 re a apei poate fi folosită in ex- 
8 ploatărlle miniere cu o eficiență 
8 indiscutabil mai mare decît forfa 
8 unei explozii obișnuite. Bonda- 
8 revski s-a preocupat de perfecțio

narea hidromonitoarelor. El are 
16 lucrări originale în acest do
meniu.

V. Bondarevski a propus ctteva 
metode de mărire a puterii de șoc 
a jetului hidraulic. Prima dintre

8
8
8
8
8
8
8
8

Uneori pe străzile din Petroșani privirile trecătorilor sînt a- 
trase de un landou din care două perechi de ochi frumoși se- 
mănînd ca două picături de apă, cercetează cu atenție... lumea. 
Știți cine sînt cele două gemene ? luli și Ana sau... IULI-ANA 
cum le place părinților să le spună. 1UL1-ANA sînt fericite ca 
întrșaga generație de copii cu care ele sînt tot... gemene.

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

și în

Valorificarea 
de noi pămTnturi

In iarna anului trecut 
primăvara anului curent aproxi
mativ 18.000.000 de tineri și ti
nere din China au participat la 
valorificarea de noi pămtnturi in- 
țelenite. In 14 provincii și regiuni 
autonome ale republicii cu forțele 
tineretului au fost valorificate 2,3 
milioane hectare de pămînturi 
felină

de

Cazane cu abur 
pentru Instalații mici

Cooperativa de muncă și pro
ducție „Paren Kotel" din Sofia 
a livrat recent cinci cazane cu 
abur pentru instalații de încăl
zire mici. Noile cazane cu abur 
prezintă o serie de avantaje 
față de cele executate pînă acum- 
în Bulgaria : ele au o suprafață 
de încălzire de 28 metri patrați, 
o capacitate de 500—1.000 litri* 
și ocupă puțin loc. Cazanele sînt 
construite din tablă de oțel, a- 
vînd o capacitate calorică cu 50 
la sută mai mare decît a caza- 
nelor de fontă importate din 
alte țări.

Combustibil neobișnuit
Recent, un grup de oameni de 

știință polonezi condus de prof. 
7 Paczkowski, de la catedra de 
mecanică aplicată a Institutului 
politehnic din Varșovia, a reali
zat un motor care folosește drept

ele constă în crearea unei forme 2 
de ajutaj care să permită elibe- 8 
rarea de așa-zisele presiuni in
terne dăunătoare care se formea
ză în momentul țișnlrii apei. Cer. 
cetătorul a stabilit de asemenea 
că jetul acționează cel mai pu
ternic asupra rocilor miniere in 
primul moment al șocului. El a 
construit un impulsator care 
schimbă necontenit viteza curen
tului de apă prin schimbarea po
ziției ajutajelor așezate unele 
într-altele

Biroul de proiectare al Acade
miei a și elaborat pe baza ideilor 
acestui om de știință-inovator 
proiectul unui h'dromonitor cu 
ajutaje de tip nou, dirijabile de 
la distanță. Instalația va funcțio
na la exploatarea minieră de la 
Angrensk din apropiere de Taș- 
kenl.

In momentul de față Bonda
revski. lucrează la elaborarea unor 
ajutaje de polimeri care urmează 
să îmbunătățească condițiile de 
formare a jetului și să-l facă și 
mai puternic. Cercetătorul a pro
pus crearea unei protecții a je
tului împotriva aerului care par
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țial micșorează curentul de apă g 
și li reduce astfel puterea. O g 
asemenea protecție poate fi în- g 
săși apa formată Intr-un mod g 
deosebit In jurul jetului prind- 8 
pal și... aerul. Propunerea lui s-a 8 
bucurat de aprecierea a numeroși g 
oameni de știință. 8

o oo oooooooooooooooooooooocoooco 

combustibil plasma. In felul aces
ta plasma a devenit combusti
bil pentru prima oară și este fo
losită în scopuri experimentale la 
alimentarea motoarelor-rachetă. 
Potrivit prevederilor, plasma va 
fi folosită de asemenea pentru 
tăierea la temperaturi înalte 
diferitelor materiale.

a

din 
în- 
te

Noul tip de televizor
Anul acesta, uzina Rafena 

Radeberg (R. D. Germană) a 
ceput producția noului tip de 
levizor „Progres".

Televizorul are un tub cinescop 
de 53 cm. și un unghi de def lecție 
de 110 grade. Pînă la sfîrșitul a- 
nului se vor construi 32.000 ast
fel de televizoare, care vor fi în
zestrate cu cea mai modernă teh
nică de reglare.

Uzină modernă de apă
Recent, lingă orașul Haifon din 

R D. Vietnam a intrat în func
țiune o nouă uzină modernă de 
apă. Utilajul acestei uzine a fost 
livrat de Uniunea Sovietică și 
R P. Chineză. Ea este complet 
mecanizată și asigură aprovizio
narea orașului Haifon cu mari 
cantități de apă. In comparație cu 
vechea uzină construită de fran
cezi la Ha Pho noua uzină are 
o capacitate de trei ori mai mare.

Mecanizarea mineritului

: '1

In cursul primelor patru luni 
ale acestui an minerii albanezi au 
dat peste plan 3.419 tone de fero- 
nichel, 2.786 tone de. cărbune. 749 
tone crom și 204 tone cupru. La 
obținerea acestor rezultate, 
afară de munca entuziastă a mi
nerilor, a contribuit în mare mă
sură și mecanizarea lucrărilor de 
extracție. In. acest an ș-au instalat 
sau se vor instala numeroase son
de puternice pentru forarea la ma
re adîncime, bene și screpere elec
trice pentru transportul minereu
lui în adîncime și la suprafață, 
excavatoare, mari centrale elec
trice etc.

La min.a de crom din Bulqiza 
vor intra în funcțiune foreze te
lescopice, iar la mina de feroni- 
chel din Pishkash se lucrează la 
instalarea unei centrale electrice 
de 2.000 kW. care va permite pu
nerea în funcțiune a unor exca
vatoare electrice și a altor mașini

Meîodă nouă 
Tn reumatologie

Spitalul de reumatologie din 
localitatea Heviz IR. P. Unga
ră) s-a făcut cunoscut în întrea
ga Ungarie datorită tratării e- 
ficace a bolii torticolis prin me
toda alungirii vertebrelor. In pre- 
zent. această' metodă de tratare 
s-a îmbunătățit datorită unui a- 
parat pus la punct de dr. Otto 
Strecker, medicul șef și director 
al spitalului. Acest aparat por- . 
tativ, sub presiunea unei mici 
pompe de cauciuc care poate fi 
mînuită de însuși bolnavul, alun- 
gește mușchii și nervii și dă e« 
fectul gimnasticii terapeutice.
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He la Koala do 1 ani: 
or. I diii lupeni | 

Cerc literar ț 
cu activitate bogată I 
In cadrul Școlii de 7 ani nr. 2 

din Lupeni funcționează un cerc 
literar care a desfășurat în anul 
curent o activitate' .bogată. Șco
larii claselor V—VI1 care acti
vează în acest >cerc au participat 
cu entuziasm la toate acțiunile 
cercului.

In anul școlar In curs în ca
drul cercului s-au ținut, rtlai mul
te referate cu priitul diferitelor 
aniversări ce au avut loc. De a- 
semenea, tot aici s-a organizat 
un concurs „Drumeții veseli" ca
re s-a bucurat d : succes.
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inovatorii de la u. R. U. M. P. 
își sporesc realizările
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Printre alte activități desfășu
rate, elevii Școlii de 7 ani nr. 2 
din Lupeni au depus multă stră
danie pentru a colecta o cantitate 
cit mai mare de fier vechi. In a- 
cest scop s-a organizat o întrecere 
intre clase. /'ăclrtdu-se bilanțul 
întrecerii s-a văzut că în ulti
mele săptămini elevii școlii au 
colectat 20.000 kg. fier vechi. Ce
le mal frumoase rezultate le-au 
înregistrat în această acțiune e- 
levii claselor a V-a și a Vil-a.
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In acest an inovatorii de la 
U.R.U.M.P. sînt deosebit de ac- 
tivij vrînd parcă să întreacă 
toate rezultatele obținute în ul
timii ani. De la începutul aces
tui an și pînă la* data de 3 mai 
a. c. numărul inovațiilor înre
gistrate la cabinetul tehnic al u- 
zinei se ridică la 31 iar de la 
această dată și pînă în prezent 
numărul lor a sporit la 44. 
Aceasta dovedește că inovatorii, 
de !a U.R.U.M.P. cinstesc cu noi 
realizări în producție mărețul 
eveniment care va avea loc la 
data de 20 iunie a. c„ cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. In a- 
ceastă perioadă a crescut și nu
mărul inovatorilor cu elemente 
noi, tinere, care au adus un a- 
port prețios la îmbunătățirea 
procesului de producție.

Atenfia inovatorilor noștri 
îndreaptă în toate direcțiile, 
zolvînd probleme importante 
reducere a prețului de cost,
domeniul protecției muncii, eco
nomisirea de metal și îmbunătă
țirea calității produselor. Pînă 
în prezent economiile antecalcu- 
late pe un an prin aplicarea de 
Inovații, întrece suma de 200.000 
lei, sumă pentru care inovatorii 
au și primit recompense în va
loare de peste 10.000 lei.

Economiile cele mai frumoase 
au fost obținute 
de inovatori de 
strucții metalice 
varășii Cozma
Alexandru și Lupu Dumitru, ca
re au rezolvat problema execu
tării mecanice a jgheaburilor de 
Ia transportoare cu raclete 
SKR-11, înlocuind astfel munca 
manuală, reducînd totodată tim
pul de execuție cu mai mult 
două ore pe bucată, ceea ce 
duce o economie anuală 
70.000 lei.

Tovarășul Jic Jianu expe-
--------■■■■?===?==== ♦♦ . .==■------- -------- 

Minerii de la Aninoasa luptă cu hotărîre 
pentru îndeplinirea integrală 

a angajamentelor de întrecere

se 
re
de 
în

în prezent uni 
de aerisire în u-

1

Pregătesc 
un program artistic
Și elevii claselor mai mici 

muncesc neobosiți pentru a con
tribui la activitatea culturală a 
&>lii. Astfel, sub îndrumarea 
permanentă a cadrelor didactice, 
elevii claselor a 111-a pregătesc 
sceneta „Cenușăreasa", nrecutn și 
un bogat program de gimnastică 
artistică. Spectacolul va fi pre
zentat la sjîrșitul anului școlar.
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de un colectiv 
la secția* con
format din to 
Ioan, Mihăilă

de 
a- 
de

rimentează 
nou sistem 
zina noastră, care după acepta- 
re va putea îmbunătăți condi
țiile de muncă în secțiile turnă
torie, construcții și forjă, unde 
se produc gaze.

Inovatorii Karda Adalbert, 
Ciora Iosif, Anghel Viorel și 
alții, au reușit să îmbunătățească 
calitatea diferitelor piese meca
nice prin perfecționarea opera
țiilor la mașinile unelte cu dis
pozitive speciale, care simplifică 
și ușurează procese complicate.

O preocupare activă se obser
vă și din partea inginerilor și 
tehnicienilor din uzină în vede
rea introducerii tehnicii noi și 
a metodelor înaintate de lucru. 
Astfel, la secția turnătorie un 
colectiv condus de ing. Țecu 
Traian, a introdus șl extins me
toda întăririi formelor de la tur
nătorie cu silicat de sodiu și bio
xid de carbon, ceea ce elimină 
procesul 
melor în 
inginerul 
crează la 
broșare a canelurîlor la roțile 
dințate pentru cutiile de viteză 
de la mașinHe-unelte. La cabi
netul tehnic se studiază în pre
zent proiectul unei 
tru sudarea sculelor 
metodă de curînd 
plan internațional.

Colectivul de Inovatori de Ia 
U.R.U.M.P. și-a propus în cin
stea celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R., să ocupe în primul 
semestru al anului1 curent un loc 
fruntaș în întrecerea ce se des
fășoară pe regiune. Rezultatele 
obținute pînă acum de inovatorii 
metalurgiștî dovedesc că el au 
pornit pe drumul cel bun șl 
sînt hotărîți să-și sporească e- 
forturile pentru lărgirea mișcă
rii de inovații.

ing. A. HAUPTMAN 
șeful cabinetului tehnic 

U.R.U.M. Petroșani

IN LIBRĂRII

lung de uscare a for- 
cuptoare. De asemenea, 

Ciumac Nicolae, 1u- 
studiul prelucrării prin

mașini pen- 
prin frecare, 
apărută pe

(Urmare din pag. l-a)

contribuit și trecerea de la lu
crul cu ciocanul de abataj la 
pușcare în unele abataje și pu
nerea în exploatare la timp a 
abatajelor.

7». lingă aceasta, au fost lua
te i. ăsuri pentru alegerea șistu
lui vizibil la bandă, pentru e- 
fectuarea unui număr de mini
mum 30 cîntăriri zilnice și popu
larizarea zilnică a calității căr
bunelui pe brigăzi. Șefii de bri
găzi au dat astfel toată atenția 
alegerii șistului vizibil la locul 
de muncă și pușcării raționale.

A fost de asemenea înregis
trată o economie de 116.044 lei 
la consumul de energie electri
că și aer comprimat. în urma 
depășirii planului de producție 
s-a făcut o economie de 58.000 
kWh și în urma îmbunătățirii a- 
provizionării cu aer comprimat, 
46.000 kWh. Randamentul ridi
cat al pompelor „Comsomoleț" 
la evacuarea apelor din subte
ran, a dus la o economie de 
14.290 kWh.

Din cele arătate rezultă că 
în trimestrul 1 1960 exploatarea 
minieră Aninoasa a obținut suc
cese. rezultă că minerii, ingine
rii și tehnicienii s-au străduit 
pentru a-și îndeplini cu cinste 
angajamentele luate.

Analiza făcuta pe trimestrul 
1 arată că depășirea planului 
de producție, realizarea randa
mentului planificat și mai ales 
încadrarea în normele interne 
de calitate a cărbunelui duc la 
realizarea de economii.

Colectivul exploatării 
Aninoasa, bazat pe 
Obținute în primul trimestru a 
hotărît să depună tot efortul 
pentru a obține succese din ce 
în ce mai însemnate. Rezultatele 
acestei hotărîri nu au întîrziat 
să se. arate. In cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii s-au angajat să scadă cre
țul de cost cu 1.100.000 lei. Pînă 
la I Mai, ei au realizat o eco
nomie de peste 920.000 lei ră- 
inînînd să mai obțină pînă la ,

i

miniere
rezultatele

începerea lucrărilor Congresului 
încă o economie de cel puțin 
200.600 lei. Știind că îndeplini
rea planului și extragerea unui 
cărbune de bună calitate sînt 
condițiile principale în realiza
rea angajamentelor luate, în pe
rioada de la 1 — 12 mai colecti
vul minei noastre a obținut prin 
reducerea procentului admis de 
cenușă cu aproape 1,5 la sută, 
o bonificație în valoare aproxi
mativă de 170.000 lei. Rea
lizările de pînă acum arată 
că minerii, inginerii și tehnicie
nii exploatării miniere Aninoa- 
sa, se vor achita de angajamen
tele luate în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

în

Statica construcțiilor 
voi. !

In acest volum sînt expuse 
primele capitole bazele exprimării
și utilizării condiției de echili
bru static, ale sistemelor deter
minate prin cele două căi cunos
cute și anume a ecuațiilor de e- 
chilibru static sau a principiului 
deplasărilor virtuale.

In capitolele IV—VIII, cele 
două căi de exprimare a condiției 
de echilibru static sînt utilizate 
la rezolvarea principalelor cate
gorii de structuri static determi
nate plane: grinzi drepte, grinzi cu 
console și articulații, cadre, arce, 
structuri mixte, grinzi cu zăbrele.

TELEGRAME EXTERNE
In legătură cu apropiata vizită 
a lui N. S. Hrușciov în Austria

V1ENA (Agerpreș). — TASS
anunță :

Muncitorii de la o serie de 
mari întreprinderi din Austria 
au trimis pe adresa ambasadei 
sovietice de la Viena scrisori în 
care salută pe șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, în le
gătură cu apropiata sa vizită în 
Austria și îl invită să viziteze 
întreprinderile lor. Asemenea 
invitații au trimis, printre alte
le, colectivele muncitorilor și 
funcționarilor de la o serie de 
întreprinderi petrolifere și me
talurgice, de la uzina de auto
mobile „Fiat“ ș.a.m.d.

„Timp de 15 ani noi am 
treținut legături economice

I

Uniunea Sovietică ceea< ce a 
tribuit într-o mare măsură 
tovarășii noștri de muncă să' 
aibă de lucru, se spume în scri
soarea muncitorilor de la uzina 
de automobile. Cu * ajutorul 
schimbului de delegații noi am* 
stabilit contacte directe cu mun
citorii uzinei de automobile din 
Moscova „Lihaciov".

Vizitarea uzinei noastre 
timpul șederii dv. în Austria 
fi pentru noî o mare cinste 
sîntem convinși că aceasta 
constitui o nouă contribuție
cauza întăririi înțelegerii și prie
teniei noastre reciproce. Vă urăm 
călătorie plăcută! <.^^.- 1̂

don- 
ca'

ta 
&r. 
Ș» 
ar 
la

în- 
cu

—O

Telegrama de răspuns adresată 
de N. S. Hrușciov lui Ciu En-lai

MOSCOVA (Agerpreș). TASS 
anunță :

La Moscova a fost dată publi
cității telegrama adresată de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Nikita Hruș
ciov, premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, ca răspuns la telegrama de 
felicitare primită cu prilejul lan
sării de către Uniunea Sovietică 
a navei cosmice satelit. In tele
gramă se spune printre altele:

„Această măreață victorie a 
poporului sovietic în cucerirea 
spațiului cosmic constituie o 
nouă dovadă că eforturile creai-

toare ale țărilor socialiste sînt 
îndreptate spre construcția paș
nică și asigurarea progresului 
omenirii'*.

Lansarea navei cosmice sovie-- 
tice-satelit, se spune în telegra- 

■ mă, vine să demonstreze puterea 
în permanență crescîndă a for* 
țelor socialismului, capacitatea 
lor de a apăra pacea și de a în- 
frîna pe aventurierii imperia
liști dacă ei vor îndrăzni să dez- 
lănțuie un nou război.

Nikita Hrușciov a ur&t po-> 
porului frate chinez noi victorii 
în opera măreață și nobilă a 
construirii socialismului și co
munismului.

■O------------ —

sovietice
ADDIS ABBEBA (Agerpreș). 

TASS anunță :
La 25 mai delegația guver

namentală sovietică, care a so
sit la Addis Abbeba pentru a 
participa la deschiderea expozi
ției industriale a U.R.S.S., a 
fost primită de împăratul Haile 
Selasie 1 al Etiopiei. Conducă
torul delegației sovietice M. P. 
Leseciko, i-a remis împăratului 
un mesaj personal al lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. Tot
odată el a transmis atît împă
ratului personal cît și poporului 
etiopian salutări cordiale dlr. 
partea lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și a lui L. I. Brej- 
nev, președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In cursul convorbirii care* s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal-

Prezidiului

învățămîntul de partid — în strînsă legătură 
cu sarcinile

dus de propagandistul Kovașans- 
ckl loan și cursul seral anul I, 
condus de tovarășul Bonyhai A- 
dalbert. Pe lingă faptul că șe
dințele acestor cercuri s-au ținut 
cu regularitate. propagandiștii 
s-au preocupat în permanență de 
pregătirea lor politico-ideologică. 
Ei au participat cu regularitate 
la ședințele de pregătire care au 
avut loc la cabinetul de partid.

Ca urmare a actualizării lec
țiilor, fiecare cursant a înțeles 
mai bine problemele dezbătute. La 
seminarizarea lecției „Criza ge
nerală a capitalismului" ținută 
în cadrul cprcului de economie 
politică au participat la discuții 
aproape toți cursanții. Așa de 
exemplu, tovarășul Parizs An
drei, a vorbit pe larg despre cele 
două etape ale crizei generale a 
capitalismului. El. a scjos în evi
dență esența crizei generale care 
constă în faptul Că sistemul eco
nomic mondial s-a scindat în 
două sisteme opuse: sistemul e- 
conomic socialist și cel capitalist. 
Aceste discuții au fost apoi com
pletate de către cursanții Anițes- 
cu Vasile, Ionescu loan și alții.

Organizația de bază nr. 9 de 
la mina Petrila a analizat recent, 
într-o adunare generală, felul în 
care s-a desfășurat învățămîntul 
de partid în cadrul celor 5 forme 
de iuvățămint organizate în acest 
an în —

Cu 
narea 
acest 
s-a desfășurat mai bine în com
parație cu anii trecuți. Biroul or
ganizației de bază s-a. ocupat cu 
mai mult spirit de răspundere de 
conținutul și puritatea ideologică 
a lecțiilor, de legarea lor cit mai 
strînsă cu viața.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată studierii temeinice a do
cumentelor plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959, car“ au 
fost dezbătute pe larg în cadrul 
fiecărui cerc. Acest lucru a aju
tat pe cursanți să înțeleagă mai 
bine sarcinile ce le revin în ob
ținerea de realizări sporite în 
producție și în îndeplinirea celor
lalte sarcini.

Din analiza făcută în aduna
rea de partid a reieșit că lezul- 
tatele cele mai bune le-a avut 
cercul de economie politică coti-

sector.
ocazia analizei făcute, adu- 
generală a constatat că in 
an învătămîntul de partid

De asemenea, viu a fost dez
bătută și problema crizei siste
mului colonial al imperialismului, 
destrămarea lui, care este o parte 
integrantă a crizei generale. In 
eadrul discuțiilor au fost date 
exemple de diferite popoare din 
țările Africii și Asiei, care au 
scuturat jugul colonial al Impe
rialismului,

Pe lingă părțile pozitive in 
munca acestui cerc^s-au manifes
tat și unele lipsuri. Sînt unii 
cursanți, e drept, puțini la număr, 
intre care tovarășul Schmidt La- 
dislau, care au lipsit în mai mul
te rînduri de la ședințele cercu
lui, iar atunci cînd participă se 
prezintă nepregătiți.

Biroul organizației de bază a 
luat măsuri ca fiecare cursant să 
treacă la recapitularea materialu
lui predat. El și-a propus ca după 
terminarea seminarului recapitu
lativ și pînă la deschiderea noului 
an al lnvățămîntului de partid să 
desfășoare o activitate rodnică în 
rîndurile membrilor și candidați- 
lor de partid, mobilizîndu-i la a- 
plicarea în viață a sarcinilor ce 
le revin.

F. D0N1N

!

I

Vizita unei delegații guvernamentale 
în Etiopia '

dă și prietenească împăratul a 
mulțumit pentru mesajul sovie
tic și, la rîndul lui, a transmis 
lui N. S. Hrușciov, L. I. Brej- 
nev și întregului popor sovietic 
cele mai bune și calde urări de 
bine.

-------- rl —.Q_

Comitetul celor 7 
propune convocarea 

unei sesiuni 
extraordinare a O.N.U.

TOKIO (Agerpreș),
Așa-numitul comitet al celor 

7 din care fac parte cunoscuți 
oameni de știință japonezi și 
fruntași ai vieții publice, între 
care Sedzi Kaia, rectorul Uni
versității din Tokio, Hideki Yu- 
kava, laureat al premiului No
bel și alții, a adresat O.N.U, și 
conducătorilor tuturor țărilor un 
apel în care propune convocarea 
neîntîrziată a unei sesiuni ex- 
traordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. în scopul rezolvării 
crizei care s-a ivit în relațiile 
internaționale, ca rezultat al 
zborului1 de spionaj al unui a- 
vion american deasupra terito
riului Uniunii Sovietice, și ca 
rezultat al torpilării conferinței 
la nivel înalt care a urmat za
rului de spionaj. O.N.U. trebuie 
să devină un organ internațio
nal cu prestigiu pentru ,stabili
rea păcii și a coexistenței paș
nice. In apel se subliniază de 
asemenea că O.N.U. trebuie să 
depună fără întîrziere eforturi 
pentru a obține încheierea “bît 
mai grabnică a unui 
ternațional cu privire 
cerea armei nucleare.

acord in
ia inietzi-

„Intîlnire cu Franța”
MOSCOVA 27 (Agerpreș).
La 26 mai la Casa Centrală a 

Cinematografiei din Moscova a 
fost prezentat în premieră firhbt 
de lung metraj în culori „Intîl- 
nire cu Franța", despre vizita 
lui N. S. Hrușciov în Franța, în 
lunile martie—aprilie.

Filmul a primit o înaltă apret 
ciere din partea publicului.
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Opinia publică mondială 

condamnă torpilarea 
conferinței de la Paris

Un arficol al lui Stevenson
‘ NEW YORK
- LiXTl ’ '■ 1' *Ziarul „New

(Agerpres). 
a 

publicat un articol al cunoscu
tului om. politic american A. 
Stevenson, consacrat problemei 
dezarmării', în care este criticat 
guvernul S.U.A.

„Noi vorbim despre pace și 
despre atașamentul nostru față 
de pace — scrie Stevenson. Dar 
de această problemă sînt legate 
eforturi mult mai perseverente 
și susținute decît discursurile, 
declarațiile solemne sau călăto
riile,. chiar și cele mai îndepăr
tate. >wI“hJ UU ’

Probabil că înalților noștrii 
demnitari, atît militari cît și ci
vili, le lipsește năzuința sinceră 
și. permanentă și că ei nu de
pun eforturi’ spre acest țel. Este 
larg răspîndită impresia că Sta
tele Unite își „tîrîie picioarele".

,ji.» ,
indignarea opiniei publice

• 5 australiene >

27
York Times"

CANBERRA 27 (Agerpres).
Acțiunile provocatoare ale Sta

telor Unite împotriva Uniunii 
iSPVîe'tîce Căfe aii avut Ca urma
re zădărnicirea conferinței șefi
lor de guverne de la Paris stîr- 
nes£ indignare în Australia. 
Docherii din portul Sydnfey la 
una din adunările lor, au adoptat, 
o rezoluție în care protestează 
împotriva torpilării conferințe! 
de la Paris de către Statele 
Unite.
. Consiliul Central al sindicate
lor minerilor din Australia și-a 
exprimat regretul în legătură cu 
zădărnicirea conferinței la nivel, 
înalt.

LONDRA 27 (Agerpres).
Referindu-se la știrile trans

mise de postul de radio Ankara, 
agenția Reuter anunță că în di
mineața de 27 mai armata turcă 
a preluat controlul asupra între
gii țări, arestînd mai mulți oa
meni de stat ai Turciei, printre 
care președintele Turciei, Gelal 
Bayar, președintele Medjilisului, 
Refjk Koraltan, ministrul Afa
cerilor Interne, Namik Gedjk, mi
nistrul de Război, Ethem Men- 
deres și șeful statului major, 
general Erdelhum.

După cum anunță 
France Presse, la Paris
cut cunoscut că primul ministru 
al Tiirciei, Adnan Menderes, a 
fost arestat în noaptea de 26 

■ spre 27 rfiai după ce 
la Ankara venind de 
chehr.

In știri se anunță
0,7 dimineața (ora locală) 
Ankara s-a întrerupt întreaga 
circulație a mijloacelor de trans
port și că deasupra capitalei 
zboară avioane cu reacție ale for
țelor aeriene militare turcești, 
precum și avioane de vînătoare. 
De asemenea, 
agenția U.P.L, 
tre Turcia și 
întrerupte.

agenția 
s-a fă-

s-a întors 
la Eskis-

că la ora
la

după cum anunță 
comunicațiile din- 
alte țări au fost

★

PARIS 27
După cum 

dentul din Ankara al agenției 
France Presse, lovitura de stat 
militară a fost precedată de a- 

restarea tuturor guvernatorilor și 
subprefecților din provincii.

Pe străzile Ankarei patrulea
ză autocamioane 
partea centrală a orașului 
fost aduse tancuri. Locuitorii au 
primit instrucțiuni să nu pără
sească locuințele. Schimburile de 
focuri care au fost începute dis- 
de-dimineață continuă.

PARIS 27 (Agerpres).
Agenția France Presse anun

ță că la postul de radio Ankara

(Agerpres). 
transmite corespon-

blindate. In
au

■

Vizita lui C. Eaton în R. P. Ungară 
BUDAPESTA 27 -*'(Agerpres). 
Ferenc Munnich, președintele

• munci -
primit

la 26 maî pe Cyrus Eaton cu
noscut reprezentant al vieții pu
blice
laureat al premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea pă- 

afla
Și 
o

și industriaș american,

co-

LOVITURA »E STAT BIN TURCIA
© Armata turcă a preluat controlul întregii țări 
© Au fost arestați președintele Turciei, primul- 

ministru și membri ai guvernului.
a fost difuzată declarația 
mandamentului militar turc.

In declarație se arată că „for
țele armate terestre, maritime 
și aeriene au luat în niîinlle lor 
conducerea țării în scopul de a 
organiza, îndată ce va fi posi
bil, alegeri libere și imparțiale". 
Această hotărîre se explică prin 
„criza și evenimentele dureroase 
care s-au petrecut în ultimele 
săptămâni". Ea are drept scop 
să preîntîmpine un război civil 
în țară și să lichideze prăpastia 
care desparte cele două mari 
partide ale țării.

Toți cetățenii, se spune în de
clarație, trebuie să respecte le
gea, iar membrilor guvernului 
li s-a propus să se pună sub 
protecția armatei, care va asi
gura securitatea lor.

Declarația confirmă „fidelita
tea Turciei față de Carta Orga
nizației Națiunilor Unite, față 
de principiile declarației gene
rale a drepturilor omului, față 
de uniunea atlantică și tratatul 
CENTO, precum și față de toa
te acordurile și alianțele sem
nate de Turcia".

★

ANKARA 27 (Agerpres).
Postul de radio Ankara a 

transmis o serie de dispoziții 
ale comitetului unității națio
nale a cărui conducere a pre
luat-o generalul Gursel, care în 
trecut a ocupat posturi de co
mandă în armata turcă. La în
ceputul lunii mai, generalul 
Gursel demisionase din postul 
de comandant al forțelor teres
tre.

Se recomandă tuturor cetățe
nilor. inclusiv membrilor corpu
lui diplomatic, ca pînă la noi 
ordine să respecte hotărîrea co
mitetului unității naționale care 
interzice circulația pe străzi.

Comitetul unității naționale, 
care interzice circulația pe străzi, 
„în scopul asigurării liniștii în 
țară, interzice activitatea politi
că și organele de presă ale parti
delor politice, precum și diferite 
adunări pînă la noi dispoziții".

guvernului revoluționar 
toresc-țărănesc ungar, a

O------

MOSCOVA 27 (Agerpres) ■ - 
TASS anunță:

La 27 mai, în Palatul Mare al 
Kremlinului s-a deschis prima 

conferință unională a fruntașilor 
întrecerii pentru titlul de brigăzi 
și de fruntași ai muncii comu
niste. Pentru a-și împărtăși ex
periența s-au întrunit peste 2000 
de oameni —r pionieri ai celor mai 
însemnate mișcări din istoria U- 
niunii Sovietice, mișcare ai cărei 
participanți se călăuzesc după 
principiul — a munci și a trăi în 
spirit comunist.

La întrecerea pentru titlul de 
brigăzi și fruntași ai muncii co
muniste participă in prezent pes
te 5 milioane de. oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

La consfătuirea unională parti
cipă A. B. Aristov, N. I. Brejnev, 
E. A. Furțeva, N. S. Hrușciov. N. 
G. Ignatov, F. R. Kozlov, O. V. 
Kuusinen, D. S. Poleanski, M. A. 
Suslov, N. M. Șvernik, P. N. Pos
pelov.

F. R. Kozlov, membru al Pre
zidiului C.G. al P.C.U.S., secre
tar al Comitetului Central al par
tidului a dat citire salutului adre
sat participanților la consfătuire 
de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice

Viktor Grișin, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S. a prezentat raportul 
„Cu privire la sarcinile dezvoltă
rii continue a întrecerii pentru tit
lul de fruntaș al muncii comunis
te".

CI

Plenara lărgită a C. C. 
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 27 (Agerpres)
După cum transmite A.T.A., la 

25 mai 1960 a avut loc sub pre
ședinția lui Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, o plenară lăr
gită a C.C. al Partidului Muncii 
din Albania. Plenara a ascultat și 
a discutat raportul Biroului Poli
tic al Comitetului Central „Cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
construcțiilor și ridicarea nivelu-

lui lor tehnic în concordanță cu 
cerințele vremii și cerințele me
reu crescînde ale construirii so
cialismului în. țara noastră". Ra
portul a fost prez.ntaț de Spiro- 
Koleka, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania.

Plenara a hotărât să conv șce 
Congresul al IV-lea al Partidului 
Muncii din Albania.

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

Vizita lui Ciu En-lai în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 27 (Agerpres).

Monțame transmite:
In dimineața zifei de, 27 giai -a 

sosit la Ulan Bator într-o vi
zită de prietenie Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Cen I, locțiitor al 
premierului și ministru al1 Afa
cerilor Externe, și persoanele 
care îi însoțesc.

Pe aeroport oaspeții chinezi 
au fosf întîmpinați de J. Țe- 
denbal, prim-secrefar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și președinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon-

Sambu, președintele 
Marelui Hural Popu- 
conducători ai parti-

gole, J.
Prezidiului
Iar, și alți 
dului și guvernului.

Ciu En-lai și J. Țedenbăl au 
rostit cuvîntări de salut.

• NEW YORK. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. încheie exa
minarea problemei „Cu privire la 
acțiunile agresive ale aviației mi
litare a S.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice, acțiuni care creează o pri
mejdie pentru pace", prezentată 
O.N.U. de guvernul Sovietic.

In ședința din dimineața de 26 
mai a Consiliului de Securitate, 
A. A. Gromlko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a ros
tit o amplă cuvlntare. M K
• . ;. . ... , i’’!',. b'

• NEW YORK. După cum a- 
nunță corespondentul din Wa
shington al agenției United Press 
International, personalități ofi
ciale din Statele Unite au declarat 
la 26 mai că este nosibil ca 
vizita președintelui Eisenhower 
în Japonia, care urma să aibă loc 
în iunie, să fie amînată dacă gu
vernul Japoniei, nu va da în zi
lele care urmează asigurări că 
tulburările politice nu vor pune 
în primejdie primirea președinte
lui Eisenhower.

ciî între popoare", care se 
în vizită în Ungaria, precum 
pe soția acestuia, și a avut 
convorbire cu ei.

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

Situația 
din Coreea de sud

SEUL 27 (Agerpres).
In Coreea de sud continuă 

grevele și manifestațiile pentru 
lichidarea vechiului regim lisîn- 
manist.

Potrivit ziarului „Hapdong 
Tongsin", în fața clădirii Adună
rii Naționale din Seul a avut 
loc o mare manifestație. Partici- 
panții la manifestație 
dizolvarea imediată a 
Adunări Naționale din 
de sud.

au cerut 
așa-ziseî 

Coreea

Mișcare revendicativă 
în

BONN 27
480 mii de

R. F. G.
(Agerpres).

mefaîurgișli din 
Bavaria cer majorarea salarii
lor. După cum relatează ziarul 
„Die Welt", sindicatul mefalur- 
giștilor a anunțat rezilierea con
tractului tarifar la 30 iunie. 
Sindicatul cere majorarea sala
riilor cu 10 la sută și reduce
rea săptămânii de lucru fără re
ducerea salariului.

------ *................. ---- ------

Tragedia tineretului american care părăsește 
școala înainte

NEW YORK 27 (Agerpres)
Intr-un amplu articol intitulat 

„Tragedia tineretului american ca
re părăsește școala înainte de ab
solvire" revista „Life" se ocupă 
de unul din aspectele cele mai 
întunecate ale învățărțiîntului se
cundar din S.U.A.

„Fred Leverent, în vîrstă de 17 
ani—scrie -„Life" — urma cursu
rile unei școli secundare din De
troit. Fred, este unul din cei 900 
de copii care vor părăsi anul a-

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

ÎN JAPONIA
Mataiti Kido, directorul Insti

tutului de ziaristică de pe lîngă 
Universitatea de stat din Tokio, 
scrie într-o scrisoare: „Nu pu
tem recunoaște ca fiind legală 
ratificarea tratatului de securL 

să 
Și

de absolvire
cesta școala fără ca să o fi ab
solvit. In perioada 1960—1970 — 
scrie revista în continuare, în ca
zul că tendința care predomină 
în rîndurile tineretului american 
de a părăsi școala înainte de ter
men nu se va schimba radical, o 
treime din numărul elevilor școli
lor secundare din S.U.A. — nu 
vor termina școala. Tragedia ti
neretului care părăsește școala 
înainte de absolvire rămîne cea 
mai ignorată problemă a învăță- 
mîntului din S.U.A.".

PROTESTE
TOKIO 27 (Agerpres).
Ziarul „Yomiuri" a publicat o 

serie de scrisori primite de la 
cititori în legătură cu ratificarea 
forțată de către guvernul Kiși 
a „tratatului de securitate" ja- 
pono-american. Autorii scrisori
lor condamnă acțiunile guver
nului. cer demisia cabinetului 
Kiși și dizolvarea parlamentului.

fate. Guvernul Kiși trebuie 
dizolve imediat parlamentul 
să demisioneze".

29 mai
PROGRAMUL 1. 8,00 

voioșiei, 8,20 Muzică
9.30 Teatru la microfon 
copii, 11,10 Răsună cîntecul și 
jocul pe meleagurile patriei/ ’^.15 
Călătorie muzicală, 13,10 D \oa- 
te, pentru toți, 14,30 Pagini a- 
lese din muzica ușoară româ
nească, 16,15 Drumeții veseli, 
17,00 Melodii populare romînești, 
19,35 Program pentru iubitorii 
de romanțe, 20,00 Teatru la mi
crofon : Premiera „Cazul R 16“. 
Scenariu radiofonic de Haralamb 
Zinca, 21,45 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 7,30 „Fru- 
moasă-i tinerețea noastră", pro
gram de muzică ușoară, 8,00 
„Pe drum de victorii conduși .de 
partid", emisiune de cîntece,
8.30 Școala și viața, 9,50 Revista 
presei străine, 10,30 Jocuri popu
lare romînești, 10,50 Transmisie 
din sala Ateneului a concertu
lui orchestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George Enes- 
cu“, 14,30 Cine știe cîștigă! 
15.15 Muzică de estradă, 16,00 
Vorbește Moscova ! 16,45 Arii ce
lebre din opere internretate de 
mari cîntăreți, 17,30 Cîntă corul 
de copii al Radioteleviziunii. 
18.00 Medalion literar: „Mihail 
Sebastian", 19,30 Țară nouă — 
oameni noi (Montaj), 20,05 „Ci
ne n-a cîntat măcar odată", emu 
siune de muzică ușoară romî- 
nească, 21,00 Muzică de dans.

Clubul 
ușoară, 
pentru

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

Demisia unui ministru peruvian
împotriva arestării și persecutării 
de către guvern a unui grup de 
24 de studenți.

Demisia ministrului de Interne 
a fost cerută de asemenea de 
partidul comunist și de alte par
tide și organizații de masă din 
Peru.

LIMA 27 (Agerpres)
Agenția China Nouă, citind ști

ri sosite din Lima, transmite că 
la 25 mai ministrul peruvian al 
Afacerilor Interne, Carlos Carrillo 
și-a prezentat demisia ca urma
re a marilor demonstrații populare 
organizate în semn de protest
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29 mai

PETROȘANI — 7 
BRIE: Jucătoarea de 
AL. SAHIA : Părinți 
PETRILA: Trei fete la timonă; 
ANINOASA: Despre Moscova
și moscoviți; CR1VID1A: Dru
mul spre stele; LUPENI : La 
doi pași de graniță; BARBA- 
TENI : Zile furtunoase; URI- 
CANI: Ștrengarii.

NOIEM- 
baschet; 

și copii;
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