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• Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S. cu privire la lichidarea rămînerii în urmă a indus
triei celulozei și hîrtiei

• Lucrările sesiunii Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii
• Leopold Figl despre vizita sa în U.R.S.S.
• După lovitura de stat dini Turcia
• Li Sin Man a fugit în S.U.A.

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

an 
în

trecut la pre- 
cu întregul său>

o Petri la

depoului a obținut 
luni din acest 
prețul de cost

Ceferiștii 
de Ia depoul Petroșani 

obțin realizări 
de seamă

C.F.R. Petroșani, 
și inginerii

La Depoul 
muncitorii, maiștrii 
luptă pentru a obține cît mai 
mari succese în procesul de pro
ducție. Mecanicii și fochiștii de 
locomotivă se străduiesc să în
trețină în bune condiții locomo
tivele. să reducă cît mai mult 
posibil consumul de combustibil 
convențional.

Colectivul 
în primele 4 
economii la 
valoare de 376.000 lei.

Printr-o mai bună organizare 
a muncii cît și prin efortul de
pus de colectivul depoului, pro
ductivitatea muncii a fost de
pășită cu 8,3 la sută. Ca urma
re, și producția planificată a 
fost întrecută cu aproape 6 la 
sută.

Printre cei care au contribuit 
mai mult la obținerea rezultate
lor de mai sus se numără me
canicii de locomotivă Marcu Au
rel, Roșea loan, Păduțoiu loan, 
Bogățan Nicolae și fochiștii Ba
ra Ștefan, Matei Cornel, Todea 
Aron, Torh Francisc și alții.

Inovații de curînd 
aplicate

Colectivul uzinei electrice Pe
troșani se ocupă intens de îm
bunătățirea randamentului insta
lațiilor din uzină, de moderni
zarea lor. In acest scop, colec
tivul de inovatori depune o mun
că susținută și rodnică. In ul
timul timp maiștrii energeticieni 
Bencsat Iosif și Olteanu Nico
lae au propus o inovație cu pri
vire la modificarea pereților de 
foc ai cazanelor, inovație care a 
fost deja admisă și aplicată. O 
altă inovație aplicată a fost pro
tecția diferențială la generato
rul III propusă de ing. Kolozsi 
Tiberiu și Keppih Iuliu. Printre 
inovatorii de frunte ai uzinei se 
numără și 
tuș, Maioș 
Caraconcea 
fan și alții

Andrei Nicolae, lăcă- 
Iosif, șef de schimb, 
Nicolae. Jurca Ște-

S. E.

Organizarea întrecerii 
pe profesii la

Noua formă de organizare a 
întrecerii socialiste pentru cel 
mai bun pe profesie aduce cu 
sine o contribuție însemnată la 
creșterea productivității muncii, 
reducerea costurilor de produc
ție și ridicarea continuă a nive
lului de cunoștințe tehnico-pro- 
fesionale al maselor de salariați 
de toate categoriile.

Comitetul sin
dicatului de la 
E. M. Petrila, 
în urma sarcini
lor trasate de 
Consiliul local 
al Sindicatelor a 
lucrarea acestora 
activ.

De comun acord cu conduce
rea administrativă s-au fixat o- 
biectivele concrete ale întrecerii. 
Apoi s-a ținut o ședință de lu
cru în 
rilor, 
scopul 
trecere, 
în întrecerea pe profesii 14 bri
găzi de la abataje și înaintări, 
10 artificieri, 
tri principali 
ingineri șefi

Pentru a.

mobilizator al întrecerii vom 
prezenta cîteva date concludente 
ale realizărilor pe luna aprilie 
obținute de unii tovarăși antre
nați în întrecerea pentru titlul 
de cel mai bun pe profesie. 

Tov.
frunte, 
care o 
cameră

Scrisori de la activiștii 
de sindicat

«•*♦♦♦**♦•«*«♦«♦«♦♦♦♦•«
față de 4,3 tone/post cît a avut 
planificat. Brigada sa poartă o 
grijă deosebită calității cărbu
nelui pe care-1 da. In luna a- 
prilie nu a pierdut nici un va- 
gonet de cărbune din cauza șis
tului vizibil. Tov. Șomogyi Iuliu 
împreună cu brigada pe care o 
conduce Ia lucrările de lărgire 
și betonare a galeriei de ocol a 
puțului centru, orizontul XIV în 
deschidere, și-a depășit sarci-

G1URGIU GHEORGHE 
președintele sindicatului minier 

Petrila

Szabo Carol, miner de 
împreună cu brigada pe 
conduce într-un abatajl 
din str. 3 sectorul III 

și-a depășit sar
cinile de plan cu 
587 tone cărbu
ne, a realizat un 
randament de 6,8 
tone pe post, Carnetul unității este oglinda întregii activități a pionie

rilor dintr-o școală. Ini el sînt consemnate zilnic toate acțiu
nile întreprinse de unitate precum și succesele obținute la îni-' 
vățătură. Adesea pionierii îl răsfoiesc cu . drag, așa cum fac 
si acum Trif Lucia și Balog Nicolae, fruntașii clasei a Il-a! 
C de la Școala de 7 ani nr. 2 Petroșani.

care li s-a arătat mine- 
artificierilor, maiștrilor 
acestei forme noi de în-
Astfel au fost antrenate

10 maiștri, 5 maiș- 
și 7 tehnicieni și 

de sectoare.
ilustra caracterul (Continuare în paig. 3-a)

Proiectul de Directive în dezbaterea adunărilor generale
ale organizațiilor de bază

Cuvînful partidului — 
izvor de noi înfăptuiri

Noi apartamente în folosință
deosebit de impor-Eveniment

tant în viața poporului nostru — 
Congresul al IlI-lea al partidu
lui este întîmpinat de toți oa
menii muncii cu realizări me
reu mai frumoase în activitatea 
lor.

Constructorii din Valea Jiului 
fsînt hotărîți să cinstească Con
gresul partidului terminînd 
dînd în folosința minerilor 
blocuri de locuințe cu zeci 
apartamente.

Zi de zi, constructorii
Valea Jiului își respectă cu cin
ste angajamentele luate. Astfel, 
anul acesta la Petroșani au fost 
predate în folosință blocurile 8, 
10, 12, 13 și I.C.O. cu un total 
de 150 apartamente. Totodată 
s-au executat mii de m. p. ten
cuieli interioare și exterioare, 
s-a început construcția altor 3 
blocuri la Petroșani, 5 la Vulcan 
și 3 la Lupeni.

Și 
noi 
de

din

Pînă la Congres, constructorii 
sînt hotărîți să-și sporească și 
mai mult realizările si să dea în 
folosință noi obiective. Astfel, 
constructorii din Petroșani vor 
termina blocul 11 cu 36 aparta
mente, blocul E cu 24 aparta
mente și un număr de 9 blocuri 
mici a cîte 4 apartamente fieca
re. La fel, constructorii din Pe
trii a vor termina blocul nr. 18 
avînd 23 apartamente, cei 
Lupeni blocul nr.
partamente, 
case în șir 
Deci, numai 
vor fi date
curi și 2 case în șir totalizînd 
173 noi apartamente

din
21 cu 36 a- 
Vulcan două 
apartamente, 
lună de zile,

iar la 
cu 18 
într-o 
în folosință 13 blo-

Minerii din schimbul de dimi
neață abia ieșiseră din mină și pe 
băncile din sala de apel aproape 
că nu mai erau locuri. împreună 
cu membrii și candidații de par
tid veniseră să ia parte la adu 
narea generală deschisă a orga
nizației de bază din sectorul III 
al minei Vulcan membrii activu
lui fără de partid, mulți mineri 
și tehnicieni fără de partid din 
sector, căci cu toții erau dornici 
să discute despre mărețul pro
gram de dezvoltare a economiei 
naționale cuprins în proiectul de 
Directive ale celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R.

Inginerul Stănică loan citea 
proiectul Directivelor. Vedeai par
că în fața ochilor minunatele suc
cese obținute de poporul nostru, 
în anii ce au trecut de la Congre 
sul al II-lea al partidului, ti se 
umplea inima de bucurie, de mîn- 
drie patriotică în fața perspective
lor luminoase pe care partidul le 

i deschide în fața întregului popor.
' - ------------------ ---------------------

Numai investiții eficiente

Brigada condusă de Abrudean Florea sapă un preabataj 
! transversal pentru frontalul 3 est, lucrare de mare urgență 
’ pentru sectorul III Lupeni. Beneficiind de condiții bune de 

muncă — de aprovizionare normală cu lemn și materiale — 
brigada obține o avansare zilnică de 3 m., iar uneori chiar 
4 m. pe zi.

IN CLIȘEU : Minerii Sun loan, Gagancea Gheorghe și 
Dicu Aldu, membri ai brigăzii lui Abrudean Florea înainte 
de intrarea în șut.

Am citit cu mult interes proiec
tul de Directive ale Congresului 
al fll-lea al P.M.R., pentru pla
nul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965 și pen
tru programul economic de pers
pectivă.

Proiectul de Directive prevede 
realizarea unui vast program de 
lucrări de investiții. O parte din 
aceste investiții se vor realiza 
chiar în bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, pentru a putea asigura 
dezvoltarea extracției de cărbune, 
care va trebui să crească în 1965 
de 1,4—1,6 ori față de 1959. In 
această perioadă, se vor efectua 
în Valea Jiului numeroase lucrări 
de cercetări geologice, lucrări mi
niere, lucrări dc construcții in
dustriale și social-cult arate

Investițiile industriale vor fi 
orientate în primul rînd spre mo
dernizarea, reutilarea și dezvolta
rea unităților existente, care este 
calea cea mai economică de reali
zare a unul volum sporit de pro
ducție, cu cheltuieli de investiții 
mai mici. Investițiile noi vor tre
bui executate numai în măsura 
în care nivelul producției prevă
zut nu va putea fi realizat prin 
reutilarea și dezvoltarea unităților 
existente. O mare parte a investi-

{iilor vor trebui destinate intro
ducerii tehnicii noi.

Proiectul de Directive ne tra
sează sarcina de a lupta pentru 
realizarea unei cit măi mari efi- 
ciențe a fondurilor de investiții, 
Vviiînd dispersarea forțelor de 
producție și pentru micșorarea du
ratei de execuție a lucrărilor, ac- 
celerînd darea lor in producție. O 
sarcină de mare importanță este 
reducerea costului construcțiilor 
la care trebuie să contribuie atîi 
proiectanții cit și constructorul si 
beneficiarul — prin soluții, rația 
note, aplicarea metodelor indus
triale de lucru, buna gospodărire 
a materialelor și realizarea de 
lucrări de bună calitate.

Noi ne angajăm ea in activi
tatea noastră de fiecare zi să ne 
îmbunătățim continuu munca, să 
luptăm pentru realizarea unei cit 

mai mari productivități pentru redu
cerea prețului de cost al lucră
rilor, pentru a ne achita cu cins
te de mărețele sarcini trasate de 
Directive, contribuind la realiza
rea planului de extracție a căr
bunelui și creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

ing. TAMAȘ HORAȚIU 
directorul Direcției de investiții 

a C.C.V.J.

Biro Emeric. Ionuț loan, toți 
cei prezenți în sală ascultau cu 
atenție. Gîndurile multora zburau 
poate, spre Vulcanul lor, își a- 
minteau de Vulcanul de acum 16 
ani. Afina, închisă de capitaliști, 
zăcea sub apăsarea apei și dis. 
trugerii. Vulcanul purta pecetea 
ruinei, a sărăciei, sortit parcă 
morții. Acum 11 ani, aici s-a pro
dus însă o schimbare care poate 
fi exprimată în trei cuvinte: s-a 
redeschis mina. Trei cuvinte, dar 
care pentru viața Vulcanului, a 
celor ce trăiesc aici, *-------
mult, extrem de 
scuturaseră jugul 
tiseră mizeriei, 
muncă. Partidul, , . .
Iară a chemat bătrînul Vulcan la 
viață, la tinerețe, și astăzi viața, 
tinerețea pulsează în noua mină, 
în orașul ce crește pe colinele de 
peste Jiu, în. viața harnicilor săi 
mineri. Ce altceva decît tinerețe 
insuflă marile blocuri, din jurul 
cărora abia au fost luate schelele ? 
Se construiește un nou lot de 
blocuri. Iar mina crește lună de 
lună, an de an. Cărbune. jrdpitru 
cocs, cărbune energetic. '.,'p "

Azi, cînd se vorbește des^e 
cele mai mari mine, auzi mespre 
Lupeni, Petrila. Dar Vulcanul' de 
mîine ? Elaborînd noul program 
de dezvoltare a economiei rfoii- 
tre pe perioada planului de 6 
ani, partidul dă întregii economii 
naționale un avînt impetuos. Pa
tria noastră va înflori, și minerii, 
cei ce scot din adîncuri cărbu
nele, sînt chemați să-și aducă din 
plin contribuția. Producția de căr
bune va crește în .1965, compara
tiv cu anul 1959, de 1,4—1,6 ori! 
Principala atenție — cărbunelui 
cocsificabil, și abatajele vestice 
ale minei Vulcan dau cărbune 
cocsificabil. Proiectul de Direc
tive aduce o nouă veste: se va 
construi o uzină de preparare a 
cocsului din cărbuni energetici 
de Valea Jiului și minerii Vul
canului, care extrag cărbune ener
getic, au un motiv de bucurie în 
plus. Aici în Valea Jiului se va 
construi de asemenea o mare ins
talație de preparare a cărbune
lui și toate aceste prevederi vor 
da Văii Jiului un nou avînt spre 
dezvoltare.

Minerii prezenți urmăreau a- 
tenți cuvintele celui care dădea 
citire proiectului de Directive. Gu-

I. B.

inseampa 
mult. Minerii 
celor ce-i sor- 
și porneau la 
puterea popu-

(Continuare în pag. 3-a)
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Muncitor fruntaș, sportiv dc frunte

Scrisoare deschisă către suporterii formației 
fotbal Jiul Petroșani

rînduri (Ciurdărescu Emil în anul 
1958 a fost și suspendat) jucătorii 
în cauză n-au înțeles necesitatea 
de a-și schimba atitudinea, con- 
tinuînd să persiste într-o compor
tare necorespunzătoare.

Din moment ce s-au cuibărit a- 
ceste lipsuri grave, se înțelege 
că formația Jiul a fost privată de 
acea unitate, coeziune, care trebuie 
să caracterizeze un 11 omogen. 
Această stare de lucruri a făcut 
ca echipa, să se situeze pe ultimul 
loc în clasamentul categoriei A și, 
cu trei etape înainte de termina
rea campionatului, să existe certi
tudinea că ea nici nu va putea să 
ocupe vreun loc mai bun. Fără 
îndoială că la aceste lipsuri grave 
a contribuit și secția de fotbal 
care a tolerat asemenea atitudini, 
n-a desfășurat o muncă intensă de 
educare a jucătorilor, dar, mai 
ales, nu a dat dovadă de curaj și 
hotărîre în luarea unor mă«uri 
care să pună capăt tendințelor de 
chiul, de neglijare a sarcinilor de 
producție, abaterilor de la moTala 
sportivă. Această atitudine îngă
duitoare și neprincipială a secției 
de fotbal, activitatea nesatisfăcă
toare a antrenorilor echipei, au 
dus la starea disciplinară slabă 
din echipă, lucru ce, 
instanță, a determinat 
înregistrate.

Conducerea clubului 
Jiul, precum și secția 
completate în ultima vreme 
oameni competenți, 
aducă contribuția la îmbunătăți
rea fotbalului petroșănean. la ri
dicarea prestigiului său, au ana
lizat cu simț de răspundere situa
ția existentă, cauzele care au de
terminat-o, perspectivele de viitor. 
In lumina concluziilor desprinse 
din analiză, secția de fotbal a pro
pus măsuri eficace care apoi au 
fost ratificate de consiliul clubu- 

. lui sportiv Jiul, măsuri care au 
drept scop să lichideze radical 
starea nesatisfăcătoare de lucruri 
care dăinuie de multă vreme în 
rîndurile formației de categoria A 
Jiul, și în consecință, să asigure 
pe viitor o activitate mai bună, 
rodnică a formației petroșănene. 
Astfel, s-au luat următoarele 
tărîri •

1. Pentru neparticiparea în 
cesul de producție, lipsă de 
goste față de culorile 
sportiv, lovirea intenționată a par. 
tenerului, jucătorul TOTH LUDO. 
VIC se suspendă din activitatea 
sportivă ue timp de 1 an

2. Pentru neparticiparea în pro
cesul de producție, pentru abateri 
grave de la morala sportivă și 
lipsă de dragoste față de culorii» 
clubului, jucătorul CIURDARES- 
CU EMIL se suspendă din activi- 
tatea sportivă pe timp de 6 luni.

3. Pentru neparticiparea in pro
cesul de producție, lipsă de dra
goste pentru culorile clubului și 
practicarea unor jocuri de noroc, 
iucătorul GHIBEA IOAN se sus
pendă din activitatea sportivă ue 
'imp de 6 luni.

4. Pentru 
de producție,

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

de
Suporterii echipei de fotbal de 

categoria A Jiul, au urmărit cu 
viu interes de la etapă la etapă 
evoluția formației. Dar de fiecare 
dată^ și, mai ales în retur, fiecare 
etapă a însemnat o nouă decepție 
pentru cei care îndrăgesc echipa, 
pentru toți cei care ani de-a rîn
dul au muncit pentru menținerea 
prestigiului fotbalului petroșănean.

De multe ori spectatorii petro- 
șăneni au părăsit, stadioanele mîh 
oiți de jocul slab, ineficace al 
echipei, de lipsa de voință și dra
goste față de culorile clubului pe 
care le-au dovedit unii jucători în 
timpul meciurilor susținute. In re
turul campionatului, Jiul a acu
mulat doar 3 puncte în 8 meciuri, 
fără să obțină nici o victorieț cu 
Petrolul Ploești 0—0, cu Dinamo 
Bacău 0—0, cu Rapid București 
2-2).

Insuccesele consecutive înregis
trate de formația Jiul au la bază 
cauze care au contribuit în mod 
nemijlocit la scăderea potențialu
lui de luptă în ansamblu. Astfel, 
unii jucători dînd dovadă de lip
suri grave în conduita lor mora
lă, de tendințe nesănătoase în 
drum spre practicarea unui sport 
profesionist, au introdus un spi
rit refractar, fapt ce a avut conse
cințe grave asupra întregului 11 
petroșănean. Unii jucători, folo- 
sindu-s» de simpatia și creditul 
moral al oamenilor muncii, de 
slăhic.iunile de care au dat dovadă 
conducătorii clubului și cei de la 
secția de fotbal, au neglijat în
trutotul munca în producție, con
tactul cu viața, lipsiți fiind astfel 
de forma cea mai eficientă de e- 
ducare cetățenească — participa
rea activă în procesul de produc
ție. Acest fapt a încurajat tendin
țele nesănătoase de care au dat 
dovadă jucători ca Toth Ludovic, 
Giurdărescu Emil, Ghibea loan 
și alții. Aceștia, nesocotind obli
gațiile cetățenești cele mai ele
mentare, Încâlcind în picioare 
normele de conduită morală a 
unul sportiv de tip nou, dînd do
vadă de lipsă de dragoste față 
de culorile clubului, au pornit pe 
un drum periculos, pe panta des
compunerii morale. Jucătorul Ciur, 
dărescu Emil, pe lingă că n-a 
participat in mod activ la proce
sul de producție, a săvîrșit aba
teri grave de la morală, prin be
ții și acțiuni incompatibile cu ca
litatea de sportiv de tip nou. Ju
cătorii Gliibea loan. Nertea Ghe- 
orglie, Tilvescu Constantin, pe 
lingă că au fost departe de acțiu
nile constructive din procesul de 
producție, s-au dedat la practica
rea unor jocuri de noroc, lucru ce 
nu putea să nu influențeze în mod 
negativ întreaga lor activitate 
sportivă. Jucătorul Toth Ludovic, 
lipsit de simțul onestităiți. ahtiat 
după bani, prin comportarea sa pe 
terenul de sport a sfidat publicul 
spectator, a recurs la acte huliga
nice de lovire intenționată a par
tenerului, a avut abateri care nu 
cadrează cu comportarea ce tre
buie s-o aibă un sportiv d» tip 
nou. Deși avertizați în repetate

în ultimă 
eșecurile

sportiv 
de fotbal, 

cu 
dornici să-și

ho-

umor jocuri de noroc, jucătorii 
NERTEA GHEORGHE, TILVES- 
GU CONSTANTIN, primpsc un 
ultim avertisment public, urmînd 
ca la prima abatare să se ia alte 
măsuri de sancționare.

Consiliul clubului sportiv, sec
ția de fotbal, cer tuturor jucători 
lor să participe în mod nemijlocit 
în procesul de producție, munca 
fiind factorul de bază în educarea 
cetățenească a sportivilor de tip 
nou. De asemenea, antrenorilor, 
tuturor jucătorilor, li se cere să 
dea dovadă de hotărîre în comba
terea oricăror manifestări sau ten
dințe nesănătoase, să lupte fără 
preget pentru îmbunătățirea ac
tivității sportive. Printr-0 atitudi
ne nouă față de muncă și sport, 
să se pornească pe o cale nouă, 
care să ducă la restabilirea pres
tigiului fotbalului petroșănean.

Consiliul clubului sportiv, sec
ția de fotbal, sînt convinse că 
luînd aceste măsuri impuse de 
starea de lucruri existentă, contri
buie la lichidarea unor lipsuri 
grave a căror rezolvare a fost tă
răgănată ani de-a rîndul. Cei îm
potriva cărora s-au luat aceste 
masuri aspre, dar întrutotul juste, 
este necesar să înțeleagă că în 
viitor, prin munca ce o vor desfă
șura, va trebui să se reabiliteze, 
va trebui să dovedească că și-au 
schimbat radical concepțiile față 
de muncă, viață și sport. Numai 
astfel ei vor dovedi că pot reveni 
în rîndurile sportivilor de tip nou.

Luînd aceste măsuri, credem că 
îndreptățim pe deplin așteptările 
miilor de suporteri ai formației 
Jiul, care doresc ca echipa locală 
să obțină succese tot mai frumoa
se, răspundem la aspirațiile tutu
ror suporterilor ca Retroșaniul să 
aibă o echipă demnă de tradiția sa 
fotbalistică, demnă de munca pli
nă de abnegație a minerilor. Pro
mitem că vom depune toate efor
turile ca speranțele miilor de su
porteri să fie satisfăcute, luînd 
măsuri eficiente și prompte pen
tru crearea unui lot omogen, să
nătos, care să apere cu ardoare 
culorile clubului sportiv Jiul Pe
troșani .

SECȚIA DE FOTBAL 
A. C. S. JIUL PETROȘANI

IN CLIȘEU : Tînărul Szabo
Tînărul Szabo Francisc mun

cește ia Centrala termoelectrică 
Paroșeni doar de cîteva luni. Cu 
toate acestea el și-a cîștigat sti
ma tovarășilor săi de muncă 
prin conștiinciozitatea cu care-și 
îndeplinește sarcinile de servi
ciu. In uzină se desfășoară cu 
mult avînt întrecerea socialistă 
pe profesii. Szabo Francisc a 
primit nu de mult titlul de cel 
mai 
său 
loc 
zeci
te care

bun morar. De fapt locul 
de

cu
de

muncă nu seamănă de 
o moară. Un tablou cu 
butoane, beculețe colora
se aprind și se sting la

Francisc la locul său de muncă.
comanda tînărului, aceasta este 
„moara" lui Szabo. De felul 
cum el conduce de la pupitrul 
de comandă toate instalațiile și 
agregatele nevăzute, depinde în 
mare măsură arderea combusti
bilului în cazanele uzinei, de
pinde îndeplinirea planului.

Morarul Szabo Francisc este 
însă și un sportiv de frunte. In 
anii trecuți, nu odată iubitorii 
sportului pe apă l-au aplaudat 
la Snagov și în alte părți pen
tru recordurile stabilite la ca- 
noie 8+1. Ceilalți muncitori de 
la centrală îl știu de asemenea 
un pasionat voleibalist.

de fotbal dc 
Minerul și 
în cinstea 

Congres al

minică la Cluj în compania for
mației Știința. Rezultatul de e- 
galitate (3—3) cu care a luat 
sfîrșit întîlnirea dovedește că 
formația petroșăneană s-a com
portat mulțumitor.

întîlnirea de volei din cadrul 
categoriei A dintre C. S. Jiul și 
Știința Galați care a avut loc 
duminică după-amiază în sala 
I.M.P. a fost una dintre cele 
mai frumoase din ultimul timp. 
Echipa oaspete a luptat cu deo- 

obținerea 
în acest 
In

nu
deoarece

c. s.
ȘTIIHȚA 

(Rezultatele 
17—15; 11-15;

sebită voință pentru 
victoriei deoarece numai 
fel evita retrogradarea.
lași timp, petroșănenii 
întrebuințat prea mult 
situația lor în clasamentul ca
tegoriei A nu este periclitată.

ace- 
s-au

Scor mare la Lupeni
întîlnirea amicală 

la Lupeni, dintre 
U.T.A., organizată 
celui de-al IlI-lea
partidului s-a terminat cu un scor 
categoric în favoarea textiliști- 
lor : 5—2.

îndeosebi în prima parte a me
ciului oaspeții s-au impus prin- 
tr-un joc mai tehnic, printr-o 
tactică mai eficace reușind să 
conducă la pauză cu 4—0.

La reluare, minerii își revin, 
reușind să înscrie de două ori, 
primind doar un singur gol. 
Rezultat final 5—2 pentru U.T.A.

La Cluj rezultat egal
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea reluării campionatului, 
echipa Jiul Petroșani a jucat du-

Campionatul regional
In urma etapei de duminică 

S'-a clarificat definitiv situația 
liderului din seria a l-a a cam
pionatului regional de fotbal. 
Minerul Aninoasa, este virtuală 
campioană, în urma victoriei de 
duminică (2—1) obținută asu
pra formației Parîngul Lonea 
clasată pe locul II.
cu 6 puncte avans și rămînînd 
de jucat o singură etapă, 
nerul 
locul

Condticînd

Mi-
Aninoasa și-a asigurat 

I.

tot

*

6ALAȚI

neglijarea sarcinilor 
pentru practicarea

oro- 
dra- 

clubului
HM

2-3

timpul nefavorabil, pe 
din Vulcan a venit 

un număr record de

pe seturi
* 15—13;

9—15;
9—15).

★

sportivă Parîngul 
organizat, în cinstea 
111-lea Congres al

Asociația
Petroșani a 
celui de-al 
partidului, două întîlniri de vo
lei (fete și băieți) cu reprezen
tanții asociației sportive Aurul 
Brad. La băieți au cîștigat oas
peții cu 3—2, iar la fete gaz
dele cu 3—0.

Cu
■—siadionul 

duminică 
spectatori pentru a asista la în
tîlnirea dintre Minerul și Dacia 
Orăștie. Jocul echipei locale și 
rezultatul obținut 3—2 (l—0)
au corespuns așteptărilor.

LUPTE LIBERE

Faza regională 
a campionatului R.P.R.

IN CLIȘEU: Primele concursuri ale tinerilor atleți din cen- 
de pregătire Lupeni.
ultimii ani, în orașul

, activitatea de atletism 
lăsată pe planul doi,

trul
In 

peni, 
sese 
în privința atragerii a cît 
mulți tineri la antrenamente cît 
și în ceea ce privește ridicarea 
performanțelor atleților cu pers
pective.

In urma propunerilor făcute 
de membrii Asociației sportive 
Minerul, consiliul de conducere, 
cu sprijinul Școlii medii mixte

Lu- 
fu- 

atît 
mai

din localitate a inițiat deschi
derea unui centru de antrena
ment pentru copii și tineret.

Inițiativa
Minerul din Lupeni de a se o- 
cupa în mod permanent și orga
nizat de pregătirea tinerilor a- 
tleți, sub îndrumarea unor cadre 
de specialitate (Slăvuțeanu A. 
și Lupaș Gh) ar putea fi urmată 
și de celelalte asociații sportive 
din raion.

Asociației sportive

Duminică dimineața, s-a des 
fășurat la Petrila faza regională 
a campionatului 
lupte libere, la care 
pat luptători din 
Petroșani și Petrila. 
gătorii de categorii : 
— Petrișor Florea
Hunedoara); cat. 53 
Ionic Geza (Jiul
cat. 56 kg. — Citirea Gheorghe 
(Corvinul Hunedoara); cat. 59 
kg. — Lazăr Gheorghe (Jiul 
Petroșani); cat. 63 kg. — Cio- 
banu Marcel (Corvinul Hune
doara); cat. 67 kg. — Hoticearm 
Cornel (Corvinul Hunedoara); 
cat. 71 kg. — Prejban loan (Cor
vinul Hunedoara); cat 75 kg. — 
Lupu Nicolae (Corvinul Hune
doara); cat. 80 kg — Haidtt A- 
lexandru (Minerul Petrila); ca
tegoria grea — Cristea Florea 
(Corvinul Hunedoara)

republican de 
au partici- 
Hunedoara, 
Iată cîști- 

cat. 50 kg. 
(Corvinul 

kg. - Ca- 
Petroșani);



"STEAGUL' ROȘU

In preajma închiderii anului 
învățămintului de partid la U.R.II.M.P.
Partidul nostru acordă o aten

ție deosebită ridicării nivelului 
propagandei de partid. In ra
portul prezentat la Congresul 
al H-lea al P.M.R. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ară
tat : ..Una din condițiile esen
țiale ale victoriei în lupta pen
tru construirea socialismului 
este educația marxist-leninistă a 
membrilor de partid, înarmarea 
lor cu cunoașterea profundă a 
teoriei marxist-leniniste. a legi
lor și forțelor motrice ale dez
voltării societății, a concluziilor 
ne care le trage partidul nostru 
din tezele învățăturii marxist- 
leniniste, pentru practica să re
voluționară",'

In anul de învățămînt 1959— 
I960. în uzina noastră s-a con
statat o îmbunătățire simțitoare 
a muncii de propagandă, care 
se datorește măsurilor luate de 
comitetul de partid. In cadrul 
fiecărui cerc s-a îmbogățit con
ținutul de idei al lecțiilor, a- 
cestea fiind mai ștrîns legate de 
viața practică, de sarcinile ce 
stau în fața organizațiilor de 
partid. Datorită faptului că co
mitetul de partid a încredințat 
sarcina de propagandist unor 
cadre bine pregătite, conținutul 
lecțiilor s-a- îmbunătățit, a cres
cut eficacitatea propagandei de 
partid.

Frecvența medie la cele îl 
cercuri și cursuri din uzină, se 
ridică la aproape 90 la sută. A- 
ceasta dovedește grija pe care 
a acordat-o comitetul de partid 
și birourile organizațiilor de 
bază din secții și ateliere mobi
lizării cursantilor la lecții. In 
această privință s-au evidențiat 
în mod deosebit birourile orga
nizațiilor de bază de la turnă
torie, administrație și altele. La 
obținerea unei frecvențe bune a 
contribuit și faptul că toți mem
brii comitetului de partid au 
fost împărțiți pe cercuri și 
cursuri, răspunzînd direct de 
buna funcționare a acestora și 
ajutînd pe propagandiști în mun
ca lor.

Comitetul de partid din uzină 
a mobilizat și îndrumat în per
manență propagandiștii la «'re- 
lățirile periodice ce au avut loc 
la cabinetul de partid. Propa
gandiștii Țecu Traian de la cer
cul de economie concretă, Boje- 
nescu Alexandru de la cercul 
de onomie politică. Mărunțeii» 
Lud de la cursul seral anul
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I și Voinici Ștefan de la un cerc 
de studiere a Statutului P.M.R., 
au participat cu regularitate la 
aceste pregătiri. Ca urmare a 
acestui fapt, propagandiștii res
pectivi au obținut rezultate bune 
în cadrul cercurilor pe care le 
conduc. Rezultate bune s-au ob
ținut și în cadrul cercului de 
studiere a Statutului P.M.R. 
condus de propagandistul Mari
nescu Ioan, precum și la cursul 
seral anul 11, condus de propa
gandiștii lancu Gheorghe și Bo- 
tică Ștefan.

O participare mai slabă la 
pregătirile periodice de la cabi
netul de partid au avut doar 
propagandiștii Ciumac Nitolae 
și Anghel Viorel. I

Majoritatea propagandiștilor I 
ău reușit să lege strîns discu
țiile în cercuri și cursuri de sar
cinile de producție ale uzinei, 
secției sau atelierului respectiv.

Este de remarcat că acei cursanți 
care au participat cu regularita
te la lecții și au luat parte ac
tivă la discuții, au obținut re
zultate din ce în ce mai bune în 
procesul de producție. Astfel, 
comuniștii Kovacsics Silvestru, 
Dalea Vasile, Pavel Mircea, 
Pașka Francisc, Nicu Constantin, 
Dane Alexandru și alți fruntași 
la învățătură, au obținut rezul
tate din cele mai bune și în pro
cesul de producție.

La îmbunătățirea învățămîntu- 
îui de partid din uzină a con
tribuit în mare măsură și fap
tul că fiecare organizație de 
bază a analizat modul în care 
se desfășoară învățămînful în 
secția respectivă, luînd măsurile 
necesare acolo unde lucrurile 
mergeau mai slab. De aseme
nea, comitetul de partid din u- 
zină a analizat de mai multe 
ori învățămîntul de partid și a 
luat măsuri concrete pentru îm
bunătățirea lui.

Pentru încheierea în condițiuni 
cît rjiai bune a anului de învă- 
țămîrii, comitetul de partid a ți
nut recent o ședință de lucru la 
care au participat membrii bi
rourilor organizațiilor de bază 
și propagandiștii cercurilor. In 
această ședință s-au analizat 
lipsurile de pînă acum și s-a e- 
laborat un plan de măsuri con
crete, menite să asigure buna 
desfășurare a convorbirilor re
capitulative de sfîrșit de an.

Cu această ocazie s-a dat pro
pagandiștilor problemele în ju
rul cărora se vor purta discuțiile 
în convorbirile ce vor avea loc, 
stabilindu-se totodată un grafic 
de desfășurare a acestora pe 
cercuri și cursuri. De asemenea, 
s-a indicat propagandiștilor șî 
cursanților să studieze proiectul 
de Directive ale celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R., pentru 
ca în cadrul convorbirilor dis
cuțiile să fie strîns legate de sar
cinile politice și economice ac
tuale care stau în fața poporului 
nostru.

BORTEA AURELIAN 
membru în comitetul de partid 

U.R.U.M. Petroșani

Unele aspecte ale comerțului local
Comerțul socialist este un fac

tor important prin intermediul 
căruia se pune la dispoziția oa
menilor muncii himuriie de larg 
consum atît de necesare și de in
dispensabile vieții de toate zi- 
leU

Iu orașul Petroșani, magazine
le specializate — alimentare, 
textile, șemiuniversale, piața și 
celelalte unități oferă din plin 
aspectul nou, socialist al comer
țului nostru

Totuși mai observăm în orașul 
nostru și unele neajunsuri pe care 
organele de conducere din comerț 
trebuie să le lichideze. Să luăm 
de exemplu chioșcul de alimenta
ție publică (unitatea 33). De mul
te ori circulația din fața acestui 
chioșc este întreruptă din cauza 
deservirii consumatorilor care se 
face direct în strada din lipsă de 
spațiu. In, stradă, în fața acestui 
chioșc se află un adevărat depo

se lăzi cu sticle goale și pli

Organizare» întrecerii 
pe profesii la
(Urmare din pag. l-a)
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E. M. Petrila
nile de plan cu 116 m. c. la lăr
gire și 30 m. c. la betonare. Bri
gada sa a realizat un randament 
de 1,5 m. c./post față de 0,9 
m. c./post cît avea planificat la 
lărgire, iar la betonare 1,19 
m. c./post în loc de 0,8 m. c. pe 
post cît are plan. Brigada a res
pectat monografia de armare, e- 
xecutînd lucrări de bună calita
te, de asemenea a redus consu
mul de exploziv printr-o mai 
judicioasă plasare a găurilor de 
mină. In munca brigăzii un a- 
ijutor de preț l-a dat mașina de 
încărcat folosită din plin.

Tov. Dima Mișu, artificier în- 
tr-un raion al sectorului IV, a 
executat la timp și cu efect ma
xim de rupere lucrările de puș- 
care la toate locurile de muncă 
pe care le deservește. Prin în
drumările practice pe care le-a 
dat minerilor în vederea unei 
mai judicioase plasări a găuri
lor de mină, a obținut însemnate 
economii ca urmare a reducerii 
consumului de exploziv. Nu a 
avut nici un accident de ordin 
tehnic.

Tov. Drăghici Iosif, maistru 
miner într-un raion din sectorul 
III producție și-a realizat planul 
revirului său în proporție de 
131,7 la sută, iar prin aportul 
personal a asigurat condiții 
bune de muncă tuturor brigăzi
lor din raionul său. Maistrul 
miner Drăghici Iosif s-a remar
cat și prin sprijinul acordat bri

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

Ojvîntu! Dartiâului — izvor de noi WMiil
(Urmare din pag. I-a)

vintele li se întipăreau în minte 
și pe fețele lor, purtînd încă ur
me de praf de cărbune, se citea 
bucuria. Partidul cheamă pe mineri 
să sporească productivitatea mun
cii în anii noului plan cu 40 la 
sută, să reducă consumul de lemn 
de mină de la 53 m.c. pe mia d.- 
tone la 35 m.c., să dea cărbune 
de calitate și la un preț de cost 
scăzut. Sarcini care, alături de 
cele ale siderurgiștilor, ale meta- 
lurgiștîlor, ale tuturor oamenilor 
muncii, vor duce la înflorirea pa
triei, la ridicarea bunăstării po
porului la nivelul celor mai înain
tate țări.

— Vom munci cu toate forțele, 
cu dîrzenie, așa cum știu mine 
rii, pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile pe care partidul ni le

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

Tinere talente la microfon
Pentru ascultătorii stației de 

radioficare Petroșani, programul 
zilei de vineri, 27 mai, a consti
tuit o surpriză.

Tinerele talente ale clasei de 
canto a prof. Pamfil Mihăilă de 
la Școala populară de artă din 
Petroșani, au prezentat în fața 
microfonului, un scurt program 
muzical.

ne. Se naște întrebarea, consu
matorul cu farfuria în mînă, lă
zile, îmbulzeala oferă un aspect 
plăcut în plin centru al orașului ? 
Are rost acest chioșc, situat între 
un restaurant și două bufete ?

La fel se pune și problema 
chioșcului de mărunțișuri. Are 
rost funcționarea lui în acel loc 
cînd este situat față în față cu 
două magazine mixte și care dis
pun din abundență de astfel de 
mărfuri ?

In mai toate orașele există plă
cintării. Nu s-ar putea rezolva 
problema creării unei plăcintării 
prin desființarea bufetului nr. 32 
ținînd cont că la 30—40 m. se 
mai găsește un bufet asemănător 
și în ambele părți cite un restau
rant ? Această problemă ar trebui 
studiată.

Magazinul cil mărfuri greu 
vandabile este așezat într-un loc 
dosnic, lîngă autogara I.C.O. 
Plasarea sa a fost rău aleasă. El

găzilor în ridicarea continuă a 
nivelului tehnico-profesional.

Colectivul sectorului III, con
dus de tehnicianul Tenczler Ște
fan și-a realizat planul de stat 
în proporție de 107,1 Ia sută prin 
creșterea randamentului pe sec
tor cu 13 la sută față de cel pla
nificat. Toate brigăzile din sec
tor și-au realizat normele și 
sarcinile de plan, dînd și cărbu
ne de bună calitate. La sectorul 
III prețul de cost a fost reali
zat în aprilie în proporție de 
93,7 la sută față de cel planifi
cat.

Sindicatul minier Petrila, în 
colaborare cu conducerea admi
nistrativă, se preocupă de popu
larizarea realizărilor celor an
trenați în întrecerea socialistă 
pe profesii. Astfel, la sectoare 
există grafice în care se urmă
resc lunar realizările, iar stația 
de radioficare din cadrul ex
ploatării prezintă periodic rezul
tatele parțiale obținute.

Sîntem acum în a doua lună 
de aplicare a acestei noi metode 
de antrenare a maselor de sa- 
lariați la obținerea de rezultate 
cît mai bune în producție. Ne 
vom strădui să antrenăm în în
trecerea pe profesii cît mai multi 
salariați apreciind că această 
formă de întrecere este una din 
căile de creștere a productivită
ții muncii și de reducere a pre
țului de cost, condiție de bază 
pentru creșterea bunei stări a 
celor ce muncesc.

pune în față — spunea tovară
șul Biro Emeric, a cărui brigadă 
lucrează în cel mai mare abataj 
de la mina Vulcan — un frontal 
de pe stratul III.

S-au ridicat la cuvînt mulți 
alți mineri, între care tov. Șerban 
Nicolae, Rusu Gh. și toți și-au 
exptimat bucuria pentru perspec
tivele luminoase pe care partidul 
le deschide întregii economii na
ționale. Din cuvintele lor se des
prindea voința de a munci mai bine, 
de a pune cu toții umărul la crește
rea productivității muncii, la redu
cerea consumului de lemn, de ma
teriale și energie, de a obține în 
cinstea Congresului partidului 
realizări care să arate că sînt 
demni de importantele sarcini pe 
care proiectul de Directive le pu
ne în fața industriei carbonifere.

Tovarășii Bartha Constantin 
și Pizo Eugen, au interpretai 
cîntecul ,.Zbolară-n slăvi cîntec 
drag".

Frumos au cîntat și tinerele 
Munteanu Margareta, Maxim Ida 
și Panait Georgeta, cîntecele: 
„Ghici, ghici", „Indonezia", 
cîntecul revoluționar italian 
„Steagul roșu" precum și alte cîn
tece.

trebuie situat lîngă sau chiar în 
incinta pieții, să aibă o vitrină 
.spațioasă, bine amenajată, cu pre
țurile afișate vizibil pentru a ten
ta pe cumpărător să-1 viziteze.

In studiul cererii de consum in
tră și fondul de mărfuri mărunte. 
Unii gestionari și merceologi 
neglijează aceste cerințe. (Fer
moare pentrp diferite fonduri, ace 
de cusut nr. 6—7, ace subțiri pen 
tru mașini de cusut, capse etc.).

Aceste probleme necesită un 
studiu amănunțit din partea con
ducerilor O.C.L. produse indus
triale, T.A.P.L. și alte organiza
ții socialiste din comerțul local 
și presupune luarea unor măsuri 
corespunzătoare. De asemenea ar 
fi de dorit organizarea unei, cons
fătuiri cu consumatorii. Ei ar pu
tea să de-a multe sugestii noi și 
să facă propuneri folositoare pen
tru îmbunătățirea muncii.

FETELCA STEL1AN 
corespondent

• PUBLICITATE
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AN U N
întreprinderea Centrala 

termoelectrica Paroșeni 
angajează :

maiștri reparații cazane 
maiștri reparații turbine 
maiștri exploatare tur* 

bine
maiștri exploatare ca* 

zâne
Angajările se fac după 

susținerea concursului con
form H.C.M. 1061\1959 
care va avea 
prindere în 
iunie a. c.

Doritorii
cererile la secretariatul în- 
treprinderii.

loc la între- 
cursul lunii

vor depune

ANUNȚ
Conducătorii de intreprin- 1 

deri și instituții sînt rugați j 
a trimite ia Secția Corner- i 
cială a Sfatului popular ra- : 
ional, gestionarii de tichete 
de combustibil cu declara
țiile ridicate spre a fi veri
ficate și clasate pe străzi.

întreprinderile și institu- i 
țiile care nu au ridicat de
clarațiile sînt anunțate pe 
această cale că se eliberea
ză declarații pentru obține
rea tichetelor de combustibil 
pe anii 1961 — 1962 numai 
pînă pe ziua de 10 iunie 
a. c. După această dată nu 

j se mai eliberează declarații.

PROGRAM DE RADIO
1 iunie

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu (relua
re), 11,03 Cîntece de pace și1 
prietenie, 12,15 Valsuri de con
cert, 13,05 Concert de muzică 
populară romînească pentru oa
menii muncii aflați la odihnă, 
14,00 Mama și copilul în creația 
de cîntece a compozitorilor noș
tri, 16,15 Vorbește Moscova I 
17,30 In slujba patriei, 18,00 
Cîntece interpretate de formații 
artistice de amatori. 19,05 Mon
tajul „Țară nouă — oameni 

i noi" (reluare), 19,35 Muzică de 
estradă, 20,50 Interpreți romînî 
de muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 14,07 Pe unda clapelor, 
15.00 Din viața de concert a 
Capitalei, 15,30 Muzică ușoară, 
16,15 „Mulțumim din inimă, 
partidului", emisiune de cîntece 
pionierești, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,30 Sfatul medicului, 
17,35 Muzică distractivă pentru 
cei mici, 18,05 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 19,30 
Muzică ușoară, 21,20 Estrada 
melodiilor, 22,00 Doine și jocuri 
populare romînești.

Radiojurnale șt buletine de 
știri. Programul 1: 5,00; 6,00; 
7.00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul 11. 14,00; 16/10; 18,00;
21,00; 23,00. U

CINEMATOGRAFE
1 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ; Eriko Carusso; AL. SA- 
HIA : Pe jos spre rai; PETRI
LA : Lecție de duminică; ANI- 
NOASA: La doi pași de grani
ță; VULCAN : Despre Moscova 
și moscoviți; LUPENI : Ștren
garii; URICAN1 : „H-8“.
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Hofărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. cu privire 
la lichidarea rămînerii în urmă 
a industriei celulozei și hîrtiei

Se acordă o atenție deosebită 
dezvoltării producției de amba
lai din carton, urmînd ca ea să 
crească în 1965 de peste 20 de 
ori în comparație cu 1958.

Fondurile alocate pentru dez
voltarea industriei celulozei și 
hîrtiei se măresc de 6 ori în com
parație cu cele investite în inter
valul 1952—1958.

Hotărîrea prevede să se con
struiască 16 mari 
producătoare 
carton.
construi la Bratsk, Komsomolsk, 
Katlas,
Serov și Selenga vor figura prin
tre cele mai mari din lume. Ele 
vor produce în 24 ore cîte 800— 
1300 tone carton pentru amba
laj.

Noi întreprinderi importante 
ale industriei celulozei și hîrtiei 
vor fi înființate în regiunile de 
nord est ale părții europene a 
R.S.F.S.R., în Siberia, în Extre
mul Orient, precum și în Ka- 
zahstan șî Uzbekistan.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La Moscova a fost dată publi
cității hotărîrea Comitetului 
Central al P.C.U.S. și a Consi
liului de Miniștri 
„Cu 
nerii 
lozei 
vede
hîrtie și carton 
2,6 ori, iar de celuloză — de 3 
ori în comparație cu 1958.

al U.R.S.S. 
privire la lichidarea rămî- 
în urmă a 
și hîrtiei". 
ca în 1965

industriei celu- 
Hotărîrea pre- 
producția de 

să crească de întreprinderi 
de celuloză și 

Combinatele ce se vor
O

Restrîngerea libertăților 
democrat'ce în Pakistan

CARACI 30 (Agerpres)
Președintele Pakistanului, Ayub 

Khan, a emis un decret în baza 
căruia cetățenilor pakistanezi li 
se interzice să organizeze sau să 
participe la mitinguri și demons
trații cu caracter politic. Potrivit 
relatărilor ziarului ,,Doon“, per
soanele care încalcă acest decret 
vor fi culpabile de închisoare pî- 
nă la 7 ani. Ziarele subliniază de 
asemenea că în diferite regiuni ale 
țării a fost reluată activitatea tri
bunalelor militare.

Arhanghelsk, Siktivkar,

O—

Noi asasinate bestiale comise 
de autoritățile 

din Vietnamul de sud
HANOI 30 (Agerpres)
După cum anunță agenția viet

nameză de informații, autorită
țile din Vietnamul de sud au ucis 
recent un mare număr de foști 
membri ai rezistenței, printre ca
re peste 300 deținuți de la închi
soarea Kien Phong, din apropie
rea orașului Saigon.

Opt foști membri ai rezistenței 
au fost duși la podul ce trece pes
te fluviul Hong My și au fost 
loviți în cap cu ciomegile, iar a- 
poi împușcați. Trupurile 
fost aruncate în fluviu.

In închisoarea Kien 
peste 300 de deținuți au 
ghesuiți într-o celulă de
70 m.p. Cei care sînt considerați 
ca „prizonieri implantați" sînt 
încarcerați în celule sau pivnițe, 
înconjurate cu două rînduri de 
sîrmă ghimpată. Majoritatea aces
tor deținuți au mîinile și picioa
rele legate ziua și noaptea.

lor au

Phong, 
fost în- 

numai

Lucrările sesiunii
Prezidiului Consiliului

Mondial al Păcii
STOCKHOLM 30 (Agerpres).
In cadrul ședințelor din 28 șî 

29 mai ale sesiunii Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii a 
continuat discutarea raportului 
prezentat de J. Bernal „Cu pri
vire la situația internațională în 
legătură cu eșecul conferinței la 
nivel înalt și cu privire la sar
cinile mișcării mondiale a parti
zanilor păcii". La discuții au 
luat cuvîntul : Cijen 
(R. P. Chineză), E.
(Franța), H. Wiliiann (RDG), 
I. Blume (Belgia), L. Kuzzatto 
(Italia), A. Dickie (Australia), 
H. Roberts (S.U.A.), N. Mutran 
(Liban), D. Marengo (Argenti
na), J. Endicott 
Jaquier (Franța), 
(U.R.S.S.).

A avut loc un 
reri în
practice ale mișcării partizanilor 
păcii în perioada imediat urmă
toare. S-a adoptat hotărîrea pri
vitoare la convocarea sesiunii 
lărgite a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii în prima jumă
tate a lunii iulie a. c.

Sen-nu
Cotton

(Canada), M. 
I. Ehremburg

legătură
schimb de pă- 

cu sarcinile
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încălzirea climei în timpul iernii 
în Ucraina, Romînia și Bulgaria

Un interesant proiect al unui inginer sovietic
MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
In ultimul său număr, revista 

„Nauka Znanie" informează des
pre proiectul inginerului sovietic 
A. Sulga, a cărui traducere în 
viață ar determina o încălzire 
pronunțată a climei în timpul ier
nii în Ucraina, Romînia și Bul
garia. Proiectul prevede construi
rea prin sedimentare în zona de 
mică adîncime de-a lungul litora
lului Mării Negre a unui dig de 
pămînt lung de 400 km. care s ar 
întinde de la Delta Dunării și pînă 
la Perekop (Crimeea).

După realizarea proiectului flu
viile cu ape abundente, Dunărea, 
Nistrul, Bugul de sud și Niprul 
nu se vor mai vărsa în Marea 
Neagră, ci în lacul de acumulare 
care se va forma. De acolo, cu a- 
jutorul unor pompe puternice, vor

putea fi irigate ogoarele fertile 
din Ucraina învecinate cu coasta 
Mării Negre.

Ing. Sulga propune să se sape 
un canal prin Istmul de pe Pere
kop și să se zăgăzuiască cu un 
baraj strîmtoarea Kerci, care des
parte Marea de Azov de Marea 
Neagră. Atunci Alarea de Azov, 
îndulcită în decurs de cîțiva ani, 
va putea fi folosită pentru iriga
rea șesului Pericaspic și „pămîn- 
turilor negre" actualmente semi- 
deșerturi care servesc numai ca 
pășuni pentru oi.

Realizarea complexului de ins
talații prevăzute în proiectul in
ginerului Sulga va contribui la 
extinderea considerabilă a zonei 
subtropicale din preajma Mării 
Negre.

O----------- —-

Violent taifun în Filipine
MANILLA 30 (Agerpres)
La 28 mai insulele Filipine au 

fost bîntuite de un taifun de o 
violență neobișnuită. Potrivit

•<•*===•------- ------ ------

Li Sîn Man a fugit în S. LL A.
SEUL 30 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, la 

29 mai Li Sîn Man, care a fost 
înlăturat recent de ia conducerea 
Coreei de sud de către lupta ma
selor populare, a fugit în S.U.A. 
pentru a scăpa de pedeapsă. Ple
carea lui Li Sîn Man a fost ho- 
tărîtă în secret într-o întîlnire 
dintre ambasadorul american și 

Ho Cijon, președintele ad-interim 
al Coreei de Sud.

Agenția France Presse subli
niază că Li Sîn Man a fugit pen
tru a evita darea sa în judecată 
pentru crimele săvîrșite împotri
va poporului în cei 12 ani de gu- 
vernămînt, precum și pentru dela
pidarea unor sume uriașe din fon
durile 
nanțe 
ean a 
lie că

statului. Ministrul de Fi- 
al noului guvern sud-Core- 
făcut socoteala la 28 apri. 
Li Sin Man cheltuia anual

fără justificare o sumă de 17 mi
lioane dolari americani și că nu
mai cheltuielile sale „personale" 
s-au ridicat în curoul celor 12 
ani de guvernare la 20 milioane 
de dolari.

Agenția France Presse relatea
ză că populația Coreei de sud a 
întîmpinat cu indignare fuga lui 
Li Sîn Man. Mai multe ziare 
sud-coreene califică plecarea lui 
Li Sîn Man drept „o fugă perfidă 
în exil". Numeroase cercuri poli
tice condamnă guvernul pentru că 
a permis acestui dictator să plece 
nepedepsit și declară că Li Sîn 
Man ar fi trebuit judecat pentru 
crimele sale. Aceste cercuri subli
niază totodată necesitatea de a se 
trage la răspundere pe cei care au 
permis lui Li Sîn Man să fugă 
nepedepsit din țară.

relatărilor agențiilor de presă, 
în regiunea Manilla ploile to
rențiale care cad fără întreru
pere de 18 ore au provocat mari 
inundații. Circulația pe străzile 
Manillei este complet paralizată. 
Din datele provizorii rezultă că 
numărul victimelor se ridică la 
250 morți și dispăruți. Aproxi
mativ 20.000 de persoane au ră
mas fără locuințe.

despre vizita
VIENA 30 (Agerpres). TASS 

anunță:
După ce s-a înapoiat la Viena, 

Leopold Figl, președintele Con
siliului Național al Austriei, și-a 
împărtășit impresiile prilejuite 
de vizita delegației parlamen
tarilor austrieci în Uniunea So
vietică.

L. Figl a subliniat că parla
mentarilor austrieci li! s-au ofe
rit posibilități largi pentru a 
cunoaște viața poporului sovie
tic. In timpul vizitei în Uniunea

Leopold Figl
sa în U.R.S.S.

s-au întîlnit cu con- 
partidului și guver-

Sovietică ei 
ducători ai . 
nului, cu miniștri, specialiști de 
seamă din diferite domenii ale 
științei și tehnicii, cu muncitori 
și colhoznici.

L. Figl a subliniat că pretu
tindeni delegației parlamentare 
austriece i 
călduroasă, 
sînt foarte 
Figl. Ca și 
pace și prietenie.

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

s-a făcut o primire
Oamenii sovietici 

sociabili, a spus L. 
austriecii, ei doresc

ultimele evenimente din (ară 
urma invitației de a vizita Mos
cova făcute predecesorului său, 
generalul Gursel a declarat: 
„In prezent am foarte multe 
probleme de rezolvat și de aceea 
nu voi putea să vizitez țara ale 
cărei realizări științifice și teh
nice au uimit întreaga lume“.

★

care se 
consti- 
fi ne- 
sau o 
ce vor

După lovitura de stat din Turcia
Noul șef al guvernului despre

ANKARA 30 (Agerpres). —
TASS anunță :

După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse 
generalul Gemal Gursel, șeful 
guvernului turc, creat după lo
vitura de stat militară, s-a refe
rit într-un interviu acordat co
respondenților străini la ulti
mele evenimente din Turcia. 
Vorbind despre scopurile lovitu
rii de stat militare. Gursel a de
clarat : „Cred că situația ajun
sese atît de gravă îneît nu mai 
putea fi salvată decît prin forță. 
Armata a înțeles gravitatea si
tuației...".

Referindu-se la elaborarea noii 
Constituții turce, primul minis
tru a declarat: „Am numit un 
comitet de specialiști
vor ocupa de elaborarea 
tuției. Pentru aceasta va 
voie probabil de o lună 
lună și jumătate. îndată 
avea loc alegerile, noi vom pre
da conducerea poporului. După 
ce constituția va fi elaborată, o 
vom prezenta unui consiliu for
mat din membri ai Consiliului 
de Stat, membri ai Curții de A- 
pel, din juriști de frunte, pro
fesori universitari și oameni' de 
știință.

Gursel a declarat că, după pă
rerea sa, proiectul noii constitu
ții trebuie să prevadă crearea 
unui parlament cu două camere 
și a unui 
stituțional. 
a declarat 
stituție să 
care să interzică folosirea re
ligiei în scopuri politice, lucru, 
care, după cum îmi este cunos
cut, s-a întîmplat sub guvernul 
trecut". Răspunzînd la întrebă
rile privitoare la arestarea mem
brilor și partizanilor guvernu
lui Menderes, Gursel a comuni
cat că „în întreaga Turcie au 
fost arestate aproximativ 200 
persoane". El a declarat de a- 
semenea că 60 de guvernatori 
de provincii i-au adus 
tință că „se află la 
lui". Generalul Gursel 
rat că este sigur de 
armatei.

Răspunzînd la o întrebare pri
vitoare la posibilitatea ca el să 
viziteze Uniunea Sovietică în

11 ----------------= ........................

ANKARA 30 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției United Press 
International. comandamentul 
militar a eliberat 150 de <" u- 
tați din Medjli9 din partea rftr- 
tidului democrat, care au fost*a- 
resfați în momentul loviturii de 
stat militare ce a avut Ioc în 
țară. Printre cei eliberați se află 
șî fostul ministru în cabinetul 
Menderes — Sidki Yirdjali.

In corespondență se anunță 
că liderul partidului popular re
publican Ismet Inonu a dat pu
blicității o decarație în care cere 
membrilor partidului său să 
supună 
guvern.

se
dispozitiunilor noului

tribunal suprem con- 
„Vreau de asemenea, 
generalul, ca în con- 
fie inclus un articol 

interzică folosirea

ISTANBUL 30 (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei, pe 

lîngă Universitatea din Istan
bul a fost creată o comisie’ .care 
va identifica numele stu îlor 
pieriți la 28 aprilie în u..~ re- 
presiunilor singeroase orga-^ate 
de autorități împotriva demon
strațiilor antiguvernamentale. 
Ziarul „Telejomafi" scrie că pî- 
nă în momentul de față este ne
cunoscută soarta a 90 de stu- 
denți, participant la demonstra
ții. S-a hotărît ca în curtea uni
versității să fie înălțat un mo
nument 
uciși în 
aprilie.

în memoria studenților 
cursul evenimentelor din

★

la cunoș- 
dispoziția 
a deci a - 
sprijinul

ANKARA
Potrivit

Reuter în dimineața zilei de 29 
mai a avut loc la Ankara prima 
ședință a noului guvern al Tur
ciei. Ședința a fost prezidată de 
noul prim-ministru, generalul 
Gemal Gursel.

30 (Agerpres). 
relatărilor Agenției

ALEGERILE DIN A
PARIS 30 (Agerpres)
In Algeria au început alegerile 

în consiliile generale ale departa
mentelor. Alegerile vor dura cî- 
teva zile. Autoritățile franceze mo
tivează acest lucru prin necesita
tea de a „asigura securitatea" ale
gerilor cu ajutorul armatei. Presa 
pariziană subliniază că alegerile 
municipale din Algeria se 
desfășoară nu atît „sub pro
tecția" trupelor franceze cît 
sub controlul acestora. „Poziția 
armatei, scrie „La Groix", va ju
ca un rol hotărîtor în alegeri...

Armata a primit ordin să silească 
pe alegători să vină la vot“. O 
serie de ziare subliniază că alege
rile care se țin în condițiile răz
boiului colonialist care durează de 
peste 5 ani și sub „controlul" tru
pelor franceze, nu pot fi un indi
ciu al adevăratei voințe a poporu
lui algerian.

In legătură cu aceasta observa
torii politici atrag atenția asupra 
faptului că populația din Algeria 
nu manifestă interes deosebit pen
tru alegeri. Ziarul „France Soir 
constată că campania electorală
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LGERIA
s-a desfășurat în Algeria „într-o 
atmosferă de totală indiferență". 
Niciodată autoritățile nu au întîm
pinat greutăți atît de mari în gă
sirea de candidați, scrie săptămî- 
nalul „Temoignage Chretien". In 
Algeria aproape o treime din 
populația musulmană este deținu
tă în închisori și lagăre pentru 
persoanele strămutate, iar majo
ritatea populației, după cum arată 
presa, sprijină chemarea Frontu
lui național de eliberare și a Par
tidului Comunist din Algeria.
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