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IN CINSTEA CELUI
In abataje — muncă f 

tot mai rodnică
O importantă rezervă internă în 

lupta pentru reducerea cheltuieli
lor de producție o constituie creș
terea neîntreruptă a productivită
ții muncii. In această direcție, mi
nerii au obținut în cinstea Con- 
greșului partidului succese remar
cabile. La toate exploatările mi
niere aplicarea inițiativelor valo
roase, extinderea mecanizării 
muncii în subteran și transpune
rea în viață a propunerilor făcute 
cu ocazia dezbaterii proiectului 
Directivelor Congresului au dus 
la sporirea simțitoare a producti
vității muncii. La mina Lonea, 
de pildă, se extrage în luna iunie 
cite 1,023 tone de cărbune pe 
post față de 0,994 tone pe post 
cît s-a dat in ianuarie, la Vulcan 
pentru fiecare post prestat se 
extrage în prezent cîte 0,978 tone 
de cărbune, față de 0,817 tone pe 
post în ianuarie.

Minerii de la Uricani și-au de
pășit cu mult propriile angaja
mente. în luna aceasta, producti
vitatea medie pe mină oscilează 
la Uricani în jurul a 1,270 tone 
pe nost față de 1,170 tone cît pre
vedea angajamentul luat în cins
tea Congresului.

Pe întregul bazin, productivi
tatea muncii este acum în medie 
de 1,014 tone pe post.

f In întrecerea
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cuperarea de piese de schimb. In 
total, pe complex s-au economisit 
peste 500.000 lei.

Pentru calitate, 
762.000 lei bonificații

Urmînd indicațiile Conferinței 
raionale de partid din decembrie 
trecut, colectivele miniere desfă
șoară cu tot mai mult succes lup
ta pentru îmbunătățirea continuă 
a calității cărbunelui extras. Dînd 
cărbune de bună calitate, colecti 
vul minei Aninoasa, de exemplu,

economisit în luna mai 353.923 
ii, iar în primele 10 

nie încă 143.089 lei.
Au redus simțitor 

de producție în urma
bonificații pentru calitate și alte 
colective miniere. Minerii de la 
Vulcan au primit bonificație pen
tru extragerea de cărbune fără 
șist în perioada 1 mai — 10 iunie 
1960 în sumă de peste 251.000 lei. 
La mina Petrila bonificația primi

zile din iu-

cheltuielile
acordării de

concrete care însumează, las e- 
conomii, 16.000.000 lei. Din 
totalul economiilor în primele 
4 luni ale anului s au obținut 

. mai bine de 5.000.000 lei.
• .«t
tă în perioada menționată se ri
dică la circa 100.000 lei iar mi
nerii de la Lupeni, îmbunătățind 
cu 1,2 la sută procentajul de ce
nușă din cărbune, beneficiază în 
primele 10 zile din iunie de 75.000 
lei primiți ca bonificație.

In total, pe întregul bazin, în 
perioada 1 mai — 10 iunie a.c. 
bonificațiile primite de mineri 
pentru calitatea bună a cărbune
lui extras se ridică la peste 
762.000 lei.

Ceferiștii au obținut 
500.000 lei economii

Ceferiștii complexului Petroșani 
s-au angajat să obțină în întîm
pinarea Congresului partidului e- 
conomii cît mai mari la prețul 
de cost al transporturilor. In a- 
cest scop ei au folosit din plin 
rezervele interne. La depoul Pe
troșani, sursa cea mai importan
tă de economii o constituie redu
cerea consumului de combustibil 
convențional, la serviciul de revi
zie, economisirea materialelor și 
recuperarea pieselor de schimb etc. 
Ca urmare, acum, în preajma Con 
greșului partidului, muncitorii 
complexului C.F.R. Petroșani, pot 
raporta succese de seamă în lup
ta pentru economii și îndeplinirea 
sarcinilor de plan. La depou, de 
pildă, economiile obținute peste 
plan în acest an se ridică, după 
date aproximative, la peste 400.000 
lei, la secția L5 economiile de
pășesc suma de 70.000 lei. Aproa
pe 15.000 lei au economisit și 
muncitorii serviciilor de mișcare 
și revizie din stația Petroșani 
prin reducerea orelor de stațio
nare a vagoanelor, aplicarea me
todei de marșrutizare pe direcții 
de mers, efectuarea reviziilor fără 
detașare din garnitut^ și prin re-

O----------------- '--------

Reducerea cheltuielilor 
de circulație

Muncitorii din comerțul socia
list, alături de toți oamenii mun
cii, luptă și ei pentru a obține e- 
conomii cît mai importante. Prin
cipala lor sursă în lupta pentru 
economii o formează reducerea 
cheltuielilor de circulație: trans
port, evitarea locațiilor, evitarea 
degradării mărfurilor, lărgirea 
sortimentelor. Folosind cu price
pere aceste rezerve interne, colec
tivele comerciale raportează în
semnate economii peste plan. Co
lectivul O.G.L. Produse Industria
le a obținut în acest an peste 
150.000 lei economii prin reducerea 
cheltuielilor de circulație, colecti
vul T.A.PL. peste 170.000 lei, 
iar cele ale I.G.R.A. și I.G.R.M. 
mai bine de 140.000 lei economii 
peste plan. Rezultatele cele mai 
bune pînă acum sînt însă de par
tea muncitorilor I.C.R.T.I. care în 
primele luni ale anului au redus 
cheltuielile de circulație și alte 
cheltuieli cu peste 550.000 lei. De 
remarcat 
întrec cu 
luate.

că economiile obținute 
mult angajamentele

GH. DUMITRESCU

Acțiuni gospodărești ale femeilor
La înfrumusețarea Aninoasei

Prilej 
de trecere în revistă 

a realizărilor
Dezbaterea proiectului de Di

rective ale celui de-al ÎÎI-lea Con
gres al partidului a constituit 
pentru salariații Oficiului P.T.T.R. 
Petroșani, prilej de trecere în 
revistă a realizărilor dobîndite.

Din cuvintele celor 15 tovarăși 
care au participat la discuții a 
reieșit entuziasmul și seriozitatea 
cu care acest mic colectiv a dez
bătut proiectul de Directive, ho- 
tărîrea lui de a întîmpina Con
gresul partidului păstrînd drape
lul de unitate fruntașă pe regiune.

Pentru aceasta, colectivul s-a 
angajat să asigure o deservire 
promptă și conștiincioasă a oa
menilor muncii, să realizeze cu 
două 
cinile 
nie.

zile înainte de termen 
de plan pe luna

sar- 
iu-

Soțiile de mineri din Aninoa
sa au dat dovadă de mai multe 
ori de spirit gospodăresc. Dato
rită contribuției lor 
devenit mai curată 
moașă.

Tovarășa Măieruș 
ședința comitetului de femei 
Aninoasa ne informează despre 
o nouă acțiune gospodărească a 
femeilor din Aninoasa. Este 
vorba de amenajarea prin mun
că voluntară a rondurilor de 
flori de pe strada ,,23 August"

Aninoasa a 
și mai fru-

a-

Viorica, pre- 
din

Numărul participantelor la 
ceastă acțiune, inițiată de comi
tetul de femei. întrece cifra de 
120, iar suma economiilor reali
zate se ridică la 2.000 lei.

Printre harnicele femei care 
și-au adus aportul lor la ame
najarea rondurilor de flori au 
fost tovarășele Liciu Lucia, Bo- 
roș Maria, Popa Maria, Nicoles- 
cu Elena, Buftea Clarisa, Simo 
Carola, Furdui Victoria. Prada 
Rozalia, Besoi Paraschiva și 
multe altele.

factor
G. BOȘOANCÂ
poștal Oficiul P.T.T.R.

Petroșani

Ne mai desparte doar puțin timp 
de ziua deschiderii celui de-al III, 
Iea Congres al P.M.R. — eveniment 
de însemnătate excepțională în 
viața partidului și a întregului 
nostru popor. Caracteristic zilelor 
premergătoare acestui important 
eveniment este puternicul avînt 
politic și în muncă al maselor, 
participarea activă a oamenilor 
muncii la dezbaterea proiectului 
de Directive ale cărui prevederi 
constituie un grandios program 
de muncă și luptă pentru înflori
rea patriei, pentru creșterea bună
stării poporului pe calea desăvâr
șirii construcției socialiste. Mun
ca rodnică, plină de succese a 
colectivelor minelor și întreprin
derilor pentru îndeplinirea cu 
cinste a angajamentelor de între
cere luate în întîmpinarea Con
gresului partidului, măsurile pe 
care oamenii muncii le propun 
pentru înfăptuirea noilor sarcini 
elaborate de partid, constituie o 
vie expresie a atașamentului lor 
ferm față de politica partidului, 
a dragostei lor fierbinți față de 
detașamentul de avangardă al 
poporului nostru in lupta pentru 
construirea vieții noi.

Pentru fiecare om al muncii, 
îndeplinirea prevederilor proiectu
lui Directivelor constituie o cau
ză scumpă, căreia îi consacră în
treaga capacitate și putere de 
muncă. Acesta este izvorul nume
roaselor inițiative și propuneri pe 
care atîția mineri, muncitori, teh
nicieni și ingineri le fac pentru 
ridicarea muncii la nivelul sarci
nilor cuprinse în proiectul de Di
rective, pentru îmbunătățirea or
ganizării procesului de producție 
în vederea obținerii unei produc
tivități înalte, îmbunătățirii cali
tății producției și reducerii pre
țului de cost. In cadrul dezbate
rilor, minerul comunist Nagy An
drei de ia mina Lupeni a cerut 
conducerii exploatării, tehnicieni
lor, să treacă de îndată la studie 
rea posibilităților de extindere . 
armării metalice în tot mai multe 
locuri de muncă, aceasta fiind 
una din posibilitățile de mărire 
a vitezei de avansare a lucrărilor 
miniere, de mărire a productivită
ții muncii și mai ales de reducere 
a prețului de cost. Tovarășul Mă- 
nescu Ștefan, secretarul organiza
ției de bază din sectorul III al 
minei Vulcan propune ca organele 
tehnice ale minelor să studieze 
și să găsească posibilități de in
troducere a armării metalice și în 
abatajele în trepte răsturnate, unde 
pînă acum susținerea se face ex
clusiv în lemn. Zeci de mineri, în
tre care tov. Hemeric Alexandru, 
Hegeduș Dănilă de la mina Ani
noasa și-au fixat ca sarcină să

recupereze lunar 10—20 m.c. ma 
terial lemnos, pe care să-l refolo- 
sească la lucrările miniere. La 
mina Lupeni și la alte exploata 
s-a propus ca pentru stivele de si
guranță în. abatajele de pe stra- 
tele subțiri să se folosească ex
clusiv material lemnos recuperat. 
La minele Lonea, Petrila și la alte 
exploatări s-a propus ca la fieca
re loc de muncă pușcarea cărbu
nelui de către artificieri să se facă 
în funcție de tăria cărbunelui, de 
poziția intercalațiilor de steril, 
spre a se obține cu un consum de 
exploziv redus, cu un randament 
de excavare maxim, o granulație 
corespunzătoare, iar intercalațirle 
de șist să fie pușcate separat pen
tru ca sterilul să poată fi ales din 
cărbune.

Inițiativele și propunerile făcu
te de muncitori, tehnicieni și in-, 
gineri cu prilejul dezbaterii pro-, 
iectului Directivelor au un carac
ter larg, cuprinzător, ele fiind 
axate pe îndeplinirea cu succes 
a importantelor prevederi ale pla
nului de șase ani cu privire la 
dezvoltarea industriei carbonifere. 
Pentru reducerea prețului de cost 
al cărbunelui livrat economiei na
ționale, inginerul Mirică Gheor-- 
ghe de la prseparația Petrila a 
propus să se studieze posibilita
tea folosirii de lianți mai ieftini 
la brichetarea cărbunelui mărunt, 
precum și înlocuirea uleiului me
diu la flotație cu substanțe mai 
puțin costisitoare. S-a propus de 
asemenea ca armăturile metalice 
pentru galerii să fie confecționate 
din laminate de un profil potrivit, 
mult mai ușor de cît liniile de 
cale ferată care se folosesc în 
prezent pentru aceste armături.

Numeroase propuneri se referă 
la o mai bună organizare a mun
cii în abataje, a transportului sub
teran, la sprijinul tehnic acordat 
de maiștri, tehnicieni și ingineri 
brigăzilor de mineri. O serie în
treagă de propuneri subliniază ne
cesitatea ridicării pe o treaptă 
superioară a muncii de calificare 
a minerilor și muncitorilor — con- 
diție esențială pentru realizarea 
unei productivități înalte, pentru 
folosirea tuturor rezervelor de îm
bunătățire a calității cărbunelui, 
de reducere a prețului de cost.

Propunerile oamenilor muncii 
constituie în ansamblul lor o im
portantă contribuție la îmbunătă
țirea muncii la fiecare mină, în 
fiecare întreprindere, un prețios 
tezaur a cărui folosire va asigura 
obținerea de noi și importante 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
economice. Organizațiile de par
tid, conducerile tehnice ale mine-

(Continuare în pag. 3-a)

Circumscripția fruntașă a Vulcanului
Parcul din Kakașvar. ne infor

mează tovarășa Moldovan Eleo
nora, președinta comitetului de 
femei al orașului Vulcan, în anul 
care a trecut a fost îngrijit de 
comisiile de femei din cele două 
circumscripții ale cartierului 
Pentru hărnicia lor, femeile care 
au muncit la îngirjirea parcului 
au fost răsplătite din plin. Par
cul îngrijit a devenit cel mai 
plăcut loc de recreare pentru lo
cuitorii cartierului Kakașvar.

Și în acest an, de cum s-a 
desprimăvărat, femeile din car
tierul Kakașvar mobilizate de 
tovarășele Nemeș Irina, Orșa 
Victoria, Hodan Rozalia, Durac

voluntar la cură- 
și amenajarea 

flori, totalizînd 
muncă voluntară, 
lei s-au economi-
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sculptură din Lupeni și Băr- 
băteni

Cei peste 80 de copii care 
activează în cercurile de artă 
plastică ale clubului minier 
Lupeni au expus 141 de lu
crări din cele mai reușite. Cu 
ocazia deschiderii expoziției 
un număr de 23 elevi, în ma
joritate fii de mineri, au fost 
premiați. Printre aceștia se 
numără Zborovski Nicolae, 
Bogdan Gh, Beciug Elena, Pîs 
Nicolae, Tomșa Maria și alții.

Expoziția este vizitată zilnic 
de zeci de oameni ai muncii,

Cercurile de arta plastica din cadrul 
clubului Lupeni desfășoară o activitate bogată
Zilele trecute s-a deschis 

în holul clubului central din 
Lupeni, în cinstea celui de-al 
ill-lea Congres al partidului, o 
expoziție de desene, picturi și 
sculpturi organizată de cercul

locali-
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de elevii școlilor din 
tate.

Zilele trecute cercul 
plastică a trimis o parte din 
cele mai bune lucrări executa
te în linogravură pentru ex
poziția internațională ce se 
organizează la Sinaia de că
tre U.N.E.S.C.O. Aceste lu
crări oglindesc marile trans
formări care au avut loc în 
anii puterii populare în Valea 
Jiului.

De asemenea, cercul de artă 
plastică a participat cu 40 lu
crări și la expoziția ce a fost 
organizată la Hunedoara. In 
prezent se pregătește o nouă 
expoziție care se va deschide 
în holul clubului la data de 
16 iunie a. c.

Cu această ocazie aici vor a>- 
pare pentru prima dată lu
crări de grafică colorată pre-

de artă

cum și maî multe lucrări e- 
xecutate în ulei, precum și 
creații ale membrilor cercului 
de sculptură.

La concursul de afișe pentru 
amatori organizat de către 
C.C.S. cu prilejul celei de a 
15-a aniversări a F.S.M. parti
cipă cei mai buni amatori dm 
eercul de artă plastică din Lu
peni, printre care sînt tovară
șii Viorel Vasile, Halasz Ti- 
beriu, Costea Simion, Crișan 
Maria, Băianu Constantin, Le- 
onte Clara și alții. Afișele 
create vor fi expediate la Bu
curești în cursul săptămînif 
viitoare. Ele oglindesc lupta 
unită a popoarelor din lumea 
întreagă pentru pace, progres 
social și o viață mai bună.

A. MICA
corespondent
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Ecateriria. Karpati Maria și An
tal Ileana au pornit acțiunea de 
reamenajare a parcului. In mai 
multe rînduri cîte 30—40 de fe
mei au muncit 
țirea parcului 
rondurilor de 
peste 400 ore 
Aproape 1.000
sit prin această acțiune.

Gospodarii orașului Vulcan, 
apreciind rodnica activitate a 
femeilor din cartierul Kakașvar ț 
pentru înfrumusețarea orașului, 
le-a răsplătit cu drapelul de cir
cumscripție fruntașă în acțiunile 
de folos obștesc.

M. LAZUR
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X Ziua de duminică a fost pentru tinerii artiști amatori * 
X și pentru sportivii din Valea Jiului o adevărată zi de între- *
♦ ceri în măestria cîntecului și jocului, în obținerea de cît •
♦ rr.ai bune performanțe sportive pe care tinerii le-au închinat •
♦ celui de-al HI-lea Congres al P.M.R. X
♦ Cele mai bune formații artistice de amatori și-au dat X 
J concursul pe scenele Teatrului de stat din Petroșani, din Pe- ♦
♦ trila, Lupeni și Banița în timp ce pe terenurile de sport ♦
♦ atleții, voleibaliștii și fotbaliștii participau cu același entu- X
♦ ziasm la întreceri, manifestîn du-și și în acest fel dragostea X 
X lor pentru călăuza întregii noastre activități — Partidul ♦
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PE S C E N E...
In iureșul cîntecelor 
și dansurilor tinerești

Cînd cortina grea s-a retras 
ușor în fața unei săli arhipline, 
pe scena Teatrului de stat din 
Petroșani, în deschiderea progra
mului prezentat de cele mai bu
ne formații artistice de amatori 
din raion, în cinstea celui de-al 
111-lea Congres al partidului a 
apărut corul și orchestra sindi
catului lucrătorilor din învăță- 
mînt din Petroșani.

Vocile puternice ale celor pes
te 60 de coriști interpretând cîn- 
tecul „Partidul- — vechi stegar" 
de Anatol Vieru, inundară sala 
acompaniate de orchestră. Ceea 
ce a impresionat în mod deose
bit publicul a fost apariția pe 
scenă, în rîndurile orchestrei, a 
10 elevi instrumentiști de la 
Școala medie mixtă din Petro
șani. Pe lîngă posibilitățile 
mari pe care le au elevii de a-și 
însuși cunoștințele teoretice în 
școlile de cultură generală, sta
tul nostru le-a creat condiții de 
a-și dezvolta și perfecționa ap
titudinile muzicale în Școala 
populară de artă. Toți acești e- 
levi instrumentiști care au a- 
companiat corul profesorilor lor 
sînt și elevi sau absolvenți ai 
Școlii populare de artă din Pe. 
t roș ani.

Orchestra sindicatului lucrăto
rilor din învățămînt a interpre
tat apoi „Marș închinat celui

--------------------------O-------------------------- —

Partidului, la al 111-lea Congres
— Marika ai emoții ?
— Desigur, doar azi debutez 

in programul brigăzii!
— Cred Marika, încearcă însă 

și gîndește-te la rolul pe care-l 
interpretezi, la versurile frumoa
se ce cîntă munca minunată a 
minerilor noștri ale căror reali
zări sînt azi mai frumoase ca ni
ciodată. J maginează-ți că în sală 
sînt și cei despre care vorbești tu.

— Urmează brigada artistică 
de agitație — Aninoasa! anunță 
prezentatorul.

...Printr-un mijloc atrăgător — 
așa cum George Negraru, talen
tatul creator de texte pentru bri
găzi știe să-l găsească de fiecare 
dată — brigada de agitație a ano 
nosenilor își făcu apariția în sce
nă sub privirile pline de zîmbet 
ale spectatorilor.
Mă-ntreb: Azi cînd partidul 

nostru drag 
Ne arată in proiecte viitorul 
Strălucitor ca soarele pe boltă 
Pe care nu-1 întunecă nici norul 
Tu, om al muncii care ai în față 
Un trai ca prospețimea dimineții 
Cum să n-alergi 

cu pași giganți pe drumul 
Ce merge în întâmpinarea vieții ?l 

Și versurile ce cîntă munca har
nicilor mineri aninoseni umplu 
sala cu bogăția faptelor ce le tra
tează, cu entuziasmul cu tare 0- 
cești tineri interpreți se străduiesc 
să le arate celor care acum sînt 
spectatori, dar care, cu siguranță, 
in orele de lucru, in mină, la 
strung, la catedră sau in labora
tor își dau la fel de mult silința 
să-și aducă partea de contribuție 
în marea luptă ce se desfășoară, 
pe șantierele socialismului.

Tu, spectator, ești bucuios de 
realizările pe care brigada artis
tică de agitație a minerilor ani
noseni ți le aduce la cunoștință 
în această seară, cînd pe scenă 
multe formații din raion tșt în

de-al HI-lea Congres al P.M.R." 
de Zuleger Iosif, iar împreună 
cu corul „Cîntecul cărbunelui" 
de același compozitor local sub 
bagheta autorului.

In fața microfonului a apărut 
apoi solista de muzică populară, 
Merciu Elena de la clubul mun
citoresc Petrila. Ascultând vo
cea caldă a solistei, spectatorii 
s-au transpus pentru un moment 
în minunata Moscovă în serile 
ei luminoase pe care le-a zugră
vit cu atâta măestrie în melodia 
sa „Serile Moscovei" Soloviov 
Sedoi.

Dansatorii din Lupeni 
aplaudați la scenă 

deschisă
Cînd prezentatorul programu

lui a anunțat apariția pe scenă 
a formației de dansuri a clubu
lui din Lupeni, un freamăt a 
străbătut rîndurile tuturor spec
tatorilor. Mulți cunoșteau deja 
măestria artistică a acestor dan
satori. valoarea lor fiind apre
ciată în toată regiunea.

Duminică seara însă, dansa
torii din Lupeni s-au întrecut pe 
ei înșiși. La „Suita de pe So
meș", cînd perechea de soliști — 
Iușan loan și Ciorvași Valeria 
— se învîrteau în mijlocul sce
nei, din sală au izbucnit puter
nice aplauze la scenă deschisă. 
Dansatori ca Iușan loan. Flo- 

ment ce se apropie / Dar tu inter
pret al brigăzii, George sau Cos- 
tică, Tinel, Ludea sau Nicolae, 
care îți amintești bine de un pro
gram interpretat în urmă cu un 
an cînd cu părere de rău trebuia 
să vorbești despre proasta calita
te a cărbunelui livrat preparației. 
povară ce apăsa greu umerii mi
nerilor prin sumele mari plătite 
drept penalizări, ești mind'u azi 
și inima îți saltă de bucurie că 
în această seară poți spunet
De la Petrila pe funicular 
Vești multe ne sosesc și, 

numai bune
Din Aninoasa la preparație 

sosesc
Doar cupele

cu cel mai bun cărbune. 
tată ce a adus brigada artistică 

de agitație din Aninoasa la pro
gramul închinat celui de-al III- 
lea Congres al partidului, pro
gram care pentru spectatorii pe- 
troșăneni e un spectacol model 
iar pentru sutele de artiști ama
tori din raion prezenți poate fi 
un adevărat schimb de experiență

Programul artistic al aninose- 
nilor a fost primit cu vii aplauze 
chiar la scenă deschisă căci el nu 
a fost lipsit nici de satira plină 
de savoare pe care George Ne
graru, Tinel Ștefănescu și ceilalți 
creatori de texte știu să o cu
prindă in programul brigăzii.

Bucurie, entuziasm, prospețime, 
îndemn la muncă avîntaiă — ia
tă ce a adus brigada artistică de 
agitație a harnicilor mineri ani
noseni despre care tinerii inter
preți cu inima săltînd de bucurie 
și mindrie spuneau:
Un milion o sută mii

e-angajament ul nostru 
Economii, și l-am realizat

cu mult succes 
11 închinăm cu dragoste acum 
Partidului la al HI-lea lui

Congres. 

rean loan, Cîmpeanu Ana, Mesza- 
ros Sonia, Dabo Florin și alții 
pe cît știu de bine să învîrtească 
hora, pe atît de bine își fac da
toria și la locurile de muncă, în- 
tîmpinînd Congresul partidului 
cu rezultate deosebite.

Pe scenă tinerii au ținut să 
arate că viața fericită pe care 
o trăiesc azi o datoresc partidu
lui drag.

Cu aplauze îndelungate au 
fost răsplătiți și dansatorii din 
Petrila ca și soliștii de muzică 
populară și ușoară care s-a’ 
perindat în fața microfonului. 
La reușita programului au con
tribuit și recitatorii din cadrul 
cenaclului literar „Minerul" din 
Petroșani interpretînd propriile 
lor versuri închinate partidului, 
soliști instrumentiști, cititori ar
tistici etc.

Corurile au fost 
„la înălțime"

Intre corurile cluburilor mun
citorești din Lonea și Vulcan e- 
xistă de mult timp o întrecere 
susținută pentru ocuparea locu
lui I pe raion. Și la spectacolul 
de duminică seara. între aceste 
două coruri întrecerea a fost 
deosebit de animată. Publicul 
spectator — ca cel mai bun cri
tic — a apreciat în egală măsu
ră cele două formații corale cu 
vechi tradiții în Valea Jiului.

Melodiile „Măreț pămînt al 
patriei iubite" de Ion Chirescu.i 
„Urîtul mă duce-n lume" de N. 
Ursu și „Cîntec de înfrățire" de 
V. Popovici interpretate de co
rul din Lonea au arătat că a- 
ceastă formație și-a îmbunătățit 
mult atît repertoriul cît și inter
pretarea.

Se părea că de data aceasta 
„întrecerea" va fi cîștigată de 
coriștii din Lonea. Dar în înche
ierea programului de duminică 
seara corul din Vulcan s-a do
vedit a fi „la înălțime" culegînd 
în aceeași măsură aplauzele spec
tatorilor. îndeosebi ultima melo
die interpretată de corul din 
Vulcan „Partidul — părinte al < 
bucuriei" a stârnit în sală a- 
pîauze puternice, răsplată a mun
cii susținute a coriștilor din 
Vulcan.

In încheierea acestor rînduri 
trebuie să amintim entuziasmul 
cu care fiecare artist amator și-a 
făcut datoria, străduința de a se 
prezenta cît mai bine fiind o tră
sătură generală a programului 
de duminică seara de cîntece și 
dansuri închinat celui de-al III- 
lea Congres al partidului.

♦♦ ♦* — -. - —------
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La Școala populară de artă din Petroșani — realizare 
a regimului democrat-popular — se pregătesc zeci de tinere 
talente perfecționîndu-și măestria artistică. Fiii oamenilor 
muncii au aici posibilitatea să-și însușească arta muzicală, 
să-și dezvolte aptitudinile, să devină activiști culturali bine 
pregătiți. Printre ei se numără și elevele Panek Elisabeta și 
Cîrpu Mariana care, ocupînd locul I la faza pe raion a con
cursului cultural artistic de amatori, vor reprezenta raionul 
nostru la faza pe regiune.

IN CLIȘEU: Elevele Panek Elisabeta și Cîrpu Mariana 
în timpul unei repetiții.

Intre realizările de seamă în domeniul cultural înfăptuite 
în Valea Jiului în perioada dintre cel de-al 11-lea și al 
lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. se înscrie 
construirea unor importante edificii culturale.

Oamenii muncii din Lonea, Bărbăteni și Petroșani 
posibilitatea să vizioneze filme în cinematografe noi. La 
nea se va da în curînd în folosință noua sală de spectacole 
cu 514 locuri, iar locuitorii comunei Bănița își petrec tim
pul liber la căminul cultural, construit cu doi ani în urmă. 
In planul de 6 ani, conform proiectului de Directive ale 
celui de-al IH-lea Congres al P.M.R. și în Valea Jiului se 
■nor ridica noi edificii culturale, ca o dovadă grăitoare a 
grijii partidului pentru ridicarea necontenită a nivelului cul
tural al oamenilor muncii.

IN CLIȘEU: Cinematograful „7 Noiembrie" din Petro
șani, construit cu trei ani în urmă.
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...Și pe terenurile de sport
LONEA

FOTBAL
De aproape două săptămîni, la 

Lonea se desfășoară întrecerile 
sportive organizate de consiliul 
Asociației sportive Pa ringul Lo
nea în cinstea celui de-al 111-lea 
Congres al partidului, la discipli
ne ca volei, șah, ciclism, tir, po
pice, fotbal etc. In ;nf”n’rea d<- fot
bal de duminică dintre echipa 
sectorului mecanic al exploatării 
miniere și formația inginerilor, 
au cîștigat primii, urmîhd să în
tâlnească în această săptămînă e- 
chipa sectorului VIII transport. 
Cîștigătoarea acestei întâlniri va 
juca cu cîștigătoarea întîlnirii din
tre preparație și mina Petrila in
tr-un meci — finală — în ziua de 
19 iunie a.c.

T I R
Duminică dimineață, pe poligo

nul de tir din Petroșani, tinerii 
trăgători din cadrul asociației Pa- 
rîngul au participat la un concurs 
de tir pentru prima dată. Ei con
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curau alături de trăgătorii de la 
Minerul Petrila și Utilajul Pe
troșani destul de experimentați în 
această disciplină sportivă. Cu toi 
timpul nefavorabil, întrecerea a 
fost viu disputată, locul I fiind o- 
cupat de trăgătorii din Lonea.

LUPENI

întrecerea aflefilor
La întrecerile de atletism des

fășurate pe stadionul din Lupen' 
organizate de centrul de antren 
ment al asociației Minerul, . 1 
cinstea Congresului partidului, 
au participat 35 de tineri.

Rezultatele obținute, deși nu 
depășesc pe cele obișnuite arată 
totuși, avînd în vedere timpul ne
favorabil, că atleții din Lupeni au 
depus toate eforturile pentru ca 
întrecerea organizată în cinstea 
Congresului să se ridice la un ni
vel tehnic cît mai înalt. Iată câști
gătorii pe probe: 60 m. plat (12— 
14 ani fete) — Oprea Constanța; 
aceeași probă (10—12 ani) Vegher 
Irina; 80 m. (12—14 ani băieți) 
Budai Dumitru; 100 m. (14—16 
ani fete) Ceoklovici Maria; lun
gime seniori — Lupaș Gheorghe ; 
lungime juniori Costea loan ; 400 
m. seniori Ambruș Petru.

POPICE
Popicarii din cadrul asociației 

Minerul Lupeni au organizat du
minică o întâlnire amicală cu for
mația Viscoza din localitate. în
tâlnirea, disputată în cinstea celui 
de-al HI-lea Congres al partidu
lui a fost cîștigată de formația 
Minerul la o diferență de 98 p.d.

PAROȘEN1

Tehnicienii au cîștigat 
întrecerea de volei

In cinstea Congresului partidu
lui, Asociația sportivă Energia 
Paroșeni a organizat un campio
nat de volei, sistem turneu, la 
care au participat 6 echipe, for
mate din muncitorii și tehnicienii 
din secțiile termocentralei. In ur
ma disputării întâlnirilor, pe locul 
I s-a situat sectorul tehnic-admi- 
nistrativ, urmat de secția electri
că și turbine.

învingători și la fotbal
O selecționată de fotbal a tutu

ror secțiilor termocentralei Paro- 
șeni a întâlnit duminică echipa 
Uzinei electrice Vulcan. Jucînd cu 
mai mult suflet echipa din Paro-
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Atenție sporită convorbirilor 
recapitulative I

Convorbirile recapitulative or
ganizate cu ocazia închiderii a- 
nuiui în învățămîntul de partid 
constituie un eveniment impor
tant în activitatea cercurilor și 
cursurilor din raionul nostru. 
Ele sînt un important prilej de 
discutare aprofundată a mate
rialului predat în timpul anului, 
prilej de adîncire și îmbogățire 
a cunoștințelor politico-ideologi- 
ce ale cursanților. Aceste con
vorbiri, purtate în lumina preve
derilor proiectului de Directive 
ale Congresului al lll iea al 
P.M.R., vor înarma și mai pu
ternic pe cursanți cu cunoaște
rea importantelor sarcini ce le 
stau în față în opera de con
struire a socialismului.

Un rol important în desfășu
rarea în bune condițiuni a con
vorbirilor recapitulative revine 
birourilor organizațiilor de bază, 
care trebuie să asigure mobili
zarea cursarjțitor, în zilele fixa
te, să ia măsuri pentru ca aces
te convorbiri să se desfășoare la 
nivelul cerințelor.

Biroul organizației de bază de 
la sectorul VIII al minei Lu
peni privește cu simț de răspun
dere această importantă sarci
nă, lucru ce se reflectă în pri
mul rînd prin participarea marii 
majorități a cursanților la con- 
• »rblrile recapitulative. In ziua 

9 iunie, cînd a fost progra
mată prima convorbire a cercu
lui de Istorie a P.M.R. condus 
de propagandistul Vîlceanu Con
stantin, am fost prezenți aproape 
toți cei înscriși, lipsind nemoti
vat numai un singur cursant.

Convorbirea s-a caracterizat 
printr-o participare activă a ce
lor prezenți. Mai mulți cursanți 
au luat cuvîntul chiar de mai 
multe ori. Astfel tov. la nea Sa
va, Tomșa Ernest, Mercioiu Pe
tru s-au dovedit a fi bine pregă
tiți. Ei au vorbit în mod docu
mentat despre crearea P.C.R. 
despre rolul conducător al parti
dului în opera de construire 
socialismului în țara noastră.

In cercul 
Statutului 
preparați» 
propagandistul Moldovan Nistor, 
i oritatea cursanților au luat 
c..,, asemenea cuvîntul dovedind 
că'sînt bine pregătiți. Acest lu
cru s-a datorat șî propagandis

de studiere 
P. M. R. de 
Lupeni condus

a

a 
la 
de

Inițiativa creatoare 
a maselor — 

o importantă contribuție 
Ia înfăptuirea sarcinilor 

economice 
(Urmare din pag. I-a)

len
de

și întreprinderilor au obligația 
a acorda importanța cuvenită 

acestor propuneri, de a le anali
za cu toată răspunderea și de a 
trece la înfăptuirea lor. Important 
pentru stimularea inițiativei crea 
toare a maselor este ca propune
rile să fie larg popularizate în 
cadrul minelor și întreprinderilor 
respective, să se arate ce rezulta
te se pot obține prin aplicarea lor, 
să fie înfățișate operativ și suges
tiv roadele aplicării lor. Este de 
asemenea necesar ca minerii, mun
citorii, tehnicienii să fie stimulați 
în continuare să studieze posibi
litățile concrete la locurile de 
muncă pentru creșterea producti
vității muncii, reducerea prețului 
de cost și pentru îmbunătățirea 
calității, spre a veni cu 
puneri, cu noi inițiative.

Să asigurăm toate 
pentru ca inițiativele și
rile oamenilor muncii să ducă la 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a muncii în mine «i întreprinderi I 
Să desfășurăm o largă muncă po
litică pentru stimularea inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii — 
expresie a voinței și hotărîrii ma
selor de a înfăotui cu cinste sar
cinile economice elaborate de

tului care a știut să-i antreneze 
la discuții. S-au dovedit a fi bine 
pregătiți tov. Popovtci Bujor, 
Spiridon loan, Oprea 
alții.

Rezultatele bune la 
vorbire în cercurile 
mai sus se datoresc 
rînd preocupării 
rouriior acestor 
bază precum și a propagandiș
tilor care s-au ocupat intens de 
pregătirea cursanților. O bună 
parte din cursanții acestor cer
curi au participat Ia consulta
țiile colective organizate de Bi
roul Comitetului raional de partid 
iar problemele pentru examen 
au fost comunicate cursanților 
la timp.

Mai există însă și birouri de 
organizații de bază care nu a- 
cordă atenția cuvenită închiderii 
în bune condițiuni a anului în- 
vățămîntului de partid, nu asigu
ră participarea cursanților 
convorbirile recapitulative, 
care cauză unele convorbiri 
trebuit să fie arrtînate.

Asemenea cazuri s-au întîm- 
plat cu ocazia primei convorbiri 
în cercurile de studiere a Statu
tului P.M.R. conduse de propa
gandiștii Stoicot Victor și Coli- 
baba Eugen de la mina Lupeni. 
Din aceste cercuri fac parte 
cursanți de la sectoarele I A, I 
B și III ale minei. Datorită lip
sei de preocupare a birourilor 
acestor organizații de bază, în 
ziua de 9 iunie a. c. convorbirile 
recapitulative nu s-au putut ține 
din cauza neprezentărli majori
tății cursanților. La cercul de 
Statut al P.M.R. al cărui propa
gandist este tov. Stoicoi Victor, 
din cei 26 cursanți nu s-au pre
zentat decît 6. O situație asemă
nătoare a fost și la alte cîteva 
cercuri

Se pune întrebarea: care este 
cauza nereușitei acestor convor
biri ? Fără îndoială, principala 
vină o au birourile organizații
lor de bază respective care au 
muncit defectuos în această pro
blemă, lucru ce s-a manifestat și 
in cursul anului, frecvența la a- 
ceste cercuri fiind slabă. Vino- 
vați sînt șl acei cursanți care au 
fipsit în mod nejustificat de la 
ședințele programate.

Comitetul de partid 
Lupeni a întocmit un 
creț de desfășurare 
mîntului de partid, fixînd și res
ponsabilii pentru fiecare cerc ne 
învățămînt. Este necesar atît din 
partea comitetului cit și din 
partea celor care au sarcina de 
a răspunde de Cite un cerc să 
acorde un ajutor mai substanțial 
și un control mai perseverent, 
iar acei care nu înțeleg să-șî fa
că datoria, să fie trași la răs
pundere. Trebuie luate toate 
măsurile pentru a se asigura 
desfășurarea cu succes a convor
birilor recapitulative de încheie
re a anului școlar în învățămîn- 
tul de partid.

lacob și

prima con- 
enumerate 

în primu! 
membrilor bi- 
organizații de

la 
din 
au

a! minei 
pian con>- 
a învăță-

N. POPON

noi pro-

condițiile 
propune

ÎN SECTORUL FRUNTAȘ 
AL ANINOASEI

— Nu e 
fruntaș !

Reflecția 
loan, șeful 
Aninoasa, în timp ce 
pe galeriile orizontului I mediu, 
venea ca un răspuns la întreba
rea cum se menține fruntaș sec
torului I.

— La noi sînt oameni minu
nați, care nu se sperie de mun- 

el. Fiecare co-

ușor să te menții

inginerului Tarcea 
sectorului 1 al minei 

mergeam

• PUBLICITATE

j Tovarăși mineri! î
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se poate răpi. Din acest lemn el 
fac bandaje pentru nevoile în
tregului sector; încă de la înce
putul anirlui și pînă în prezent 
la sectorul 1 nu s-a folosit deloc 
lemn nou ci numai lemn vechi 
pentru bandaje. Pentru ușurarea 
muncii, echipa este înzestrată cu 
un fierăstrău mecanic (de tipul 
celor folosite la tăierea păduri
lor) însă acesta este acționat cu 
aer comprimat: cuplezi furtunul 

la conductă și 
poți lucra cu el. 

Si în adîncul 
abatajelor secto- 
__ i se duce 
o luptă îndîrjită 

pentru îndeplinirea și depășirea 
obiectivelor de plan, pentru men
ținerea locului de fruntaș în în
trecere. La abatajul 10, brigada 
lui Sas Teodor lucrează cu o 
mașină de încărcat cărbune în 
abataj. Multe griji a dat comu
niștilor Olaru Victor, Man Nf- 
colae, Orjan Gheorghe, uteinlș- 
tilor Ciucea Ambrozie, Bîrdea 
Victor, Vătășescu Simion această 
mașină, pînă au reușit să iasă 
la liman cu ea. Pentru a putea 
băga mașina în abataj ei au tre
buit să facă un preabataj mare, 
larg. Apoi, nu se putea învîrtî 
de loc cu namila de metal prin
tre stîlpi. Asta a cerut să schim
be tot sistemul de armare, tre- 
cîndu-se la armarea în poligon. 
In acest fel, au scos deja cu 
mașina 6 camere. Pentru viitor, 
vor deschide două aripi ale abata
jului, pușcînd alternativ, pentru 
ca mașina să poată da un ran
dament și mal mare.

Minerii din abatajul lui Ro
man Petru, au hotărît să lățeas
că fiecare cameră de lucru, pen
tru a scoate astfel mai mult 
cărbune. In schimb, minerii din 
brigada lui1 Opreanu foan, au 
mărit înălțimea abatajului la 4 
metri, sporind prin aceasta can
titatea de cărbune extrasă. Și, 
fiecare brigadă și-a găsit rezer
vele cu ajutorul cărora sporește 
extracția de cărbune.

...7700 tone cărbune peste plan 
a dat pînă acum colectivul sec
torului I Aninoasa. Minerii șî 
tehnicienii acestui sector sînt 
hotărîți ca pînă Ia 23 August să 
realizeze integral angajamentul 
luat pe întreg anul curent, de a 
da peste plan 9000 tone cărbune.

ȘT. MIHAT

că — a continuat 
lectiv de brigadă 
din abataje, fie
care echipă de 
muncitori de la 
întrețineri își a- 
duce contribuția, 
se străduiește pentru ca sectorul, 
prin succesele sale s-o ia înain
tea celorlalte, să fie fruntaș. Dar 
și ceilalți, din alte sectoare, râ
mași „pe jos", se îndîrjesc: 
Cum ? Noi nu putem ? $i așa 
se începe o luptă acerbă, fiecare 
colectiv de sector, luptînd pentru 
a obține titlul rîvnit de fruntaș 
în întrecerea socialistă. Flecare 
caută să folosească toate forțele 
și posibilitățile pentru ca să 
poată obține noi și noi succese. 
Și, această întrecere se duce în 
cele mai variate domenii: tone 
peste plan, calitatea cărbunelui 
începînd de la granulație pînă 
la umiditate, economisirea ma
terialului lemnos prin folosirea 
a diferiți înlocuitori, metode noi 
de exploatare 
să vezi...

Intr-adevăr, 
Aninoasa, arn 
„secrete" ale 
și tehnicieni de aici în întrece
rea socialistă pentru mat mult 
cărbune, ieftin și bun. Ele se 
vădesc încă de pe galerii. Astfel, 
în galeriile sectorului se aplică 
pe larg diferite metode moderne 
de armare cu înlocuitori ai lem
nului. Printre acestea sînt ar
marea în poligon cu armături 
prefabricate din beton armat, a- 
poi armături de fier de mai mul
te tipuri, între care și armături 
articulate. Toate acestea aduc 
importante economii de lemn. 

Pe galerii poți întîlni și echi
pa formată din Donosu Petrache 
și Kertes Ludovic care confec
ționează de zor bandaje. Acești 
doi muncitori, umblă zi de zi în 
abatajele pregătite pentru pră
bușire și răpesc tot lemnul care

---------------------- O------ - ------- ;-------

Din inițiativa organizațiilor de bază 
din cartierele orașului

și cite altele. Poți

vizitînd sectorul I 
surprins cîteva 

harnicilor mineri

îndrumate de comitetul orășe
nesc de partid, organizațiile de 
bază de cartier din Lupeni pun 
în centrul activității lor Inițierea 
de acțiuni menite să ducă la o mai 
bună gospodărire și înfrumuseța
re. a orașului. Recent, organiza
ția de bază cartier II a inițiat 
două acțiuni: una pentru curăți- 
ra unui canal de colectare a ape. 
lor în colonia Lopștein, iar alta 
pentru amenajarea unui parc între, 
noile blocuri construite în Centralul

■ ♦

Participați cu toții | 
la instruirile periodi- ♦ 
ce ce se fac în legă- * 
tura cu respectarea ț 
normelor de tehnica f 
securității. ț

« w vc sc iac in icgti-
i tură cu respectarea $

ruîuî : ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI
LUPENI
Organizează îni ziua de 20 

iunie a. c., la sediul între-
• prinderii, concursul pentru 
t scăparea următoarelor pos-
1 turi de maiștri :
- Maiștri sondori principali

; - Maiștri sondori
; - Maiștri mecanici de foraj
- Maistru miner (pentru 
localitatea Viezuroiu — Ro-

; vinari)
J La concurs se pot prezen-
I ta persoane care:
; — Posedă diploma legală
i de maistru sau școli echiva- 
' late cu aceasta de Ministe- 
i rul Invățămîntului și Cultu- 
; rii ori,
i — Acte din care să 
' te că la 1 iulie 1956,
' vut 12 ani vechime în func-
! ție de maistru.
[ Doritorii vor depune cere- 
, re la secretariatul întreprin- 
' derii.
i Informații suplimentare, la 
; Serviciul organizarea mun-
: cii al I. E. Lupeni.

rezul- 
aiu a-

nou. Mobilizați de membrii orga
nizației de bază, zeci de cetățeni 
din cartier participă zilnic la 
muncă voluntară.

Asemenea acțiuni a inițiat și 
organizația de bază cartier I. 
Gospodinele și pensionarii mem
bri de partid ai acestei organiza
ții de bază au hotărît să amenaje
ze ca loc de odihnă și recreare 
spațiul dintre noile blocuri din 
cartierul Braia.

In anul 1949, în momentul e- 
liberării țării, în întreaga Chină 
nu existau decît cîteva zeci de 
lucrătcri în domeniul fizicii nu
cleare, iar în ce privește utilajul 
nu exista nici măcar un mic ac
celerator de particule încărcate.

După instaurarea puterii popu
lare. cu ajutorul dezinteresat al 
Uniunii Sovietice fizica nucleară 
a început 
repezi în 
provincii, 
nome au 
științifice 
giei nucleare iar numărul spe
cialiștilor a crescut tot mai mult.

In iunie 1958, în China a fost 
pus în funcțiune cel mai mare 
reactor cu apă grea din Asia, cu 
o capacitate de 7 000-10.000 kW. 
și un ciclotron. Au fost proiec
tate și fabricate în China gene
ratoare electrostatice și în cas
cadă. In diferite regiuni ale ță
rii se proiectează și se produc

să se dezvolte cu pași 
China. In diferitele 

orașe și regiuni auto- 
luat ființă instituții 

pentru cercetarea ener-

ajutorul cărora se efectuează 
cercetări în domeniul fizicii neu- 
tronice, chimiei radioactive și 
radiobiologiei. Reactorul din Chi
na produce astăzi peste 30 de 
tipuri de izotopi.

Oamenii de știință chinezi 
și-au însușit tehnica cea mai 
înaintată de detecție și măsura
re și produc dispozitivele și uti
lajul respectiv. Emulsia nuclea
ră și contoarele de gaz de pro
ducție chineză nu sînt cu nimic 
mai prejos, sub aspect calitativ, 
decît produsele la nivel mondial. 
S-au fabricat cu succes 
plicatoare fotoelectronice, 
zoare de impulsuri cu 100 
nale și alte dispozitive.

In sudul țării, la o altitudine 
de 3.185 m. a fost construit un 
laborator de raze cosmice pentru 
cercetarea particulelor de mare 
energie. Se folosește camera 
Wilson pentru cercetarea mezo- 
nilor grei si a hiDeronilor si au

intensității razelor

largă a izotopilor în 
domenii ale irrdus-

multi- 
anali- 
de ca

Folosirea energiei nucleare în scopuri 
pașnice în R. P. Chineză

observarea 
cosmice.

Folosirea 
numeroase
triei, agriculturii, medicinii, ști
inței. și tehnicii dă roade. Caro
tajul radioactiv este aplicat în 
explorarea zăcămintelor de pe
trol, cărbune și altele. Se aplică 
larg în industrie defectoscopia- 
gama, s-a început folosirea izo
topilor în industria metalurgică, 
chimică, a cimentului și altele. 
In agricultură s-a întreprins stu
dierea influenței iradiațiilor a- 
supra păstrării produselor agri
cole. In domeniul medicinei io
dul și fosforul se aplică la sta
bilirea diagnosticului, cobaltul 
și fosforul în lupta împotriva 
cancerului, iodul în tratarea hi- 
pertiroidiei. S-au obținut de a- 
semenea rezultate importante în 
cercetările farmacologice asupra 
scăderii toxicității preparatelor 
de stibiu folnsate îmnntriva sic-

;l

O.C.L. Produse 
Industriale 
PETROȘANI 

anunță cumpărătorii că s-a 
deschis în localul fost 

Parîngul“ din Petroșani 
mare

TÎRâ PE ȚESĂTOKIj 
reHTKO

unde se pune în vînzare 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

expoziții va fi organizat un 
raion de covoare, unde se 
va pune în vînzare un va
riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

<>
un

și raionul 
rugate a tri- 

delegați cu 
pentru a ri-

ANUNȚ
Instituțiile și întreprinde 

rile din orașul 
Petroșanii, sînt 
raite din timp 
adresă oficială
dica de la agenția teatrală 
biletele de care au nevoie 
pentru salariați și familiile 
lor la spectacolul „O 
RA LA VARȘOVIA" 
tiștilor de circ din 
Polonă.

Programul poate fi 
nat zilnic de la ora 
iar sîmbăta și duminica în 
matineu de la ora 16,30 — 
numai pînă 
inclusiv.

Pe baza 
a biletelor 
gați se asigură și transpor
tul de la spectacol în locali
tățile din raion cu autobu- 
calo. I f* O

SEA-
ar-

P
ai 
R.

vizio-
20,30,

la 20 iunie 1960

programărilor și 
ridicate de dele-



In ciustea prieteniei 
franco-sovietice

„DIE ARBEIT"

PARIS 13 (Agerpres). TASS 
anunță:

La 11 și 12 iunie în marele 
parc din suburbia pariziană 
Pantin a avut loc o reuniune în 
cinstea prieteniei franco-sovietî- 
ce, organizată 
„Franța-U.R.S.S.“. Au participat 
mii de parizieni și locuitori aî 
multor suburbii pariziene.

La această sărbătoare au luat 
parte și marinarii flotei comer
ciale sovietice din echipajul na
vei „Maria Ulanova" care se 
află acum în portul francez 
Havre. Pe estrada centrală a 
parcului a avut loc un mare spec
tacol la care și-au dat concursul 
cunoscuți artiști francezi, pre
cum și artiști sovietici.

Sărbătoarea care s-a transfor
mat într-o puternică demonstra
ție a prieteniei 
s-a încheiat cu 
tineretului care 
noaptea tîrziu.

de asociația

franco-sovietice, 
un mare bal al 
a durat pînă

Declarația 
guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria

PARIS 13 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

France Presse, guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria a pu
blicat o declarație în care se a- 
rată că la ședințele din 8 și 11 
iunie ale guvernului au fost au
diate și aprobate rapoartele mai 
multor delegații guvernamentale 
care au vizitat în ultima vreme 
Arabia Saudită, Iranul, Marocul, 
Republica Populară Chineză, Re
publica Democrată Vietnam șt 
Republica Populară Democrată 
Coreeană..

In declarație se subliniază că 
poziția guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, care cere ga
rantarea principiului autodeter
minării poporului' algerian, este 
sprijinită de multe state africa
ne. „Adevărata independență a 
poporului algerian, se spune în 
declarație, este o condiție obli
gatorie a unității și colaborării 
statelor africane".

Despre apropiata vizita 
a lui N. S. Hrușciov în Austria

VIENA 13 (Agerpres).
Numărul din iunie al revistei 

sindicale austriece „Die Arbeit" 
publică un articol al redactorului 
șef al acestei reviste — L. Hor- 
nic, consacrat apropiatei vizite 
a lui N. S. Hrușciov în Austria.

„La sfîrșitul lunii iunie, se 
spune în articol, primul ministru 
al Uniunii Sovietice va sosi în 
Austria. In articol se subliniază 
însemnătatea acestei vizite 
rece aceasta va fi1 prima 
torie a șefului guvernului 
tic într-o țară capitalistă
eșuarea conferinței la nivel înalt. 
In cursul' vizitei făcute în Uniu-

deoa- 
călă- 

sovie- 
după

nea Sovietică în cadrul unei de
legații parlamentare, L. Figl, 
președintele Consiliului Național, 
a declarat la Moscova că aus- 
triacii prețuiesc prietenia cu U- 
niunea Sovietică și sînt bucuroși 
că vor avea prilejul să-l salute 
pe N. S. Hrușciov în Austria. 
Oamenii muncii djn Austria văd 
în N. S. Hrușciov nu numai con
ducătorul unei mari puteri socia
liste, ci și un muncitor care în 
cursul vizitelor sale în alte state 
a atribuit o mare importanță 
stabilirii de contacte directe cu 
muncitorii. Numeroase întreprin
deri l-au invitat pe N. S. Hruș
ciov să le viziteze".

■O-----------------

Luigi Longo cpitică politica 
guvernului

ROMA 13 (Agerpres).
Ziarul „Unita" publică un ar

ticol semnat de Luigi Longo, se
cretar general adjunct al C.C. 
al! Partidului Comunist Italian, 
care critică politica internă și 
externă reacționară a guvernului 
Tambroni.

Actualul 
este rodul 
care dau 
partidului 
de ierarhia clericală 
forțele conservatoare și reacțiq- 
nare din țară. Guvernul Tam|- 
broni, subliniază autorul, cont 
stituie o întruchipare a crizeț 
care zguduie țara și a incapacit 
tații democraților creștini de a 
rezolva această criză.

Pînă și 
și extrem 
Coreei de 
nieî, scrie 
nează pe 
ceste învățăminte dovedesc cît de 
primejdios este să sperî că se 
va putea pînă la infinit strînge 
șurubul crezînd că cu ajutorul 
măsurilor și tertipurilor reacțio-

guvern, arată Longo, 
supunerii 
dovadă 

democrat

oarbe de 
conducătorii 
creștin față 
și față de

învățămintele evidente I 
de semnificative ale I 
sud, Turciei și Japo-( 
Longo, nu-î impresîo-1 
guvernanții noștri. A-

---------- =♦♦♦•=■-"........ ............

Alegeri parlamentare în Liban
BEIRUT 13 (Agerpres)".
După cum anunță agenția 

Reuter, în Liban au început la 
12 iunie alegerile parlamentare 
care vor avea loc în patru etape, 
încheindu-se la 3 iulie. Camera 
deputaților va avea 99 de locuri 
în loc de 66 ca pînă acum. Pen
tru prima dată în istoria Liba
nului, alegerile vor fi secrete.

Autoritățile guvernamentale au

luat măsuri severe cu prilejul a- 
legerilor mobilizînd îndeosebi în 
regiunea Muntele Liban aproape 
6000 de soldați și polițiști. In a- 
ceastă regiune candidează fostul 
președinte Samun, cunoscut pen
tru orientarea sa proamericană. 
Permisele de portarmă au fost 
suspendate, iar deplasările străi
nilor, inclusiv ale coresponden
ților de presă au fost restrînse.

Tambponî
nare vor putea fi înăbușite nă
zuințele și revendicările maselor 
populare.

Luptăm 
unui nou 
pentru ca 
lea unei reînnoiri consecvente și 
hotărîtoare, pentru a 
la îmbunătățirea 
trai ale maselor 
și a situa 
țelor lumii.

pentru constituirea 
guvern, scrie Longo, 
țara noastră să ia ca-

Italia

contribui 
condițiilor de 
largi populare 
în rîndul for-

A intrat în vigoare

BERLIN 13 (Agerpres).
La 12 iunie a avut loc la Ber

lin sub lozinca „Planul popular 
cu privire la problema germană 
este o cauză a tuturor germa
nilor", Sesiunea Consiliului Na
țional al Frontului Național al 
Germaniei Democrate.

La sesiune au participat nu
meroși reprezentanți ai tuturor 
păturilor populației din Germa
nia, precum și peste 200 de lo
cuitori din 
și Berlinul

Prof. E. 
Prezidiului 1 
al Frontului Național al Germa
niei Democrate, a caracterizai 
militarismul vest-german ca fi
ind cel mai înrăit dușman al pă
cii și a subliniat în legătură cu 
aceasta importanța foarte mare 
pe care o capătă în prezent pla
nul popular cu privire la pro
blema germană 
pace și pentru 
germani.

Albert Berg, 
narea orășenească a deputaților 
din Hamburg, a subliniat în cu- 
vîntarea sa necesitatea de a cău
ta căile spre realizarea unei în
țelegeri în 
păcii.

A. Berg 
Partidului 
Germania la acțiuni comune îm
potriva înarmării atomice și a

Germania occidentală 
occidental.
Corens, președintele 
Consiliului Național

în lupta pentru 
înțelegere între

deputat în Adu-

scopul consolidării

a chemat pe membrii 
Social Democrat din

♦♦♦«

Noua constituție provizorie a Turciei
ANKARA 13 (Agerpres) — 

TASS anunță:
La 12 iunie s-a anunțat la An

kara intrarea în vigoare a noii 
Constituții provizorii a Repub1: 
cii Turcia. Vechea Constituție se 
anulează. In conformitate cu noua 
Constituție va exercita puterea în 
țară pînă la alegerile parlamen
tare Comitetul unității naționale. 
După cum se arată în Constitu
ția provizorie, la baza noului sis
tem de guvernare stau principiile 
lui Atatiirk.

Puterea legislativă este exerci
tată de comitet. El este împuter
nicit să emită legi provizorii. Pu
terea executivă este exercitată de 
guvernul provizoriu format de 
președintele comitetului. Puterea 
judiciară este exercitată de tribu
nalele independente. Președinte
le comitetului este totodată și 
șeful statului și al guvernului, 
precum și comandant suprem al 
tuturor forțelor armate. Șeful sta
tului are dreptul să examineze în 
decurs de 7 zile legile emise de 
comitet. Legile intră în vigoare 
cu aprobarea lui.

In perioada provizoratului, gu
vernul este ales din rîndurile

membrilor comitetului și al unor 
cetățeni fără de partid. Comite
tul este împuternicit să contro
leze guvernul și să demită mi
niștri. In perioada provizoratului 
nu pot fi prezentate propuneri de 
modificare a Constituției.

Comitetul creează o comisie su
premă de anchetă și un tribunal 
suprem pentru organizarea anche
tării și a procesului fostului pre
ședinte, fostului prim ministru și 
a membrilor fostului guvern, pre
cum și a altor persoane de răs
pundere

în viitorul cel mai apropiat vor 
avea loc „alegeri libere și egale". 
Comitetul va preda puterea Med- 
jlisului nou ales. După aceasta 
comitetul se va putea autodizolva. 
La Ankara a fost anunțată de ase
menea componența Comitetului 
unității naționale. Acest comitet 
numără 38 de membri în frunte 
cu generalul Giirsel. Reședința co
mitetului este Ankara.

politicii războiului atomic duse 
de Adenauer, pentru un tratat 
de pace, pentru crearea unui co
mitet pe întreaga Germanie pe 
bază de paritate.

A. Berg s-a pronunțat în spri
jinul noilor propuneri de dezar
mare prezentate de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La sesiune au luat cuvîntul 
muncitori și țărani, funcționari, 
oameni de știință, reprezentanți 
ai vieții publice, ai diferitelor 
pături ale populației R. D. Ger
mane, social democrați și mem
bri de sindicat din Germania 
occidentală, participant la miș
carea partizanilor păcii.

Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a rostit o 
amplă cuvîntare.

După cum a arătat W. Ulbricht, 
Uniunea Sovietică a răspuns la 
zădărnicirea conferinței de la 
Paris de către Statele Unite prin 
propuneri cu privire la dezarma
re care au fost prezentate de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Adoptarea acestui plan de dezar
mare ar crea premise favorab 
rezolvării problemei germane, a 
subliniat W. Ulbricht. Totuși, în 
loc de aceasta, cancelarul vest- 
german Adenauer a declarat că 
în urma zădărnicirii tratativelor 
de la Paris s-a creat o situație 
favorabilă în vederea luptei Ger
maniei occidentale pentru poziții 
dominante în Europa occidentală. 
Implicit, Adenauer renunță 
de-a întregul 
Germaniei.

W. Ulbricht 
nu a re că nici 
tale nu doresc 
maniei. După 
un fapt caracteristic pentru ac
tuala situație este că politica lui 
Adenauer a intrat în impas. Vre
murile politicii „de pe poziții de 
forță" au trecut și astăzi pot fi 
duse tratative numai pe baza 
deplinei egalități în drepturi.

Dorim, a subliniat W Ulbr 
ca rămășițele celui de-al doilea 
război mondial să fie lichidate 
în Germania occidentală și în 
Berlinul occidental. Guvernul 
R. D. Germane promovează o 
politică de reunificare a Germa
niei într-un stat democrat, iubi
tor de pace, el se pronunță pen
tru dezarmarea generală și to
tală.

W. Ulbricht a spus în încheie
re că sarcina constă astăzi ca 
prin eforturi comune să se asi
gure pacea, să se înlăture pri
mejdia care amenință poporul 
german.

pe
la reunificarea

a spus în conti- 
puterile occiden- 
reunificarea Ger- 

cum a arătat el,

„Numeroase țări occidentale se tem în prezent 
mai mult de politica americană decît de politica rușilor”

(sAMBERRA 13 (Agerpres)' —* 
TASS anunță :

încercările politicienilor din 
occident și ale propagandei ame
ricane de a arunca întreaga răs
pundere pentru eșecul conferinței 
de la Paris asupra Uniunii So
vietice sînt falimentare, declară 
ziaristul australian Mcmahon Bull 
în paginile revistei „Nation" care 
apare la Sydney. Poziția conducă
torului guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, la această conferință, 
remarcă autorul, este pe deplin ex
plicabilă. N. S. Hrușciov a dorit 
succesul conferinței la nivel înalt 
întrucît aceasta ar fi însemnat 
„micșorarea riscului izbucnirii u- 
nui război". Totuși, scrie Bull, cu 
mult înainte ca avionul american 
„U—2“ să decoleze, perspectivele 
de succes ale conferinței Ia nivel 
înalt se împuținaseră. Nu mai es
te nevoie, scrie Bull, să enutne.

răm „toate gafele diplomatice a- 
mericane" în ajunul conferinței. 
Totuși trebuie amintite unele mo
mente din politica Statelor Unite 
în ajunul întîlnirii de la Paris. In 
primul rînd, declarația lui Eisen
hower că va părăsi probabil con
ferința de la Paris curînd după 
începerea ei și că va fi înlocuit 
de Nixon. Nu e greu de înțeles, 
declară Bull, că această hotărîre 
a lui Eisenhower vădea o atitudi
ne oarecum ușuratică față de con
ferința la nivel înalt. In continua
re, cu o săptămînă înainte de în- 
tîlnirea de la Paris, Eisenhower 
a declarat că Statele Unite vor 
relua la sfîrșitul anului experien
țele nucleare. Această declarație 
a lui Eisenhower a produs o im
presie deprimantă. După aceasta 
a urmat declarația celor 3 puteri 
occidentale că la conferința de la 
Paris ele nu vor ceda nici o iotă

Uniunii Sovietice în problemele 
privitoare la Berlin, la Germania 
și în genere, în nici un fel de 
probleme. Intîmplarea cu avionul 
de spionaj a fost încununarea tu
turor acestor evenimente din ajunul 
conferinței la nivel înalt-

Referindu-se la zborurile avioa
nelor americane deasupra terito
riului Uniunii Sovietice in scopuri 
de spionaj și la consecințele lor, 
Bull scrie că „numeroase țări oc
cidentale se tem în prezent mai 
mult de politica americană decît 
de politica rușilor". El scoate în 
evidență marea însemnătate a 
avertismentului lui N. S. Hrușciov 
în ceea ce privește repetarea zbo
rurilor de spionaj deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice și de
clară că este posibil ca datorită 
acestui lucru să se reducă într-o 
mare măsură riscul izbucnirii u- 
nui război dintr-o întîmplare. i
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