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

însuflețiți de obiectivele mărețe ale planului de 6 ani
Oamenii muncii din Lupeni obțin noi succese

în producție și în activitatea obștească
O propunere valoroasă

Pentru a îmbunătăți transpor
tul ce se face prin galeria de 
coastă nr. 1, muncitorii din sec
torul de transport al minei Lu
peni au propus conducerii minei 
să se schimbe rețeaua veche a 
liniei ferate (de 23 kg./m.l.) ne
corespunzătoare din cauza uzurii 
și nestabilității cU șina veche tip 
C.F.R. (de 34,5 kg./m.l.) care se 
poate procura la un preț de cost re
dus. Aplicat pentru experimenta
re pe o porțiune de traseu res- 
trînsă, noul tip de linie a dat re
zultate foarte bune. Transportul 
se îmbunătățește simțitor, repa
rațiile se reduc, iar la fiecare 
100 m. de linie montată se 
nomlsesc circa 8000 Iei.

“ Noi raționalizări

Recent, comisia pentru inovații 
și raționalizări de la mina Lu
peni a propus spre recompensa
re, pe tov. Szasz Bella și Papuc 
Stan de la sectorul IX electro
mecanic care au definitivat pro
totipul unui ferăstrău mecanic, 
acționat cu energie pneumatică. 
Ferăstrăul mecanic poate fi folo
sit în abataje și lucrări de pre- 
gătiri, este ușor de manevrat, 
taie lemnul de mină cu rapidita
te, economisește timpul de lu
cru al minerilor și le ușurează 
munca.

Comisia de inovații 
lizări a aprobat de 
pentru experimentare

• de a se modifica la
(e mină sistemul de asigurare a 
foților pentru a nu cădea de pe 
ax, propunere făcută de tov. Go- 
cik Ștefan de la sectorul VIII. 
Primele rezultate sînt bune După 
efegjuarea unui' calcul tehnic o- 
perativ, aplicarea în pract!<’’ a 
propunerii va aduce sectorului 
6 economie anuală de 16.000 lei.

------ ---*
La mina Lupeni și la cele

lalte întreprinderi din această 
localitate, zi de zi noi exem
ple vin să ilustreze hărnicia > 
colectivelor de muncă în între- r 
cerea pentru înfăptuirea 
cinilor trasate de cel de-al 
lea Congres al partidului, 
cîteva aspecte — 
---------★ *------
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Pe locul de frunte

deLa filatura Lupeni, brigada 
filatori-centratori din secția II-a 
condusă de tov. Dabu Florian a 
obținut o realizare valoroasă. An- 
gajîndu-se în întrecere să redu
că cu 3—4 la sută deșeurile la 
bobinele filate, brigada tov. Dabu 
Florian a realizat și depășit an
gajamentul. Printr-o mai bună 
organizare a muncii, membrii 
brigăzii au filat 59.000 bobine fă
ră deșeuri.

Pe graficul întrecerii socialiste 
brigada tov. Dabu Florian ocupă 
locul de onoare.

Inițiativa tineretului

Pentru a contribui la îmbună
tățirea dirijării transportului, ti
nerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică conduse de to
varășii Spiridon Ioan și Moldo
van Ioan de la preparația Lu
peni au hotărît să execute volun
tar din materiale recuperate o 

‘ cabină pentru dispeceri. Pentru 
nivelarea terenului ei au excavat 

1 și transportat pînă acum peste 
1 40 m. c. de pămînt, au scos din 
I Jiu o mare cantitate de piatră 
! și nisip pentru fundație și au de-

molat cabina veche. Tinerii mun
citori au prestat pînă acum peste 
1.200 ore de muncă voluntară. 
Printre utemiștii care se eviden
țiază cu un mare număr de ore 
lucrate se numără și tov. Genczi 
Petru, Ghiura Gheorghe, Găman 
Alexandru, Hroștea Alexandru, 
Seleși Mihai, Radu Lazar și alții.

La îndemnul deputaților
In luna iunie, la îndemnul de

putaților, numeroși cetățeni din 
cartierele orașului Lupeni au 
prestat la prelungirea parcului1 
„6 August“ din localitate, 4800 
ore de muncă voluntară. Cetățe
nii au efectuat lucrări de cură
țire și nivelare a terenului și au 
amenajat alei. Această acțiune 
patriotică a dus la economisirea 
din fondurile bănești alocate pen
tru gospodărirea orașului a su
mei de 12.230 iei. De asemenea, 
la inițiativa deputatului Stoica 
Tănase locuitorii de pe stradia 
Pîrîul Ștefan au amenajat un 
drum de acces lung de 104 m„ 
folosind pentru această lucrare 
piatră și nisip din împrejurime 
și din albia pîrîului Ștefan.
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La- uzina electrică Vulcan printre lăcătușii de întreținere, 
comunistul Gaspar Constantin se bucură de o bine meritată a- 
preciere. Lucrările executate de el sînt întotdeauna de calitate 
bună, lată-1 în clișeul nostru revizuind sistemul de acționare 
a excavatorului folosit la încărcarea șlamului.
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Congresul al III- 
lea al P.M.R. a 
acordat o atenție 

deosebită pro
blemelor legate de munca ideolo
gică, de educarea marxist-leninis- 
tă a membrilor și candidaților de 
partid. In raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Congres, se arată că fie
care membru de partid trebuie să 
îmbine munca practică de înde 
plinire a sarcinilor încredințate 
cu o permanentă preocupare pen
tru însușirea bazelor ideologiei 
marxist-leniniste și a politicii 
partidului.

Mijlocul cel mai eficaGe de în
sușire a teoriei marxist-leniniste 
este învățămîntul de partid. De 
aceea partidul nostru cere orga-, 
nizațiilor de partid să pună în 
centrul preocupărilor lor grija 
permanentă pentru buna desfășu
rare a învățămîntului de partid.

In raionul nostru învățămîn- 
tul de partid a cunoscut an de 
an o tot mai largă dezvoltare. 
In anul școlar 1959/1960, în di
ferite cercuri și cursuri ale în
vățămîntului de partid, au stu
diat peste 9.000 de membri și 
candidați de partid și oameni ai 
muncii fără de partid.

învățămîntul de partid a fost 
sirius Iegaft de sarcinile cons
trucției socialiste, aducînd astfel 
o contribuție de seamă la înde
plinirea hotărîrilor partidului și 
guvernului. Eficacitatea învăță- 
mîntului de partid este viu oglin
dită de creșterea nivelului de 
conștiință al membrilor și candi
daților de partid, de îmbunătăți
rea activității organizațiilor de 
partid în toate domeniile.

Recent s-au încheiat cursurile 
anului școlar 1959/1960 al siste
mului învățămîntului de partid. 
In prezent au loc adunările gene
rale ale organizațiilor de bază de 
partid în care se analizează fe
lul cum s-a desfășurat învățămîn- 
tul de partid în anul școlar tre
cut, rezultatele obținute și se sta
bilesc măsurile necesare pentru 
pregătirea noului an școlar.

De asemenea, este în curs de 
terminare selecționarea propa
gandiștilor pentru noul an șco
lar, urmînd ca apoi aceștia să 
fiejrconfirmați de către Biroul

P. UNGUR Comitetul raiona
directorul Cabinetului raional de partid. Oda 

de partid Petroșani cu selecționa
rea propagan

diștilor se stabilesc și formele df 
învățămînt pe organizații de ba 
ză. La fel, s-au făcut propuneri 
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minează fețele 
celor care trebăluesc <th jurul 
cuptoarelor sau stau aplecați a- 
supra formelor. Întreaga secție 
se află în întrecere.

Cu mai bine de o lună în ur
mă, în secția turnătorie de la 
IJ.R.U.M.P. s-a născut o întrece
re entuziastă. îndeplinirea pla
nului anual cu 15 zile înainte de 
termen, realizarea unei economii 
de 
pe 
cu 
de

50.000 lei — iată obiectivele 
care și le-au fixat turnătorii 
ocazia dezbaterii proiectului 
Directive ale celui de-al III- 

lea Congres al P.M.R.
— Sarcina minerilor este 

extragă cărbune mai mult și 
bun, iar sarcina noastră e 
ajutăm : să le producem i 
mai multe și de bună calitate — 
aceasta a fost hotărîrea turnăto
rilor. Ei s-au angajat să pășeas
că alături de mineri în lupta pen
tru reducerea consumului de ma
terial lemnos, să asigure mine
rilor cît mai multe armături de 
fier de bună calitate.

Realizarea obiectivelor fixate a 
devenit preocuparea întregii sec
ții. Pentru a turna mai multe 
piese e nevoie de mai mult oțel. 
Lupta pentru mărirea producției 
de oțel, a productivității cuptoa
relor a frămîntat îndeosebi pe 
topitori.

: să 
i mai 

să-i 
piese

Intr-una din zile cîtiva topi- 
între care și Scurtu Gheor-tori,

ghe, Botică Ștefan și Duță Pe
tre, s-au prezentat cu o propu
nere

— Uitafi la ce ne-am gîndît... 
Și oțelarii au început să arate 

cum pînă acum s-au pierdut lu-

îa conducerea secției.

nar mai multe șarje la cuptoarele 
electrice din cauza reparării ca
pacelor de la aceste cuptoare. 
Cînd capacele se uzau, cuptoa
rele erau scoase din funcție. Intîi 
se lăsau să se răcească, ceea ce 
dura vreo două zile, apoi mai 
trebuia o zi repararea creuzetu
lui și a capacului și pornirea 
din nou a cuptoarelor. Ei s-au 
gîndit însă la repararea capace
lor la cald, adică fără a mai răci 
cuptoarele.

Propunerea a fost acceptată și 
pusă în aplicare în cursul lunii 
trecute. Acum repararea capace
lor la cele 3 cuptoare electrice nu 
mai durează 2—3 zile ca înain
te, ci doar 2—3 ore. Turnătoria 
a cîștigat astfel 12 șarje în plus 
la fiecare cuptor în fiecare lună.

O asemenea inițiativă au avut

au propus, de 
asemenea, ca repararea boltițelor 
exterioare la cuptoarele .electrice 
să se facă tot la cald, fără a răci 
cuptorul care cerea la fiecare re
parație cîte o zi. Aceste preocu
pări au dus la rezultate impor
tante. In cursul lunii teecute toa
te brigăzile de topitorF țl-au de
pășit sarcinile. Brigada comunis
tului Scurtu Gheorghe, de pildă, 
și-a întrecut sarcinile de plan cu 
28 tone de oțel, iar pe întreaga 
secție planul de producție la oțel 
a fost depășit cu 2 la sută, iar 
la alte metale cu 37 la sută.

Așa au întîmpinat turnătorii 
Congresul partidului.

Acum, în aceste zile, entuzias
mați de hotărîrile Congresului 
turnătorii de la U.R.U.M.P. con
tinuă întrecerea cu și maî mare 
avînt pentru dezvoltarea succese
lor obținute. Agitatorii au vorbit 
în zilele Congresului și după în
cheierea lucrărilor sale cu fiecare 
muncitor. îmbunătățirea calității 
producției, a pieselor turbate, a 
oțelului, reducerea rebuturilor au 
stat în centrul convorbirilor lor 
și a atenției fiecărei brigăzi. In 
aceste zile în secție s-a introdus 
o regulă nouă : fiecare» brigadă

I. DUBEK

pentru propagandiștii care 
urma cursurile de pregătire 
«scoaterea din producție ce 
«vea loc la Deva în luna august.

Selecționarea propagandiștilor 
face parte Integrantă din munca 
desfășurată în vederea organiză
rii noului an școlar. Paralel cu a- 
ceasta, organizațiile de partid 
trebuie să Înceapă munca 
cruțare a cursanților, să 
la formarea cercurilor și 
rilor.

Pentru ca această muncă si 
dea rezultatele dorite, este nece
sar să i se acorde cea mai mare 
atenție. Să se formeze în cadrul 
fiecărei organizații de bază <âte 
o comisie care să stea de vorbă 
tn parte cu fiecare membru și 
candidat de partid în vederea în
cadrării într-o. formă sau alta a 
învățămîntului de partid. La în
cadrarea în ÎDivățămînt să se ți
nă seama de cunoștințele ce le 
posedă fiecare tovarăș, de prefe
rința pentru un cerc sau altul, 
să se muncească în așa fel încît 
nici un membru sau candidat de 
partid să nu rămină în afara în-, 
vățămîntului.

La organizarea cercurilor, să 
se aibă în vedere» posibilitatea 
asigurării acestora cu propagan
diști corespunzători, în stare să 
conducă convorbirile la nivelul 
cerințelor. De asemenea să se ex
tindă acele cercuri care s-au do
vedit mai eficace. E bine să se 
organizeze mai multe cercuri de 
studiere a problemelor de bază 
ale teoriei marxist-leniniste, cer
curi de economie politică și eco-, 
nomie concretă, de studiere a Is
toriei P.M.R. In munca de orga- 
nizare a noului an școlar, organi
zațiile noastre de partid trebuie 
să înlăture anumite lipsuri care 
s-au manifestat anul trecut. Așa 
de pildă, În unele locuri, unii to
varăși cer din" comoditate să fie 
încadrați în cercuri de tip infe
rior celor pe care le-au urmat în 
anii trecuți. La mina Petrila, în 
cercurile politice speciale pentru 
mineri au fost încadrați și ingi
neri, deși la această mină existau 
cercuri de economie politică și 
chiar un cerc de studiere a pro
blemelor de bază ale teoriei mar
xist-leniniste, unde aceștia ar fi 
putut studia.

Au mai fost cazuri dnd s-au 
organizat cercuri de economie 
concretă în locuri unde ele nu 
pot avea eficacitate sau cu oa
meni care nu aveau cunoștințele 
teoretice necesare, pentru simplul 
motiv că aceste cercuri își țineau 
ședințele odată pe lună și nu se 
studia material bibliografic. A- 
ceste tendințe trebuie combătute. 
Organizarea învățămîntului de 
partid să se facă cu simț de 
răspundere.

Bine s-a orientat biroul orga
nizației de bază de la C.C.V.J. 
care în locul cercului de econo
mie concietă a organizat pentru 
viitorul an școlar un cerc de stu
diere a problemelor de bază ale 
teoriei marxist-leniniste. La fel, 
comitetul de partid de la mina 
Lonea, apreciind că cercul de e- 
conomie concretă cu personalul 
administrativ nu-și are rostul, 
l-a transformat în cerc de econo
mie politică.

Este bine să se dea o largă 
extindere cercurilor de economie 
concretă în locurile productive, 
însă în ele să fie încadrați ingi
neri, tehnicieni, muncitori cu o 
bună pregătire teoretică și care

de re. 
treacă 
cursu-
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Din gura întunecoasă a gale
tei nr. 1 ce se afundă undeva 
n adlncurile minei Lupeni iese 
la lumina puternică a zilei de 
¡ară un lung convoi de vagone- 
p. Supunîndu-se docil ultimei 
nanevre a locomotivei cu Iroletj, 
„țugui" alunecă apoi singur pe 
ma din numeroasele linii ferate 
lin canalul plinelor, stopînd în 
apropierea lanțului elevator. Aici 
își așteaptă rtndul pentru a fi 
tondus mai departe spre instala
țiile preparației. Prilej nimerit 
bentru a cerceta mai îndeaproape 
ve acest mesager al adîncurilo' 
iutipămlntene adus la ziuă de 
nîinile cutezătoare ale minerilor.

— Să trăiești, purtător al roa 
fielor hărniciei minerilor — mă 
adresez vagonetului cu marca nr. 
423 din capul convoiului plin 
'doldora cu cărbune.

Dilemă! Cel salutat nu răs
punde. 0 fi supărat ? In orice 
caz pe mine n-are de ce fi su
părat. Mai stărui. Și deodată din 
bulgării lucitori de cărbune răz
bește un cor de voci.

— £ supărat pe noi.
— De ce, bulgărilor smoliți ?
— Ne acuză de „atentat" îm

potriva sa!
— Ce atentat ?
- A uzi colo, cică ne-am fi în

hăitat cu „colegii" noștri de ză- 
cămînt, bulgării de steril, care 
li diminuiază capacitatea de 
transport. Tot drumul de sub 
buncăr și pină aici a scrîșnit din 
roți de furie.

— Protestăm! Sintem în in
ferioritate cu greutatea in cupa 
ta, izbucnesc bulgării de steril.

Auzind acestea, v.igorțetul tu
nă indignat:

— Cîntăriți taman 227 kg. I
— Și în definitiv cu ce sintem 

noi vinovați dacă minerii brigă
zii lui Sfltlic Ican ne-au încăr
cat de-a valma cu cărbunele ? 
Nouă ne convenea mai bine dacă 
ne aruncau în surpară lăsîndu-ne 
acolo In abatajul cameră din sec
torul IV A. Nu înțelegem de ce 
minerii ne fac tot mereu figura 
asta, că doar sintem vizibilii... 
Protestăm, protestăm !

— Tacă-vă gura! — tună un 
bulgăroi de cărbune ce ocupa a- 
proape un sfert din cupa vagone
tului Voi habar n-aițeți cit rău 
aduceți producției și minerilor.

Ipoteza savantului 
Serghei Nicolaev

Geologul sovietic Serghei Ni- 
kolaev a emis o nouă ipoteză geo 
tectonică potrivit căreia oroge- 
neza se produce pe planeta noas
tră nu numai sub influența for
țelor care acționează în interiorul 
ei, ci și a cîmpurilor gravitațio
nale ale maselor cosmice ale 
Soarelui și nucleului Galaxiei. 
Aceste forțe externe comprimă 
și extind alternativ planeta noas
tră. modificîndu-i forma.

In condițiile extinderii sub ac
țiunea forțelor exterioare iau naș
tere rjdicăturl centrale formate, 
de presiunea verticală a magnei 
care le umple. In cursul compri
mării de către forțele exterioare 
sa formează cute care ulterior se 
transformă în blocuri. Și unele 
și altele dau naștere munților și 
lanțurilor muntoase. Nikolaev ex 
plică bine cunoscuta structură -în
crucișată a Pămîntului prin fap
tul că planeta noastră se află al 
ternativ la cea mai scurtă și res
pectiv, cea mai Im — distanță de 
centrul Galaxiei, acesiv poziții al- 
terrdnd la intervale 'de ordinul a 
125 milioane de ani. Savantul so
vietic explică de asemenea for
marea „cusăturii“’ structurale a 
l’ămintului — un uriaș lanț mun
tos submarin care se întinde din 
Groenlanda pînă în Antarctica, 
precum și a marelui graben (de
presiune) din estul eontioetulid 
african.

) „discuție"
iMd mir că mai îndrăzniți să vă 
dezvinovățiți. Să vă spun eu da
că voi nu știți.

Cuvintele bulgărului mi-au tre
zit interes. Bănuiam că va urm: 
ceva interesant.

- Spune, bulgărule prețios 
spunel

Și. „mai marele" bulgărilor de 
cărbune din vagonet a început să 
înșire toate neajunsurile ce se 
ivesc atunci clnd cărbunele iese 
afară din mină întovărășit de 
șistul vizibil.

— Suferă în primul rînd cali
tatea mea. In luna iunie pres
tanța mea calitativă a suferit o 
scădere de 4 zecimi de procent 
Asta a costat atît cit nu face un 
munte de șist. Pentru obrăznicia 
pietrii care s-a plimbat și a uzat 
instalațiile preparației colectivul 
minei noastre a plătit drept pe
nalizări tocmai atît cu cit se pot 
construi două apartamente mo
derne în bloc. Nu înțeleg de ce

De cîtva timp, 
minerul Kupșa 
Dumitru, șef de 
schimb la secto
rul IV al minei 
Lonea, nu mai 
pleacă pe jos de- 
acasă la mină în 
fiecare zi. El fa
ce acest drum 
mult mai comod 
și mai repede cu 
ajutorul motoci
cletei pe care și-a 
cumpărat-o de cu- 
rînd. De fapt el 
este al 10-lea mi
ner de la Jieț 
care și-a cumpă
rat motocicletă In 
ultimul timp.

Un tip perfecționat
Uzina de cazane „Gheorghi 

Kirkov" din Sofia a produs noul 
cazan cu abur „KI-2,5“. mult 
mai perfecționat, mai ieftin și 
mai practic decît cele construite 
pînă acum. Noul cazan este a- 
daptat pentru folosirea cărbune
lui de calitate inferioară, cum este 
lignitul și este destinat întreprin
derilor industriei ușoare.

...teatrele cehoslovace prezintă 
în medie două premiere în fieca
re zi. Cehoslovacia numără în 
momentul de față 76 de teatre 
permanente și 102 trupe profesio
niste, care în cursul anului 1959 
au prezentat 716 premiere. In 
timp ce în anul 1937, 52 de tea
tre au dat 14.000 de reprezenta
ții în fața unui număr de 5 mi
lioane de spectatori, în 1959 tea
trele cehoslovace au prezentat 
26.866 spectacole în fața a 
12.289.000 de spectatori.

...fiecare cetățean cehoslovac se 
duce în medie de 14 ori pe an 
la cinematograf. In 1937 existau 
în C.S.R. 1838 de cinematografe. 
— In ultimul an numărul lor a 
crescut la 8845. Numărul specta
torilor a crescut de la 84.450.000 
la 193.195.300. In anul 1937 pro
ducția cinematografică a turnat 
266 de fiiime, în timp ce în anul 
trecut ea a produs 773 de filme 
din care 35 de lung metraj.

neobișnuită
părinții noștri, minerii, atit de 
vrednici cum slnt, nu curmă o 
dată pentru totdeauna rădăcina 
tuturor acestor daune I

— Nici eu șl nici frații mei care 
ne tocim inutil talpa roților că 
rînd în medie pe lună 1500— 
2000 tone de piatră în cărbune 
nu am ajuns încă să înțelegem 
acest lucru, adaugă vagonetul din 
capul „țugului" pornind spre 
culbutor pentru a-și deșerta con- 

t ținutul de cărbune și piatră.
Pină clnd vor perimte să se 

repete aceasta părinții producției 
de la mina Lupeni ? Neîndoielnic 
că ei sînt cei mai tn măsură să 
lămurească această enigmă. E în 
intersul lor. Tllcul „discuției" 
neobișnuite vizează posibilitatea 
aceasta — lămurirea și luarea de 
atitudine mai hotărltă față de a- 
ceia care nu înțeleg încă rostul 
alegerii șistului vizibil în abata
je.

I. BRADEANU
-G

-O-

de cazan cu abur
In timp ce pentru construirea 

unui cazan de tipul vechi „V-135“ 
era nevoie de 31.5 tone de me
tal, pentru noul cazan sînt sufi
ciente 20 de tone. In afară de 
metal se economisește și o mare 
cantitate de cărămizi refractare. 
Aceasta va permite uzinei să con
struiască anual cu 30 ia sută 
mai multe cazane din materialul 
economisit.

...In mod practic fiecare fami
lie dispune de un aparat de ra
dio.

...C.S.R. numără în momentul 
de față circa 520.000 posesori de 
aparate de televiziune.

...în fiecare clipă apar 44 de 
cărți și publicații periodice. Anul 
trecut au fost publicate 6279 de 
titluri într-un tiraj total de 
47.363.300 exemplare. 17 cotidie
ne, 487 săptămînale, 393 biluna
re, 397 lunare și 153 de alte pu
blicații periodice au apărut anul 
trecut într-un tiraj global de 
1.350.129.400 exemplare. In anul 
1937, în întreaga Cehoslovacie au 
fost tipărite 32 milioane cărți.

...Cehoslovacia dispune în mo
mentul de față de peste 60.000 
de biblioteci publice (inclusiv bi
bliotecile profesionale) cu un nu
măr de peste 50 milioane de vo
lume. Rețeaua cea mai densă este 
aceea a bibliotecilor populare 
(15.000) administrate de Comite
tele naționale.

NOTE-
Sfipuneală de-mprumut...

Poate la mulți vi s-a întîmplat 
uneori să faceți „haz de necaz“ 
cum spune zicala. Așa mi s-a în
tîmplat și mie, sau mai bine zis 
mie și nevesti-mi. Plesneam de 
necaz că în unitățile noastre de 
deservire, se mai pot întîmpla 
asemenea lucruri și, făceam haz, 
e drept cam amar, de postura ri
dicolă în care ne aflam. Dar să 
vă spun întîmpiarea :

Intr-una din zilele trecute, tre- 
cînd prin fața unității de frize- 
rie-coafură a cooperativei „Spri
jinul minier“ soția îmi spune: 
Aș vrea să-mi spăl și să-mi 
aranjez puțin părul.

Intră nevasta la coafură iar eu 
o iau agale înspre blocuri. Dar 
nu făcui bine cale-ntoarsă în pri
ma tură că o și văd venind su
părată foc. „Ce s-a înîmplat“ ? 
o întreb nedumerit. „Nu pot 
să-mi spăl părul pentru că la 
coafură nu au săpun și nici apă 
caldă“. „Să cerem de la cunoș
tința noastră de aici din Vulcan 
o bucată de săpun împrumut — 
propun eu.

Și așa, cu apă rece, cu săpun 
de împrumutat a putut și ne- 
vastă-mea să-și spele părul la 
„originala" unitate de frizerie- 
coafură din Vulcan.

Cînd ne-am dus să înapoiem 
săpunul, de care în treacăt fie 
zis, se folosise și casierița și în
că o coafeză, tot pentru a-și 
spăla părul, gospodina ne spuse 
binevoitoare;

Noutăți în fotochimie
Labortorul „Forte“ de cerce

tări pentru industria fotochimică 
din Budapesta, care a sărbăto
rit recent 10 ani de activitate a 
elaborat în această perioadă pro
totipul și tehnologia a numeroase 
produse fotochimice. Recent, lu
crătorii laboratorului au obținut 
după cercetări îndelungate un nou 
produs: hîrtie foto pentru foto
grafii colorate. Deși numai pen 
tru obținerea plgmenților care 
dau culoarea galbenă slnt nece
sare 12 reacții chimice, prețul 
noii hirtii fotografice este mai 
redus decît ai produselor simila
re realizate pînă în prezent în 
alte țări.

La același laborator s-a reali
zat de asemenea un nou film fo
tografic ultrasensibil cu care pot 
fi efectuate fotografii cu un timp 
de expunere foarte scurt, chiar la 
lumina unui chibrit

In prezent colectivul labora
torului efectuează cercetări în 
vederea obținerii de filme foto
grafice sensibile la raze infra- 
roșii, care să permită fotografie - 
rea în întuneric a obiectelor „ilu
minate“ cu raze infraroșil invi
zibile.

...Cluburile instituite pe lîngă | 
întreprinderi, birouri, instituții și . 
la sate numără peste 38.000 de ’ 
ansambluri artistice (teatre, tea
tre de marionete, dansuri, cînte- 
ce, orchestre etc.) care în cursul 
anului 1959 au prezentat 688.000 
de spectacole în fața unui număr 
de 91.440.400 de spectatori.

AUTOMATE „VII*
La laboratorul experimental al 

Institutului de psihiatrie al Aca
demiei de științe medicale a 
U.R.S.S. s-a realizat o mașină 
cibernetică de un tip nou — un 
automat care „învață“.

Datorită unei scheme speciale, 
această mașină reacționează la 
manifestările mediului, „acumu
lează“ experiență și, pe baza a- 
cestei experiențe, „elaborează“ 
programul de acțiune. Aparatele 
de tipul „broaștelor țestoase" 
descrise pînă în prezent în lite
ratura de specialitate nu posedă 
aceste însușiri prețioase.

Pe o asemenea mașină se vor

-NOTE
— Nu trebuie si mi-l înapo* 

lăți, lisați*! acolo, poate s-or 
gîndi să mai spele șervetele cu 
care deservesc clientele, că-s ne
gre ca pămîntul. Și-apoi, poate 
s-o găsi cineva să-i săpunească 
și pe ei nițel, că merită (așa de« 
mprumut).

S. VLADIM1R

Nu întotdeauna tăcerea 
e de aur

Un vechi proverb spune : „Tă
cerea e de aur“. Dar proverbul 
nu este valabil întotdeauna cînd 
se tace. De pildă, la un examen 
tăcerea unui candidat nu are nici 
o valoare. Ba... dimpotrivă.

Tot așa poate fi apreciată și 
tăcerea Sfatului popular al ora* 
șului Lupeni la criticile aduse iu 
legătură cu nesprijinirea cetățe
nilor pentru înfrumusețarea car. 
tierelor.

La sezisarea grupei de partid 
din strada Gheorghe Șincai s-a 
publicat în ziarul „Steagul roșu“ 
numărul 3311 din 5 iunie a.c. ar
ticolul intitulat „O întrebare“.

In articol era vorba despre cit 
timp vor trebui să aștepte locuito
rii de pe această stradă, ajuto
rul de care au nevoie din partea 
Sfatului popular pentru repararea 
celor două podețe stricate?

A trecut o lună de atunci dar 
Secțiunea de gospodărie a Sfatu
lui popular Lupeni în frunte cu 
șeful ei tovarășul Daradics Frie- 
drich păstrează o tăcere to
tală în această problemă atjt 
față de cetățenii care îi așteap ' 
sprijinul cit și față de ziar.

Sperăm că cel puțin al doilea 
„semnal“ să trezească un ecou 
la sfatul popular Lupeni pentru 
a rupe... tăcerea.

AZI LA PETROȘANI
Concurs „Cine știe cițtigi“

Radiodifuziunea și televiziunea 
rornînă, organizează azi 9 iulie 
orele 19, în sala Teatrului de sfat 
din Petroșani, un concurs radiodi
fuzat „Cine știe cîștigă“. Exami
natorii Ion Mustață și Paul Sav» 
vor avea în fața microfonului ca 
pretendenți la cîștigarea frumoa
selor premii oferite pentru con
curs un grup de ingineri din Va
lea Jiului. Ei vor trebui să răs
pundă la întrebările din temele 
„Țara moților ieri și azi“; „Lacuri 
și mări“; „Mark Twaln”; „Msr 
gellan: „Călătorie in jurul Iu** 
mii“; „W. Shakespeare”.

Concursul are loc cu public

Ș 6rayy ră pe un bob • 
; de orez
J Cunoscutul maistru-ceasorni- 
i car Avetik Ti râturi an, din Ere-
• van a așezat pe un boz de orez 
’ peste o mie de grăuncioare in-
* fime de aur și platină roșii, 
' verzi, galbene din care a con- 
' fecționat un mozaic.
i El și-a consacrat noua sa lu-
> crare celei de-a 40-a aniversări \ 
r a Armatei sovietice. «
, In compoziția mozaicului sînt 4 
, cuprinse stema R.S.S. Armene J 

cu cifra jubiliară „40“, cuvin- 4 
1 fele „Pe drumul Iui Lenin, îna- « 

inte spre comunism 1“ și dia- ș
1 grama creșterii producției in- ♦ 
' dustriale și agricole a Arme- f 
, niei în 40 de ani de putere so- • 
, vietică. 4

i

putea verifica ipotezele cu privire 
la principiile organizării celule
lor nervoase în creier, care asi
gură activitatea de reflexe con
diționate.

In noul automat „elementele 
de memorizare" sînt strîns lega
te de „elementele logice“. Acest 
lucru face posibil ca automatul 
să se apropie de specificul struc
turii creierului. Elaborarea auto
matelor de acest tip are mari 
perspective, întrucît poate duce 
la realizarea unor mașini de co
mandă de tip nou, capabile să 
„acumuleze experiență'* și, pe ba- 
za acesteia, să rezolve o serie de 
probleme not



STEAGUL' RÜ^U

Uneia probleme aie organizirii 
viitora an școlar al 

învițimîntului da partid 
(Urmare din pag. La)

au noțiuni de economie politică, 
pentru ca in viitor să nu mai fie 
cazuri cînd' ședințele unor cercuri 
să fie transformate în consfătuiri 
de producție. Trebuie înțeles că 
cercurile de economie concretă 
constituie o formă a învățămîn- 
tului de partid, în cadrul lor se 
studiază material bibliografic, 
noțiuni de economie politică și 
politica economică a partidului. 
In lumina acestora să se poarte 
discuții asupra uneia sau alteia 
dintre problemele economice con
crete ale întreprinderilor sau sec
toarelor respective.

Trebuie combătută de asemenea 
tendința unor tovarăși de a stu 
dta ani la rînd în aceeași formă 
3e Învățămînt, sau chiar de a 
trece, după ce a studiat tntr-o for
mă superioară, la un cerc de tip 
inferior.

Intrucît pe lingă Comitetul ra
ional de partid funcționează o 
școală serală economică, este bi
ne ca organizațiile de partid să 
recomande cadre corespunzătoare 
din aparatul de stat și economic 
pentru a urma cursurile acestei 
școli, deoarece această școală es
te de un real folos în însușirea 
cunoștințelor necesare unor ca
dre de conducere.

Muncind de
simțul de 
ganizarea 
an școlar, dînd atenți. 
Recrutării cursanților, 
căf’’ rilor
ține succese tot mal de seamă în 
educarea marxist-leninistă a mem
brilor și candidaților de partid în 
lupta pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al III-lea al partidului 
nostru.

pe acum cu tot 
răspundere pentru or- 
temeinică a viitorului 
dînd atenția cuvenită 

formării 
și cursurilor, vom ob-

In întrecere se nasc 
inițiative 

(Urmare din pag. La)

se adună la începutul schimbului 
și discută despre calitatea piese
lor turnate în ziua precedentă. 
Formatorii se adună la curățito- 
rie unde se face controlul piese
lor. Dacă a apărut vreuu rebut, 
se analizeze cauzele, iar cel 
vinovat este luat în „focul“ bri
găzii.

Despre întrecerea ce se desfă- 
s'^șjă în rîndul turnătorilor de la 
L.»JU.M.P., despre preocuparea 
lor» pentru mărirea producției, 
reducerea rebuturilor, ridicarea 
calificării profesionale a munci
torilor se mai pot spune multe. 
Turnătorii, ca de altfel întregul 
colectiv al uzinei, — mobilizați 
de comuniști — luptă cu avînt 
pentru a da viață mărețelor sar
cini trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului I

Cei mai buni dintre
....Să acordăm calitatea de membru de partid nu

mai celor mai bun) dintre cei mai buni oameni ai 
muncii, care prin întreaga lor activitate și compor
tare se dovedesc demni de înaltul titlu de comunist".

(Din raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al P.M.R.)

partid. Un ajutor real în verifi
carea calităților politice, morale 
și profesionale ale celor care cer 
primirea în partid, îl constituie 
activul fără de partid, care cu
prinde în prezent 40 de tovarăși, 
dintre minerii și tehnicienii cei 
mai buni. Fiecare tovarăș din ac
tivul fără de partid este dat în 
grija unui comunist. De tov. 
Crainic Ștefan, de pildă, se o- 
cupă comunistul Dinu Gheorghe. 
iar de tov. Zamfir Eugen, iov. 
Surei Ștefan. Alți membri de 
partid se ocupă de tov. Reti La- 
zăr, Brătilă loan, Negrescu Va- 
sile, Marcu Stan precum și de 
ceilalți membri ai activului fără 
de partid. Tovarășii din activul 
fără de partid sînt invitați la a- 
dunările generale deschise ale 
organizației de bază. Nu de mult 
activul fără de partid a luat parte 
la o adunare generală a organi
zației de bază care a analizat 
sarcinile colectivului sectorului 
pentru realizarea dfe economii. 
Cu acest prilej membrii activu
lui au fost solicitați să contri
buie la mobilizarea minerilor la 
îmbunătățirea calității producției, 
la reducerea prețului de cost. Ac
tivul fără de partid a devenit o 
importantă rezervă de întărire a 
rîndurilor organizației. De ia 
începutul acestui an un număr de 
23 de tovarăși din activul fără 
de partid au cerut și au fost pri
miți în rîndurile candidaților de 
. artid.

Educarea candidaților de par
tid constituie de asemenea o preo
cupare a biroului organizației de 
bază și a fiecărui membru de 
partid. Comuniștii care au dat 
recomandări candidaților pentru

Zöldi Mihai lucrează de peste 
ani la sectorul II al minei Vul,-6

can. La puțin timp după venirea 
sa în sector, el a devenit un munci
tor apreciat. Dovedind perseveren
ță și dragoste față de muncă, . 
cîștigat încrederea celor cu care 
lucrează, a devenit brigadier. 
Brigada lui nu numai că nu. a 
rămas niciodată sub plan, dar 
a tins în fiecare lună spre titlul 
de brigadă fruntașă pe sector. 
Ridicarea continuă a calificării 
profesionale a fost întotdeauna 
una din preocupările lui cele mai 
de seamă. Așa a ajuns Zöldi Mi
hai să obțină calificarea de ar
tificier. In prezent, în calitate de 
artificier, se străduiește să vină 
în ajutorul brigăzilor, își îndepli
nește obligațiile la timp și în cele 
mai bune condițiuni.

Anul trecut, cînd cererea lui 
Zöldi Mihai de primire în rîndu- 
rile candidaților de partid a fost 
pusă în discuția adunării gene
rale a organizației de bază din 
sector, comuniștii au votat în u- 
nanimitate pentru primirea lui 
drept candidat. Ajutat de comu
niști, Zöldi Mihai a reușit să în
țeleagă și mai bine sarcinile ce-i 
reveneau și să le ducă la înde
plinire. A fost ajutat să-și ridice 
pregătirea politică și ideologică. 
A participat cu regularitate la 
învățămîntul de partid, a citit 
presa și diferite documente de 
partid, a contribuit la dezbate
rea problemelor luate în discuția 
adunărilor generale ale organi
zației de bază. Candidatul Zöldi 
Mihai a devnit un element îna
intat, un agitator activ între 
membrii sectorului. Biroul orga
nizației de bază din sector l-a 
pus în discuția adunării generale 
a organizației de bază pentru a 
fi primit în rîndurile membrilor 
de partid înainte de expirarea 
stagiului de candidat. Și într-a
devăr adunarea generală a con
statat că Zöldi Mihai s-a ridicat 
la nivelul unui membru de partid 
și a aprobat în unanimitate pri
mirea lui în partid. Zöldi Mihai 
a răsplătit cu cinste încrederea 
comuniștilor. In întrecerea pe 
profesii, el deține locul de frun
te între artificierii sectorului II 
al minei Vulcan.

Dar Zöldi Mihai nu este sin
gurul exemplu de acest fel. 
Preocupîndu-se de întărirea rîn
durilor organizației de bază, co
muniștii din sectorul II Vulcan 
acordă o atenție deosebită cali
tăților politice și profesionale ale 
celor care solicită primirea în

• PÜBUfiUAIE
cei buni
intrarea în partid, răspund în 
continuare de activitatea acesto
ra, ajutîndu-i să se pregătească 
pentru a merita pe deplin înaltul 
titlu de membru dte partid. O 
muncă susținută desfășoară pen
tru 
sebi 
țiu, 
ghe,
Traian, Bordea Emanoil și alții. 
Primind un <_ 
din partea comuniștilor 
Gheorghe și Mărgăian Nicolae, 
candidații Dan Tiberiu și Zubcu 
Gavrilă au devenit fruntași atît 
în producție cît și în activitatea 
cercului de învățămînt din care 
au făcut, parte.

Acordînd o atenție neslăbită e- 
ducării activului fără de partid 
și candidaților de partid, organi
zația de bază de Ia sectorul II 
al minei Vulcan a asigurat ca 
cei cărora li se acordă înaltul 
titlu de membru de partid să fie 
într-adevăr cei mai buni dintre 
cei maî buni muncitori și tehni
cieni din sector.

O dovadă a exigenței pe care 
o dovedește organizația de bază 
față de calitățile celor care soli
cită primirea în partid, este și 
exemplul candidatului obeșiti 
Toma. Acest candidat, prezentîn- 
du-se insuficient pregătit în fața 
adunării generale care a discu
tat cererea lui de primire în rîn- 
durile membrilor de partid, co
muniștii au hotărît să-i prelun- 
geasc“ stagiul de candidatură cu 
încă 6 luni.

Preocupîndu-se în continuare 
cu spirit de răspundere și exi
gență de pregătirea candidaților 
și acordarea titlului de membru 
de partid, organizația de bază 
din sectorul II al minei Vulcan 
își va îndeplini cu cinste sarcina 
trasată de oel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. cu privire Ia în
tărirea rîndurilor partidului.

educarea candidaților îndeo- 
comuniștii Farkas Lauren- 

Mihai Carol, Drob Gheor- 
Mărgăian Nicolae, Păcurar

sprijin substanțial 
Drob

0. [. I. li. Peimaiii

de
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Organizează tn ziua 
de 20 iulie a.c. la sediul 
organizației din Petroșani 
str. M. Eminescu nr. 17 
un concurs pentru ocu
parea unor posturi 
maiftri constructori fi 
lectromecanici.

Candidații trebuie 
îndeplinească condițiile
rute de H. C. M. 1061.

Candidații tot deptu 
pînă la 15 iulie armatoa
rele acte :

Diploma sau certificat 
de studii.

Autobiografie.

Actul de vechime în fun
cția de maistru.

Certificat de naștere.
Lămuriri suplimentare 

se primesc de la serviciul 
norme fi salarii.
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ziua de 
concurs

Organizează în 
1 august 1960 un 
pentru ocuparea urmâtoa* 
relor posturi vacante.

— maistru exploatare 
și reparații turbine
— maistru exploatare 

și reparații cazane
— maistru electrician 

reparații
— maistru principal ex

ploatare centrală
— tehnician principal 

proiectant
Solicltanții vor depune 

cererile la secretariatul u- 
zinei pînă la data de 35 
iulie 1960.

Bogățiile subsolului chinez
înainte de eliberare, China 

era considerată o țară săracă în 
zăcăminte minerale. Dar inten
sele prospectări geologice efec
tuate în anii de după eliberare 
și descoperirile extrem de impor
tante făcute în urma acestor cer
cetări. au arătat falsitatea vechi
lor afirmații. Au fost descoperite 
zăcăminte minerale dintre cele 
mai variate și bogate. S-a cons
tatat că în ce privește rezervele 
.de fier, cărbune, cupru, alumi
niu, cositor, wolfram, fosfor, bor, 
sulf și săruri de potasiu. China 
ocupa unul din primele locuri din 
lume.

In momentul de față, rezervele 
explorate de minereu de fier de
pășesc opt miliarde de tone, iar 
rezervele a căror explorare nu 
s-a început încă sînt evaluate la 
106 miliarde tone. Zăcăminte bo 
gate de minereu de fier există 
în toate regiunile industriale ale 
țării. Orașul Anșan a devenit 
centrul de bază al exploatării 
minereului de fier în Cnina de 
nord-est, Baian-Obo — în China 
de nord, Dae — în China centra
lă Aceste trei centre sînt cele 
mai mari baze de minereu de 
fier din China.

In Mongolia Interioară, la Gansu 
și Iunnan au fost descoperite

imense rezerve de crom și nichel. 
De asemenea, în multe regiuni 
ale țării au fost create baze noi 
pentru exploatarea minereului de 
mangan.

China posedă rezerve bogate 
de cupru și aluminiu. Pînă in pre
zent au fost descoperite 
te 3.000 de zăcăminte 
de proporții mai mari 
mici.

Bogate zăcăminte de 
se află în provinciile 
Sansi. Sandun, Henai\ 
și Iunnan.

China este de asemenea foarte 
bogată în zăcăminte de huilă. 
Ele sínt situate mal ales în Chi
na de nord și China de nord-est.

înainte de eliberare specialiș
tii burghezi afirmau că China 
este săracă în petrol. Pe atunci 
nu existau în întreaga țară decît 
trei exploatări petrolifere.

In anii primului cincinal lucră
rile de explorări petrolifere au 
fost considerabil extinse și au 
fost descoperite noi rezerve pe
trolifere. In 1956, în depresiunea 
Djungar din Regiunea Autonomă 
Sințzian-Uigură, la Karamal au 
fost descoperite uriașe zăcămin 
te de petrol de mari perspective.

Zăcăminte de petrol și gaze 
naturale au fost descoperite și în

aici pes- 
de cupru 
sau mai

alumlniu 
Liaonir», 
Guicijou

depresiunea Taidam. Pînă nu de 
mult această depresiune nu era 
decît un meleag sălbatic și ne
populat, fapt pentru care geologii 
au întîmpinat multe greutăți în 
cercetările efectuate aici. In pre
zent, Taidamul dispune de pesta’ 
200 de sonde în erupție. Au fost 
descoperite zăcăminte de petrol 
de importanță industrială lă 
.Lănhu, Iuțiuanțzî, Iușașan, Ma 
hai și Ianhu.

China este foarte bogată și în 
rezerve minerale pentru indus
tria îngrășămintelor agricole, în 
special fosfor, săruri potasice, 
sodă naturală, salpetru.

In cursul lucrărilor de explo
rări, în multe regiuni ale țării au 
fost descoperite metale rare și 
elemente dispersate a căror im
portanță crește tot mai mult o- 
dată cu dezvoltarea impetuoasă 
a unor noi ramuri 
Cercetările au arătat 
se găsesc rezerve 
galiu, teriliu, pămînturi rare și 
reniu.

Cercetătorii din întreaga Chi
nă continuă cu avînt explorările 
geologice pentru a extinde și mai 
mult baza de materii prime mine
rale și a satisface cît mai deplin 
necesitățile economiei naționale.

industriale 
că în Chine 

mari de

»
i

Foto-reporterul nostru i-a sur
prins pe artificierii Epure Nico
lae, Ghedenac Anton și 
loan de la mina Lonea intr-o 
discuție amicală. Problema care-i 
frimîntă pe cei trei artificieri 
est« modul cum pot reduce con
sumul de exploziv. Ei știu că 
mina lor realizează în fiecare lu
nă un consum de exploziv mai 
mic cu circa 10—12 grame pe 
tona de cărbune. De aceea, se 

străduiesc să obțină o reducere mai 
mare a consumului de exploziv.

Bel li

i

♦ Mineri,i
* Nu semnați fișa de 
« instructaj în mod for-
• mal. Pretindeți tehui-

5

2 cienilor să vă predea J
♦ integral și corect pre- 1
• vederile normelor d e «

1

X tehnica securității.

Exploatapea minieră Aninoasaț
Organizează în, zilele de 10—15 iulie 1060 la școala d« ) 

calificare concursul pentru ocuparea posturilor declarate va- / 
cânte de la data de 1 iulie 1960 : (

maiștri nii neri /
maiștri electromecanici. X
pot prezenta persoane care posedă: Diplomă f 
sau școli echivalate cu aceasta de Ministe- J 
șl Culturii sau : f

să rezulte că la t iulie 1956 au avut 12 ani x 
‘ maistru >

, la serviciul muncă și salarii, te- 
Î leton 12, al E. M. Aninoasa

Cererile se vor depune la secretariatul exploatării pînă la 
data de 10 iulie 1960.

Candidații vor depune la serviciul personal șl învățămînt 
al unității pînă la 10 iulie următoarele arte:

— Autobiografie.
— Diploma sau certificatul de studii.
— Actul de vechime în funcția de maistru.
— Certificatul de naștere tip R.P.R.

!

— Posturi de
— Posturi de 
La concurs se 

legală de maiștri 
rul Invățămlntului

Arte din care
J vechime in funcția de maistr 
'l Informații suplimentare,

I z
l
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N. S. Hrușciov și-a încheiat vizita In Austria 
COMUNICATUL COMUN

SOVIETO-AUSTRIAC
Intilnirea cu conducătorii 

delegațiilor oamenilor muncii din Stiria
VIENA 8 (Agerpres). — TASS 

anunță:
In comunicatul comuni sovieto- 

austriac cu privire la vizita lui
N. S. Hrușciov în Austria se a- 
rată că convorbirile dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și mem
brii guvernului federal austriac 
în frunte cu cancelarul federal 
îng. Julius Raab, s-au desfășu
rat într-o atmosferă de priete
nie.

Cele două părți au constatat 
în unanimitate că relațiile sovie- 
to-austriace, bazate pe recunoaș
terea principiilor coexistenței paș
nice a statelor independente de 
deosebirea sistemelor sociale și 
concepțiilor ideologice s-au dez
voltat satisfăcător pentru ambele 
părți pe baza respectului reciproc 
și neamestecului unuia în trebu
rile interne ale celuilalt. Intre 
cele două state nu există proble
me politice nesoluționate.

in cursul convorbirilor cu mem
brii guvernului federal, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a explicat poziția 
U.R.S.S. în problemele de politi
că internațională nesoluționate, 
se spune în continuare în comu
nicat.

Cele două părți consideră că 
neutralitatea permanentă a Aus
triei reprezintă o contribuție po
zitivă la cauza slăbirii încordării 
internaționale și consolidării pă
cii. Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, a declarat că Uniunea So
vietică respectă neutralitatea și 
independența Austriei.

Cele două părți sint de acord 
că dezarmarea generală, totală 
și controlată este problema cea 
mai importantă și imperioasă a 
contemporaneității. Ele vor lua 
toate măsurile care depind de 
ele pentru ca problema dezarmă
rii să fie soluționată pozitiv, con
form rezoluției din 20 noiembrie 
1959 a Adunării Generale a
O. N.U., ceea ce ar contribui la 
înlăturarea primejdiei de război 
și ar elibera popoarele de pova
ra cursei înarmărilor. Cele două 
părți sînt convinse că realizarea 
unei înțelegeri în problema in
terzicerii experiențelor nucleare 
ar constitui un pas important pe 
calea rezolvării problemei dezar
mării.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
a informat guvernul Austriei a- 
supra poziției Uniunii Sovietice 
în problema încheierii tratatului 
de pace cu Germania și rezolvă-

Plecarea spre Moscova
VIENA 8 (Agerpres). — TASS 

anunță :
La 8 iulie locuitorii Vienei 

și-au luat rămas bun de la N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care în
tre 30 iunie și 8 iulie a făcut o 
Vizită în Austria.

★

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In după-amiaza zilei de 8 iu
lie, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și persoanele care l-au însoțit 
vizita în Austria s-au întors 
Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, N. 
Hrușciov a Iost întîmpinat 
conducători ai partidului comu
nist și ai guvernului sovietic, de 

în 
la

S. 
de

rii pe această bază a problemei 
Berlinului occidental.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu succe
sul vizitei președintelui Consiliu, 
lui de Miniștrii al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, în Austria, vizită care 
reprezintă o contribuție impor
tantă la cauza păcii și dezvoltării 
continue a relațiilor sovieto-aus- 
triece, întărește relațiile de prie
tenie dintre popoarele sovietic și 
austriac.

In comunicat se subliniază că 
în cadrul convorbirilor au iost 
discutate problemele dezvoltării 
relațiilor economice șî culturale 
dintre cele două țări.

Părțile au constatat cu satis
facție că comerțul dintre U.R.S.S. 
și Austria se dezvoltă favorabil. 
Ambele părți au fost de acord că 
extinderea relațiilor comerciale 
între cele două state corespunde 
intereselor celor două părți. Păr
țile au căzut de acord asupra în
cheierii unui nou acord pe termen 
lung cu privire la livrări recipro
ce de mărfuri pe termen de cinci 
ani.

In legătură cu încheierea in 
iulie 1961 a livrărilor de mărfuri 
austriece în schimbul întreprinde
rilor industriale predate Austriei 
de Uniunea Sovietică, partea so
vietică a declarat că este de a- 
cord să continue să cumpere a- 
ceieași mărfuri, potrivit unui acord 
comercial în condițiile sporirii 
corespunzătoare a achizițiilor de 
mărfuri sovietice de către Aus
tria.

Cele două părți au subliniat 
din nou importanța menținerii 
în relațiile comerciale a clauzei 
națiunii celei mai favorizate, con
semnată în acordul sovieto-aus- 
triac cu privire la comerț și na
vigație în vigoare.

In timpul vizite] delegației gu
vernamentale sovietice în Austria 
a fost examinată problema livră 
rilor de petrol austriac în schim
bul întreprinderilor petrolifere 
predate Austriei.

In cadrul convorbirilor în pro
blemele culturale s-a stabilit că 
schimburile culturale care au a- 
vut loc pînă în prezent corespund 
întrutotul dorințelor și așteptări
lor celor două părți. Părțile și-au 
confirmat dorința de a extinde 
pe viitor schimbul cultural și 
tehnico-științific și s-au declarat 
de acord să încurajeze orice ini
țiativă in scopul apropierii pe tă- 
rîm cultural între cele două țări, 
să înlesnească vizitele reciproce 
și întîinirile între oamenii de cul
tură și știință.

La ora 12,50 (ora locală) a- 
vîonul „IL-18“, pe bordiul căruia 
se aflau N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc, a deco
lat de pe aeroportul vienez 
Schwechat îndreptîndu-se spre 
Moscova. *■*

★ ★

membri aii corpului diplomatic.
Sute de reprezentanți ai oame

nilor muncii din Moscova l-au 
salutat la aeroport pe Nikita 
Hrușciov.

Pe străzile 
Moscova de-a 
parcurs de
afla N. S. Hrușciov zeci de mii 
de locuitori ai orașului au salu
tat cu căldură pe șeful guvernu- 

i lui sovietic.

și în piețele din 
lungul drumului 

mașina în care se

imediat în 
hotelului însoțit de 

Delegațiile 
S. Hrușciov,

GRAZ (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, pro

gramul vizitei lui N. S. Hrușciov 
în Austria a fost supraîncărcat 
și el nu a reușit să viziteze toate 
întreprinderile care erau prevă
zute. Muncitorii austrieci au do
rit însă foarte mult să-l vadă pe 
șeful guvernului sovietic și, de 
îndată ce acesta a sosit la Graz, 
capitala Stiriei, în vestibulul ho
telului, rezervat pentru oaspeți, 
s-au adunat numeroase delegații 
din pariea colectivelor uzinelor 
și fabricilor din Stiria pentru a 
transmite lui N. S. Hrușciov da
rurile pregătite cu mult timp 
înainte de sosirea acestuia.

Aflînd că este așteptat de de
legațiile oamenilor muncii, N. S 
Hrușciov a coborît 
vestibulul 
cancelarul J. Raab. 
s-au apropiat de N.
i-au înmînat daruri, rostind cu 
acest prilej cuvinte calde izvorîte 
din inimă.

„Ne-am adunat aici oameni ai 
muncii din diferite partide, socia
liști1, comuniști, precum și oa
meni fără de partid, a spus P. 
Keberl, reprezentantul muncitori
lor de la uzina de vagoane. Cu 
toții însă am venit aici cu o sin
gură intenție; să vă transmitem, 
ca unui coleg, un salut din partea 
muncitorilor din Stiria. Urmărim 
cu multă atenție dezvoltarea U- 
niunii Sovietice și salutăm pro
gresul Uniunii Sovietice. Doar 
succesele dv. constituie un ajutor 
și pentru noi. Muncitorii aus
trieci urmăresc cu multă simpa
tie lupta dv. pentru pace. Salu
tăm eforturile pe care le depu
neți în această luptă*'. Transmi 
țînd în dar lui N. S. Hrușciov 
modelul unui vagon, P. Keberl a 
declarat: „Am dori să construim 
și mai multe vagoane de acest 
fel pentru Uniunea Sovietică".

Apoi a luat cuvîntul A. Pister, 
reprezentantul muncitorilor de la 
uzina metalurgică „Beler Kap- 
fenberg" și V. Vowes în numele 
muncitorilor de la uzina de ma
șini de transport „Puch Werke“.

N. S. Hrușciov a rostit o cu- 
vîntare de răspuns.

Mi-a făcut plăcere că mi-ați 
transmis salutul din partea mun
citorilor din Stiria — comuniști, 
socialiști și din partea muncito
rilor aparținînd altor partide. 
Deocamdată mai există multe 
partide din care fac parte mun
citori. Trebuie să vă spun sincer: 
acest lucru nu este în folosul cla
sei muncitoare. In ceea ce ne 
privește, noi urmăm măreața lo
zincă proclamată de Karl Marx: 
„Proletari din toate țările uni- 
ți-văl“.

PROGRAMUL I. 8,00 
.voioșiei, 8,20 Muzică 
9,30 Teatru la microfon 
copii, 11,10 Din folclorul 
relor, 11,45 Formații artistice de 
amatori la microfon: corul și 
fanfara clubului muncitoresc 
C.F.R. Simeria, 12,15 Concert de 
estradă, 13,10 De toate, pentru 
toți, 14,30 Călătorie muzicală 
prin țări prietene, 15.00 „Parti
dul ne conduce", emisiune de cîn- 
tece, 16,15 Drumeții veseli, 18,00 
Cîntece populare romînești, 19,35 
Album de romanțe, 20,00 Teatru 
la microfon: Premiera „Take, 
lanke și Kadîr" de Victor Ion 
Popa, 21,45 Piese pentru acor
deon. PROGRAMUL II. 7,30 
Muzică ușoară, 8,30 Școala și 
viața, 9,30 Dansuri și coruri din 
opere, 9,50 Revista presei străi
ne, 90,30 Cîntă orchestra de es
tradă a Radiodifuziunii sovietice. 
11,00 Concert simfonic, 12,45 

i Cîntece populare romînești, 13,15 
dința a conferinței c or trei pa- I Concert de muzică ușoară, 14,30 
teri. • Cine știe cîștigă I 15,15 „Cu cin-

Ședința Conferinței celor 
trei puteri în problema 
încetării experiențelor 

cu arma nucleară 
de la Geneva

GENEVA (Agerpres) — TASS 
anunță:

Lq 6 iulie a avut loc cea de-a 
225-a ședință a Conferinței celor 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
Ședința a fost prezidată de dele
gatul Statelor Unite ale Ameri- 
cii.

Participanții la conferință au 
ajuns la un acord în problema 
principiilor care trebuie să stea 
la baza numirii administratorului 
general și al locțiitorilor lui în 
organul de control.

( La 7 iulie a avut loc o noi șe-

Cum să acționați — este o 
chestiune a dv. internă. Și la noi 
înainte de revoluție au existat 
multe partide și pot spune din 
experiența noastră: cu cît era 
mai mare numărul partidelor, cu 
atît mai fărâmițată era clasa 
muncitoare, cu atît era mai slabă.

Va sosi o vreme cînd clasa 
muncitoare va avea pretutindeni 
un singur partid — cel mai com
bativ partid. Acolo însă unde 
deocamdată acesta nu există tre
buie unite acțiunile muncitorilor 
aparținînd diferitelor partide, 
trebuie unite eforturile în vede
rea luptei cdmune pentru cauza 
clasei muncitoare.

Sînt convins că și dv. veți a- 
junge aici1. Forța clasei munci
toare constă în unitatea ei 1 — 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov. Clasa muncitoare din Uniu
nea Sovietică îșl îndeplinește da- 
loria ca detașament de frunte al 
clasei muncitoare din lumea în
treagă. Vă asigur în numele cla
sei muncitoare din Uniunea So
vietică, în numele țărănimii mun
citoare sovietice, în numele în
tregului popor muncitor din țara 
noastră că nu ne vom abate din 
dirumul nostru și vom merge cu 
încredere înainte, arătînd de ce 
sînt capabili clasa muncitoare, 
poporul muncitor. Vom construi 
societatea comunistă, cea mai 
dreaptă societate la care au visat 
cele mai luminate minți ale o- 
menirii.

Recunosc — sînt comunist, a 
spus N. S. Hrușciov. Dar nU 
m-am născut comunist, după cum 
nici dv. nu v-ați născut membri 
ai partidelor din care faceți par
te. Pe noi toți ne învață viața. 
Viața este o mare școală.

In încheiere, mulțumind pen
tru darurile primite, N S. Hruș
ciov a spus: Noi luptăm pentru 
pace. Eforturile noastre sînt u- 
riașe și privim cu încredere spre 
viitor. Dar pentru ca lupta pen
tru pace să fie încununată de 
succes, trebuie ca toate popoarele 
să-și unească forțele pentru a 
participa la această luptă Unin- 
du-șî eforturile, popoarele vor 
putea asigura pacea în lumea în
treagă.

In aplauzele furtunoase ale a- 
sistențeî, N. S. Hrușciov a înmî- 
nat conducătorilor delegațiilor 
oamenilor muncii din Stiria da
ruri. Această întîlnire va rămîne 
pentru mult timp în memoria tu
turor celor care au participat 
la ea.

PROGRAM
10

Clubul 
ușoară, 
pentru 
popoa-

A doua lansare
cu

noi

sovietice, înzestrate cu di- 
aparate de măsurat, ma- 

ultimei trepte a rachetei a 
în

succes a unei 
rachete balistice 

sovietice
MOSCOVA (Agerpres). Comu

nicat TASS:
La 7 Iulie 1960, a fost efectua

tă cea de-a doua lansare cu suc
ces a unei noi rachete balistice, 
puternice, cu mai multe trepte, 
destinată zborurilor cosmice.

Lansarea a avut loc cu preci
zie in timpul fixat. Zborul ra
chetei a urmat cu strictețe tra
iectoria stabilită. Potrivit datelor 
culese în urma măsurătorilor e- 
fectuatc de navele speciale ale 
flotei 
ferite 
cheta 
atins suprafața apei chiar 
punctul de cădere stabilit.

Racheta a parcurs o distanță 
de aproximativ 13.000 km.

Prin lansările cu succes ale 
noii variante a puternicei rache
te, cu mai multe trepte, efectuate 
la 5 și 7 iulie, a fost încheiat 
programul de experimentare a 
acestei variante a rachetei. In 
urma acestor lansări au fost ob
ținute toate datele necesare pri
vind punerea la punct a rache
tei purtătoare — destinată unor 
noi cuceriri ale spațiului cosmic.

In legătură cu rezultatele 
obținute prin cele două la ^rî 
ale rachetelor, nu mai este nece
sară continuarea studierii acestei 
variante.

Agenția TASS este împuterni
cită să declare că regiunea cu
prinsă între coordonatele indica
te în comunicatul TASS din 29 
iunie 1960, este declarată liberă, 
începind de la 8 iulie, înainte 
de termenul stabilit, pentru na
vigația maritimă și aeriană.

—o—

Greva generală a profesorilor 
din Argentina

BUENOS AIRES 8 (Agerpres) 
TASS anunță:

Presa argentiniană informea
ză că greva generală a profesori
lor din Argentina care a încț^i 
la 6 iulie, a paralizat activitatea 
tuturor școlilor, instituțiilor de 
învățămînt special șî superior din 
capitală, din provinciile Buenos 
Aires, Mendoza, San Luis, San 
Juan, Corleentes, Tucuman și din 
alte provincii. Intr-o declarație 
a secretarului general al federa
ției cadrelor didactice din Argen
tina, Foradori, publicată în zia
rul „Nacion“ se spune că la gr«*- 
vă au participat 98 la sută din 
membrii federației.

DE RADIO
iulie

tecul în jurul lumii“ — muzică 
ușoara, 16,00 Vorbește Moscova 1 
17,10 Muzică distractivă, 17,30 
Muzică corală romînească, 18,00 
Medalion literar: Vera Inber, 
19,00 Muzică populară romîneas
că, 19,30 Valsuri, 20,05 Emisiu
nea de muzică ușoară romîneas
că „Din zorii zilei în amurg“, 
21,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
10 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Balada soldatului; AL. 
SAHIA: De sîmbătă pînă luni; 
PETRILA: Oameni sau majuri; 
LONEA: Dimineața mohorîtă; 
LIVEZENI : Legenda dragostei; 
ANINOASA: In iureșul incului; 
VULCAN: Nevăzut ai i 1 t. 
LUPENI: Micii eroi- BMEBX- 
TEN1 : Ivan Brovkin se însoară; 
UR1CANI : Ceasul s-a oprit la 

miezul nopții.

REDACȚIA §1 ADMINISTRAȚIA: ÎMi^ip


