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Sectorul 
randamentelor înalte 

sécto- 
minei 
cî ș ti

ren u-

Colectivul 
rului III al 
Lupeni și-a 

gat pe merit 
mele de colectiv
al randamentelor 
înalte în întrece
rea socialistă ce se 

desfășoară pentru îndeplinirea sar
cinilor șesenalului. în perioada care 
a trecut pînă acum de la începu
tul lunii august s-a realizat un 
dament în cărbune cu 0,293 
pe post mai mare de cît cel 
Dîficat, iar pe întregul sector, ran
damentul planificat a fost întrecut 
cu 0,205 tone pe post.

* 
♦
♦

In zilele 
sărbătoare

In dimineața t 
zilei de 23 Au- I 
gust, în zori, în ț 
sala mașinii de j 
extracție a pu- ♦ 
tulul central al ț 
minei Petrila a « 
sosit un grup f 

nu prea numeros de muncitori, • 
conduși de maistrul Bredan i 
losîf. In cartierele Petrilei ml-! 
nerii, muncitorii, familiile lor J 
se pregăteau pentru marea săr- * 

- bătoare; străzile fremătau de Z 
î veselie, cîntece. Cei sosiți aici, J 
£ printre care erau muncitorii * 
t membri de partid Ambruș Ni- •« 
£ colae, Ardelean loan, Tatar Ni- Z 
i colae, veniseră să efectueze oi ! 
J lucrare de mare importanță la 
• una din instalațiile puțului de 
t extracție, operație care necesita 
I oprirea funcționării puțului 

pentru o perioadă mai mare. 
Zilele- de 23 și 24 august, zile 
în care nu s-a lucrat, trebuiau 
folosite din plin.

Toți cei chemați să efectueze 
această lucrare au venit Ia 

îiilicru. S-a muncit intens, zi și 
♦ ndapte, pe schimburi...
J In dimineața zilei de 25 au- 
J gust, cînd minerii au intrat în 
♦ primul șut după marea sârbă- i 
* toane, puțul central funcționa • 
J normal. Poate numai puțini I 
’ dintre ei știau că aici, o echipă * 
5 de muncitori, sub conducerea ♦ 
• maistrului Bredan Iosif, au » 
J muncit dîrz în aceste zile de J 
J sărbătoare, pentru ca procesul ♦ 
■ de producție să se desfășoare « 
* din plin. Z
^* »*«»•«**•»*•* • - • »-»A

Vaisile Trandafir și Hanecsek Vilhelm conduc cîte o echipă de 
lăcătuși la sectorul Iii al minei Lonea. Turbuțan Alexandru este 
revizor la mașina de extracție al puțului VI de la aceeași mi
nă. Deși prin specificul muncii lor nu șînt muncitori direct pro
ductivi, ei contribuie la lupta pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de cel de-al Ill-lea Congres al partidului.

Iată-1 pe Vasile Trandafir, Hanecsek Vilhelm și Turbuțan 
Alexandru stînd de vorbă la ieșirea din mină

Proletárt din toate țările, imiți-vă!
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Contribuția echipei de reparații

ran- 
tone 
pla-

IN CLIȘEU : Tînarul
Echipei de reparații condusă 

de tînărul comunist Bojincă 
de la Filatura Lupeni îi 
sarcini importante în pro- 
de producție: ea revizu- 

și repară mașinile și uti- 
dintr-o serie de secții ale 

Scurtînd terme-

loan 
revin 
cesul 
iește 
lajele 
întreprinderii, 
nul de reparație la fiecare ma
șină care intră în lucru, echipa 
tovarășului Bojincă aduce o con
tribuție prețioasă la sporirea 
realizărilor colectivului. In ulti
ma perioadă,- tinerii muncitori 
d>in această echipă au redus ter
menul de reparații capitale la 
două mașini de răsucit cu 384

O

Drapelul de sectop fruntaș
Cu prilejul săr

bătoririi celei de 
16-a aniversări a 
eliberării patriei 
de sub jugul fas
cist, s-a făcut bi
lanțul întrecerii în
tre sectoarele mi- 

lupta pentru căr- 
de bună calitate 

cost redus. Colec-
III al minei A- 

nei Aninoasa în 
bune măi mult, 
și la ur preț de 
tivului sectorului
ninoasa i s-a decernat drapelul de 
sector fruntaș pe exploatare.

Prețiosul trofeu este pe deplin 
meritat.- Harnicele brigăzi ale sec
torului,. între care se numără cele 
conduse de tovarășii Liciu Vaier,

Sîmbătă
27 augusl 

1960

cu 
a- 
de

Bojincă loan la lucru, 
de ore, redîndu-le producției 
5 zile înainte de termen. In 
cest timp, cele două mașini 
răsucit âu asigurat o producție 
suplimentară de 500 kg. fire.

La multe alte mașini sau uti
laje intrate în revizie sau repa
rații periodice, echipa tovarășu
lui Bojincă loan, din care fac 
parte tinerii Capriș Coștache, 
Popescu Nicolae și alții, au re
dus termenul de execuție cu 4 
pînă la 11 zile, reușind astfel 
să aducă o contribuție -de preț 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ce. stau în fața colectivu
lui filaiturii.

Schneider Francisc, Bulgaru Gheor
ghe și altele, au asigurat, pe baza 
creșterii productivității muncii, o 
cantitate de cărbune cu 8,7 la sută 
mai mare de cît cea planificată. 
Cea mai importantă dintre realiză
rile colectivului sectorului este re
ducerea prețului de cost pe tona 
de cărbune cu 6,35 lei,. obținută 
prin micșorarea consumului de 
lemn, exploziv și îmbunătățirea ca
lității producției.

*
♦

♦
♦
♦
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Prezentatorul 
formației artistice 
a clubului minier 
din Lupeni
nuntă publicul, venit să asiste la 
faza raională a concursului cultu- 
ral-sportiv.

— Ascultați acum, cîntecul „În
florește țara mea", în interpreta
rea solistului nostru vocal Paur 
Dumitru.

Se aud acordurile orchestrei și 
în fața microfonului apare un tî
năr brunet, cu ochi verzi, aruncînd 
priviri timide, spre publicul care 
a venit să-l asculte, dovedind lip
să de familiaritate cu scena. Pri
mele note pe care le ia sînt mai 

** 1 * * * timide, apoi vocea lui de bariton 
începe să răsune tot mai tare și 
mai melodios în difuzoarele insta
late în Piața Victoriei din Petro
șani.

țul de cost în
valoare de 700.000 lei în semes
trul II. In scopul îndeplinirii a- 
ceștor angajamente a fost întoc
mit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice a cărui prevederi 
au și început să fie aplicate. In 
vederea asigurării depășirii pla
nului de producție vor intra în 
curînd în funcție un abataj fron
tal pe stratul 15 Bl. II sectorul 
I, se va pune în exploatare pri
mul abataj frontal arm^t în fier, 
la Bl. III stratul 3 sectorul II, 
lucrări de care răspund șefii sec
toarelor respective. La sectorul 
II se va mai pune în exploatare 
un al doilea abataj frontal în 
stratul 3 Bl. III. Se va începe 
exploatarea straielor 17 și 18 pî. 
nă la orizontul 480. Pentru men
ținerea productivității muncii la 
o tonă de cărbune pe post în tot 
cursul semestrului II, brigăzile 
vor fi dotate cu toate cele nece
sare, se va extinde perforajul e- 
lectric la toate lucrările în căr
bune, se vor organiza abataje 
frontale în stratul 3 BL III șî 
IV, pentru a realiza două fîșii 
la zi. Pentru realizarea de eco
nomii se va continua cu urmă
rirea riguroasă a pușcării în 
vederea reducerii consumului de 
explosiv, se va extinde arma
rea metalică a preabatajelor și 
a galeriilor, economisind astfel 
material lemnos. De asemenea 
se va întări controlul asupra ca
lității cărbunelui.

Elanul cu care desfășoară și 
în luna aceasta, minerii vulcă- 
neni întrecerea socialistă, faptul 
că productivitatea se menține la 
peste o tonă de cărbune pe post, 
iar procentul de cenușă și de 
granulație este sub cel admis, 
dovedesc că există posibilități de 
îndeplinire a angajamentelor șî 
oameni care să le realizeze. Tona 
și omul va deveni o regulă pen
tru minerii vulcăneni în acest 
an. Astfel ei vor menține o pro
ductivitate a muncii peste cea 
planificată, 
de termen 
pentru anii

Dar pînă la 
urmă pasiunea a 
învins. La club 
a fost remarcat. 

A repetat de multe ori și iată-l a- 
cum pe estrada din Petroșani în 
fața microfonului culegmd aplau
zele bine meritate ale publicul: 
care a fost entuziasmat de inter
pretarea cîntecelor pe care el le-a 
executat.

Dar aplauze meritate și dese 
au primit și alți concwenți. Ale
xandru Epure tot din formația
clubului minier Lupeni a fost ne
voit să apară de două ori la ram
pă pentru interpretarea cîntecului 
ardelenesc cu strigături.

Se spune că publicul este cel 
mai competent juriu intr-un con
curs. Acest lucru a fost dovedit și 
la Petroșani cînd el a apreciat pe 
drept cuvint cu entuziasm inter
pretarea cîntecelor de către soliștii 
Ecaterina Marca, de la clubul 
„Jiul"- Petroșani sau Aneta Ma
tei și loan lonescu de la clubul 
muncitoresc din Uricani.

Publicul a recunoscut în acești 
soliști adevărate talente...

Surprins de muzicalitatea plăcu
tă a vocei lui publicul a început 

ș să se strîngă tot mai mult în ju- 
♦ 
» 
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»

rul estradei. T'mărul acesta cu 
ochi verzi transportat pe aripile 
cîntecului pe care îl interpreta cu 
pasiune nici nu mai observa privi
rile ațintite asupra lui

LA MINA VULCAN

Se realizează productivitatea 
de o tonă cărbune pe om

la îndeplinire,

obținu- 
primul 

n-au 
dorite

ale anului a

La fel ca și celelalte colective 
din Valea Jiului, colectivul mi
nei Vulcan s-a angajat la înce
putul anului să obțină economii 
de cel puțin 635.000 lei la pre
țul de cost, o creștere a produc
tivității pe mină la 0,940 tone 
de cărbune pe post în baza că
reia să depășească simțitor pla
nul de producție. Angajamentele 
erau frumoase; oameni destoinici 
care să le ducă 
erau. Totuși, re
zultatele 
te în 
trimestru 
fost cele 
Prețul de cost 
pe primele trei luni 
fost depășit cu peste 1.000.000 
lei, aceasta prin depășirea con
sumului de materiale. înrăutăți
rea calității cărbunelui care a 
atras după sine penalizări con
siderabile. Productivitatea mun
cii era scăzută, peste 50 la sută 
dSn brigăzi erau sub plan.

Comitetul raional de partid a- 
nalizînd această stare de lucruri 
și cauzele rămînerii în urmă a 
minei Vulcan a trasat sarcini 
concrete în privința lichidării 
grabnice a acestor lipsuri. Con
ducerea minei, conducerile sec
toarelor îndrumate de comitetul de 
partid au trecut la luarea unor 
măsuri tehnice și organizatorice 
concrete, care să ducă Ia îmbu
nătățirea activității de produc
ție. S-a organizat și extins în
trecerea pe profesii între sectoa
re și brigăzi, urmărindu-se ca 
la baza întrecerii să fie 
vele cele mai însemnate, 
consumurile specifice și 
teriale au fost introduse 
mită, s-au luat măsuri 
urmărit ca aprovizionarea bri
găzilor cu materialele necesare 
să fie făcută în mod ritmic și 
în mod corespunzător.

Aceste măsuri precum și al
tele luate în trimestrul II au 
contribuit la îmbunătățirea mun
cii întregului colectiv pentru 
obținerea de rezultate cît mai 
bune în procesul de producție. 
Planul la lucrările de pregătiri, 
datorită creșterii vitezelor de a- 
vansare, a fost depășit cu peste 
6 la sută. Minerii vylcăneni au 
recuperai toate pierderile din 
primul trimestru și au pășit pe 
calea îndeplinirii angajamente
lor. In lunile trimestrului II ei 
au obținut economii la prețul de 
cost 
prin 
lemn 
cații 
bună 
producție s-a realizat în propor
ție de 106,1 la sută. Dar cel mai 
frumos rezultat s-a obținut în 
creșterea productivității la peste 
o tonă de cărbune pe post în

Din experiența 
fruntașilor

obiecti- 
Pentru 

de ma- 
fișe li- 
și s-a

în valoare de 946.000 lei, 
reducerea consumului de 
cu peste 7 la sută, bonifi- 
primite pentru calitatea 
a cărbunelui etc. Planul de

In fafa microfonului
înflorește țara mea.
Mă uit la ea

și simt că-mi crește inima...
Intr-adevăr parcă din pieptul 

lui se degaja o forță nestăvilită, 
mîndrie îndreptățită pentru patria 

înfloritoare, dorința de a munci ca 
ea să fie și mai frumoasă. .

Acest tînăr de 77 ani este un 
proaspăt absolvent al Scolii pro
fesionale din Lupeni. Activitatea 
lui artistică este tot atit de recen
tă.

Activează în cadrul clubului de 
cîteva luni. La început a trecut 
pe la club, privea la cei care fă
ceau repetiții acolo, îl pasiona 
cîntecul. Ar fi dorit și el să ciu
te, dar timiditatea de care e cu 
prins și care nu l-a părăsit nici 
acum încă l-a reținut un timp. 

luna iulie, creștere care depășeș. 
te cu 60 kg. de cărbune angaja
mentul luat pînă la sfîrșitul a- 
nului.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a trasat sarcini concrete cu pri
vire la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost în extracția cărbunelui. 
Minerii de la Vulcan, conștienți 
de aceste sarcini s-au angajat 
ca și în continuare să obțină o 

productivitate de 
o tonă pe post, 
adică omul și to
na, să realizeze 
economii la pre

îndeplinind înainte 
sarcinile prevăzute 
următori.

S. EKART
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2 STEAGUL ROȘU

ATOMUL Șl
Realizările fizicei nucleare au 

făcut posibile diferite aplicări 
ale energiei atomice, im special 
în biologie și medicină. Izotopii 
radioactivi, produși prin fisiunea 
nucleului atomic sînt folosiți pe 
scară largă in medicină atit la 
diagnosticarea cit și la tratarea 
diferitelor maladii. Cu ajutorul 
izotopilor astăzi pot fi studiate 
funcțiunile aproape ale tuturor 
organelor și tuturor sistemelor 
Organismului omenesc.

Fizicienii sovietici au realizat 
un aparat pe care l-au numit 
„Diascin“ care permite să se 
precizeze rapid și exact gradul 
de absorbție al iodului de către 
tiroidă și să se pună un diag
nostic sigur.

Folosirea izotopilor radioactivi 
la studierea funcțiilor ficatului 
și rinichilor este bazată pe a- 
ceeașl proprietate a izotopilor 
radioactivi de a se localiza în 
diverse țesuturi ale organismului.

Cercetătorii sovietici acordă o 
deosebită importanță studierii 
sistemului cardio-vascular cu a- 
jutorui izotopilor radioactivi. 
Astfel un radiograf cu 8 canale 
permite să se precizeze viteza 
circulației singelui în opt sec
toare diferite ale celor două ci
cluri ale circulației și să se în
registreze datele culese. Cu aju
torul acestui aparat se pot stu
dia malformațiile cardiace în 
stare de compensare și decom- 
pensare, hipertensiunea arterială, 
cârd ițele etc.

Posibilitatea de a se studia în 
amănunt ciclul micii circulații 
este foarte prețioasă oentru di
agnosticarea malformațiilor con
genitale; acest lucru este deose
bit de important acum cînd suc-

_=*=_ ---------

Ornifopferele 
sovietice

Ornitopterul (aparat de zbor 
cu aripi bătînde) constructorului 
sovietic D. Ilin a trecut probele 
de banc. Un colectiv de construc
tori lucrează la un planor cu a- 
ripi bătînde. Constructorul A. 
îvaniuta continuă să lucreze la 
un aparat de zbor care reprezin
tă o combinație între bicicletă 
și ornitopter.

După cum arată „nedelia“, 
suplimentul ziarului „Izvestia“, 
există toate posibilitățile ca or- 
nitopterele să se ridice pentru 
prima dată în aer în U.R.S.S. 
Pentru aceste aparate de zbor 
constructorii au realizat motoa
re de dimensiuni mici. Calculele 
făcute pe baza! încercărilor efec
tuate într-un tunel aerodinamic 
au arătat marea rentabilitate a 
omitopterelor.

Aceste aparate nu necesită vi
teze sonice și nici înălțimi stra- 
tosferice. Ele vor fi aparate de 
zbor analoage automobilelor de 
mic litraj, capabile să ridice în 
aer cîțiva oameni.

Un nou centru 
industrial

Pe malul rîului Irtîș, în apro
piere de orașul Pavlodar, s-a în
ceput construirea celei de-a doua 
uzine de feroaliaje din Kazah- 
stan. Noua întreprindere va pro
duce aliaje pentru fabricarea u- 
nor oțeluri speciale.

In cursul actualului septenal 
regiunea Pavlodar se va trans
forma într-un mare centru in
dustrial din estul Uniunii So
vietice. In anii următori aici' se 
vor construi 45 de întreprinderi 
industriale. încă în anul curent 
va începe să dea primele pro
duse uzina de utilai frigorifer. 
S-a început de asemenea con
struirea unei uzine de aluminiu. 
Pe baza bogatelor cariere de căr
buni vă fUncționă o termocen
trală.

Pînă . la sfîrșitul anului 1965, 
producția industrială a Regiunii 
Pavodar va înregistra o creștere 
de’6 ori în comparație cu nive
lul anului curent.

MEDICINA
cesele chirurgiei toracice permit 
vindecarea acestor maladii.

Aplicarea acestei metode la 
diagnosticarea tumorilor maligne 
are o deosebit# importanță. Cer
cetările efectuate de cllnicienil 
sovietici au făcut posibilă o lo
calizare mai exactă a tumorilor 
creierului șl ale măduvei spină
rii. Fizicienii sovietici au reali
zat contoare speciale de dimen
siuni mici pentru depistarea ra
pidă a unor tumori, printre care 
cancerul laringelui și al colului 
utérin.

In prezent, domeniul de folo
sire a izotopilor radioactivi în 
scopuri curative cuprinde toate 
ramurile médicinal, dintre care 
cea mai importantă rămîne to
tuși oncologia.

Pentru tratarea tumorilor ma
ligne se folosșc instalații radio- 
terapeutice și aparate teleterapi- 
ce puternice, obiecte radioactive 
care sînt puse In contact cu tu
moarea : colier«, fire, precum și 
soluții radioactive coloidale in
jectate în tumoare sau într-o 
cavitate etc.

Tratamentul combinat, radio- 
chirurglcal, este foarte răspîndit 
în Uniunea Sovietică. El constă 
în aplicarea pe rană, după ex
tirparea tumorii, a unor ace de 
cobalt radioactiv. Uneori se in
filtrează în țesut o soluție con
ținând aur radioactiv. In acest 
caz, procentul rezultatelor favo
rabile este considerabil mai ma
re decît la intervențiile chirurgi
cale obișnuite. S-au obținut re
zultate pozitive la aplicarea ra
dioterapie! după extirparea unei 
tumori, Aceasta împiedică for
marea de metastaze.

Izotopii radioactivi sínt folo
siți pe scară largă și în trata
mentul neoplasmelor maligne 
ale organelor genitale feminine. 
OncMonil sovietic! au obtinut 
rezultate concludente apiicînd 
metoda radio-chirurgîcală în 
tratamentul cancerului vezicii u- 
rinare cu introducerea izotopilor 
radioactivi în cavitatea vezicii.

Dar oncologia nu este singura 
ramură în care se folosesc izo
topi radioactivi deși ea este cea 
mai importantă. Izotopii vinde
că și alte boli. Astfel cu ajutorul 
iodu’ni radioactiv 131 se vinde
că 87 la sută din cazurile de 
tlreatoxicoză. Această metodă 
prezintă numeroase avantaje fa
ță de metoda chirurgicală folo
sită în trecut : riscul operației 
este eliminat, moartea este ex
clusă, procedeul este foarte sim
plu și totodată extrem de efi
cient.

Niciodată încă construcțiile nu 
au cunoscut în Uniunea Sovietică 
o asemenea amploare ca în pre
zent. întreaga țară este împînzită 
de schele. Se construiesc giganți ai 
metalurgiei și energeticii, întreprin
deri producătoare de bunuri de 
larg consumi sute de mii de case 
de locuit, se amenajează drumuri, 
se îmbltnzesc fluvii.

Numai în 1959 au fost date în 
exploatare peste 7000 de mari în
treprinderi industriale, un mare 
număr de secții noi în cadrul uzi
nelor existente. In orașe și așezări 
muncitorești s-au construit peste 
2,2. milioane de locuințe, nume
roase școli noi, spitale, grădinițe 
de copii și creșe, clădiri cu desti
nație cidtural-socială. in afară de 
aceasta, la sate au fost construite 
aproximativ 850.000 de case.

în acest an — cel de-al doilea 
an al septenalului - - construcțiile 
capitale cunosc un ritm și mai 
rapid. în medie, în fiecare zi sînt 
puse in funcțiune trei întreprinderi, 
iar în fiecare minut constructorii 
pun la dispoziția populației cite 5 
apartamente noi, bine amenajate, 
în cursul anului 1960 oamenii so
vietici vor primi 2.400.000 de lo-
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| Chimia apără |
| monumentele |
| arhitectonice din lemn I 
8 In vederea conservării monu- g 
8 mentelor arhitectonice din lemn 8 
8 în Letonia se desfășoară pe scară 8 
8 largă tratarea chimică a acestora. 8 
8 Au și fost tratate astfel aproxima- 8 
8 tiv 70 de clădiri din lemn aflate 8 
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In partea de sud a văii Fer- 
gana (Uzbekisțan), pe o vastă 
întindere din depresiunea Ohna. 
care desparte lanțul muntos Alai 
de regiunea premuntoasă au fost 
descoperite așezări și alte nu
meroase urme ale omului primi
tiv, cu o vechime de peste 50 000 
ani.

Profesorul Nikolai Leonov a 
declarat că descoperirile făcute 

transportarea prin g în depresiunea Ohna, p^. care el 
a denumit-o un „muzei/natural 
de arheologie”, au o mare vai- 
loare științifică. Pe baza manu- 
mentelor naturale descoperite 
aici se pot reconstitui pagini 
din istoria paleolitului, neolitu- 
lui, epocii de bronz și epocii 
timpurii a fierului.

La nord și la răsărit de aceste 
așezări, pe st în ci au fost desco
perite, printre altele, numeroase 
desene.

Pe unul din aceste desene ar
tistul primitiv a înfățișat atacul 
unui animal sălbatic asupra u- 
nui țap de munte. Un om înar
mat cu o bîtă uriașă s-a arun
cat asupra animalului pentru 
a-i smulge prada.

Arheologii au găsiit numeroase 
unelte ale omului, urme ale cî-

Amploarea
— CIFRE Ș 

cuințe noi, în care se vor muta 
aproximativ 10.000.000 de oameni, 
în total, în primii doi ani ai sep
tenalului, în U.R.S.S. se vor cons
trui locuințe cu o suprafață de lo
cuit egală cu cea existentă în toa
tă Rusia prerevoluționară.

★

In prezent, în Uniunea Sovietică 
se construiesc anual mai multe lo
cuințe 'decît in S.U.A., Anglia, 

Franța, R.F.G., Suedia. Olanda, 
Belgia și Elveția luate la un loc. 
După numărul de locuințe ce se 
construiesc la o mie de locuitori, 
U.R.S.S. ocupă primul loc în lume,

★

Constructorii sovietici au la dis
poziție o puternică tehnică 'moder
nă : peste 30.000 de excavatoare, 
aproximativ 40.000 de macarale, 
zeci de mii de buldozere, tractoa: 
re și puterrice autocamioane bas
culante, sute de mii de motoare e- 
lectrice. în anul în curs ei vor pri-

22 de teatre populare în Grúzia
In prezent în Gruzia există 

22 de colective teatrale de ar
tiști amatori cu trupe permanen
te care, deși au luat ființă abia 
de cîțiva ani, se bucură de o 
mare popularitate. La Tbilisi de 
pildă, în decurs de jumătate de 
an la spectacolele trupelor de 
artiști amatori au asistat peste 
60.000 de persoane. Teatrul 
popular de operă din orașul Ku- 
taisi este bine cunoscut si apre
ciat nu numai în Gruzia, ci și 
peste hotarele ei.

Teatrelor de artiști amatori li 
s-au creat condiții deosebit de 
favorabile pentru 
unei activități

desfășurarea
creatoare. Teatrul

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

Culegere
Colectivul 

pentru limbă 
Riga a început să lucreze la al
cătuirea unei culegeri de folclor 
muzical leton în 40 de volume. 
Această vastă lucrare va fi e- 
ditată în decurs de 15 ani.

Culegerea va cuprinde aproxi
mativ 1.000.000 de cîntece popu
lare din fondurile Academiei de 
Științe a R.S.S. Letone unde-nu-

institutului leton 
și literatură din

construcțiilor
I FAPTE —

mii încă 6.000 de excavatoare, 
6.600 buldozere, 7.000 macarale 
autopropulsate și numeroase alte 
mașini și mecanizme.

★

In ultimii ani, în U.R.S.S. s-a 
lărgit considerabil baza tehnico- 
materială a construcțiilor. A cres
cut considerabil producția de ci
ment, ardezie și multe alte mate
riale. Cel mai rapid se dezvoltă 
producția de elemente prefabricate 
din beton armat și in această pri
vință Uniunea Sovietică a depăștt 
cu mult toate țările capitaliste, o- 
cupind primul loc.

★

în anii septenalului, productivi
tatea muncii va crește în construc
ții cu 60—65 la sută. Creșterea 
productivității muncii în acest sec
tor este ilustrată de următorul 
exemplu : Dacă în 1955, la Mos
cova, 112.000 de muncitori au 
construit 643.000 m.p. de suprafață 
locuibilă, în 1959, 96.000 de mun
citori au construit deja 1.532.000 

popular din raionul Ambrolaur 
(în partea de vest a Gruziei), 
de pildă, dispune dfe un local 
permanent cu o sală de specta
cole cu 700 de locuri, o sală de 
repetiție și o scenă bine utilată. 
In repertoriul teatrului figurea
ză II piese ale dramaturgilor 
gruzini, ruși și de peste hotare.

Teatrele de artiști amatori din 
Gruzia prezintă spectacole în 
limbile gruzină, rusă, 
azerbaidjană, greacă, 
setină.

Cele mai bune trupe 
amatori sînt invitate 
spectacole pe scenele teatrelor 
sindicale din Tbilisi 

armeană, 
curdă. o-

de artiști 
să dea

mărul total al lucrărilor de fol
clor, inclusiv basme, ghicitori, 
proverbe și zicători, se ridică la 
peste 2,5 milioane.

Un capitol separat îl vor for
ma în culegere cîntecele revolu
ționare, dintre care o parte în
semnată se referă la perioada re
voluției din 1905 și la instaura
rea puterii sovietice în Letonia 
în anul 1919.

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

torva zeci de bordeie de Iutile 
oamenilor din epoca bronzului. 
Studiul uneltelor a confirmat că 
oamenii din acele vremuri se 
îndeletniceau aici nu numai cu 
vînătoarea, ci și cu o agricultu
ră primitivă.

După părerea profesorului 
Leonov, cercetarea mai departe 
a acestui muzeu natural de ar
heologie va aduce o nouă lumi
nă asupra istoriei omenirii.

Centru pentru studierea 
electricității

Ia munții Baubașat din sudul 
Kirghiziei se organizează o stațiu
ne pentru studierea electricității at
mosferice. Stațiunea va fi situată 
la cea mai mare altitudine din lu
me : aici cercetările șe vor efec
tua la o altitudine de 4200 m. dea
supra nivelului mării.

în regiunea munților BauMșat 
din Asia Centrală se înregistrează 
cea mai intensă activitate a vântu
rilor și furtunilor. Aici se dezlăn
țuie cite o furtună la fiecare 5 sau 
6 zile.

/ - .

m.p. Cu alte cuvinte deși numărul 
muncitorilor s-a redus cu 15 la 
sută, s-au construit de aproape 2,5 
ori mai multe locuințe.

*

In anul în curs. în U.R.S.S., 90 
la sută din clădiri se construiesc 
pe bază de proiecte lip. Un mare 
număr din aceste case se constru
iesc după metoda în flux. Cunoaște 
o răspîndire tot mai mare metoda 
de construcție din panouri mari, e- 
laborata de constructorii sovietici. 
In această privință, anul 1960 poa
te fi considerat anul creării în 
U.R.S.S. a industriei constructoare 
de case și începutul construirii în 
masă a clădirilor din panouri 
mari.

ic

în cursul septenalului construc
torii sovietici vor da în exploatare 
noi capacități la uzinele metalur
gice echivalente cu 20 de combina
te de tipul celui din Magnitogorsk, 
iar la centrale electrice — capaci
tăți egale cu cele puse in funcțiune 
în Anglia, Franța și R.F.G. luate 
la un loc in tot cursul existenței 
lor. Se prevede să se construiască 
case cu o suprafață totală egală 
cu suprafața a 180 de orașe cu o 
populație de 250.000 de locuitori.
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I MOȚA Și totuși
— ta să vedem ce mai scrie 

postul U.T.M. de control din sec
torul nostru — se adresă un tî
năr <îin sectorul II al minei Pe- 
trila unui ortac.

— Ce să scrie frate. Eu unul 
pun rămășag că nu scrie nimic. 
Pe semne că cu ploile astea or 
fi venit ape mari de au dus de- 
vale toate lipsurile — răspunse 
cel întrebat. Că altfel mai um
bla și postiri U.T.M. de control 
cu critica pe la unii.

— Eu zic că totuși umblă și 
încă înțepat că doar de asta-i 
și zice „Ghimpele“.

— O fi el ghimpe, dar nu în
țeapă — veni din nou replica, 
ori pe semne faci și tu parte din 
colectivul de redacție a 
lui de control și te simți 
cu musca pe căciulă 
așa apărarea ?

— Nu-s în colectiv 
mă simt vinovat cu 
inactivitatea lui, dar 
nu-mi vine

oglindește ceva...
nu oglindească postul 
de control din sector, 
drept că mai înainte am 
lipsa lui de activitate,

acord.
acum

oglin-

sarcinilor puse de partid

postu- 
cumva
le

mic să 
U.T.M:

— E 
criticat
dar că nu oglindește chiar nimic 
cu asta zău că nu-s de

— Cum nu ești ? Ori 
vrei să schimbi macazul ?

— Nu-1 schimb, că de 
dit tot oglindește el ceva

— Și ce anume, mă rog fru
mos de nu ți-e cu supărare ?

— Oglindește lipsa de activi
tate a lui Dascălu Ioan. Feraru 
Eugen și Hozu Dumitru care 
fac parte din colectivul de re
dacție al postului U.T.M. de con. 
trol.

— Să 
asta-i o 
mi-ar fi

— Se
nu Ie pasă Să vedem dacă 
ganizația de bază U.T.M. 
sector nu-i va face să roșească 
pentru o așa „oglindă" .

știi că ai dreptate. Și 
oglindă, dar mie unul 

rușine să mă văd în 
vede însă treaba că

pe mină 
a extras 
cocsifica-

1.1. L „li AUGII
PETROȘANi

caută spre angajare
Un inginer șef serviciu pro

ducție (inginer în una din ra
murile de activitate ale între
prinderii; stagiu: 3—4 ani 
în funcții tehnice de speciali
tate; salariu : 1.450—1.700 
lei).

Un inginer C.T.C. (inginer 
în una din ramurile de acti
vitate ale întreprinderii; sta
giu : 2 ani ca inginer; sa
lariu: 1.300—1.450 Iei).

Un normator 
(studii medii; stagiu: 2 
în funcție de tehnician; 
iariu : 850—1.125 lei).

Un magazioner moara 
grîu Lupeni (școala de 7 
sau studii echivalente; stagiu 
de 2 ani în funcții adminis
trative; salariu : 575—700
lei).

Doi muncitori laborator — 
moara de grîu din Lupeni 
(stagiu 1 ani în muncă de la
borator; salariu : 541—673
iei).

Un muncitor laborator — 
fabrica de pîine Petroșani 
(stagiu 1 an în muncă de 
laborator; salariu; 541—673 
lei).

'»»din activitatea sectoarelor și a mi
nei, deficiențe din procesul de pro
ducție. Consfătuirile de producție 
de la sectoarele I A, I B, III și 
VII, de pildă, au analizat cauzele 
rămînerii în urmă a unor brigăzi, 
calitatea producției.

Ridicarea calificării profesionale 
a muncitorilor a preocupat de ase
menea atît conducerea exploatării 
cît și comitetul sindicatului. în ca
drul școlii de calificare a fost or
ganizat un curs de ridicare a cali
ficării profesionale în cadrul căruia 
a fost expus un ciclu de conferințe 
despre metodele înaintate de mun
că, căile de sporire a productivi
tății muncii și de reducere a prețu
lui de cost etc.

Munca culturală în cadrul clu
bului a fost îndrumată de comite
tul sindicatului spre a veni în spri
jinul procesului de producție. De 
la începutul anului au fost organi
zate 35 conferințe cu caracter teh
nic, simpozioane, schimburi de ex
periență între sectoare și brigăzi. 
Un asemenea schimb de experien
ță a avut loc intre sectoarele II și
III pe tema folosirii armăturilor 
metalice în abataje. In cadrul clu
bului numeroși ingineri și tehni
cieni au expus în fața muncitorilor 
conferințe despre mișcarea de ino
vații, transportul minier, extinde
rea mecanizării etc. Au avut loc de 
asemenea seri de odihnă pentru 
fruntașii în întrecerea socialistă.

Ședința pentru darea de seamă 
a cerut comitetului sindicatului să 
se preocupe și mai temeinic de ac
tivizarea grupelor sindicale. Acti
vitatea grupelor sindicale și a co
mitetelor de secții să fie orientată 
spre intensificarea întrecerii socia
liste, spre întărirea disciplinei în 
producție, să urmărească mai în
deaproape lichidarea rămînerii în 
urmă a brigăzilor, ca de pildă 
la sectoarele IV A și IV B și al
tele. Minusul de 2631 tone de 
cărbune, pe care îl are lectorul
IV B, a arătat tov. Secărea Dumi
tru, se datorește în mare măsură și 
posturilor nelucrate din cauza ab
sențelor nemotivate. Comitetul de 
secție din acest sector n-a muncit 
suficient 
nei și a 
citorilor 
nilor de

îmbunătățirea întregii munci sin
dicale, a organizării întrecerii so
cialiste, a consfătuirilor de produc
ție, obținerea de noi 
ridicarea calificării
îmbunătățirea calității producției, j 
trebuie să preocupe în mod deose-1 
bit comitetul sindicatului minei ini 
vederea mobilizării colectivului ex
ploatării la îndeplinirea sarcinilor 
puse de cel de-al UI-lea Congres) 
al P.MR.

A. MICA
activist sindical — mina Lupeni

tehnolog 
ani 
sa-

Nu de mult a avut loc ședința 
pentru dare de seamă semestrială 
a Comitetului sindicatului minei 
Lupeni. Cu acest prilej a fost ana
lizată activitatea organizației sin
dicale de la mină pentru mobili
zarea colectivului exploatării la în
deplinirea sarcinilor planului șese- 
nal în perioada semestrului I 1960.

De la începutul anului, a reieșit 
din darea de seamă, mina Lupeni 
și-a îndeplinit sarcinile de plan în 
proporție de 101,9 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut în aceas
tă perioadă cu 0,1 la sută față de 
prevederile planului, colectivul ex
ploatării a realizat economii de 
peste 1.013.000 lei.

Fruntașe în întrecerea 
sînt sectoarele III, care 
11.136 tone de cărbune
bil peste plan, precum și I A, I B 
care și-au întrecut sarcinile de plan 
cu 2.841, respectiv, 2.927 tone de 
cărbune. Rezultate bune au obținut 
mai ales brigăzile conduse de tov. 
Spînu Petre, Muszta Alexandru, 
Bartha Dionisie, Lukacs Andrei și 
altele.

La rezultatele obținute de colec
tivul exploatării noastre o contri
buție substanțială au adus orga 
nizațiile sindicale din sectoarele 
minei. Obiectivul principal in ac
tivitatea grupelor sindicale, a co
mitetelor de sector și a comitetu
lui sindicatului pe exploatare l-a 
constituit mobilizarea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor Ia între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Numărul muncitorilor cuprinși 
în întrecerea socialistă s-a ridicat 
la 1.800. Organizațiile sindicale 
s-au preocupat îndeaproape de or
ganizarea întrecerii pe profesii. La 
mina noastră întrecerea pe profesii 
cuprinde în prezent 13 brigăzi din 
abatajele frontale, 29 brigăzi din 
abatajele cameră, un mare număr 
de ingineri, tehnicieni și artificieri, 
întrecerea pe profesii a constituit 
un factor important în mobilizarea, 
minerilor la obținerea unor rezul
tate din ce în ce n.ai însemnate 
indeplinirea sarcinilor de plan.

Organizarea cu regularitate

an

ea. 
lor 
or
din

de

lui Grigore fi

șt nici 
nimic 
parcă 

a crede că chiar

Acum un 
la programul ar
tistic prezentat la 
23 August 
la Petroșani 
întîlnit pe 
doi tineri

7959
s-au 

scenă 
artiști

^pmatori: Oancea 
Grigore și Doro- 
țan Vaierica. A-
mîndoi au dansat 
cu aceeași vervă 
fiind aplaudați 
de spectatori. Du
pă program, 
urmat o seară 
dans la care 
doi tineri s-au 
tilnit din nou. 
De atunci au în
ceput să se pri

vească „altfel“. 
Peste cit ev a luni 
adică în februa
rie 1960 prietenii i ' ~ 
Ica au primit invitații să participe 
la nunta celor doi tineri. De atunci 
în toate programele artistice pre
zentate 
Lonea

■ mereu.
tiv de

în

■

de 
ani

de formația clubului din 
cei doi tineri sînt văzuți 
La concursul cultural spor- 
la 23—24 august din Pe-

troșani sofii Oancea au fost poate 
cei mai buni dansatori din forma
ția lonenilor. înainte de a intra în 
scenă, lca se îngrijește ca soțul ei 
să aibă o ținută corectă dorind 
să aibă, după cum spune ea, „cel 
mai frumos costum“.

a 
consfătuirilor de producție, pregă
tirea lor temeinică, a contribuit la 
atragerea minerilor, muncitorilor 
și tehnicienilor la buna desfășurare 
a procesului de producție. în ca
drul consfătuirilor au fost analiza
te cele mai importante probleme

pentru întărirea discipli- 
răspunderii tuturor mun* 
față de realizarea sarci- 
plan.
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ANUNȚ :
Se aduce la cunoștința ce- ’ 

lor interesați că în cadrul ♦ 
Direcției Generale a Poștelor * 
și Telecomunicațiilor au luat J 
ființă școlile de calificare: |

— Școala tehnică de tele- ♦ 
comunicații București cu du- ă 
rată de 3 ani. ?

— Școala de radioficare Z 
Timișoara cu durată de 2 • 
ani. *

Condițiile de admitere șl J 
orice informații se primesc * 
de la Secretariatul oficiului j 
P.T.T.R. Raional Petroșani, Z
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Pregătirea lnvâ(âmîntului 8. T. N. In atenția 
comitetului 8. T. PI. fle la mina Aninoasa

Odată cu închiderea învăță- 
mînrtului U.T.M. pe anul 1959— 
1960. comitetul U.T.M. de la ex
ploatarea minieră Aninoasa a 
început pregătirile pentru orga
nizarea și desfășurarea noului 
an de învățămînt

Principala sarcină a comitetu
lui U.T.M. și a organizațiilor 
din sectoare a fost recrutarea 
propagandiștilor și cursanților. 
Anul acesta s-a îmbunătățit con
siderabil componența corpului de 
propagandiști.

Acest lucru 
primul rînd 
d«n partea 
partid precum și faptului că or
ganizațiile de partid au însăr
cinat un număr de membri și 
candidați de partid să conducă 
cercuri și cursuri de învățămînt 
U.T.M. Astfel, pînă în prezent 
au fost recrutați 31 propagan
diști din care 27 au și fost con
firmați de către Biroul Comite
tului raional U.T.M. Ținînd cont 
de indicațiile raionului U.T.M. 
birourile organizațiilor U.T.M. 
din sectoare au pus un accent 
deosebit pe recrutarea ca pro
pagandiști a tinerilor care au a- 
vut în trecut rezultate bune. Bi
ne au muncit în această direcție 
birourile organizațiilor de bază 
nr. 2, 3, 4. 6 și 7 unde tineri 
ca Stănescu Virgil, Roman Du
mitru, Pîrvu Liviu. Lolea Gheor
ghe. Pădureanu Constantin și 
alții au fost realeși pentru a

se datorește în 
ajutorului primit 
organizațiilor de

doua sau a treia oară ca propa
gandiști.

De curînd a început o nouă e- 
tapă în pregătirea noului an de 
învățămînt U.T.M. și anume: 
instruirea propagandiștilor.

Pentru aceasta. comitetul 
U.T.M. s-a orientat ca propa
gandiștii cu mai multă experien
ță să fie instruiți la Petroșani, 
iar cei ce sînt noi în această 
muncă, ca de exemplu tov. As- 
talos Emil, Tudoriu Aurel, Stă- 
nescu Gheorghe și alții să fie in- 
struiți la Deva timp de 15 zile 
cu scoaterea din producție.

După perioada de instruire, 
comitetul U.T.M. pe mină a luat 
măsuri ca odată pe săptămînă 
să se organizeze convorbiri între 
cursanti și propagandiști. Ele 
vor continua pînă la deschiderea 
noului an de învățămînt și au 
drept scop scoaterea la iveală a 
celor mai bune metode de des
fășurare a învățămîntului politic 
U.T.M.

Cu ajutorul unor propagan
diști cu o bogată experiență se 
vor organiza consfătuiri metodi
ce unde se vor discuta metodele 
bune de pregătire a lecțiilor și 
seminariilor, organizarea unor 
activități educative în sprijinul 
problemelor studiate și folosirea 
literaturii și a materialului de
monstrativ. Un alt obiectiv ce 
va sta în atenția comitetului 
U.T.M. va fi să ajute pe propa
gandiști să organizeze anumite

activități educative după mode
lul cărora să muncească și ei 
eu cursanții în cercurile pe care 
le vor conduce. Astfel în cadrul 
convorbirilor cu propagandiștii, 
săptămînal, se vor face infor
mări politice, învățarea de cîn- 
tece revoluționare, vizionarea în 
colectiv a diferite piese de tea
tru și filme, excursii în locali
tăți istorice etc.

Organizarea acestor activități 
a fost încredințată tov. Nițu Du
mitru, responsabil cu învățămîri- 
tu! U.T.M. în comitetul U.T.M.

La mina Aninoasa în noul an 
de învățămînt 1960—1961 vor
funcționa 31 de cercuri politice 
U.T.M. Majoritatea cursanților 
au fost recrutați. Fiecare tînăr 
știe de pe acum din ce formă de 
învățămînt va face parte. Dato
rită măsurilor luate 
430 de cursanti sînt 
manuale politice.

Totodată comitetul 
înființat un drapel roșu care o- 
dată cu începerea noului an va 
constitui pentru fiecare cerc sti
mulentul întrecerii pentru titlul 
de cerc fruntaș la învățătură.

Urmărind ca activitatea să se 
desfășoare la un nivel cores
punzător, vom reuși să obținem 
iezultate bune în munca de e- 
ducare comunistă a tineretului în 
noul an de învățămînt politic.

I. ARAMA
activist U.T.M — Aninoasa

din timp, 
abonați la

U.T.M. a

realizări în 
muncitorilor. din

la cunoș-

ANUNȚ
Școala medie mixtă 

Petroșani aduce
tința maiștrilor care doresc 
să dea examenele de dife
rență pentru echivalență cu ‘ 
școala medie de cultură ge
nerală că sesiunea de exa
mene începe în ziua de 29 
august a^ c. orele 16 în lo
calul școlii medii mixte.

♦ ,-1

* • ’ Xi

CE INTRĂ IN MINA
'■ I* . - ”

Kf ChlZIII l'l FUMAI'
Controlați-vă înainte de a intra in mină !
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Primul nimistru al Federației Mali 
cere convocarea 

Consiliului de Securitate
PARIS 26 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Bamako (Republica Mali) 
al Agenției France Presse, primul 
ministru al Federației Mali, Mo
dibo Keyta a declarat la 25 au
gust la o conferință de presă că a 
cerut Organizației Națiunilor U- 
nite să convoace o ședință a Con
siliului de Securitate pentru discu
tarea situației creată în Federația 
Mali în urma acțiunilor scizioniste 
ale unor elemente reacționare și să 
trimită trupe ale O.N.U. în aceas
tă țară.

Referindu-se la invitația preșe
dintelui 
neralul 
sosi la 
tive în _ 
dintre Sudan și Senegal care fac 
parte din Federația Mali, Modibo 
Keyta a spus că probabil el va ple
ca la Paris ceva mai tîrziu.

Primul ministru a cerut batalio
nului Federației Mali care face 
parțe din trupele O.N.U- din Con
go „să nu fie o marionetă docilă 
în mîiriile lui Chombe și ale tutu
ror acelora care încearcă să aten
teze la demnitatea și onoarea Afri- 
cii",

Republicii Franceze, ge- 
Charles de Gaulle, de a 
Paris pentru a duce trata- 
legătură cu divergențele

--------------o--------------
Apestăpi in Spania

26 (Agerpres) 
antifasciști au fost ares- 

Spania, 
„Unita", refe-

la surse bjne informate.

ROMA 
Sute de 

tați în ultima vreme în 
scrie ziarul italian 
rîndu-se
Numeroase arestări au fost opera
te îndeosebi în Țara Bascilor unde 
se intensifică mișcarea împotriva 
dictaturii fasciste a lui Franco.

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

în închisoare au fc-st aruncați 
de asemenea reprezentanți ai bise
ricii catolice după ce 339 de preoți 
din Țara Bascilor au adresat con
ducerii bisericii o scrisoare de pro
test împotriva înăbușirii libertăți
lor politice din Spania precum și 
Împotriva mizeriei și foamei pe 
care- le îndură masele populare.

hnicesol ewiliei (Uliii 
i roniînesti la Budaiiesta f 
<j BUDAPESTA 26. — Corespon-fy 
£ dentul Agerpres transmite ':

După cum s-a mai anunțat, la',l 
J 21 august s-a deschis în sălile I 

'„Miicsarnoki‘ expoziția cărții ro-1 
ț mînești. Un număr mare de iubi- 
\ tori ai cărții vizitează zilnic expo-\ 
j Ziția, care a trezit un viu interes j 
| în capitala R.P. Ungare. <
> La 25 august expoziția cărții i 
* romînești a fost vizitată de șefii ? 
' misiunilor diplomatice acreditați 
! la Budapesta și de numeroși^. 
i membri ai corpului diplomatic. < 
ț La vizitarea expoziției a fost j‘. 
î prezent Vasile Pogăceanu, ămba- !. 

Ș sador extraordinar și plenipoten- ( 
i' țiar al R. P. Romîne la Buda-\ 
î; pesta. >
¡i Aurel Mihale, director general < 
f al editurilor și difuzării cărții din ț 
) Ministerul Învățămîntului și Cul- j 
, tul ii din R. P. Romînă, a prezen-) 
Itat oaspeților date cu privire la $ 

dezvoltarea literaturii în țața« 
noastră, precum și unele lucrări < 
mai importante apărute în ulti- < 
mul timp. ț

Lupta grevistă 
din Anglia

LONDRA 26 (Agerpres)
în prezent în porturile Angliei 

Staționează 181 de nave din cauza 
grevei marinarilor care continuă 
lupta revendicativă într-o serie dc 
porturi din nord-estul Angliei, 
din Scoția și Irlanda de nord, ce- 
rînd majorarea salariilor și redu
cerea- săptămînii de lucru.

La un miting din, Liverpool la 
care au participat 1000 de oaineni 
a fost adoptată ho.tărîrea de a se

a marinarilor 
continuă

continua greva. O rezoluție simi
lară a fost aprobată de marinar 
la mitingul care a avut loc la Mid
dlesborough.

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

Guatemala 
bază militară a S. U. A,.

HAVANA 26 (Agerpres)
Ziarul cuban „Revolución“

J

Represiuni împotriva 
elementelor progresiste 
în Vietnamul de sud
HANOI 26 (Agerpres)
Agenția vietnameză de informa

ții referindu-se la o știre transmisă 
de postul de radio Saigon relatează 
că poliția lui Ngo Dinh Diem, a 
arestat recent la Saigon încă patru 
persoane sub acuzația de „încerca
re de a organiza o demonstrație“ 
împotriva autorităților locale.

Numărul celor arestați sub a- 
cest pretext la Saigon după 19 au
gust este de 37 oameni.

Totodată autoritățile lui
Dinh Diem continuă să săvîrșeas- 
că incursiuni bestiale împotriva 
populației pașnice din multe pro
vincii sub pretextul „nimicirii co
muniștilor vietnamezi“.

La 21 august postul de radio 
Saigon a anunțat că în prima ju
mătate a lunii august soldații lui 
.Ngo Dinh Diem au ucis 93 de 
persoane, au arestat 45 și au rănit 
grav numeroase alte persoane 'în 
cursul incursiunilor din provinciile 
sid-vietnameze.

--- ----------------------------- ------

Ngo

Actuala conducere 
a P. S. D. G. duce 

o politică capitulardă 
fa|ă de Adenauer

BONN 26 (Agerpres)
Comitetul Central al social-de- 

mocraților retrași și excluși din 
partid a făcut o declarație în care 
demască politica capitulardă a ac
tualei conduceri a P.S.D.G. față 
de guvernul Adenauer. După cum 
se subliniază în declarație, afirma
țiile fățarnice ale conducătorilor 
P.S.D.G. că nu ar capitula față 
de Uniunea creștin-democrată, „nu 
schimbă cu nimic faptul că, situîn- 
durse în principiu pe poziția poli
ticii de la Bonn. conducerea 
P.S.D.G. nu mai poate reprezenta 
o opoziție reală și eficientă față 
de această politică".

Autorii declarației 
marea nemulțumire și 
existentă în rîndurile

a 
dezvăluit că în ultimele luni „Gua
temala a fost transformată într-o 
bază a Statelor Unite pentru pre
gătirea unei agresiuni împotriva 
Cubei“. Potrivit relatărilor ziaru
lui, știri sosite din Guatemala a- 
rată că 25 de aerodroame, aparți- 
nînd societății nord-americane „U- 
nited Fruit Company“, au fost pu
se la punct pentru a permite deco
larea și aterizarea unor avioane 
militare. Unul din aceste aerodroa
me a fost pus la dispoziția unui 
grup de contrarevoluționari cubani.

Programul biologic al navei 
cosmice

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță ;

Intr-un articol publicat de 
ziarul „Pravda“ din 25 august 
acad, N. Sisakian expune pro
gramul biologic al navei cos
mice.

Lansarea navei cosmice cu nu
meroase aparate șl organisme 
vii, a subliniat savantul sovie
tic, constituie o etapă strălucită 
în pregătirea viitorului zbor al 
omului în cosmos-.

Experiența efectuată nu numai 
că permite să se stabilească mai 
bine acțiunea biologică a diferi- 
ților factori care intervin în tim
pul zborului ci și să determine 
eventuala lor influență asupra 
generațiilor viitoare.

Acad. Sisakian enumeră prin
cipalele sarcini ale experienței 
biologice efectuate de nava cos
mică; studierea particularităților 
activității vitale a diferitelor or
ganisme în condițiile zborului 
cosmic; studierea acțiunii biolo
gice a principalilor factori ai

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

Declarația făcută de primul ministru 
Lumumba

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — TASS transmite :

In seara zilei de 24 august, co
respondentul TASS, împreună cn 
corespondenții „Pravdei“, agenției 
A.D.N. și ziarului „Observer“, au 
fost primiți Âe primul ministru al 
Republicii Congo, P. Lumumba, 
care a răspuns la o serie de între
bări. Printre altele, răspunzînd la 
întrebarea prin ce mijloace inten
ționează guvernul republicii să re
zolve problema Katangăi, P. Lu
mumba a declarat cu fermitate : 
„Vom rezolva această problemă 
prin forțe proprii“. El a adăugat 
că numai prezența trupeloi belgie
ne în Katanga șî sprijinul acordat 
Belgiei și marionetei Chombe de 
către o serie de puteri occidentale 
împiedică guvernul central să res
tabilească ordinea în Katanga.

Vorbind despre rolul O.N.U. 
în Congo, P. Lumumba a scos în 
evidență însemnătatea pozitivă a 
hotărîrii Consiliului de Securitate 
care a dus la începerea retragerii 
trupelor belgiene de pe teritoriul 
Congoului. Totuși, a subliniat el, 
poporul nostru și opinia publică 
internațională trebuie să urmăreas
că cu violență îndeplinirea și pe 
viitor a hotărîrii Consiliului de Se
curitate, întrucît unele cercuri occi-" 
dentale încearcă să 
O.N.U. în scopurile lor

zborului cosmic asupra organis
melor vii (starea îndelungată de 
suprasarcină, imponderabilitatea 
etc.); cercetarea eficienței și 
particularităților funcționării sis
temelor de asigurare a activită
ții vitale (sistemele de regene
rare, de reglare termică, alimen
tare cu hrană și apă etc.) în 
timpul zborului; studierea efi
cienței și siguranței funcționării 
sistemelor de coborîre și ateriza
re a cabinei navei satelit cu con
tainerele pentru ființele vii.

Acad. Sisakian a subliniat ca 
zborul omului în spațiul cosmic 
necesită o pregătire foarte amă
nunțită și multilaterală și nu 
poate fi dictat de considerente 
de reclamă sau de alte conside
rente asemănătoare. Programul 
cercetărilor biologice include re
zolvarea întregului complex de 
probleme legate direct de asigu. 
rarea capacității 
muncă, activității 
plinei securități a 
lui în Univers.

normale de 
vitale și de- 
zbotului otnu-

cu ajutorul O.N.U. o nouă înfăți
șare vechiului colonialism folosin- 
du-1 în acest scop și pe secretarii 
general al O.N.U.

Referindu-se la problema confe
rinței miniștrilor Afacerilor Exter
ne dintr-o serie de țări ale Africii, 
P. Lumumba a spus că scopul ei 
este de a apropia țările africane 
de a întări poziția lor în fața ma
nevrelor colonialismului internațio
nal. Această conferință va demons
tra întregii lumi că cauza Congou- 
lui este cauză tuturor țărilor Afri
cii.

folosească 
și să dea

Ziare americane condamnă pozifia S. U, A.
la conferinfa statelor americane

subliniază 
indignare 

membrilor 
P.S.D.G. față de poziția capitular
dă a conducerii partidului.

Un nou partid politic 
în R. F. G,

BONN 26 (Agerpres)
Ziarul „Die Andere Zeitung“ 

latează că în R.F.G. a fost creat 
un nou partid de opoziție. — „U- 
niunea democrată a alegătorilor“ 
•— care intenționează să desemne
ze candidați la apropiatele alegeri 
comunale din landul Renania de 
nord Westfalia. După cum arată 
ziarul, acest partid a fost creat ca 
opoziție la politica lui Adenaue 
și la conducerea oportunistă a 
P.S.D.G.

re-

NEW YORK 26 (Agerpres)
Comentînd desfășurarea confe

rinței de la San Jose (Costa Rica) 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), la 
care se discută problema relațiilor 
dintre S.U.A. și Cuba, presa ame
ricană publică articole și reporta
je, consacrate problemelor Ameri- 
cii Latine și politicii S.U.A. în e- 
misfera occidentală. în numeroase 
articole sînt exprimate păreri care 
(demonstrează totala netemeinicie a 
concluziilor Departamentului de 
Stat care încearcă să justifice ac
țiunile agresive ale S.U.A. împo
triva Cubei. Aprecierea realistă a 
relațiilor dintre S.U.A. și țările 
Americii Latine apar de regulă în 
paginile ziarelor provinciale care 
nu aparțin cercurilor oficiale ame
ricane.

R. Dudman, comentatorul ziaru
lui „Post Dispatch“ (Saint Louis), 
într-un articol trimis din San Jose 
recunoaște că masele populare din 
America Latină sprijină Cuba re
voluționară și că participanții la 
conferința miniștrilor Afacerilor

O.S.A. nu pot să 
de acesta.

nuExterne ai 
țină seama

„Popularitatea de care se bucu
ră Castro în rîndurile cercurilor 
largi ale opiniei publice din Ame
rica Latină declară autorul, va exer
cita o mare influență asupra hotă- 
rîrilor pe care le va adopta con
ferința în ce privește disputa dintre 
Statele Unite și Cuba“.

Recunoscînd că acțiunile agresi
ve ale guvernului S.U.A. împotriva 
Cubei sînt condamnate în țările 
Americii Latine, Dudman scrie în 
continuare : „In actuala dispută 
de partea lui Castro se află faptul 
că țările Americii Latine se pro
nunță în favoarea principiului nea
mestecului. Acest principiu îl fo
losesc în primul rînd țările mici 
pentru a-și apăra independența îm
potriva oricăror amenințări din a- 
farâ...“.

M. Childs, corespondentul din 
Washington al ziarului „Chicago 
Sun and Times“, observă că dele
gația S.U.A. la conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai O.S.A- 
„se află într-o situație delicată“, 
deoarece își dă seama că țelurile 
revoluției cubane se bucură de

mare simpatie în țările Americii 
Latine. Washingtonul are de făcut 
față crizei în relațiile sale cu ță
rile Americii Latine.

într-un articol redacțional zia
rul „Gazette and Daily“, care apa
re în orașul York (Statul Pennsyl- 
vania), critică cu tărie politica in- 
tervenționistă a S.U.A. în țările 
Americii Latine. „S.U.A. au pro
clamat totdeauna și au apărat pe 
toate căile politica „neamestecului" 
riguros față de cele mai crunte dic
taturi militare reacționare. Față de 
regimurile progresiste, combative, 
noi promovăm însă o politică de 
amestec activ“.

Referindu-se la încercările S.U.A. 
de a intensifica campania de pro
vocări împotriva Cubei „Gazette 
and Daily“ subliniază că a încerca 
să prezinți drept activitate subver
sivă acordurile comerciale, încheia
te de Cuba cu Rusia și China, — 
este pur și simplu un lucru absurd.

In încheiere „Gazette and Daily“ 
condamnă tendința Ș.U.A.. dictată 
de interesele monopolurilor, „de 
a-și aroga dreptul de a interveni 
în treburile interne ale țărilor su
verane“.

.REDACȚIA ȘT ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat J26?1

PPOOflAM DE RADIO
28 august

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul , 
voioșiei, 9,10 Cîntece de Hilda 
Jerea. 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 „Cu muzică, 
odihna este mai plăcută“, pro
gram de cîntece și jocuri popu
lare romînești, 11,40 „Estrada 
melodiilor". 13,10 De toate, pen
tru toți, 16,15 Drumeții vesjSli 
(reluare), 17,30 Concert simfo
nic, 18,15 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 19,1)0 *Din 
cele mai cunoscute melodii popu
lare romînești, 19,35 Potpuriuri 
dte muzică ușoară interpretate 
de Tino Rossi, 20,00 Teatru la 
microfon : „Mama“. Dramatizare 
radiofonică după romanul lui 
Maxim Gorki. PROGRAMUL II. 
8,00 „Zi de sărbătoare“, pro
gram de muzică ușoară, 8,30 
Școala și viața, 9,30 Muzică u- 
șoară, 9,50 Revista presei străi
ne, 10,10 Noi înregistrări de mu
zică populară primite din partea 
Radiodifuziunii R. P. Ungare,
10.30 Muzică din operete inter
pretată de Iolanda Mărculescu 
și Ion Dacian, 12.47 Concert de 
muzică ușoară. 13,30 Soliști de 
muzică populară rominească,
14.30 Cine știe cîștigă, 15,30 
Muzică din opere. 16,00 Vorbește 
Moscova ! 17,25 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii 
estone, 18,00 Emisiune literară, 
19,00 Muzică ușoară, 20,05 Mu
zică de dans, 21,20 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 22,00 
Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
28 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vasili Șurikov; AL. SA- 
HIA : In pragul vieții; MUNCI
TORESC : Pe țărmuri îndepăr
tate; PETR1LA : Pe țărmuri în. 
depărtate; LIVEZEN1 : Telegra
me; ANINOASA : Melodii , de pe 
Neva; VULCAN : Copiii minune; 
CRIV1DIA: Voluntarii; URI- 
CANI: N-am ucis.

.Tiparul „6 August“ — Policraffa


