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Ba deschiderea noului an școlar

A SUNAT CLOPOȚELUL...

ȚDin experiența deputațitor
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№ ваі limsi sM
г Cu luni în urmă, cînd pri- 
S mele semne ale primăverii abia 
5 apăruseră, locuitorii din strada 
c George Coșbuc din Petroșani
> s-au întrunit într-o adunare ce- 
I tățenească pentru a analiza
< problemele gospodăririi circutn- 
l scripției lor. Cu toții au nutrit 
î dorința să-și gospodărească
< mai bine circumscripția, să înw 
î frumusețeze strada pe care lor 
5 cuiesc. „Dar concret ce avem 
s de făcut ?“. La această întrebai-
< re a răspuns deputatul circum-
> scripției, tov. Radu Ioan, care 
5 participa la adunare.
i — Să amenajăm ronduri de 
S flori de-a lungul străzii, iată ce 
j putem face, a spus deputatul
V 4-a lungul străzii G. Coș- 

. pe ambele părți, între 
z'*’^ura trotuarului și porțiu- 
Ț.oL-* carosabilă se întindea o 

: fîșie de teren viran.
< — Ii frumos așa? Nu-i fru- 
; mos 1 Aici putem amenaja ron

duri de flori, a arătat deputa
tul.

: Unii s-au arătat neîncreză-
!; tori față de această propunere.

Cică-i multă muncă, strada are 
1 peste 200 m. lungime, rondurile 

nu o să aibă „viață lungă" m 
î cauza copiilor și apoi nici pînă 

în prezent n-au fost ronduri pe 
<’ stradă și n-a fost rău.
; — Muncă o să fie multă, dar
I și noi sîntem mulți — a răs- 
] puns deputatul — iar în privin- 
5 ța copiilor, ei sînt tot ai noș-
< tri și nu o să strice ce au făcut

(
părinții lor.

Pînă la urmă propunerea de
putatului de a amenaja ronduri 
de flori a devenit o dorință a 
tuturor locuitorilor din stradă, 

j Fiecare familie va amenaja ron. 
jețurile în dreptul locuinței sale, 
'■unde locuiesc oameni mai în .

vîrstă, vor ajuta tinerii — ar 5 
ceasta a fost hotărirea umăr < 
rimă. ;

Ințr-o dimineață de duminică > 
o mină de cetățeni, printre ca- 5 
re Dalea Maria, Pall Ioan, Bîr. < 
san Maria, Lampe Frederic au J 
amenajat primele roduri. A > 
feet trasă linia de-a luni- $ 
gul străzii și pentru ce- < 
letalte ronduri. Cu ajutorul co- ?

I. DUBEK J
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(Continuare in pag. 3-a)
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І Uricani — oraș muncitoresc. Zecile de blocuri noi, cămine
I muncitorești, magazine și alte obiective soci ai-culturale dau un
• aspect frumos șî 1------Л.™
ț zile acestei localități a apăr ut și o aut ©stropitoare —
ч ............................................
t

și modem localității. Anul acesta, pe stră- 
semn

nou al dezvoltării localității.
IN CLIȘEU: Autostropitoarea — în „exercițiul funcțiunii".
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Maistrul mecanic Krakovschi Ludovic din secția 11-a a Fi
laturii Lupeni este văzut deseori dîndu-le explicații tinerilor 
săi tovarăși de muncă.

— Mașina trebuie s-o cunoști și s-o îngrijești. Numai 
așa ii poți cere să lucreze cu toată capacitatea ei — le 
spune el mecanicilor și lăcătușilor ce formează colectivul de 
întreținere a mașinilor de filaj.

Clișeui nostru îl prezintă pe maistrul mecanic Krakovschi 
Ludovic explicînd lăcătușilor Hint Matei și Șomonescu Gheor- 
ghe modul de funcționare a mașinii de filaj сап. a suferit mo
dificări in scopul măririi capacității sale de producție.

UN COLECTIV HARNIC
La atelierul mecanic al minei 

Petrila își desfășoară activitatea 
ЦП colectiv de muncitori harnici 
și pricepuți. în ultimele trei luni 
acest colectiv a obținut economii 
în valoare de aproape 50.000 lei 
prin valorificarea rezervelor in
terne.

Echipa de reparat vagonete 
condusă de Merlak Ioan, a exe
cutat reparațiile cerute fără a 
scoate din magazie nici un fel 
de material. Muncitorii din a- 
ceastă echipă au folosit mate
riale și piese de la vagonete de
gradate. Astfel, ei au refotosit 
100 bucăți de rulmenți, 25 bu
căți de tablă de fier, un număr 
de 10 trenuri de r.oți, o cantitate 
însemnată de șuruburi și altele 
a căror valoare se ridică la. pes
te .22.000 lei. Rezultate frumoa
se a .obținut și muncitorul Pan- 
tea. Teodor care lucrează la as
cuțirea burghielor. El a redus 
consumul de motorină întrebuin
țată pentru încălzire la mașina: 
de ascuțit. burghie, la mai pu
țin de 360 kg. pe săptămînă, față
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dfe 540 kg. cît se întrebuința îna
inte. In același timp, a econo
misit o cantitate însemnată de 
petrol și ulei. De asemenea, se 
evidențiază pentru refolosirea 
materialelor vechi și recondițio- 
narea pieselor uzate, muncitorii 
Vereș Cornel, Pompițiu loan, 
Pall Dominic, Feher Varion, Ma
tei Ioan și alții.

Muncitorii de aici execută lu
crări de bună calitate și la timp, 
folosesc în mod rațional cele 8 
ore de lucru și răspund la ac
țiunile menite să îmbunătățească 
procesul tehnologic al produc
ției.

mit tot ce ne a trebuit, pînă la 
siîrșîful lunii am mai făcut 60 
de metri.

Inginerul dădu aprobativ diin 
cap. salută și plecă spre alte 
locuri de muncă.

...Spre deosebire de brigada 
lui Huda, aici nu se mai aud 
răpăiturile perforatoarelor, lăm
pile minerilor nu mai sînt în
velite de praful alb. E liniște 
desăvîrșită. La ort', trei lumini 
roșiatice. Trei mogîldețe negre 
se mișcau din cînd în cînd.

— Dar cu voi 
Sticlaru.

— E de noapte, 
miner, înalt, bine 
pentru un moment 
î-a întrebat.

— N-avem 
maistrului și 
N-am dat azi
Nu putem pînă nu facem linia. 
De la Guță am luat niște șine. 
Pînă acum am adus 4 vagonete, 
am făcut la caramboale de nî 
s-a acrit. Maiștrii să-și facă da
toria...

— Asta-i drept încuviință in
ginerul. Dar și voi sînteți de vi
nă, 
voi 
zut 
$1 
s-au legat de mînă. Am văzut și 
șine.

Tovarâși maiștri, unde smicfi?
Un vînt rece se simte venind 

de la ziuă. Lumina lămpii de 
miner proiectată .pe bolta gale
riei betonate desenează 'iguri 
fantastice

Apropiiridu-te de puțul princi
pal, luminile jucăușe ale lămpi
lor de miner asemenea unor li
curici, încep să se înmulțească. 
Compresoarele produc un zgo
mot infernal care se contopește 
cu zgomotul loviturilor de vago
nete și ‘ cu zbîrnîitul" ldcomoti- 
vei ce trage din greu zeci de 
vagoane încărcate cu cărbune, 
cu steril sau lemn.

Galeria începe să se îngus
teze din moment ce apuci pe di
recționala culcușului stratului 3 
spre puțul 8 la orizontul 750.

Șeful de brigadă Huda Mihai, 
împreună cu șeful sectorului de 
investiții al minei Lupeni, ingi
nerul Marinescu Ioan, înaintau 
discutînd.

— Iți mai aduci aminte cînd 
ai lucrat 
trebă la 
rul. ’

— Se 
cruri ?

Deși Huda lucrează de peste 
22 de ani la pregătiri, își aduce 
aminte de fiecare loc de muncă. 
Chiar cu lux de amănunte.

Ajunși la puț găsiră trei mi
neri, care așteptau să vină co
livia

— Ce faci aici Vasile? — îl 
luă la rost șeful de brigadă.

la galeria asta? — în- 
un moment dat ingine-

pot uita asemenea 1u-

teancurile 
ordine pe 
neobișnuit 
școlari de 
directoarei

...In curtea școlii, animată de 
sute de copii și părinți s-a aș
ternut deodată liniștea. In Jurul 
meselor, pline de buchete de flori, 
copiii dintr-a î-a, ridicați în 
vîrful picioarelor abia pot privi 
peste maldărele de cărți noi. E- 
moțiile începutului fiecărui an 
școlar, cînd părinții își însoțesc 

. copiii în primii lor pași pe un 
^drum nou pe care-1 vor urma 

dle-acum, sînt parcă anul acesta 
și mai mari. Privirile tuturor 
sînt îndreptate către 
de cărți aranjate în 
mese, hieru cu totul 
la deschiderea anilor 
pînă acum. Cuvintele 
se aud clare în liniștea așter
nută : „Fiți bine veriți copii! 
Noi vă dorim din toată inima 
succes deplin la învățftiură în 
noul an școlar pe care îl' înce
pem azi 1 Alături de voî, de pă
rinții voștri și noi, profesorii 
trăim azi un eveniment deose
bit ; traducerea în viață a hotă- 
rîrii partidului șî guvernului de 
a veni In sprijinul dfllior oa
menilor muncii prin gratuitatea 
manualelor școlare, pentru cla
sele I—VII. Și iată aceste cărți 
se află acum aici în fața noas
tră. Cei 752 de elevi ai școlii 
noastre vor primi azi, în mod 
gratuit, un număr de 3459 ma
nuale școlare".

Din rîndurilc elevilor și pă
rinților izbucnesc aplauze puter
nice. In fața meselor pline cu 
cărți, își face apoi apariția pio
niera Munteanu Monica, purtînd 
în brațe un buchet mare de flori. 
In cuvinte calde ea urează din 
partea școlarilor din clasele mai 
mari, bun venit în mijlocul lor 
a celor care trec azi pentru pri
ma dată pragul școlii. In mîî- 
nile copiilor de clasa I-a emo
ționați și ei apar flori multe în- 
mînate cu dragoste de elevii mal ■ 
mari.

Festivitatea s-a terminat. Școa^ 
la, cu sălile curate, cu labora
toarele și atelierele aranjate în 
ordine, primește azi cu 162 de 
elevi mai mulți decît anul trecut. 
Printre copiii care privesc cu
rioși cercetînd atenți cărțile pri
mite gratuit apar și cîțiva îm- 
brăcați în costume naționale. Ei 
sînt copiii țăranilor muncitori 
din Livezeni, absolvenți a patru 
clase elementare Ia școala din 
satul lor. Acum ei au venit să 
urmeze învățămîntul de 7 ani, 
întruchipare concretă a măsuri
lor luate de partid de a se gene
raliza învățămîntul gratuit și о- I 
bligatoriu de 7 ani. |

— Gaut artificierul Ortu-î 
gata de pușcare. .

— Ați văzut Tovarășe inginer 
cum ni se fac greutăți ? Artifi
cierul nostru îi bolnav. Trebuia 
să vină altul. Dar maistrul mi
ner nu a luat nici o măsură...

Inginerul Marinescu dădu ne
mulțumit din cap și plecă pe 
galerie spre ortul unde lucra bri
gada lui Huda. Aici, minerii îl 
asaltară cu întrebări.

— De ce nu ia măsuri mais
trul ca să avem tot ce ne tre
buie ? N-avem armături, n-avem 
goale, artificerul nu vine, cutr 
să facem planul ?

Un alt miner, pe nuine Mar- 
dare loan continuă :

— Am fost nevoiți să aducem 
armăturile de afară. Le-am dat 
pe puț și de la puț le-am cărat 
încă vreo 3 kilomteri. O jumă
tate de șut ne-a trebuit!...

Inginerul își notă în carnețel, 
iăcu revirul și apoi le spuse:

— Chiar cînd ies la ziuă o 
să iau măsuri ca în fiecare 
schimb să primiți cîte doi oa
meni de la regie pentru ajutor. 
Iar cu maistrul o să stau de 

• vorbă !.
— Dubla am făcut-o — Inter

veni Huda. Dacă ni se dă totul 
puteți să ne pretindeți 4 și chiar 
5 m. 1. înaintare. Vă aduceți a- 
minte că în februarie în 12 zii* 
am făcut 60 m. și dacă am pri-

In sălile de clasă ale Școlii de 
7 ani nr. 1 din Petroșani s-a 
așternut din nou liniștea. A în
ceput prima oră de școală..

. La aceeași oră, ieri dimi
neață, în toate școlile din raion 
și din țară, mii de elevi, părinți 
și profesori au trăit momente a- 
semănătoare.

Pentru elevii Școlii medii 
mixte din Petroșani începutul 
noului an de învățămînt a avut 
de asemenea un aspect deosebit. 
Celor care au încheiat a«ul tre
cut cu rezultate bune la. învăță
tură li s-a acordat o cinste deo
sebită fiind grupați ia un loc și 
citați în fața celorlalți colegi 
pentru a-i îndemna pe toți să 
obțină în noul an școlar rezul. 
taie la fel de bune. La masa 
prezidiului, alături de directorul 
școlii șî ceilalți profesori, elevii 
l-au privit cu dragoste și pe co
legul lor Mihuț loan. El este cu
noscut ca fruntaș la învățătură 
de devii din toată țara, prin e- 
misiunile de radio „Drumeții 
veseli" în care profesorul exami
nator anunța acum o lună : „Lo
cul I pe țară la concursul „Fru
moasă ești patria mea" a fost 
ocupat de elevii Mihuț loan șî 
Moțoc Lucia de la Școala medie 
mixtă din Petroșani". Exemplul 
lor trebuie urmat de toți elevii, 
străduindu-se ca în noul an șco
lar să obțină rezultate bune la 
învățătură, în activitatea ob
ștească și în sport așa cum le 
dorește și le urează azi părinți, 
profesorii și toți oamenii muncii 
din patria noastră.

M. DUMITRESCU
C. COTOȘPAN

De la Mmieterul 
Invățămlntului și culturii
Incepînd cu anul școlar 1960- 

1961, la învățămîntul universitar 
și pedagogii?, superior fără frec
vență, vor putea fî admise și ca
drele didactice în vîrstă de cel 
mult 35 de ani care predau la 
clasele I—ѴЦ în mediul rural, 
au o vechime în învățămînt de 
cel puțin 3 ani și sînt recoman
date de către comisia constituită 
în acest scop.

Concursul de admitere în în
vățămîntul superior serat și fără 
frecvență va avea loc între 8 șî 
14 octombrie a. c., iar înscrierile 
candidaților se vor face direct Ia 
secretariatele facultăților pînă la 
1 octombrie.

ce-i ? Unde-i

răspunse un 
făcut, care 
nu știa cine

linie, 
spus

l-am spus 
a rămas, 

nici un cărucior.

Strigați după armături și 
șî Huda șî pe linie am vă- 
vreo 15—20 buc. aruncate, 

voi le-ați văzut dar nu vi

FL. 13TRATE

(Continuare in pag. 3-a)



STEaGU RdișU

MARILE CONSTRUCȚII ALE SEPTENALULUI
Reconstruirea 

întrepriderilor chimice 
de bază

La Institutul pentru proiecta
rea întreprinderilor industriei 
chimice a fost elaborat planul 
lărgirii și reconstruirii uzinelor 
chimiei de bază pînă în 1965.

Reconstruirea întreprinderilor 
existente este catea cea mai e- 
ficientă și economicoasă pentru 
îndeplinirea sarcinilor ptennlui 
septenal care prevăd sporirea 
considerabilă a producției de în
grășăminte minerate și 
lor, de acizi și die alte 
afe chimiei de bază.

Astfel, în 1965 vor fi produse 
35 milioane tone de îngrășămin
te minerale (în 1959 producția 
a fost de 12,9 milioane tone). 
In decurs de 7 ani, în întreprinde
rile chimiei de bază se vor in
vesti peste 20 miliarde de ruble.

După reconstruirea Combina
tului din Voskresensk, de lingă 
Moscova — una din cete mai 
mari întreprinderi chimice sovie
tice — acesta își va putea mări 
producția de îngrășăminte chi
mice cu fosfor și bor de aproxî- 

, nțativ 2 ori- Productivitatea mun. 
, cii va înregistra aici o creștere 

de 75—80 la sută.
In combinat se vor aplica pe 

larg procesele tehnologice de 
mare efect, se vor instala utilaje 
mult mai productive. Se va or
ganiza aici și producția fosfa
tului majan, ..a acidului de a- 
cumulator, a hidrosulfitului etc.

S-a calculat că reconstruirea 
acestei întreprinderi va costa de 
două ori mai puțin decît con
struirea unui combinat nou cu

săruri- 
praduse

La com bina iul din Lisiceanslc

(Ucraina) este complet au
la montarea blocurilor „ i- 
dispozitive de memorizare.

Combinatul chimic din Lisiceansk 
tomatizat. Iată în clișeu un aspect de 
todlspecerului" electronic, înzestrat cu

4>1

Lacul de
' In regiunea lacului 
lăre Clardarin, ce se 
te pe Sîr-Daria, unul

acumulare de
de acumu- 
construieș- 
din marile 

fluvii ale Asiei Centrale, a înce
put ridicarea unei mari construc
ții pentru deversarea apei. Prin 
această construcție în perioada 
inundațiilor vor trece în fiecare 
secundă 2.000 m. c. de apă 
depresiunea Arnasai

De pe teritoriul republicii 
zahe apele vor fi îndreptate spre 
regiunile de deșert ale Uzbekis- 
tanului unde vor umple 40 de 
mari rezervoare artificiale.

spre

Ka-

la Clardarin
Aceste lacuri care se vor um

ple continuu vor permite valori
ficarea a peste 1.000.000 ha. de 
pășuni din nisipurile Kîzîl Kum, 
să se creeze mari terenuri de 
finețe și să se organizeze mari 
ferme de păsări.

Lacul de acumulare de ia Ci- 
ardarin, cu o Capacitate de a- 
proximativ 6 miliarde m. c. și 
cu o suprafață de 4.500 km. p., 
va permite irigarea a aproxima
tiv 5.000.000 ha. în prezent pus
tii, terenuri din care peste 50 la 
sută se află pe teritoriul Uzbe- 
kistanului.

struirea unui combinat nou 
aceeași capacitate Comblnatul de sulfafi de la Kuciuk

Impulsuri electrice de înaltă tensiune 
in cultura bumbacului

Tinărul om de știință azerbaidjan Manaf Kalantarov a pro
pus o metodă originală de folosire a electricității pentru creș
terea productivității bumbacu lui.

Prelucrînd semințele de bumbac cu impulsuri de înaltă 
tensiune în laboratorul de energetică al Academiei naționale de 
științe el a obținut sporirea considerabilă a recoltei în com
parație cu semănăturile de control. Pe lingă aceasta s-a ob
servat și o oarecare îmbunătățire a calității firelor.

Manaf Kalantarov și-a efectuat experiențele în decurs de 
7 ani. Cea mai efectivă meto dă s-a dovedit a fl tratarea se
mințelor cu impulsuri după ce aceștea au fost ținute în apă 
timp de 24 de ore.

Semințele sini supuse acțiunii impulsurilor într-o cameră- 
condensator specială după ce coaja le este uscată, impulsurile 
au o tensiune de pînă la 2.500 volți.

Observarea dezvoltării plantelor din semințele tratate cu 
Impulsuri electrice a arătat activizarea generală a proceselor 
vitale. Germinația începe cu 2—3 zile mai devreme $1 proce
sul de creștere este mai intens obținîndu-se o cantitate mai 
mare de fire.

o

TfiACTOADE
Colaboratorii Institutului u- 

nional al electrificării agricultu
rii au elaborat o metodă nouă 
de legătură a tractoarelor sa
teliți conducător și condus. Trac
toristul de pe tractorul din urmă 
transmite celui din față comen
zile necesare cu ajutorul unui a- 
parataj nu prea complicat. Ast
fel, fără nici un aparataj supli
mentar se poate realiza legătu
ra în ambele sensuri.

Această inovație permite eli
minarea din sistemul de condu
cere a aparatajului complicat 
mai costisitor și mai sensibil — 
receptorul și emițătorul radio.

- SATELIȚI
Pentru transmiterea comenzi

lor este folosit un generator de 
comenzi foarte compact a cărui 
semnale 
tractorul condus de un 
tor care.Je îndreaptă spr 
nismele executante cor<^ -fa-uă- 
toare,

Pentru ca, cablul să nu cadă 
sub șenile la apropierea tractoa
relor și să nu se rupă la mărirea 
distanței pe mașini s-a instalat 
un dispozitiv de compensare. La 
apropierea tractoarelor cablul 
„în plus" se înfășoară automat 
pe un tambur, iar la îndepărta
rea lor acesta se desfășoară.

sînt recepționate la
7ля-

Termocentrala 
de la Nazarovo

Se termină pregătirile pentru 
darea în funcțiune a termocen
tralei de la Nazarovo (1.400.000 
kW) din Siberia centrală. Po
mul turboagregat cu o putere de 
peste 150.000 kW va fi dat în 
exploatare în cursul lunii sep
tembrie a anului curent.

Centrala electrică de la Naza
rovo se construiește în valea rîu- 
iui de taiga Ciulim, pe baza zăcă- 
mîntului de cărbune de Ia Aciusk 
ce se extrage aici prin metoda 
cea mai1 ieftină — în cariere. 
După calculele geologilor, re
zervele de cărbune din Siberia 
Centrală depășesc trei miliarde 
de tone.

Energia acestei termocentrale 
gigantice va fi folosită pentru 
dezvoltarea ramurilor de pro
ducție care necesită un mare 
volum de energie electrică — 
metalurgia neferoasă, industria 
extractivă și cea chimică.

De la centrală vor plecai linii 
de înaltă tensiune cu o lungime 
de cîteva sute de km.

In cadrul planului septenal va 
fi construită în ținutul Krasno- 
iarsk o linie de înaltă tensiune 
de 500.000 volți care va traversa 
întregul teritoriu al ținutului1 și 
va lega sistemele energetice din 
Krasnoiarsk, Kuzbas și Irktrtsk. 
In total, în decurs de 7 api vor 
fi construiți 9.000 km. linii de 
înaltă tensiune.

Combinatul de sulfați care se 
construiește în stepa Kulundin 
(depresiunea vest-siberiană) lin
gă lacul Kuciuk, ce dispune de 
un conținut bogat de sulfat de 
sodiu, va fi cel mai mare din 

, Uniunea Sovietică.
Capacitatea proiectată a com

binatului este de două ori mai 
mare decît cea a combinatului 
din golful Kara-Bogaz-Gol (Ma
rea Caspică) — cunoscutul fur
nizor al acestei materii prime 
prețioase pentru industria 
mfcă sovietică.

400 de

chi-

In prezent, la Combinatul de 
sulfați din Kuciuk a intrat în 
funcțiune prima stație de pom
pare. Pompele puternice au scos 
deja din lac și au dlepus în ba
zinul de sedimentare, printr-un 
canal de 7 km., 1.000.000 m. c 
de apă saturată cu săruri. In 
cursul anului curent bazinul va 
fi umplut cu 40.000.000 m. c. de 
asemenea apă. In timpul iernii 
pe fundul acestuia se va forma 
un strat de mirabilit ce va fi fo
losit de industria chimică.

Noi centre industriale 
în Kirghizia

S-a hotărît crearea a două noi 
centre industriale în Kirghizia.

Primul se va organiza în mun
ții Tian-șan unde la o altitudi
ne de 2.000 metri deasupra ni
velului mării s-a descoperit un 
mere zăcămînt de huilă și sfenit 
de nefelin de calitate superioară.

In sudul republicii, în munții 
Fergana, va apare o altă regiu
ne industrială avînd ca ramură 
principală industria chimică. 
Aici pe baza zăcămintelor de ga
ze naturale, se vor construi în
treprinderi de mase plastice și 
fibre artificiale.

au luat naștere expozițiile „Arta 
chineză", „Arta Europei occiden
tale din sec. XV—XIX", „Pictu
ra flamandă și. olandeză din se
colul al XVII-tea“, „Opere grafi
ce ale Europei occidentale din 
sec. XV—XIX".

In prezent aceste expoziții că
lătoresc prin întreaga Uniune 
Sovietică, prezentînd milioanelor 
de vizitatori capodopere ale ar
tei mondiale.

• Dmitri Șostakovicl a tem 
nat partitura unei noi luctât,. „ 
Cvartetul nr. 7 în fa minor, al
cătuit din trei părți: Scherzo, 
pastorala și fugă.

Cvartetul Beethoven de la Fi
larmonica din Moscova a Indus 
această lucrare în repertoriu! 
său.

• Uniunea cineaștilor din Mos
cova a creat un Birou al propa
gandei artei cinematografice și 
un Birou de conferințe în cadrai 
cărora ascultătorii iau cunoș
tință de starea actuală a cine
matografiei, istoria sa în U.R.S.S. 
și în alte țări.

• In orașul Ceboksart a apă
rut cartea „ Maksim din Kolțov- 
ka“ a scriitoarei Anna Kuznețo- 
va, consacrată vieții lui Maksim 
Mihailov, artist al poporului din 
U.R.S.S.

Autoarea descrie Intr-o manie
ră simplă și captivantă anii de 
copilărie ai viitorului artist, pe- 
trecuți intr-un sat pierdut din 
Chivașia, grelele încercări la ca
re a fost supus în anii tinereții. 
Kuznețova arată cum talentul a- 
cestui cintăreț s-a dezvoltat în 

■ anii puterii sovietice.întreprinderi noi
cum mai multe 
întreaga Estonie 

In prezent, în 
ritene se construiește cea mai 
mare termocentrală pe bază de 
șisturi din U.R.S.S., de aseme
nea, se construiesc întreprinderi 
chimice și pentru extracția Șis
turilor.

s-auIn anii de după războii 
dat în exploatare în Estonia pes
te 400 de întreprinderi noi și sec
ții mari. In cursul septenalului 
investițiile capitale pentru con
strucțiile noi se vor dubla în 
comparație cu ultimii șapte ani. 
Producția industrială va înregis
tra o creștere de două ori.

Peste 50 la sută din investi
țiile septenalului pentru dezvol
tarea industriei republicii vor fi 
folosite în regiunile răsăritene 
ale Estoniei unde se află mari 
zăcăminte de șisturi bituminoa
se. Aceste regiuni dau chiar

f

produse 
în 1940. 
regiunile

decît

răsă-

* In sălile muzeului Ermitaj 
din Leningrad sînt expuse multe 
piese rare, dar un nuurăr-și mai 
mare de opere de artă se păs
trează în rezervele safe. In urmă 
cu cîțiva ani s-a hotărît ca a- 
ceste rezerve să fie folosite la 
organizarea de expoziții volante 
în diferite regiuni ale țării. Așa

a-

Termocentrala 
de la Vilnius

Lituanie, între Vilnius

8
8
8
8
8
8
8
8

NOUA STAGIUNE TEATRALA

In
Kaunas, a început construirea 
celei mai mari termocentrale 
din regiunea baltică, care va a- 
sigura pe deplin nevoile econo
miei naționale a republicii. Cen
trala va da curent în 1962.

Pe șantierul termocentralei au 
început lucrările de excavare a 
căror volum atinge 6.000.000 
mc. Se construiește și orășelul 
energeticienilor.

Clădirea centratei va fi mon
tată într-o proporție de 90 la 
sută din elemente prefabricate 
de beton armat.

Noua termocentrală lituaniană 
va funcționa pe baza gazului 
natural primit printr-o conductă 
magistrală de 1.100 km. de la 
zăcămîntul Dașav din Ucraina.

Și

Țara Sovietică și, împreună 
cu ea și teatrul pășește într-un 
deceniu nou. Acesta este dece
niul construcției desfășurate a 
comunismului, deceniul hotărî- 
tor în întrecerea pașnică dintre 
cele două sisteme — cel comu
nist1 și cel capitalist.

Acestea vorbesc despre pro
funzimea și bogăția de conținut 
a sarcinilor teatrului sovietic și 
a artei în general. Contempo
raneitatea trebuie să străbată 
întreagă activitate a Oamenilor 
de artă într-o măsură și mai 
mare decît pînă în prezent.

Rezolvînd problema oglindi
rii creatoare în arta contempo
rană a constructorilor comunis
mului trebuie făcut un pas ho- 
tărîtor de la cantitate la cali
tate.

Mhai-ul va pune în scenă 
în noua stagiune cel puțin 5 
piese ale unor scriitori contem
porani, piese care sînt deja în

lucra. Acestea slut: „Florile 
sînt vii" de N. Pogodin, „Dea
supra Niprului" de A, Kornel- 
ciuk, „Punct de sprijin" de S. 
A leșin, o nouă scenarizare a 
cunoscutului basm de I. Oleșa 
„Trei grăsuni" și piesa drama
turgului! ceh P. Kohout „A treia 
soră". In afară de „Trei gră- 
suni", toate piesete vorbesc 
despre zilele noastre, despre 
constructorii comunismului, des
pre oamenii care au asigurat 
victoria socialismului. Diferite 
prin gen, subiect, construcție, 
sfera activității umane pe care 
o cuprind, aceste piese sînt u- 
nite printr-o singură tendință, 
aspirație. Cutn să trăim în mod 
comunist ? — iată principalul 
în piesete enumerate mai sus, 
lucru care permite să se des
fășoare multilateralitatea con. 
flictelor și a mijloacelor artis
tice folosite de autori. Este ne
voie de o muncă grandioasă

pentru a pune bine în scenă a- 
ceste piese. Sporind exigența 
față de el însăși și față de au
tori, Mhat-ul speră să spună 
ceva nou tn stagiunea nouă.

Tot în cursul stagiunii ac
tuale se va lucra la „Pămtnt 
desțelenit" de M. Șolohov. Va 
fi prezentat un mare spectacol 
epic în care să fie exprimat pa
tosul marilor transformări so
cialiste care au schimbai fața 
și viața țărănimii noastre.

Cu ocazia împliniri* a 50 de 
ani de la moartea lui L. Tolstoi 
pe lingă prezentarea spectaco
lelor „învierea", „Ana Kare
nina", „Roadele învățămîntu- 
lui" teatrul își propune să în
ceapă să lucreze la punerea în 
scenă a romanului „Război și 
pace". Tot în stagiunea curen
tă, după mulți ani, teatrul 
prezenta un spectacol Ibsen 
„Casa de păpuși", precum 
o piesă mai puțin cunoscută 
același autor.

va

de
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In fiecare lună — cel puțin
1.800.001 -2.000.088 lei economii!

in cursul acestui an, unități- 
industriale din Valea Jiu- 

i au obținut însemnate succe- 
în lupta pentru îndeplinirea 
cinste a sarcinilor primului 

i din planul șesenal. La nu
meroase unități socialiste planul 
producției globale a fost depă
șit, a crescut simțitor producti
vitatea muncii. Concomitent cu 
aceasta, muncitorii raionului 
nostru se preocupă intens de fo
losirea tuturor rezervelor inter
ne pentru a reduce continuu pre
țul de cost al producției, pentru 
îndeplinirea integrală a angaja
mentelor luate în privința obți
nerii de economii.

Pînă acum, unitățile aparți- 
nîn4 C.C.V.J. care au ponderea 
cea mai mare în totalul anga
jamentului luat pe raion, au rea
lizat circa 50 la sută din econo
miile suplimentare luate ca 
angajament. Unele exploa
tări au realizări frumoase în a- 
cest domeniu. Așa de pildă co
lectivul minei Aninoasa, care 
și-a sporit angajamentul anual 
la 2.000.000 lei economii, a rea
lizat în 7 luni peste 1 800.000 
lei economii. Avînd în vedere 
Că în luna august colectivul a- 
cestei mine a beneficiat de în
semnate bonificații pentru cali
tate, a redus consumul specific 
iș o seamă de materiale, a lu- 
' 4. cu o productivitate spori-

1 poate afirma că după 8
Ittw de muncă și noul angaja
ment sporit la 2 milioane lei e- 
economii a fost îndeplinit și de
pășit. Au obținut succese în 
lupta pentru economii și colecti
vele de la Lupeni și Uzina e- 
lectrică Vulcan. In schimb, eco
nomiile realizate pînă acum de 
minerii de la Vulcan, Uricani, 
Lonea nu exprimă întrutotul po
sibilitățile lor, cu toate că și la 
■ceste mine s>-au obținut însem
nate reduceri la consumul de 
lemn, de energie electrică, a 
sporit productivitatea munch. 
Ceea ce-împiedică într-o oarecare 
măsură succesul acestor colec
tive este calitatea cărbunelui 
(nai ales la Lonea și Uricani) 
care fiind slabă a adus după si
ne penalizări bănești.

Cu rezultate demne de remar
cat se prezintă și alte unități 
industriale din raionul __
Așa de pildă, colectivul între
prinderii Forestiere Petroșani s-a 
angajat să economisească peste 

' pianul anual 950.000 lei, reali- 
ztnd deja 1.070.000 lei economii. 
Energeticienii de la Paroșeni au 
obținut pînă acum peste un mi
lion lei economii față de ce?

le 
lui 
se 
cu 
an

nostru.

Cea mai frumoasa strada
(Urmare din pag. l-a)

»l

ii o T A

o economie peste plan de
1.200.000 iei. Colectivele 

l.C.R.T.I.» I.R.T.A. etc. 
depășit angajamentele

1.700.000 lei cît s-au angajat să 
economisească în cursul anului. 
Sînt de asemenea lăudabile stră
daniile sondorilor Văii Jiului ca
re au 
circa 
de la 
și-au 
luate.

Rezultatele obținute pînă acum 
constituie premisa sporirii conti
nue a economiilor peste plan, In 
domeniul minier, îmbunătățirea 
calității producției, în special la 
cărbunele cocsificabil, este una 
din rezervele care pînă acum nu 
a lost valorificată deplin și care 
poate aduce minerilor mari eco
nomii bănești în fiecare lună. 
In august de pildă, la mina Pe
trila s-au economisit circa 
200.000 lei pe seama îmbunătă
țirii calității cărbunelui, pe cînd 
mina Uricani, care a neglijat 
folosirea acestei rezerve interne 
a pierdut la fiecare tonă de căr
bune 1,55 lei drept penalizare.

In ultimele luni în minele 
Văii Jiului are loc o largă ac
țiune pentru promovarea pro
gresului tehnic. A crescut numă- 
1 uf frontalelor armate cu fier, 
se introduc mereu mai multe 
mașini modeme pentru încărcat 
în abataje și la înaintări. Toate 
acestea au ca scop final crește
rea randamentelor, reducerea 
consumului die lemn, deci con
stituie o altă sursă de economii 
peste plan. O seamă de acțiuni 
de modernizare, de sporire a ca
pacităților de producție se des
fășoară în toate aelelalte între
prinderi.

In asemenea condiții, econo
misirea peste plan în fiecare lu
nă a cel puțin 1.800.000-2.000.000 
lei pe întregul raion este pe de
plin realizabilă. Unitățile C.C.V.J. 
pot să realizeze ce! puțin două 
treimi din această sumă. Este 
necesar ca inginerii și tehnicie
nii să creeze condiții bune de 
activitate în toate compartimen
tele de muncă, pentru promova- 

„rea progresului tehnic, pentru 
gospodărirea rațională a mate
rialelor. Pentru înfăptuirea cu 

economice 
al III-lea 
creșterea 

producției 
mid, oa-

initetului executiv al sfatului 
popular orășenesc a fost adus 
pămînt, care a fost împrăștiat 
de locuitori. Tot ei au adus a- 
pol glii cu care au împrejmuit 
rondurile. Nu au trecut decît 
două luni și de-a lungul stră
zii G. Coșbuc, in dreptul fiecă
rei locuințe, au tost amenajate 
ronduri de Hori. Nici o familie, 
nici un cetățean de pe stradă n-a 
rămas în afara acestei acțiuni. 
Rondurile au fost îngrijite în 
continuare. Mai în fiecare seară 
florile au fost udate, au fost 
smulse buruienile. Și ce frumoa
să e acum stradal Ca niște co
voare multicolore, așa se Întind 
rondurile de-a lungul străzii.

In luna august la îndemnul 
deputatului lor cetățenii au par
ticipat de asemenea la o acțiune 
colectivă pentru gospodărirea 
circumscripției lor. Au văruit 
plopii canadieni care străjuiesc 
strada pe ambele părți, plopi să
diți tot de ei cu doi ani in urmă. 
Au curățat starada și curțile. 
Cetățenii din circumscripția de
putatului Radu Ioan au efectuat 
în acest an peste 1.500 ore de 
muncă voluntară la acțini de

gospodărire » cartierului, pentru 
a înfrumuseța strada pe care Io. 

i cuiesc. Rezultate frumoase în 
munca lor au obținut mai ales 

! cetățenii Rusu Horia, Pop Va- 
sile, Țico Maria, Afișer Elisabe- 
ta, Buza loan.

In fruntea tuturor acțiuni
lor se află deputatul. EI mun
cește cu toată dragostea pentru 
binele obștesc, ține o strînsă le
gătură cu cetățenii, se întâlnește 
cu regularitate cu ei, le ascultă 

I cerințele, propunerile, 
i diferitele sezisări ale 

tot pjrin intervenția 
a fost pusă la punct 
iluminat din stradă.

I tat familia muncitorului 
Ștefan, care este numeroasă, să

! primească încă o cameră. Și 
cite asemenea probleme n-a re
zolvat deputatul. De aceea cetă
țenii i se adresează cu încrede
re și tot odată îi urmează în
demnurile, participînd Ia buna 
gospodărire a cartierului. Iată 
de ce a ajuns strada G. Coșbuc 
cea mai frumoasă stradă din Pe
troșani, iar circumscripția depu
tatului Radu loan deținătoarea 
drapelului roșu de circumscrip
ție fruntașă pe oraș.

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

reasotvă 
lor. Astfel, 
deputatului 
refeaua de 
El a aju- 

Pail

Tovarăși maiștri, unde sînteți ?
(Urmare din pag. l-a)

să

lui

та

succes a sarcinilor 
trasate de Congresul 
al partidului, pentru 
continuă a nivelului 
cu cheltuieli dt mai 
menii muncii din Valea Jiului 
dispun de posibilități largi, po
sibilități care trebuie să fie fo
losite din plin 1

EUGEN POPP
directorul B.R.P.R 
Filiala Petroșani

— Se spune că de la Fazekas 
o să dea cărbune pe buncărul 
de lîngă noi, atunci ce ne facem 
— interveni minerul Petre loan.

— l-am spus lui Sticlaru
faceți o dublă și apoi o să a- 
veți goale cîte vă trebuie.

Inginerul a vizitat și ortul 
Guță. Aici minerii lucrau ia a-
menajarea unui plan înclinat 
Chiar îl terminaseră.

— Nu puteați să faceți de la 
început acest lucru ? — întrebă 
inginerul pe cei trei mineri.

— Da, dar rit timp am pier
dut umblînd după materiale? 
Degeaba am tot spus maistru
lui...

— Iar maistrul — spuse c<t 
pentru sine inginerul.

De fapt în tot revirul n-am 
dat de nici un maistru, 
fi?

...Problema ajutorării 
lor este una din cele
portante. Acest^ lucru ar trebui

aă-i frămînte pe maiștrii Deak 
losif. Kala Andrei, Danciu loan. 
Să nu mai treacă nepăsători pe 
lîngă neregulile din mină și să 
rezolve operativ cererile mine
rilor.

Cele trei brigăzi de la sec
torul VII investiții! Lupeni con
cluse de Sticlaru Eugen, Huda 
Mihai și Guță Nicolae sînt bine 
cunoscute. Ele au obținut înain
tări de peste 100—120 metri pe 
lună. Minerii de aici sînt hotă- 
rîți să obțină rezultate și mai 
bune, însă ei trebuie sprijiniți. 
De acest lucru trebuie să țină 
cont conducerea sectorului șf 
maiștrii care răspund de-focurile 
de muncă respective.

№№ ll мШЙі 
sa № nai bw pishaii!I

$ Despre constructorii șanț ie- ( 
Irului Vulcan s-au spus multe > 

lucruri.bune. Ei execută lucrări i 
de bună calitate, se străduiesc Ș 
să termine la timp finisajele І 
exterioare ale blocurilor pentru ? 
ca noile locuințe să aibă un as- £ 
pect cît mai! plăcut, dau aten- < 
ție realizării planului fizic pre- £ 
dînd apartamentele prevăzute > 
la termenul planificat. 5

Ca urmare a strădaniilor de- < 
puse, constructorii șantierului ( 
Vulcan au dat în folosință 15 < 
blocuri de locuințe, cuprinzînd ; 
400 apartamente, 3 cămine j 
muncitorești, 7 localuri corner- i 
claie, o centrală termică și mul- ț1 

j, te alte obiective, social-culturale. C 
Trebuie spus însă că în pri- < 

Ș vtața gospodăririi șantierului, ; 
( constructorii vu Ic arieni au o 
!’ seamă de lipsuri, care nu le < 

fac cinste. Păstrarea materia-І 
Ș leior și utilajelor este neglijată.
< In special, după ce s-au temi-î 
< nat lucrările la unele obiective, < 
’ materialele rămase sînt pără- S 
< site, risipite care încotro, ori în ’ 
< cazul cînd se aduc la sediu, ele î 
<; se aruncă la voia întâmplării. І 
f încă în primăvară, construe- > 
> torii de aici au terminat con- S 
> strucția și au predat în folosin- ( 
;! ță blocurile G avînd peste 100 \ 
j apartamente. Dar, în preajma <, 
'? fostului șantier, mai zac încă j 
) aruncate un tomberon pentru 5 
! transportat materiale, două 
J roabe metalice, o sanie mare £ 

1 metalică cu ajutorul căreia se ț 
transportau piese grele.
O situație nesatisfăcătoare se 

găsește și în curtea sediului î 
șantierului. Stive întregi! de £ 
schelărie metalică sînt părăsite ] 
prin bălării, zeci de țevi stau c 
îngropate în nămol, sub scara î 
clădirii sînt aruncate furtunuri, к 
conducte de cauciuc, suturi! <fc» j | 
carton gudronat etc. <

Ce părere au muncitori șl J 
tehnMenii constructori die pe { 
șantiertik Vuieazvs așa trebuie

!

К

I* 
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I

< т______ ______ _ _ ..
i, gospodări te șl păstrate mate-
> rfalde și utilajele?
' „ ȘT. MIHAI
>’......... .................

Unde or

brigăzi- 
mai im-

LA CLUBUL ANIN O SENILOR
In viața minerilor dtn Ani- 

noasa, clubul ocupă un loc de 
seamă. Aici, în fiecare zi vin 
гесі de mineri pentru a pe
trece ore plăcute și instructive. 
Chiar de la intrarea în dub îți 
dai seama că aici se desfășoară 
o activitate interesantă. In ho
lul clubului cele cîteva gra
fice vorbesc despre hărnicia mi
nerilor. Intri apoi în sala de 
șah. Nn e o încăpere prea ma
re. Dar e dotată cu mobilier nou 
și are un aspect plăcut. In fie
care zi tineri și vîrstnici, pînă 
seara ttrziu, stau în jurul mese
lor de șah, sau rummy. Săptă- 
mînal se organizează aici con
cursuri. Campionul aninoseni- 
lor la șah este Guran Augustin. 
Dealtfel el este și inițiatorul a- 
cestor concursuri. In ultimul 
timp s-au mai ridicat însă și 
alți pretendenți la titlul de cel 
mai bun șahist. Și amatorii de 
rummy sînt mulți.

In cadrul clubului se organi
zează conferințe pe diferite te
me care sînt ținute de către co
lectivul de conferențiari. Se ex
pun numeroase conferințe pe te
me internaționale. Uneori după 
u asemenea conferință se nasc 
discuții aprinse, evenimentele 
internaționale fiind pe larg co
mentate de către auditori.

Un loc de seamă îl ocupă și 
ciclul de conferințe tehnice care

se desfășoară sub directa îndru
mare a directorului minei, to 
varășul Lăzărescu loan. Pe mi
neri îi interesează noutățile și 
metodele noi din tehnica mine
ritului. De aceea, sala clubului 
este uneori neîncăpătoare față 
de numărul mare al muncitori
lor. conferințele ținîndu-se în 
sala de apel a minei de către 
ingineri și tehnicieni ai exploa
tării.

Sala de spectacole din cadrul 
clubului este și ea uneori neîn
căpătoare. Aici se prezintă re
cenzii ia diferite filme. Un spri
jin deosebit pentru organizarea 
unor asemenea prezentări l-a 
dat învățătorul Ilie Mladinov.

Activitatea artistică se desfă
șoară și ea intens. Zilnic la club 
au loc repetiții ale formațiilor 
artistice.

O bună activitate pentru a- 
tragerea maselor de muncitori la 
club desfășoară și colectivul bi
bliotecii. Ei a reușit să atragă 
un număr de peste 2.200 de ci
titori dintre care aproape 80 la 
sută sînt muncitori și tehnicieni. 
De exemplu, pe fișa minerului 
Butnaru Nicolae se găsesc în
scrise un mare număr de cărți. 
Printre cărțile citite de ei se 
mără ..Tînăra Gardă' de 
deev, .JAitrea Cocor" de M. 
doveanu precum și lucrări 
find tehnica mineritului ca

nu- 
Fa- 
Sa- 
pri- 

„Lu-

crări miniere'', „Manualul mine
rului" ș. a. Un cititor tot atît 
de pasionat este și mecanicul 
llie Dumitru care are înscrise 
în fișa sa de la începutul anului 
aproape 90 de volume. La rîndul 
său el împărtășește și ortacilor' 
săi din ceea те a citit, reușind 
prin aceasta să atragă noi citi
tori.

Biblioteca este înzestrată lu
nar cu cele mai noi cărți. Pentru 
popularizarea lor colectivul a- 
cestei biblioteci organizează ex
poziții la „colțul noutăților" un- 
de este afișată și lista de reco
mandări pentru cele zece biblio
teci mobile. De asemenea se 
mai organizează în cadrul bi
bliotecii seri literare. Amintim 
doar cîteva din temele prezen
tate în cadrul acestora : „Litera
tura noastră nouă", „Viața co
piilor de ieri și azi", „Chipul 
luptătorilor pentru fericirea po
porului oglindit în literatură" 
ș. a.

Astfel, zi de zi colectivul clu
bului din Aninoasa desfășoară o 
activitate bogată și interesantă. 
Minerii vin cu dragoste 
Pentru ei fiecare 
la club constituie 
dihnă plăcut dar 
de învățăminte.

t

aici, 
oră petrecută 

un timp de o- 
totodati ptiu

J

!
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Petrecere cîmpenească
la cabana Lunca Florftor

Cabana Lunca Florilor împre
ună cu 
minier 
ziua de 
a. c. o

comitetul sindicatului
Lonea organizează în 
duminică, 18 septembrie 
frumoasă serbare cîm-

peneaecă. Transportul de la sfa
tul popular Petrila (Lonea) se 
face cu trenul personal începînd

de la orele 8 dimineața.., întoar
cerea tot cu trenul. Transportul 
este gratuit.

Vor cfnta orchestra și. fanfara 
sindicatului minier Loftea.

Cabana este bine aproviziona
tă cu wiuri, bere și adie băuturi 
precum și mici și alte specia®- 
tăți la grătar.
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MOSCOVA 15 (Agerpres) — 
Vasili Harkov, comentatorul a- 
genției TASS scrie:

Este absolut limpede că nicio
dată, de la întemeierea, O.N.U., 
ia lucrările Adunării Generale nu 
au luat parte atîți-a șefi dte gu
verne, și oameni politici de sea
mă. cîți vor participa la New 
York la apropiata sesiune. Acest 
fapt a devenit posibil datorită 
inițiativei guvernului sovietic 
care a trimis la New York în 
fruntea delegației U.R.S.S. pe 
N. S. — Hrușciov — luptător 
pentru pace și progresul omeni
rii, cunoscut întregii lumi.

Propunerea guvernului sovie
tic ca conducătorii tuturor sta
telor membre ale O.N.U. să 
preia conducerea delegațiilor lor 
oferă posibilitatea ca probleme 
internaționale de importanță ex
cepțională și, în primul rînd, 
problema dezarmării să poată fi 
reglementate. Omenirea nu poa
te fi scutită de primejdia de răz
boi dacă nu se va pune capăt 
cursei înarmărilor. Numai prin 
dezarmare se poate ajunge la 
pace. Statele afro-asiatice inde
pendente nu numai că-și dau 
seama de aceasta. Ele luptă pen
tru aceasta. Ele consideră pe 
bună dreptate că în fata O.N.U. 
nu stă sarcină mai importantă 
decît eliberarea popoarelor de 
povara grea și periculoasă a 
cursei înarmărilor. Problema de
zarmării nu poate să rămînă 
veșnic în impas. Intr-adevăr, a- 
ceasta ar însemna să se accepte 
inevitabilitatea războiului.

Nu încape îndoială, există ob
stacole în calea rezolvării pro
blemei dezarmării generale și 
totale. Dar, dttpă cum reiese din 
ecourile parvenite din țările a- 
fro-a statice, acolo se subliniază 
că aceste obstacole pot fi înlă-

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

turate mult mai ușor cu partici
parea șefilor de guverne. S-ar 
putea obține un succes tocmai 
prin discutarea problemei dezar
mării la unjiivel atît dte înalt 
în cadrul O.N.U.

După cum se știe, conducăto
rii țărilor afro-asiatice indepen
dente care vor participa la apro
piata sesiune 
Dar la, baza 
promovate de 
principii ale coexistenței pașni
ce, ai căror promotori consec
venți sînt comuniștii.

Apropiata călătorie la sesiune 
Vi președintelui Sukarno, a pri
mului ministru Nehru, a preșe
dintelui Nasser și a altor mulți 
conducători ai țărilor afro-asia
tice constituie o nouă dovadă a 
viabilității excepționale a „spi
ritului Bandungului" care exer
cită o influentă mereu crescînda 
asupra evolufiei situației inter
naționale.

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

nu sînt comuniști-, 
politicii externe 

ei se află aceleași

promotori consec-

„National Guardian” salută 
sosirea lui N. S. Hrușciov 

la sesiunea O.N.U.
(Agerpres) —NFW YORK 15 

TASS transmite:
In articolul său 

iămînalul „Național 
salută apropiata sosire în S.U.A. 
a lui N. S. Hrușciov ca șef al. 

'delegației sovietice la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Ziarul urează lui1 
N. Ș. Hrușciov „succes în efor
turile sale de renaștere a spiri
tului de prietenie și pace între 
toate popoarele de pe pămînt".

„Pentru orice om care gîn- 
dește trebuie să fie clar că pacea 
este țelul permanent al politicii 
sovietice", scrie ziarul

de fond săp- 
Guardian"

•y

SITUAȚIA DIN LAOS
VIENTIANE 15 (Agerpres)
Deasupra Laosului continuă 

să se adune nori negri. După 
cum anunță corespondentul din 
Bangkok al agenției France 
Presse, apreciind situația din 
Laos reprezentanți militari sus- 
puși ai Tailandei au declarat că 
„este țimpul ca organizația 
S.E.A.T.O. să treacă la acțiune". 
In dimineața zilei de 14 septem
brie ambasadorul american 
Brown a plecat cu avionul la 
Luan-Praban, unde se află re
ședința regală. El va încerca 
probabil să exercite presiuni a- 
supra desfășurării tratativelor 
dintre rege, primul ministru Su- 
vanna Fumma și grupul reacțio-» 
nar al lui Fumi Nosavan în le
gătură cu rezolvarea crizei po
litice interne din tară. America- 

; nii nu ascund' că sînt profund 
interesați ca la putere să vină 
gruparea lui Fumi Nosavan de
votată lor, deoarece ei își dau 
bine seama că numai astfel Vor 
reuși să împiedice dezvoltarea 
independentă a Laosului pe ca
lea neutraitătii.

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

Totodată poporul laoțian con
tinuă să sprijine politica de pace, 
neutralitate și unitate națională 
proclamată de guvernul lui Su- 
vanna Fuțnma, împotriva acțiu
nilor subversive ale clicii luî 
Fumi Nosavan. Pretutindeni în 
țară au loc mitinguri. După cum 
a anunțat la 13 septembrie posi- 
tul de radio Pattef-Lao numai 
provincia Kammon «în decurs 
șapte zile aproximativ 5.000 
persoane au adresat regelui 
Adunării Naționale petiții în care 
cer ca noul guvern să ducă a 
politică de neutralitate, pace și 
prietenie cu toate țările și 
pună capăt războiului! civil.

în 
de 
de
Și1

Explozie la o 
întreprindere pariziană

PARIS 15 (Agerpres)
Starea nesatisfăcătoare a teh- 

riicii securității provoacă acci
dente frecvente în industria fran
ceză. Potrivit relatărilor apărute 
în presă, la o întreprindere chi
mică din suburbia pariziană 
Gennevilliers s^a produs o ex
plozie în urma căreia au fost ră
niți 18 muncitori, din care mai 
mulți se află în stare gravă. A- 
cum trei ani în aceeași întreprin
dere a avut loc o explozie de pe 
urma căreia au avut de suferit 
cîțiva muncitori;

Bordul motonavei „Baltika" 
15 (Agerpres) — TASS trans
mite:

Grupul de presă de pe lingă 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică: 
„Baltika" navighează de șase 
zile. La 15 septembrie s-au îm
plinit șase zile din momentul în 
care nava „Baltika" a ieșit din 
Baltiisk. La 14 septembrie mem
brii delegațiilor Uniunii Sovie
tice, R.S.S. Ucrainene, R.S.S. 
Bieloruse, Bulgariei, Romîniei 
și Ungariei Ia cea de-a 15-a se- 

~ . a 
e- 
cu 
la 
la

siune a Adunării Generale 
O.N.U., precum 
chipajului navei

' Interes concertul 
Moscova pentru 
această călătorie

In dimineața zilei de 15 sep
tembrie, vremea este frumoasă, 
însorită. Oceanul este liniștit, în
tinderea sa albastră, de necu
prins, incintă privirea. Este cald 
ca vara, pe punți domnește mul
tă însuflețire. La ora 9 diminea
ța motonava noastră a întîlnit 
petrolierul sovietic „Cemovțî". 
Tovarășul N. S. Hrușciov a a- 
d nes at căpitanului și membrilor 
echipajului petrolierului ----- ~
toarea telegramă :

și membrii 
au ascultat 
transmis de 
participant!!' 
istorică.

urma-
„Salut cordial

„Baltika”
marinarilor sovietici care navi
ghează pe Oceanul Atlantic. Vă 
dorim din suflet călătorie fericită 
și să vă înapoiați cu bine în pa
trie". Echipajul petrolierului a 
transmis următoarea telegramă 
de răspuns: „Vă mulțumim pen
tru urările de bine. Vă dorim din 
tot sufletul, dragă Nikita Ser- 
gheevici, dumneavoastră și dele
gației noastre sănătate, succes 
în îndeplinirea misiunii nobile 
în lupta pentru dezarmarea ge
nerală, pentru pace în lumea în
treagă. Călătorie fericita".

Pe bordul „Balticii" continuă 
să sosească numeroase telegra
me de salut din patrie și din alte 
țări. In telegrama adresată lui 
N. S. Hrușciov de președintele 
R. D. Vietnam, Ho Și Min, se 
spune: „Dragă tovarășe Hruș
ciov ! Vă doresc sănătate, călă
torie fericită, mari succese în 
numele fericirii omenirii. Vă rog 
să transmiteți din partea mea 
cele mai1 bune urări tovarășilor 
Gheorghiu-Dej, Todor Jivkov, 
Janos Radar, Podgomîi, Mazu
rov".

Delegațiile își desfășoară acti
vitatea obișnuită, pregătindu-se 
în vederea sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U.

ANUNȚ
1. M. Rovinari organizează 

concursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— 1 post maistru miner 
pentru sectorul Rovinari' — 
Cariere cu salariu intre 1.400- 
1.700 lei;

— 1 post maistru miner 
subteran — sectorul Schela cu 
salariu între 1.500—1.900 lei;

— 1 post electromecanic 
subteran — sectorul Rovinari 
cu salariu între 1.500—1.900 
lei;

— 1 post maistru mecanic 
(dieselist) sectorul Cariere 
(utilaj greu) cu salariu 1.400 
1.700 lei;

— 1 post maistru mecanic 
Cariera II Cicani cu salariu 
între 1.400—1.700 lei;

— 1 post maistru mecanic 
principal sector Cariere (uti
laj greu) cu salariu 1.600—

------------ o-------------

Ședința Consiliului de Securitate
(Agerpres)NEW YORK 15

întreaga ședință de miercuri 
după-amiază a Consiliului de 
Securitate a fost consacrată dis
cutării unor probleme de proce
dură. Reprezentanții S.U.A., An
gliei și Franței, recurgînd la a- 
jutorul reprezentantului Italiei, 
care prezid'a ședința, au împie
dicat pe delegatul Guineei să-și 
exprime părerea cu privire la 
participarea delegației 
cii Congo la lucrările 
lui de Securitate.

Apoi a fost pusă la 
punerea Poloniei de a ...__
la Consiliul de Securitate dele
gația guvernului central al Re
publicii Congo, condusă de Kan- 
za. Delegațiile U.R.S.S., Polo
niei și Iugoslaviei au votat în 
favoarea acestei propuneri. Ce
lelalte opt delegații — ale 
S.U.A., Angliei, Franței, Italiei, 
Argentinei, Ecuadorului, Tuni
siei', precum și ciankaișistul, ne- 
doririd ca reprezentanții poporu
lui congolez s^ ia parte la dis
cutarea situației din Congo, și 
străduindu-se concomitent să ca. 
mufleze adevăratul caracter al 
poziției lor, au preferat să se 
abțină .

Intrucît ca rezultat al acestui 
yot, propunerea Poloniei nu a fost 
adoptată, delegația congoleză a 
fost împiedicată să-și expună în

Republi- 
Consiliu-

vot pro
se invita

fața Consiliului de Securitate 
dezideratele și cerințele guver
nului și poporului din Congo.
------  ------O------

DECLARAȚIA 
LUI MOHAMMED YAZID

PARIS 15 (Agerpres). TASS 
transmite:

Corespondentul din Tunis al' 
agenției France Presse anunță 
că Mohammed Yazid, ministrul 
Informațiilor din guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria, a 
declarat la 14 septembrie că de
legația sa va cere Adunării Ge
nerale a O.N.U. tinerea unui re
ferendum în Algeria sub contro
lul O.N.U. „pe baza dreptului 
poporului algerian la autodeter
minare" M. Yazid a făcut aceasi- 
tă declarație la postul de radio 
Tunis înainte de a pleca la New 
York

Ministrul Informațiilor a sub
liniat de asemenea dă guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria 
a luat această hotărîre după re
petatele încercări de a duce tra
tative cu Franța. Aceste încer
cări s-au încheiat printr-un in. 
succes. Acum ne dăm seama că 
conducătorii francezi nu vor 
tative. Mai mult decît atît, 
sînt incapabili să aprecieze 
mod realist situația.

matai, chemrnd-o Ia unitate și 
ciplină.

tra- 
ei 
în

dis-

• NEW YORK. La 14 sep
tembrie ora 12,15 minute (ora 
New York-ului) s-a deschis șe
dința Consiliului de Securitate, 
convocată la cererea delegației 
sovietice pentru discutarea situa
ției din Republica Congo. Pentru 
a participa la lucrările Consiliu
lui de Securitate au fost invitați 
reprezentantul Iugoslaviei, care 
a cerut de asemenea convocarea 
Consiliului de Securitate, pre
cum și reprezentanții Indoneziei, 
Ghanei, Guineei' și Marocului.

vînt al O.N.U. a vorbit în cursul 
unei conferințe dte presă despre 
ciocnirile care au avut loc la 
Manono între poliția lui Chombe 
și demonstranți. El a declarat de 
asemenea că recent a avut loc un 
„incident" între jandarmii lui 
Chombe și demonstranți pe ca
lea ferată care leagă partea de 
nord-vest a provinciei Katanga 
de orșul Bukama, situat în cen
trul provinciei.

• PARIS. Din Congo se ai- 
nuntă că în centrul minier Ma- 
nono situat la 65 de km. de Elf- 
sabethville, provincia Katanga, 
au avut loc demonstrații împo
triva „guvernului" marionetă a 
lui Chombe,

Corespondentul din Elisabeth- 
ville al agenției France Presse 
relatează că un purtător de cu-

• LEOPOLDVILLE. La 14 
septembrie Patrice Lumumba 
primul ministru al Republicii 
Congo, a rostit o cuvîntare la 
postul de radio Leopoldville. 
După cum transmite corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției France Presse, Lumumba a 
declarat că guvernul condus de 
el, care se bucură de încrederea 
celor două camere ale parlament 
tulul congolez, stă de strajă in
tereselor Republicii Congo. Pri
mul ministru a felicitat apoi ar-

• MOSCOVA- Omul va zbura 
în curînd în Cosmos, scriu la 14 
septembrie în ziarul „Trud" me
dicii Novikov și Nikolaev, în- 
tr-un articol consacrat zborului 
omului în Cosmos.

Autorii subliniază că înapoie
rea pe Pămînt a celei de-a doua 
nave cosmice pe bordul căreia 
s-au aflat cîini și alte ființe Vii, 
constituie cel mai strălucit prelu- 
diu al zborului omului în spa
țiul interplanetar. Vorbind des
pre condițiile în care este posi
bil un asemenea zbor, autorii ae
rată că aceste condiții au fost 
create în cabina ermetică a gi
ganticei nave sovietice.

• WASHINGTON. După mul
te tergiversări și ezitări chinui
toare Casa Albă a anunțat în 
mod oficial la 14 septembrie că 
la 22 septembrie președintele 
Eisenhower va rosti Ia sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. o 
cuvîntare în cursul căreia va 
face unele „propuneri concrete".

.EDACȚfA SI ADMINISTRAȚIA1! Petroșani, Sfr. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. „Interurban 322. automat 269.

laj greu) cu salariu
1.900 lei;

— 1 post maistru 
cian principal sector 
(utilaj greu) cu salariu 1.600- 
1.900 lei.

Concursurile se vor ține în
tre 1—5 octombrie 
întreprinderii.

Pentru posturile 
principali se cere 
de calificare ca maistru și o 
vechime in funcția de maistru 
de cel puțin 5 ani.

Cererile însoțite de celelalte 
acte legale se vor depune la 
sediul întreprinderii pînă la 
data de 22 septembrie 1960.

Relații suplimentare se dau 
la serviciul organizarea mun
cii din cadrul întreprinderii 
miniere Rovinari.

elect ri- 
Cairiere

la

de

sediul

dimpk ‘Țt
Az

PROGRAM DE RADIO
17 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 Muzică ușoară, 
10,35 Muzică populară sovietică, 
11,43 Muzică ușoară, 13,05 Con, 
cert dte prînz, 14,40 „Te cînt 
partid", emisiune de cîntece, 
15,50 Actualitatea literară în re
vistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova l 17,25 Cîntă baritonul 
Șerban Tassian, 1'7,45 Știința în 
slujba păcii: Prelucrarea meta
lelor în următorii 10 ani, 18,30 
Noi înregistrări de muzică popu
lară romînească, 19,15 Concert 
de muzică ușoară, 20,10 Muzi
că populară romînească impri- 
mată pe discuri „Electrecord",
20.30 Cine știe cîștigă, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 14,07 „Sîntem pentru pace", 
emisiune de cîntece sovietice,
14.30 Muzică din operete. 15,00
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 16,15 Interpreți de muzi
că'ușoară, 17,00 Program pen
tru iubitorii muzicii populare ro- 
mînești, 18,05 Roza vînturilor 
(reluare), 19,00 Din muzica po
poarelor, 19,40 Concert de mu
zică distractivă, 20,30 Muzică de 
dans, 21,30 Mic concert de mu
zică populară romînească, 22 р0 
Muzică de. dans. *-

-O-----

CINEMATOGRAFE
17 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Vînt de răsărit; AL. SA- 
H1A: Pescarii din arhipelag; 
PETRILA : Furtuna; LONEA : 
Lumină în întuneric; L1VEZENI: 
Casa liniștită; AN1NOASA : Poz
nașa; LUPENI : Scrisoarea El- 
virei; BARBATENI: Pe țărmuri 
îndepărtate; URICANI: Secolul 
al XX-lea
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