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Colectivul 0. С. M. M. întimpină 
cu noi succese aniversarea partidului
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309.000 lei economii

In aceste zile colectivul 
O.C.M.M. se găsește în plină ac
tivitate pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor luate în cins
tea zilei de 8 Mai, cea de a 40-a 
aniversare a înființării P.C.R. Un 
indiciu că aceste angajamente vor 
fi cu siguranță îndeplinite și de
pășite este faptul că organizația 
de construcții și montaje miniere 
și-a îndeplinit pe trimestrul I pla
nul la toți indicii, iar în cursul 
lunei aprilie a obținut noi succese.

Succesele de pînă acum ale co
lectivului nostru reprezintă rezul
tatul muncii comune a echipelor 
și brigăzilor de pe șantiere, a con
ducerilor tehnice ale loturilor și 
șantierelor, care sub conducerea 
organizațiilor de bază, au reușit 
ca într-un termen relativ scurt să 
lichideze cea mai mare parte a 
deficiențelor care s-au manifestat 
anpr trecut și să ia măsuri de în
dreptare. în această direcție con
siderăm că o deosebită importan
ță a avut ajutorul concreb pe 
care l-am primit din partea Co
mitetului orășenesc de partid, care 
încă în luna ianuarie a discutat 
în cadrul unei ședințe de birou 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice al O.C.M.M. pe anul 1961 
și a făcut recomandări foarte pre
țioase.

Colectivul de muncă al O.C.M.M. 
avînd aceste premise deosebit de 
favorabile, a pornit la lucru cu 
hotărirea de a ridica pînă la sfîrși- 
tul asului unitatea noastră la ni
velul celorlalte unități din țară 
fruntașe pe ramura de construcții- 
montaje. Astfel, din cele șase o- 
biective industriale prevăzute a se 
preda pînă la 8 Mai deja două 
s-au predat „Siloz de cărbuni bruți 
Uricani" și „Sistematizarea alimen
tării cu energie electrică a incintei 
Uricani". Restul obiectivelor se 
găsesc în plin lucru și există toate 
condițiile create pentru a fi pre
date conform angajamentului. De 
asemenea, s-a predat peste anga- 
janfctotele luate întregul complex 
de lucrări de la iazul experimental 
de sedimentare al apelor reziduale 
de la preparația Lupeni, compus 
din alimentarea pe contur a iazu
lui, racordarea apelor de mină la 
conducta de aducțiune a iazului 
și stația de dozare a floculanților. 
Toate aceste lucrări, executate în
tr-un termen foarte scurt, vor 
duce la definitivarea condițiilor 
și posibilităților tehnice pentru 

, limpezirea apelor Jiului.
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Instruirea deputaților 
sfaturilor populare

în cursul zilei de 18 aprilie a.c. 
a început instruirea deputaților 
sfaturilor populare din Valea Jiu
lui, aleși în alegerile de la 5 mar
tie. Instruirea deputaților cuprin
de un ciclu de lecții și se face pe 
localități. Pînă în prezent și-au 
început activitatea cursurile de ins- 

. truire din comunele Bănița, Is- 
croni și Cîmpu lui Neag. In șe
dințele ținute, deputății au ascul
tat lecții strîns legate de princi
palele sarcini ce stau în fața de
putaților privind buna conducere 
a treburilor obștești, gospodărirea 
și înfrumusețarea localităților.

La Bănița, de exemplu, depu
tății au ascultat cu viu interes 
prima lecție: „Conducerea de că
tre partid a sfaturilor populare — 
chezășia îndeplinirii sarcinilor ce 
le revin". Aceeași lecție a fost 
expusă și la Iscroni.

De asemenea, vor fi expuse lec- 
„Sfaturile populare organe lo- 
ale puterii de stat" și „Sarci- 
deputaților în vederea strîn- 
legăturilor dintre sfaturile

țiile 
cale 
nile 
gerii 
populare și mase. Antrenarea' ma
selor largi de oameni ai muncii la 
conducerea treburilor obștești".

plan
Colectivul uzi- 

electrice Vui
ește un colec- 
care a repur- 
mereu însem- 

succese în 
activitatea de pro
ducție. Muncitorii 

aici se străduiesc sa asigure 
continuu întreprinderilor mi

niere și altor unități din Valea 
Jiului energia electrică necesară. 
In afară de aceasta, ei s-au an
gajat ca prin mijloace proprii, 
prin folosirea mașinilor la un ran
dament mai mare, reducerea pier
derilor și a consumului specific 
să producă energie electrică cit 
mai ieftină. In cinstea aniversării 
partidului acest angajament a fost 
respectat. In primul trimestru al 
anului uzina a obținut peste plan 
o economie la prețul de cost în 
valoare de 309-000 lei. Aceasta-, 
datorită reducerii consumului de 
combustibil cu 9,14 lei/1000 kW 
oră produs, a consumului propriu 
de energie, a pierderilor pe re- 

fluență pozitivă schimbarea felului ț țele și a cheltuielilor de secții. 
de muncă în gospodărirea de șan- 
tiere, în privința verificării, depo
zitării șt transportului materiale
lor.

Calitatea lucrărilor a stat în 
permanență în fața întregului co
lectiv. în acest scop s-a introdus 
recepțipnarea internă calitativă a 
lucrărilor înainte de recepția defi
nitivă făcută de către beneficiari.

ing. FLORIN IOVI PALE 
șeful O.C.M.M. Petroșani

La aceste realizări care au asi
gurat îndeplinirea și depășirea 
planului fizic s-au evidențiat teh
nicienii din conducerea șantierului 
Lupeni ca și Vasi Petru și Meteș 
Cornel maiștri, Dornik Șt. și Sze- 
kely Iosif lăcătuși, Grama Petru 
și Ionican îjJicolae sudori, Sterpu 
Costache și Radu Neagoe, săpă
tori.

Față de angajamentul luat de 
reduce costurile directe cu 1 la ! 
sută s-a realizat o reducere de 6,ț 5 
la sută. La realizarea acestui in- 
dice important al planului au ?
contribuit o serie de măsuri efi-J 
ciente luate de conducerea
O.C.M.M. printre care întocmirea îl 
situațiilor comparative lunare pen-? 
tru consumurile de materiale pe | 
loturi și șantiere a planurilor o- S 
perative pe obiecte și capitole de | 
lucrări și aprovizionarea numai cu » 
materialele necesare rezultate din < 
aceste planuri, returnarea la ma- ț 
gazie a materialelor scoase și ră- 'ț 
mase neconsumate în luna respec , 
tivă etc. De asemenea a avut o in- j

(Continuare în pag. 3-a)

Cartierul Ștefan cel Mare din Petroșani a luat ființă doar a- 
cum cîțiva anii. El este format din locuințe individuale construite 
în anii regimului democrat-popular. IN CLIȘEU: Cîteva case din 
cartierul Ștefan cel Mare.
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Recent la comitetul orășenesc 
de partid Lupeni a avut loc o 
plenară in cadrul căreia s-au e- 
laborat măsuri în vederea obți
nerii de noi succese în munca 
politico-educativă de masă în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea partidului.

Programul manifestărilor cul
turale prevede, printre altele, ți
nerea de expuneri despre trecu
tul de luptă al partidului în 
toate cercurile învățămintului 
de partid și U.T.M. Astfel de ex
puneri vor fi ținute și in cadrul 
școlilor din localitate, la club 
cît și la căminul cultural din 
Bărbăteni.

In perioada premergătoare a- 
niversării partidului se vor or
ganiza întîlnlri între comuniști, 
activiști de partid cu tineri din 
întreprinderi și instituții, pre
cum și cu elevii școlilor din lo
calitate. Astfel, tovarășul Dan
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Citiți în pag. IV-a
Bandele contrarevoluționare 

care au atacat Cuba au fost 
zdrobite: — Declarația guver
nului cuban; Poporul cuban 
este în drept să traducă în via
ță năzuințele sale; Apelul a- 
dresat cetățenilor americani de 
Comitetul de luptă pentru o a- 
titudine justă față de Cuba.

Vaier, secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid, va avea o 
întîlnire cu elevii Școlii medii 
mixte și școlii de 7 ani nr. 1 
cu care prilej va vorbi despre 
lupta partidului pentru liberta
tea și fericirea poporului mun
citor. O asemenea întîlnire va 
avea loc între elevii școlii pro
fesionale și tovarășii Ana Fer
dinand, secretarul comitetului 
de partid al minei și Feher Va- 
șile, miner fruntaș. intîlniri în
tre comuniști și tineri se vor 
organiza și la celelalte școli din 
localitate, pe șantierul de con
strucții, la filatură, preparație, 
I. E. Lupeni, la unitățile comer
ciale și cooperatiste.

O serie de acțiuni cultural- 
educative vor fi organizate în 
cadrul clubului central din lo
calitate : intîlniri ale tinerilor 
cu comuniști, cu mineri frun-

I
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Guvernul Republicii Populare 
Romîne și poporul rom în au a- 
flat cu profundă indignare de 
mișeleasca agresiune dezlănțuită 
împotriva Republicii Cuba, al 
cărei pămint a fost invadat de 
bande de mercenari, organizate 
și pornite de pe teritoriul S.U.A. 
și al altor țări vecine aflate sub 
controlul imperialiștilor ameri
cani.

In întreaga lume răsună gla
sul plin de mînie al popoarelor 
care își exprimă revolta față de 
această încălcare grosolană a ce
lor mai elementare norme ale re
lațiilor internaționale și care 
constituie totodată o provocare 
primejdioasă împotriva păcii și 
securității generale.

Alături de toate statele iubi
toare de pace, Republica Popu
lară Romînă înfierează și con
damnă cu energie acțiunile agre
sive inspirate și organizate îm
potriva Cubei de către Statele 
Unite ale A meri ci i, care consti
tuie un atentat împotriva drep
tului inalienabil al poporului cu
ban de a fi stăpîn in patria sa.

Legat de poporul cuban, ca și 
de celelalte popoare din Ameri
ca Latină prin afinități de lim
bă și cultură, poporul romîn a 
urmărit cu bucurie și simpatie 
succesele poporului cuban în 
lupta pentru cucerirea indepen
denței sale, in munca pentru 
construirea unei vieți noi în Cu
ba; liberă de exploatarea la care 
a fost supusă ani de-a rîndul de 
monopolurile americane.

întregul nostru popor își 
primă astăzi sentimentul de 
lidaritate cu cauza dreaptă a 
porului cuban care, cu arma în 
mînă, își apără libertatea și 
drepturile cucerit? cu atîtea sa
crificii.

Guvernul rom in consideră că 
guvernul S.U.A. poartă întreaga 
răspundere pentru acțiunile mi
litare îndreptate împotriva Repu
blicii Cuba -și pentru- conaatin- 
țele grave pe 
cestora le-ar 
securitatea și

Declarațiile 
dintelui Kennedy și ale altor per
sonalități oficiale americane, prin 
care se afirmă simpatia și admi
rația pentru mercenarii recrutați 
din rîndurile elementelor contra
revoluționare, constituie o măr
turie a rolului jucat de cercurile 
conducătoare americane în ini
țierea și organizarea agresiunii 
imperia’Me împotriva Cubei.

Atacul împotriva Cubei a fost 
îndelung și minuțios pregătit. 
Guvernul S.U.A. a institui! blo
cada economică asupra Cubei, a 
ordonat unităților sale navale să 
patruleze în apele Americii Cen
trale, a rupt relațiile diplomati
ce cu Republica Cuba. Transfu
gii contrarevoluționari din Cuba 
au fost adăpostiți în S.U.A. unde 
au primit subvenții oficiale și li 
s-a pus la dispoziție echipament 
și centre de instrucție militare.

încă din octombrie 1960 in fa
ța Adunării Generale a O.N.U. 
guvernul cuban a atras atenția

ex- 
so- 
po-

care continuarea a- 
putea avea pentru 
pacea generală, 
repetate ale preșe-

tași, seri literare, simpozioane, 
conferințe, expoziții de grafică 
și artă plastică precum și alte 
manifestări închinate celei de a 
40-a aniversări a partidului.

Multe acțiuni prevăzute in 
planul de măsuri au și prins 
viață. Așa de pildă în holul clu
bului a fost deschisă o expozi
ție de artă grafică și linogra- 
vuri ce ilustrează lupta mineri
lor din Valea Jiului pentru con
struirea socialismului.

De asemenea, a avut loc o în-

♦ 
♦ 
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

4
4 
4 
4 
4
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
4 
4 
4 
4
4 

tîlnire între tineri și tov. Dan J 
Vaier, organizată de comitetul ♦ 
orășenesc U.T.M. La această în- ♦ 
tîlnire tov. Dan Vaier a vorbit ♦ 
despre sarcinile ce revin tinere- ♦ 
tului în opera de desăvîrșire a ♦ 
construcției socialiste din patria J 
noastră. *

AVRAM MICA J 
corespondent J
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asupra pregătirilor pe scară tot 
mai mare a unei intervenții ar
mate împotriva țării sale, de pe 
baze de operații aflate pe terito
riul Statelor Unite ale Americii, 
în Guatemala și la Swan Island. 

Toate acestea au culminat cu 
debarcarea pe teritoriul Cubei a 
unor bande de mercenari aflate 
la ordinele unui centru contrare
voluționar constituit în Statele 
Unite ale Americii. Astăzi opi
nia publică din toate țările lu
mii este perfect edificată cine 
sînt inspiratorii și organizatorii 
agresiunii împotriva Republicii 
Cuba.

Ziarul „New York Times" a 
mărturisit chiar a doua zi după i 
începerea operațiunilor militare:1 
„Nu este un secret că guvernul ! 
Statelor Unite a furnizat ajutor. 
exilaților cubani timp de multe ’ 
luni. Acest ajutor a constat în ’ 
arme, instrucție și instalații pe 
teritoriul american și în Guate- . 
mala. Acest lucru a fost prea: 
mult trîmbițat pentru a fi ig
norat astăzi".

Acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Cubei arată popoare
lor că în politica externă a S.U.A. 
continuă să joace un rol de frun
te aceleași cercuri imperialiste 
agresive, dușmane ale aspirații
lor de independență, libertate și 
progres ale tuturor popoarelor.

Agresiunea împotriva Cubei 
dovedește că cercurile conducă
toare americane sînt călăuzite în 
primul rînd de interesele marilor 
monopoluri care au pierdut în 
Cuba sursa unor profituri fabu
loase.

Așa cum declara primul mi- , 
nistru Fidel Castro, invadatorii 
au atacat Cuba pentru a lua pă- 
mîntul pe care revoluția cubană 
l-a dat țăranilor și muncitorilor 
din cooperative, pentru a pune . 
din nou mîna pe uzinele, fabri
cile și minele poporului, pentru 
a răpi școlile pe care revoluția 
le-a deschis în toate regiunile 
țărit

Guvermut romîn consideră ne
cesar să sublinieze că acțiunile 
îndreptate împotriva suveranită
ții și libertății popoarelor creea
ză mari primejdii pentru pacea 
și securitatea internațională și 
ridică serioase obstacole în calea 
destinderii și colaborării între 
state.

Experiența ultimilor ani a do
vedit cu prisosință legătura in
disolubilă dintre cauza' indepen
denței popoarelor și a păcii ge
nerale.

In comunitatea internațională 
se cere din partea tuturor țări
lor, mari și mici, să respecte 
normele de conviețuire pașnică 
între popoare, înscrise în Carta 
O.N.U.: respectul integrității și 
suveranității statelor, neameste
cul, neagresiunea, apărarea pă
cii și securității internaționale.

In acest sens guvernul romîn, 
prin delegația sa Ia Organizația 
Națiunilor Unite, a cerut Adună
rii Generale să adopte o rezolu
ție care să prevadă încetarea 
imediată a acțiunilor militare 
împotriva Cubei, precum și a ori
cărui sprijin pe care bandele in- 
tervenționiste îl primesc din par
tea altor state.

Guvernul romîn socotește că 
Adunarea Generală trebuie să a- 
dopte de îndată măsuri pentru 
încetarea agresiunii S.U.A. îm
potriva Cubei.

Este o datorie imperioasă a 
fiecărui stat membru al Organi
zației Națiunilor Unite să acțio
neze conform obligațiilor asuma
te prin Cartă pentru a se pune 
capăt agresiunii.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne, deplin solidar cu Decla
rația din 18 aprilie 1961 a gu
vernului U.R.S.S., va sprijini în- 
tru totul înfăptuirea măsurilor 
propuse în această declarație și, 
împreună cu alte state, va acțio
na pentru susținerea poporului 
cuban în lupta sa dreaptă de a- 
părare a independenței și suve- 
гагёЭДН sale naționale.
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Іпфаііѵа unor tehnologi 
din

Tehnologii de la Uzina 
de motoare cu turbine din 
Sverdlovsk au elaborat o 
metodă principial nouă 
de modernizare a utilaju
lui. Potrivit propunerii 
lor este modernizată nu 
numai mașina-unealtă, ci 
și concomitent sculele și 
dispozitivele.

Vikțor Poluianov, teh
nologul șef al întreprin
derii, a dovedit în mod 
practic că perfecționarea 
proceselor tehnologice prin 
modernizarea complexă a 
mașinilor-unelte, sculelor 
și dispozitivelor dă un 
randament de 1,5—2 ori 
mai mare decît moderni
zarea numai a mașinii- 
unelte.

Astfel, după moderni
zarea strungului „Udmurt“- 
în timpul căreia operațiile 
manuale au fost înlocuite 
cu operații automate, o

170—180 de pie- 
schimb, acum, în 
de 7 ore, prelu- 

500 de piese.

un 
în* 
lu- 
au

Automobilele produse de uzina din Kutais pot 
fi întîlnjte pe toate șoselele țării.

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

Nodul hidraulic de pe Narîn
Specialiștii kirghizi au elaborat proiectul folosirii hidroenerge

tice a N arinului — afluentul cel mai bogat în ape al rîului Sîr- 
Daria, care izvorăște din munții Tlan-Șan și are un debit anual 

de 16 miliarde m. c. de apă.
Proiectul prevede construirea în raionul Toktogul din Kirghi

zia a unui nod hidraulic cu un lac de acumulare avînd o capaci
tate de 17 miliarde m. c. împreună cu complexul de Instalații hi
drotehnice existente sau în curs de construcție pe Sîr-Daria, nodul 
hidraulic Toktokul va da posibilitate să se irige pe scară largă 
pămînturile fertile din Kirghizia, Uzbekistan, Tadjikistan și Ka- 
zahstanul de sud, precum șl din bazinul Sir-Dariei.

Nodul hidraulic Toktogul va avea o mare însemnătate ener
getică. Hidrocentrala cu o putere de 1.200.000 kW va îmbunătăți 
considerabil alimentarea cu energie electrică a întregii R.S.S. Kir- 
ghize și a părții Centrale a Uzbekistanului. Prețul de cost al unul 
kWh va fi aici de numai 0,025 copeici.

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

Ural
muncitoare deservește a- 
cum trei mașini, în loc de 
una. Dacă înainte ea pre
lucra 
se pe 
decurs 
crează

Strungul „Udmurt“ a 
fost completat cu un apa
rat care dirijează depla
sarea organelor de exe
cuție. Au fost înlocuite 
sculele, a fost instalat 
dispozitiv automat de 
cărcare. Toate aceste 
crări de modernizare
fost executate de o bri
gadă alcătuită dintr-un 
tehnolog, un meșter și un 
lăcătuș.

în prezent, de la intro
ducerea acestei tehnologii 
înaintate la anumite loc* 
curi de muncă, s-a trecut 
la modernizarea utilajelor 
unor sectoare întregi ale 
întreprinderii.

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

Gigant al industriei textile 
în Ucraina

A fost elaborat proiec
tul combinatului de lină 
pieptănată și postavuri de 
la Cernigov — una din 
cele mai mari întreprin
deri textile din Uniunea 
Sovietică. Specialiștii de 
la Institutul „Ukrghipro- 
legprom" au și început 
întocmirea desenelor de 
execuție. Pe șantier sînt în 
curs lucrările pregătitoare. 
Capacitatea proiectată a 
combinatului este de 14 
milioane metri de țesă
turi din lînă pieptănată și

postavuri fine pe an. în
treprinderea va începe să 
dea primele produse în 
anul 1963.

Gigantul textil va ocu
pa o suprafață de aproape 
4 ha. Vor fi instalate 
peste 115.000 fusuri de 
răsucit și filat, aproxima
tiv B00 de războaie de 
țesut și alte agregate. Di
rijarea producției se va 
face de la un punct cen
tral de dispecer, înzes
trat cu o aparatură specia
lă.

СІМР...

Tezaur al creației populare
Peste 300.000 de legende și datini, basme și poe

me, proverbe și ghicitori ale unor creatori popu
lari sînt păstrate în arhiva Institutului pentru li
teratură gruzină „S. Rustoveli“ al Academiei de 
Științe a R.S.S. Gruzine. Unele dintre ele au fost 
notate chiar la institut, majoritatea însă au fost 
culese pe teren de folcloriști — lucrătorii științi
fici ai Institutului. In fiecare an se organizează 
expediții în regiunile cele mai îndepărtate ale 
Gruziei. Înarmați cu blocnotesuri și creioane, iar 
în ultimii ani și cu magnetofoane portative, mem
brii expedițiilor răzbat pînă în cele mai îndepăr
tate sate din munți și adună picătură cu pică
tură aceste comori ale înțelepciunii populare.

Se întîmplă uneori ca înregistrările să fie crea
ția unor mari scriitori și poeți gruzini. Folclo- 
riștii institutului au avut ocazia să asculte ex
puneri libere ale unor lucrări ale lui Akaki Țere- 
teli, llia Ceavceavadze, Văj Pșavel.

...In întreg raionul Sagaredjo este cunoscut nu
mele povestitorului popular Mihail Mekokișvili 
din satul Giorgi Țminda. Din numeroase sate vin 
aici oameni să asculte povestirile sale fermecă
toare, care acum sînt păstrate în arhiva institutu
lui, înregistrate pe bandă de magnetofon. La ar
hiva de folclor se păstrează și înregistrările po
vestitorului cunoscut sub numele de 
Meshi“ 
altora.

Acum 
colecții

„Vinme
(„Un oarecare Meshi“), precum și ale

cîtiva ani arhiva a fost completată cu 
particulare. Aproximativ 10.000 de dife-

SUB STICLA
La prima vedere această seră 

se deosebește prea puțin de cele 
obișnuite. S-a deschis însă larg o 
ușă prin care trece un autoca
mion cu descărcare automată. 
Pornind dintr-un colț el descar
că o movilă de pămînt. In urma 
lui apar un buldozer și un trac
tor. Mașinile nivelează pămîntul, 
îl ară, introducînd în același 
timp, cu ajutorul unui plug, a- 
mestecuri de îngrășăminte. Cîm 
pul este gata pentru a fi însă- 
rnînțat. Acum un singur om poa
te să planteze răsadurile, să 
pună în funcțiune instalațiile de 
aspersiune și din timp în timp 
să supravegheze cum se dezvoltă 
legumele.

Această seră, în care toate pro
cesele care necesită un volum 
mare de muncă sînt mecanizate, 
a fost construită în sovhozul 
Berezovo din ținutul Krasnoiarsk.

Noua seră prezintă o serie de 
avantaje însemnate. Înainte

sovhozul Berezovo, ca de altfel, 
și în alte gospodării, pentru sere 
se construiau încăperi de lemn, 
iar ramele de răsadnițe erau a 
șezate pe stelaje. O asemenea 
construcție era scumpă, iar su
prafața utilă a răsadnițelor era 
mică.

Noua seră este asamblată din 
elemente de construcție prefabri
cate. Ele nu sînt însă alcătuite 
din semiarcuri, ci din construcții 
liniare sudate. In felul acesta se 
obțin pere(i drepți și nu înclinați 
și mașinile pot ajunge în orice 
parte a suprafeței. Sera nu are 
planșeuri deosebite. Rolul aces
tora îl îndeplinesc niște țevi me
talice trecute prin orificiile bol
ților, care au și funcția de con
ducte de căldură.

Prima seră de acest fel, cu o 
suprafață de 600 m. p. a fost a- 
samblată în sovhoz numai în 20 
de zile. Prețul de cost al unui 
metru pătrat de seră a fost de 
9 ruble.

rite legende au fost culese timp 
de 45 de ani de specialistul în 
creația populară, P. Umikașvili, 
la fel de prețioasă este și colec
ția lui Vahtang Kotetișvili.

întreaga arhivă este instalată 
într-o mica încăpere. In safeuri 
sînt păstrate cu grijă caiete le
gate, cu texte unice în felul lor, 
create de popor.

Un important zăcămînt de perlit
ln localitatea Muhor-Tala geo

logii din R.S.S.A. Bureată au 
descoperit recent un mare zăcă
mînt <je perlit (sticlă vulcanică) 
— un excelent material de um
plutură folosit 
mari elemente

Deocamdată 
mai topografii 
niți în aceste 
după geologi,
lor este schițat deja 
tui ținut de taiga 
viitoarei așezări.

la excutarea unor 
de construcție.
aici lucrează nu- 
și geodeziștii ve- 

meleaguri imediat 
Dar în planșetele 

viitorul aces-
— proiectul

О

Sticla yulcanică este necesară 
șantierelor din R.S.S.A. Bureată. 
Ea este solicitată și de construc
torii hidrocentralei Bratsk, pre
cum șî de multe alte întreprin
deri din Siberia. Topografii și 
geodeziștii stabilesc traseul auto
străzilor și al liniei de înaltă 
tensiune, terenurile pentru in
struirea obiectivelor industriale. 
Iar în urma lor vin construc
torii.

Exploatarea zăcămintelor de 
perlit de la Muhor-Tala va înce
pe încă anul acesta.

Un depozit de cereale prefabricat
Inginerul sovietic I. Veliciko a 

elaborat proiectul unui depozit de 
cereale de o construcție origina
lă, care poate fi montat într-o 
singură zi în orice gospodărie. 
Depozitul este alcătuit din niște 
arcuri gigantice așezate paralel 
ale căror capete sînt fixate pe

Graficul cu două 
cicluri pe schimb

La exploatările carbonifere din 
bazinul Krivoi Rog, unde se a- 
plică graficele de muncă ce pre
văd executarea a două cicluri pe 
schimb, în ultimul timp produc
ția a crescut cu 14 la sută. Gra
ficul cu două cicluri pe schimb 
a dus la creșterea avansării în 
abataje cu circa 30 la sută șt în 
galerii cu peste 70 la sută. Mi
nerii care aplică acest mod de 
lucru muncesc cu un randament 
cu aproape 17 la sută mai mare 
în comparație cu lucrul cu un 
singur ciclu pe schimb.

pămînt. Carcasa în formă de arc 
este acoperită cu o țesătură trai
nică plastificată, se execută apoi 
porțile, se așează podina mobilă 
pentru accesul automobilelor. 
Acest original depozit de cîmp 
construit atît de simplu are o 
capacitate de 2000 de tone cerea
le și poate fi folosit timp de 15 
ani.

O machetă a acestui depozit de 
cereale este prezentată la Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S., bucurîndu-se de 
aprecierea oamenilor muncii din 
agricultură. El prezintă un inte
res deosebit pentru regiunile pă- 
mînturilor desțelenite din Uniu
nea Sovietică.
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Orășel univerșitar la Tașkent I
Lingă universitate se va înălța 8 

Institutul politehnic al Asiei cen- § 
trale. in clădirea lui principală 8 
și în corpurile facultăților vor fi 8 
instalate zeci de laboratoare și ~ 
ateliere de studiu, înzestrate cu 
mașini, aparate și mașini-unelts 
dintre cele mai moderne.

Cea de-a treia instituție de in 
vățămint superior va fi Institutul 
de cultură fizică. Toate sălile 8 
sale de sport vor fi amplasate 8
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mondial.
a 

în- 
moment 

sărbătoare

Noul furnal 
I de la uzina me
talurgică din Kri
voi Rog — cam
pion 
Fotografia 
fost luată 
tr-un 
de 
pentru raetalur- 

j giști — se ob
ține prima fontă.

La Institutul de Stat pentru 
proiectarea instituțiilor de invă- 
țămînt superior a fost elaborat 
proiectul unui orășel a trei insti
tute. Orășelul va fi construit la 
Tașkent și va ocupa o suprafață 
de 170 ha., iar populația sa va 
fi de 20.000 de locuitori. Oră
șelul iți va avea străzile, bule
vardele și scuarurile sale, o pia
ță principală. In centrul său se 
va afla un lac spre care vor fi 
îndreptate fațadele celor trei clă
diri. Cu arhitectura lor simplă, 
sobră și armonioasă, ele vor for
ma ansamblul central al cons
trucției, ii vor defini aspectul. 
Clădirea centrală o va constitui 
corpul principal al universității 
de stat din Tașkent și aici vor 
fi concentrate catedrele tuturor 
facultăților și aula. O galerie a- 
coperită va duce la o clădire ori
ginală de formă cilindrică. Aici 
va fi instalată biblioteca cu un 
fond de 400.000 de cărți.

Viitorii mecanici, matematicieni, 
fizicieni vor avea la dispoziție 
laboratoare, cabinete de studiu, 
ateliere de producție, înzestrate 
cu cel mai modern utilaj. Marea 
grădină botanică cu sere și den- 
drarii va constitui o bună bază 
experimentală pentru studenții 
facultății de pedologie și biolo
gie.
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Petrol în Siberia
In Siberia apuseană, în nor* 

dul regiunii Tiumen a fost des
coperit un nou zăcămînt de pe
trol de calitate superioară Son
da forată aici la o adîncime de 
2.000 m. are un debit zilnic de 
cîteva sute de tone.

Acest zăcămînt este al doilea 
descoperit în ultimul timp în Si
beria. Astfel au fost confirmate 
presupunerile geologilor sovietici 
că șesul vest-siberian are mari 
perspective în ceea ce privește e- 
xistența țițeiului și a gazelor nu 
numai în partea lui vestică, ci șf 
pe întregul său teritoriu. Geolo
gii sînt de părere că pe tot spa
țiul imens dintre Ural și Enisei 
se găsesc zăcăminte de țiței de 
calitate superioară.

sub un singur acoperiș de sticlă.
Clădirile luminoase ale cămi

nului studențesc vor fi astfel a- 
șezate incit să li se asigure sufi
cientă lumină și aer. Proiectul 
prevede și locuințe confortabile 
pentru corpul didactic. Pretutin
deni multă verdeață, terase des
chise, grădini și bazine.

ldeea de a construi trei institu
te pe un singur teritoriu prezintă 
o serie de avantaje. Atît univer
sitatea cit și institutul politeh
nic vor dispune'de o bază știin
țifică comună, de laboratoare co
mune pentru rezolvarea diferite
lor probleme. Studenții celor trei 
institute vor putea folosi aceleași 
instalații sportive, ca și Casa de 
cultură. Aceasta va permite să se 
economisească milioane de ruble 8 
și si se reducă cu cîteva luni du- 8 
rata lucrărilor de construcție. | 
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Canal pentru încercarea 
navelor

La Institutul central de aero
dinamică din Moscova a fost 
construit un canal special pentru 
încercarea machetelor viitoarelor 
nave. Canalul are lungimea de 
cîtiva metri și este suficient de 
adînc pentru efectuarea în bune 
condițiuni a încercărilor.

Experiențele se efectuează cu 
ajutorul unui cărucior special de 
remorcare construit pe baza pro
iectului academicianului Andrei 
Tupolev. Șinele pe care se depla
sează căruciorul au fost așezate 
cu o precizie mergînd pînă la 
cîteva zecimi de milimetru. La 
așezarea lor s-a ținut seama 
chiar de curbura scoarței teres
tre.

Pe acest canal se efectuiază în 
prezent încercarea noilor nave cu 
zbaturi subacvatire
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In cercul de studiere a Statutului — 
lecții string legate de sarcinile cursanților

Pentru o cît mai bună însuși
re de către cursanți a lecțiilor Ia 
învățămîntul de partid, este ner 
cesar ca aceasta să fie cît mai 
bine documentate, actualizate, le
gate de locul de muncă unde 
cursanții își desfășoară activita 
tea.

De acest lucru ține permanent 
seama tovarășul Cățănaș Cornel, 
propagandist la cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. din 
sectorul IV В al minei Lupeni. 
Participînd cu regularitate la 
pregătirile ce au loc la cabinetul 
de partid; el reușește să întoc
mească lecții bine documentate 
și exemplificate cu aspecte din 
cadrul organizației de bază, din 
Viața sectorului. La 
lecțiilor folosește cît 
material bibliografic, 
mandă și cursanților 
cest lucru, să studieze temeinic 
diferite materiale legate de te
zele ce fac obiectul lecțiilor. Ma
joritatea cursanților, între 
candidații de partid Csiki Iosif, 
Ștelescu Mircea, Balogh Ioan, 
Manea Constantin, Florea Ni
colae și alții conspectează mate
rialul bibliografic, vin bine pre
gătiți la seminarii, participă la 
dezbaterea problemelor puse în 
discuție.

r- La întocmirea și seminarizarea 
lecțiilor tovarășul Cățănaș caută 
să dea cît mai multe exemple. 
Așa de exemplu, la lecția „Cum 
se face primirea în partid. Rolul 
și importanța stagiului de can
didat", după ce a vorbit despre 
condițiile pe care trebuie să le în-

—=★=— ------

Colectiva! О.с.м.м. iDtiniiiil 
ti noi secrete aniversarea 

partliiloi
(Urmare din pag. l-a)

întocmirea 
mai mult 
El reco- 

să facă a-

care

Această măsură, împreună cu preo
cuparea permanentă -a cadrelor' 
tehnice de pe șantiere, a făcut ca 
să nu se înregistreze nici o obiec- 
țiune importantă la recepția lu
crărilor privind calitatea execuției.

In fața colectivului O.C.M.M. 
stau sarcini mărețe, sarcini impor
tante care prevăd realizarea unor 
importante obiective industriale 
printre care deschiderea de noi 
mipe, dezvoltarea și mărirea capa- 

tfții majorităților minelor din 
Valea Jiului, construirea unor căi 
de comunicații etc. în vederea rea
lizării acestor sarcini există creiate 
toate condițiile materiale, care îm
binate cu puterea de muncă și en
tuziasmul muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la O.C.C.M. 
conduce la raportarea unor 
succese în muncă.

—=★=—

deplinească un tovarăș, pentru a 
putea fi primit în rîndurile mem
brilor de partid, el a dat exem
ple concrete d>in viața organiza
ției de bază de felul în care bi
roul organizației de bază, comu
niștii din sector se preocupă de 
ridicarea nivelului politic a celor 
care doresc să intre în rîndurile 
candidaților de partid.

La lecția „Centralismul demo
cratic în structura și viața parti- 
dului. Necesitatea respectării dis
ciplinei de fier a partidului" pro
pagandistul s-a oprit mai mult' 
asupra felului în care candidații 
din cerc respectă disciplina de 
partid, felul în care ei participă 
la ședințele cercului, cum se a- 
chită de sarcinile primite în pe
rioada candidaturii. Cu ocazia 
seminarizării acestei lecții au 
fost date exemple de cursanți 
fruntași în muncă și învățătură. 
Printre alții a fost scos în evi
dență tov. Ouță Nicolae, care fi
ind șef al unei brigăzi de la pre
gătiri reușește ca împreună cu 
brigada să-și îndeplinească lună 
de lună sarcinile de plan, execu- 
tînd în același timp lucrări de 
calitate. De asemenea, în cadrul 
seminarului a fost evidențiat și 
tov. Bogdan Constantin, Csiki 
Iosif, care se situează mereu în 
fruntea luptei pentru calitatea 
cărbunelui.

Tot în cadrul acestui seminar 
s-a discutat și despre unii can
didați de partid, cum sînt tov. 
Demeter Ioan și Șimon Andrei, 
care nu frecventează cu regula
ritate învățămîntul de partid. In 
acest an ei au lipsit de la ma
joritatea lecțiilor.

Dacă cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. din sectorul IV В 
al minei Lupeni a obținut rezul
tate bune în întocmirea și exem
plificarea lecțiilor și seminarii- 
lor, trebuie arătat că în privința 
mobilizării cursanților la învă- 
țămînt mai sînt unele lipsuri. 
Frecvența medie la ședințele ți
nute pînă în prezent se ridică la 
85 la sută. In această direcție 
trebuie să se muncească mai mult, 
în așa fel ca toți cursanții în
scriși să frecventeze cu regulari
tate învățămîntul de partid.

O altă lipsă care s-a semna
lat în cadrul acestui cerc este 
aceea că expunerile durează prea 
multă vreme în comparație cu 
seminarizarea lecțiilor. Cercul 
poate desfășura o activitate mult 
mai bună dacă propagandistul 
ar simți mai îndeaproape spriji
nul biroului organizației dfe 
bază.

Z. ȘUȘTAC

vor 
noi

f

La fațadă și... 
ia soațe

Blocurile 21 și 22 din cartierul 
Dimitrov — Petroșani sînt fru
moase și în general bine întreți
nute, atît la fațade cit și la casele 
scărilor. Aceasta însă numai la 
fațade și pe scări...

In interiorul incintei pe care 
o formează cele două blocuri, spi
ritul gospodăresc lasă foarte mult 
de dorit. Lingă partea centrală 
a blocului 21 sînt grămezi de 
Zgură neridicate, iar compartimen
tele amenafate pentru depozitarea 
găleților și lăzilor cu gunoaie me
najere au devenit depozite de 
hirtii. Și, pe deasupra, zilnic în 
această incintă se poate vedea o 
adevărată expoziție de rufe puse 
la uscat (parcă nici n-ar exista 
cele 14 uscătorii de la subsolurile 
blocurilor).

întreținute numai la fațade sînt 
și alte blocuri din acest cartier. 
De exemplu, cetățenii care locu
iesc în blocul 4 (partea sudică) 
țin curtea și grădina bine îngriji
te, dar dincolo de gardul grădi
nii, în pasajul care desparte, car
tierul de locuințele - individuale, 
este un adevărat depozit de hirtii 
Și gunoaie.

Blocurile trebuie să fie la fel 
de bine întreținute și la fațade, 
și în curțile interioare! De ase
menea, mina de gospodar trebuie 
să se simtă și pe terenurile din 
dosul blocurilor I

Calitatea producției
și prestigiul colectivului

„Gu cel 
îmbunătăți 
extras" acesta este unul din cele 
mai importante obiective pe care 
minerii de la Uricani s-au an
gajat să le înfăptuiască în între
cerea în cinstea glorioasei ani
versări a partidului.

Colectivul minei Uricani, co
lectiv care nu odată a arătat că 
ține la prestigiul 
achitat 
sumate, 
dament 
primul 
de circa 
tone cărbune pe 
post, 14.500 tone 
de cărbune cocsificabil date peste 
prevederile de plan, cărbune cu 
un procent de cenușă scăzut cu 
circa 2 la sută față de norma in
ternă, acestea sînt o parte din 
succesele pe care harnicul colec
tiv de la Uricani le-a repurtat 
în acest an.

In zilele acestea, cînd ne mai 
desparte doar puțin timp de ziua 
aniversării partidului, colectivul 
minei Uricani se străduiește să 
obțină succese tot mai mari în 
muncă. In perioada 1—14 apri
lie minerii uricăneni au dat pes
te plan 1005 tone de cărbune 
cocsificabil, obținute pe baza 
creșterii productivității muncii la 
aproape 1,300 tone pe post. Mai 
puțin s-au străduit însă minerii 
de aici ca întreaga cantitate de 
cărbune extrasă să fie de calita
te cît mai bună, fără șist vizibil.

Dacă în primul trimestru de 
la Uricani s-a dat cărbune mult 
și bun, nu la fel se poate vorbi 
și despre producția din luna a- 
prilie. Cărbunele extras acum 
conține în medie cu 2,6 la sută 
mai multă cenușă. Cauza prin
cipală o constituie o nejustifi
cată slăbire a alegerii șistului 
în abataje.

Se știe că la mina Uricani 
stratul 3 în zona care se exploa
tează actualmente conține nume
roase intercalații sterile, friabile, 
care face ca cenușa pe strat să 
fie mare. La Uricani se exploa
tează însă și stratul 8—9, strat 
cu cenușă caracteristică mică, 
fără intercalații șistoase. Condu
cerea minei (șef tov. ing. Peșitz 
Iosif) și conducerile sectoarelor 
productive susțin că înrăutăți
rea calității cărbunelui în apri
lie se datorează exclusiv unor 
cauze obiective.

„Nu știu cum se face, spunea 
deunăzi tov. ing. Teslici Nicolae,

puțin 2 la sută vom 
calitatea cărbunelui

cu cinste 
Un ran- 

mediu pe 
trimestru 

1,270

minei sale, s-a 
de sarcinile a-
эаоаоаоооеооооооеоооооеовоеееоееао 

Însemnări de la mina 
Uricani

ÎN ORELE LIBERE-
A 

că în Aninoasa iubitorii de cărți J 
sînt foarte mulți este un lucru J 
bun. Să-i lăsăm să citească în li- • 
niște cărțile favorite și să tre
cem în...

*
»
♦
î meni b 
f deobște

I
t 
f
V 
f

♦

î
*
♦
♦

*
»

• PUBLICITATE
иимпшишвімтівшіивааяпііиивіияитім

șeful sectorului I, dar înainte 
(în primul trimestru n. a.) dă
deam cărbune curat, iar acum 
deși în abataje se alege șistul, 
dăm cărbune de slabă calitate!“. 
Este o opinie foarte curioasă. 
Șeful sectorului I a uitat să sipu- 
nă că NU în toate abatajele sec
torului alegerea șistului preocu
pă pe mineri. Dacă în ziua de 
13 aprilie în schimbul I ar fî 
făcut din curiozitate

banda 
de

I

Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

Faptul că aninosenii sînt oa- 
barnici este un lucru în- 
r cunoscut. Minerii dau 

cărbune mult, iar în timpul liber 
împreună cu familiile lor ba se 
se ocupă de înfrumusețarea comu
nei, ba îi vezi la club ori la are
na sportivă. Din cei mulți unii au 
predilecții spre cărți, alții joacă 
șah sau fac parte din diferite for
mații artistice. La drept vorbind 
e greu să alegi despre cine sa 
vorbești mai iutii. Totuși să în
cepem cu...

••• Iubitorii de cărți
Șutul se terminase. Văgonetarul 

I ones cu Teodor se îndreaptă gră
bit spre casă. S-a abătut însă un 
pic și pe la bibliotecă. Voia să-și 
ia o nouă carte, o nouă prietenă 
cu care obișnuiește să-și petreacă 
timpul liber în mod plăcut și fo
lositor. Același lucru îl fac de
seori după terminarea șutului elec
tricianul Moraru Simion, muncito-

4

t
T•
j rii Coteș Vașile și Butaru Nico- 
I lae. Petre Stan și mulți alții. 
£ Printre cei 7370 de cititori înscriși

•
j bitori de cărți sînt și gospodi- 
J nele și copiii. Nu-i săptămînă ca
•
4

•
f
c•
♦

în acest an la bibliotecă nu-s nu
mai cei ce lucrează la mină. Iu-

gospodina Tiplea Maria și altele, 
și mulți, tare mulți copii să nu 
citească O- carte-două.. Iar faptul

9 
î 
t 
o 
î
4<•

••• Sala de șah

Aici domnește o liniște adtncă. 
Satisfacția unei mutări bune ori 
decepția în urma unui pas greșit 
nu este exprimată prin viu grai. 
Ea se citește totuși cu ușurință pe 
fața jucătorilor ori a nelipsiților 
„asistenți". Șahiști pasionați cum 
sînt mecanicul de crater Avintes- 
cu Gheorghe, planificatorul Dă- 
nilă Constantin, pensionarii lacob 
Carol și Csaszar loan, mai rar. 
Dar parcă totuși cel mai îndră
gostit de acest joc al minții este 
tînărul Guran Augustin. Ore în 
șir nu se mai deslipește de tabla 
cu 64 de pătrățele. El a avut și ••
inițiativa de a se organiza un con
curs de șah, dotat cu „Cupa 8 
Mai".

Inserarea a coborît de mult. 
La clubul din Aninoasa activitatea 
continuă însă. Aproape de ora dă 
închidere a clubului, rînd pe rînd, 
grupuri de tineri și vîrstnici, băr
bați și femei se îndreaptă spre 
casele lor și nu rare ori din dis- , 
cuțit se desprind cuvintele „Am 
petrecut o seară plăcută".

D. CRIȘAN

*
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vizită la 
J claubaj 

la culbutor, 
ar fi putut vedea 
că tocmai din 
abatajele sectoru
lui său, din stra

tul 8—9, venea cărbune cu cel 
mai mult șist vizibil neales. Ar 
fi putut vedea că în cărbunele 
adus sub numărul de încărcare 
1005 (preabatajul brigăzii lui 
Neamțu Viorel) șistul defila pe 
bandă în mare cantitate alături 
de cărbune foarte curat. Brigada 
aceasta are condiții să dea căr
bune curat, dar se îngrijește 
prea puțin de alegerea șistului 
vizibil. La fel se prezintă situa
ția și cu cărbunele purtînd mar
ca 1004 (de la abatajul brigăzii 
lui Burtea Niță), marca 1002 
(abatajul lui Mischie Gheorghe). 
Din felul cum se prezintă căr
bunele culbutat în acea zi se 
mai poate deduce un alt feno
men și anume că alegerea șistu
lui (dacă se face!) se execută cu 
mai multă conștiinciozitate în 
schimbul I cînd și controlul tehnic 
este mai activ și se neglijează 
în celelalte schimburi. Fapt con
cret : un lot de vagonete încăr
cate în schimbul III cu numărul 
1005 aveau blocuri mari de șist 
nealese, pe cînd imediat în urma 
lor alte vagonete cu același nu
măr, încărcate însă în schimbul 
I. aveau cărbune curat.

La mina Uricani s-a analizat 
nu de mult de către comitetul 
de partid și conducerea minei 
situația calității cărbunelui ex
tras. Atunci s-au preconizat mă
suri concrete care să ducă la îm
bunătățirea calitativă a Cărbune-’ 
Iui. Rezultatele probelor de la
borator efectuate pînă acum a- 
rată însă că în cărbunele blo
curi, șistul se menține cu o ce
nușă de 46—50 la sută ceea ce 
face ca și media cenușii pe mină 
să fie mare și denotă că măsu
rile preconizate nu au fost încă 
traduse în fapt. Colectivul minei 
Uricani și-a creat reniumele de 
colectiv fruntaș, obține succese 
nuri în producție, de ce nu a- 
cordă însă atenția cuvenită și ca
lității producției sale ? Presti
giul unui colectiv înseamnă nu 
numai tone multe peste plan, 
randamente mari ci și calitate 
excepțională a producției. Mine
rii, tehnicienii și inginerii de la 
Uricani nu țin oare la prestigiul 
lor ?

ing. GH. DUMITRESCU

prezintă:
sîmbătă 22 aprilie 1961 

„BĂIEȚII VESELI" 
comedie în 3 acte 

de H. Nicol a ide
Regia artistică: D. Căpitanu 

Scenografia: E. Moise 
Și 

duminică 23 aprilie 1961 
„VLAIC.U

Șl FECIORII LUI" 
piesă în 3 acte 

de Lucia Demetrius
Regia artistică: 

Marcel Soma

organiza-

să organizeze
cu oca-

anunță toți consumatorii, 
întreprinderile și 
țiile de masă din Valea Jiu
lui, care vor
petreceri în comun 
zia zilei de 1 Mai și doresc 
să fie deserviți de întreprin
derea noastră, să facă cu
noscute pînă la data de 25 
aprilie 1961, serviciului co
mercial al trustului, canti
tatea de bere și mîncare cu 
care doresc să fie deserviți.

I. R. Combustibilul
Posesorii de tichete care 

vor ridica în cursul lunii a- 
prilie cantitățile cuvenite de 
combustibil pe talonul nr. 2 
vor putea ridica și cele afe
rente talonului nr. 1 pînă la 
data de 30 aprilie cînd expi
ră valabilitatea talonului nr., 
2 pe 1961.

La cerere se pot livra toa
te tranșele pe anul 1961.

EXPOZIȚIE
Vizitați expoziția de ino

vații organizată de C.G.V.J. 
și Filiala A.S.I.T. 
ționează 
clubului 
șani.

Expoziția
zinic între orele 
17—£0, iar duminica între o- 
rele 9—12.

în sala 
C.C.VJ.

care func- 
bibliotecii

— Petro-

este deschisă
9—12 și

Țesături cu prețuri reduse
O.C.L. Produse Industriale Petroșani, informează cumpă

rătorii că a pus în vînzare prin magazinele de solduri din 
Petroșani, Lupeni și Vulcan, cantități importante de:

ȚESĂTURI DE BUMBAC ȘI MATASE CU MARI RE
DUCERI DE PREȚURI.

Vizitați magazinele de solduri.
lată cîteva din articolele puse în vînzare:

ȚESĂTURI DE BUMBAC PREȚ VECHI PREȚ NOU
— Stambă 13,60 9
— Garofița 18,50 12
— Cernica 9,30 7
— Olandină imprimată 17,00 10
— Marina 12,80 9

ȚESĂTURI MATASE
— Voii georgette 17,50 12
— Voii dungi 23,50 15
— Republican imprimat 26,80 16
— Crep bemberg 30.40 18
— Flamisol 29,20 15
— Eșarfe 27,00 15
— Basmale 30,00 20

4
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BANDELE CONTRAREVOLUȚIONARE CARE AU ATACAT CUBA AU FOST ZDROBITE
Declarafia guvernului cuban

HAVANA 20 (Agerpres).
La ora 3,15 (ora locală) postul de radio Havana a transmis 

■rmătoarea declarație a guvernului cuban:
Forțele armate revoluționare și ale miliției naționale au luat 

ли asalt ultimele poziții pe care forțele mercenare de invazie le 
dețineau pe teritoriul național pe plaja de la Girou. Acest ultim 
punct, deținut de forțele mercenare a căzut la 19 aprilie ora 17,30. 
REVOLUȚIA A REPURTAT VICTORIA, dar a fost nevoită să plă
tească un preț mare pentru aceasta: viețile unor ostași revoluțio
nari care au atacat neîntrerupt fără să slăbească nici pentru o 
clipă asaltul si AU NIMICIT IN MAI PUȚIN DE 72 DE ORE 
ÎNTREAGA ARMATĂ PE CARE GUVERNUL IMPERIALIST ’ 
STATELOR UNITE A CREAT-O TIMP DE LUNI DE ZILE, 
micul a suferit o înfrîngere zbrobitoare.

O parte dintre mercenari au încercat să 
dul a diferite nave dar ele au fost scufundate 
nare, 
pierderi în morți și răniți s-au împrăștiat 
noasă din care este imposibil să scape.

A fost capturată o mare cantitate de 
nord-americană, între care tancuri grele de 
rialele de război capturate, nu au fost încă evaluate în întregime.

In cursul următoarelor cîteva ore, guvernul revoluționar 
prezenta poporului un raport complet cu privire la evenimente.
*-------- FIDEL CASTRO

comandantul suprem al forțelor 
armate revoluționare

AL 
Ina-

borse îmbarce pe 
de forțele revoluțio- 
suferit numeroaseRămășițele trupelor mercenare, care au 

într-o regiune mlăști-

arme de proveniență 
tip „Sherman". Mate-

va

Poporul cuban este în drept să traducă 
în viafă năzuințele sale

MEXIC 20 (Agerpres). TASS 
Manuel Tello, ministrul Aface

rilor Externe al Mexicului a fă
cut la 18 aprilie următoarea de
clarație în legătură cu evenimen
tele din Cuba.

„In concordanță cu dreptul 
popoarelor la autodteterminare, 
fără de care noțiunile de suve
ranitate și independență ar fi 
lipsite de conținut, se subliniază 
în declarație, poporul cuban este 
în drept, ca fără amestec din a-

fără, să traducă în viață năzu
ințele sale spre îmbunătățirea 
condițiilor economice și sociale 
care au avut un ecou atît de fa
vorabil în rîndurile popoarelor 
Americii.

Autoritățile mexicane vor da 
dovadă de cea mai mare vigilen
ță pentru a nu admite ca de pe 
teritoriul țării noastre să se a- 
corde vreun sprijin care ar pu
tea favoriza elementele potrivnice 
guvernului cuban“.

„Jos mîinile de pe Cuba'
HAGA 20 (Agerpres). TASS 

transmite :
In fața clădirii ambasadei 

S.U.A. din Haga a avut loc la 
19 aprilie o demonstrație sub lo
zincile : „Americani lăsați în 
pace Cuba !“, „Jos mîinile de pe 
Cuba!“. Poliția i-a împrăștiat

ti

pe demonstranți, aresțînd cîteva 
persoane.

Conducerea organizației pro
gresiste de tineret A.N.I.V. (U- 
niunea Generală a Tineretului 
din Olanda) a adresat tineretu
lui cuban o telegramă în care ex
primă solidaritatea tineretului 
landez cu Cuba independentă.

o-

NEW YORK 20 (Agerpres). 
„SA ÎNCETEZE AGRESIU

NEA!", „SA NU SE ADMITĂ 
CA REPUBLICA CUBA SA DE
VINĂ O ALGERIE AMERICA
NA !“, „JOS MÎINILE DE PE 
CUBA !'\ aceste chemări sînt cu
prinse în Apelul adresat cetățe
nilor americani de Comitetul de 
luptă pentru o atitudine justă 
față de Cuba. Comitetul a înfie
rat rolul josnic al Agenției Cen
trale de Investigații din S.U.A. 
în complotul împotriva Republi
cii Cuba. De ce năzuiește Agen
ția Centrală de Investigații să 

i înăbușr, în sînge poporul care în
făptuiește o revoluție asemenea 

;/evoluției înfăptuite de noi în a-

nul 1776 ? Răspunsul este simplu : 
„Businessmen» noștri au nevoie 
de Cuba pentru profituri".

Chemînd să se protesteze îm
potriva intervenției armate, Co
mitetul declară : Poporul cuban 
are dreptul să-și hotărască sin
gur viitorul, să sprijine guver
nul ales de el însuși, să-și folo
sească resursele așa cum doreș
te el. In prezent noi trebuie să 
acționăm pentru a preîntîmpina 
o crimă monstruoasă.

La 21 aprilie Comitetul de 
luptă pentru o atitudine justă 
față de Cuba va organiza la New 
York un mare miting al repre
zentanților opiniei publice sub 
lozinca „Jos mîinile de pe Cuba 1".

NEW YORK 20 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor corespon

dentului din New York al agen
ției Prensa Latina, sute de sim- 
patizanți ai revoluției cubane au 
organizat o nouă demonstrație 
la 19 aprilie în fața sediului 
O.N.U. purtînd drapele naționa
le cubane și pancarte prin care 
protestau împotriva agresiunii 
armate a S.U.A. contra Cubei.

Manifestația a avut loc în mo

Noul guvern al Austriei 
va continua politica 

de neutralitate
VIENA 20 (Agerpres).
La 19 aprilie, cancelarul fede

ral al Austriei, A.' Gorbach, a 
făcut în fața parlamentului aus
triac o declarație guvernamen
tală.

Exprimîndu-și satisfacția în le
gătură cu faptul că Austria și-a 
cîștigat libertatea și independen
ța, Gorbach a declarat că noul 
guvern al Austriei va continua 
politica de neutralitate.

Referindu-se la relațiile Aus
triei cu marile puteri, cancelarul 
federal a subliniat că 
dezvoltat într-un spirit 
de favorabil. Guvernul, 
el, va năzui să extindă 
dîncească aceste relații.

Vorbind despre relațiile dintre 
Austria și Uniunea Sovietică, 
Gorbach a relevat că ele sînt 
bune. In viitorul apropiat, a spus 
el, se vor termina ultimele livrări 
de mărfuri pentru U.R.S.S. pre
văzute de Tratatul de stat.

îndeplinirea ireproșabilă a-a- 
cestor livrări de către ambîfc; 
părți și înlesnirile care ni s-au 
făcut în problema petrolului sînt 
o mărturie a bunelor relații.

ele s-au 
deosebit 
a spus 

și să a-

Demonstrafii împotriva 
regimului reacționar 
din Coreea de sud

■O
Demascarea politicii mincinoase 

promovate de Kennedy
' SANTIAGO DE ; CHILE 20
(Agerpres).

După cum transmite agenția
Prensa Latina la Santiago au.

■ loc mari demonstrații de protest 
împotriva atacării mișelești a Cu- 

: bei. Intr-o declarație dată publi- 
i citații de Partidul socialist din 
Chile se subliniază că această 

' nouă crimă a imperialiștilor și 
a mercenarilor lor a demascat 
politica mincinoasă promovată 
de Kennedy. Atacarea eroicului 
popor cuban a fost întreprinsă 
cu ajutorul avioanelor și bombe
lor de producție nord-americană. 
Acesta este un nou atentat împo- 

' triva unui popor care își con
struiește viitorul călăuzindu-se 
după principii revoluționare.

Organizații de femei din Chile, 
mișcarea pentru pace din Chile

și numeroase alte organizații 
progresiste diin țară își exprimă 
protestul plin de mînie împotri
va „agresiunii josnice și perfide 
contra Cubei eroice". Referindu- 
se la rachetele și bombele folosi
te de avioanele care au bombar
dat Cuba, ziarul chilian „Clarin" 
întreabă: „Cine altcineva decît 
Statele Unite puteau să pună la 
dispoziția rebelilor astfel de ma
teriale ?“.

♦ 
♦

----- O-----

Arestări în Basutoland

MASERU 20 (Agerpres).
In orașul Maseru — centrul 

administrativ al protectoratului 
englez Basutoland din Africa de 
sud —

; africani.
După

Reuter, 
arestați
la un miting politic. Toți cei a- 
restați sînt învinuiți de „încălca
rea ordinei publice".

poliția a arestat 24 de

cum relatează agenția 
acești africani au lost 
pentru că au participat

(
WASHINGTON 20 (Agerpres) 
TASS transmite:

La 19 aprilie ora 10,45 dimi
neața, ora locală, agenția As
sociated Press a transmis un 
scurt comunicat „pentru înștiin
țarea redactorilor de ziare", în 
care se spunea că exact peste 
o oră în fața clădirii ambasadei 
U.R.S.S. de la Washington va 
avea loc o demonstrație de pro
test împotriva sprijinirii po- 

! porului cuban de către Uniunea 
Sovietică.

t 
T 
: 
4
4
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Redacțiile ziarelor de la Wa
shington, posturile de radio și 
televiziune și-au trimis imediat 
corespondenții pentru a relata 
despre acest „eveniment".

Momentul anunțat sosise, 
să demonstranții, așteptați 
nerăbdare de aproximativ 
corespondenți americani, nu
apărut. Insfîrșit, la ora 12,20 
în apropierea ambasadei sovie
tice a apărut un tînăr ducînd

în- 
cu 
30 
au

ț I

O manifestație de simpatie
mentul cînd în Comitetul Poli
tic O.N.U. era discutată plînge- 
rea Cubei privind actele dte in
tervenție și agresiune ale Sta
telor Unite împotriva poporului 
cuban. Demonstranții scandau: 
„Cuba da, yankeii nu 1" și „Jos 
mîinile de pe Cuba 1".

La fața locului au fost aduse 
unități ale poliției : americane, 
inclusiv poliție călare, care i-au 
împrăștiat pe demonstranți.

------ ------- — 1 ——-------

kAOS t Situația pebelilop devine 
tot mai șubredă

— S. U. A. trimit Jn Laos зоо „consilieri” —
WASHINGTON 20 (Agerpres) 
După cum relatează agenția 

Associated Press, la 19 aprilie 
s-a anuțat în mod oficial că Sta
tele Unite au acceptat cererea re
belilor laoțieni de a le trimite 
consilieri militari în zonele 
operațiuni. Cercurile oficiale 
mericane, arată agenția, au 
clarat că vor fi trimiși 300 
consilieri.

de 
a- 

de-
de

căAgenția Reuter relatează 
Tao Sopsaisana, ministrul Afa
cerilor Externe al „guvernului" 
Fumi Nosavan — Bourn Oum, a 
adresat această
Unite deoarece „în ultimele 24 
de ore situația a devenit foarte 
gravă" pe toate fronturile de 
luptă din Laos.

cerere Statelor

Consultări intense în cadrul organelor 
A. T. O.S. E.

BANGKOK 20 (Agerpres).
La 18 aprilie la Bangkok a 

vut loc o întrunire a membrilor 
Consiliului S.E.A.T.O., convocată 
pentru a discuta încă o dată pro
blema laoțiană.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, Kittikachorn, ministrul 
de Război al Tailandei, a decla
rat în cadrul acestei întruniri că 
forțele lui Boun Oum Nosavan

a-

pe umăr șapte pancarte antiso- 
vietice. El a declarat reporteri
lor nerăbdători care l-au asal
tat, că se numește Jozsef Pohs 
și că este un așa-zis „luptător 
pentru libertatea Ungariei".

Dar unde este demonstrația ? 
l-au întrebat corespondenții.

Pohs a răspuns că așteaptă 
să sosească alți patru tovarăși 
de-ai lui. „Deocamdată, nimeni 
nu a mai promis că va veni" — 
a adăugat „luptătorul pentru li
bertate". A mai trecut o oră, 
dar n-a mai apărut nici un alt 
demonstrant. „Demonstrantul" 
dezorientat a început să dea in- 

■ferviuri individuale fiecărui re
porter.

Astfel s-a încheiat această 
încercare a reacționarilor de a 
demonstra „indignarea poporu
lui american". Nici un ameri
can nu a vrut să participe la 
această demonstrație provoca
toare.

î
4
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4
4
4
4
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„se află într-o situație critică". 
Kițtikachorn a adăugat că „în 
legătură cu aceasta în cadrul or
ganelor S.E.A.T.O. au loc con
sultări mai intense ca în trecut 
și se înfăptuiește o „coordona
re" militară mai strînsă".

TOKIO 20 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 19 aprilie, cu prilejul îm
plinirii unui an de la represiu
nile puse la cale de reacțiunea 
sud-coreeană împotriva partici- 
panților la demonstrațiile popu
lare de protest din Seul și din 
alte orașe ale Coreei de sud, a 
avut loc un miting la care au 
participat 3000 cetățeni coreeni 
domiciliați în Japonia. Partici- 
panții la miting au adoptat o 
moțiune în sprijinul luptei p£?p- 
lației Coreei de sud împcn.iva 
regimului reacționar, pentru re
tragerea trupelor americane, pen
tru unificarea Coreei pe 
pașnică.

Mitinguri și demonstrații 
cetățenilor coreeni au avut
în 106 orașe din Japonia. Potri
vit datelor preliminare, la acțiu
nile întreprinse la 19 aprilie de 
cetățenii coreeni au luat parte 
peste 75.000 persoane.

cale

ale 
loc

PROGRAM DE RADIO
22 aprilie

17,00 Cantata „Glasul lui Lenîn'* 
de Alfred Mendelsohn, pe ver
suri de Maria Banuș, 17,30 Ce e 
nou în librării, 18,05 Vreau să 
știu (reluare), 
estradă, 19,30 
ționale, 20,30 
21,30 Moment 
sud-americană, 
muzică populară romînească ca
re au concertat în Uniunea So
vietică, 22,00 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Cîntece pentru cei mici,
10.30 Muzică ușoară, 11,03 Arii 
din opere în interpretarea soliș
tilor Teatrului de Operă și Ba
let, 11,45 Melodii populare ro- 
mînești, 13,05 Concert de prînz, 
14,00 „Răsfoind albumul opere
telor", 14,40 Soliști și formații 
din țări socialiste care ne-au vi
zitat țara, 15,10 Rapsodii de 
compozitori romîni, 15,45 Versuri 
închinate lui Vladimir Ilici Le
nin, 16,15 Vorbește Moscova I 
17,15 Muzică ușoară, 17,45 Ști
ința în slujba păcii, 19,15 „Le- 
nin, drum nou ne-a deschis" — 
montaj de cîntece și versuri, 19,45 
Mici piese de estradă, 20,00 Mu
zică de dans, 20,30 Povestiri des
pre Lenin — radioreportaj de la 
o seară literară „Lenin" orga
nizată la biblioteca unui club,
21.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 14,30 Muzică ușoară, 
15,00 Muzică poulară romîneas- 
că, 15,30 Muzica
16.30 Cîntece
Muzică ușoari

18,25 Muzică ■ de 
Pe teme interna- 
Muzică de dans, 
poetic: Din lirica

21,35 Soliști de

----- O-----
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din operete, 
de 1 Mai, 16,45 
de H. Mălineanu,

CINEMATOGRAFE
22 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Eugenie Grandet; AL. 
SAHIA: Pisica își scoate ghia- 
rele; PETRI LA : 
LONEA: Soldați 
mă; L1VEZENI: 
note: ANINOASA : 
cleștar; VULCAN : 
stradă; LUPENI:
1ĂRBĂTENI: Unul dintre noij ( 

URICANI: Sfioasa.
-------------- ■ I 

Tiparul : „6 August" *—> Poligrafie !

Cad frunzele; 
fără unifor- 

Dragoste pe 
Palatul de 

Un strigăt în 
Mama India;


