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• Itiri Gagarin s-a întâlnit cu oamenii de litere dini Moscova 
Din țările socialiste.

• Opinia publică latino-americană condamnă politica agresivă 
a SÂJ;A. fată de Cuba.

• „Tribune** dezvăluie amestecul S.U.A în rebeliunea din Al
geria.

La 8 Mali a- 
nul acesta între
gul nostru popor 
muncitor sărbă
torește împlinirea 
a 40 de ani de la
înființarea Partidului Comunist 
din Romînia, unul din cele mai 
de seamă evenimente din istoria 
țării noastre.

Cu prilejul acestei glorioase a- 
niversări, oamenii muncii din-pa- 
tria noastră își îndreaptă gân
durile pline de recunoștință că
tre partid, conducătorul înțelept 

hȘ1 neînfricat, care timp de patru 
ițcenii a călăuzit lupta celor ce 

muncesc pentru făurirea —! 
vieți libere, fericite, pentru con
struirea socialismului.

Născut în focul luptelor pe ca
re clasa muncitoare le-a dus îm
potriva capitalismului, în tot. de
cursul existenței sale, partidul co
muniștilor din țara noastră s-a 
dovedit a fi devotat pînă la ca
păt maselor muncitoare din no
durile cărora s-a ridicat, întrea
ga sa activitate fiind dusă în 
direcția înfăptuirii celor mai ar
zătoare năzuințe ale celor ce 
muncesc.

La a 40-a aniversare a parti
dului, oamenii muncii din țara 
noastră fac bilanțul mărețelor 
realizări obținute de ei, sub con
ducerea partidului, în construirea 
vieții noi. Datorită luptei parti
dului avem astăzi o țară puter
nică și liberă, în care cei ca mun
cesc sint stăpîni pe soarta lor și 
în care a dispărut pentru tot
deauna exploatarea omului de că- 
tre-om.

Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
subliniind mărețele succese obți- 
mite în opera, de construire a so

cialismului, a consfințit faptul că 
în țara noastră a fost creată baza 
economică a socialismului, că a 
învins socialismul, ceea ce con
stituie o măreață victorie a po
porului nostru.

Victoria socialismului este re
zultatul luptei și activității neobo
site desfășurate de poporul nos
tru pentru traducerea în viață a 
pianului elaborat de partid în do
meniul construcției socialiste. Ma
sele muncitoare au urmat și ur
mează cu încredere partidul, pen
tru că s-au convins prin proprie 
experiență că singurul partid ca
re a luptat și luptă consecvent 
pentru a le făuri o viață mai bu
nă este Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, singe din sîngele poporului.
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I
Ne apropiem 
de un însemnat 
eveniment în viața poporului nos
tru —- cea de a 40-a aniversare 
a partidului. In abataje și ate
liere, la fiecare loc de lucru, oa- 
î menii muncii depun eforturi spo- 
* rite pentru a întâmpina aniversa- 

• rea partidului cu noi succese.
♦ Iată un exemplu grăitor în a- 
X ceasta privință. Zilele trecute. 
£ stând de vorbă cu muncitorii din 
v brigada de lăcătuși condusă de 
X comunistul Terentică Nicolae din 
X sectorul VIII al minei Petrila, des- 
Y pre felul în care și-au îndeplinit

I

unei

por muncitor.
In elaborarea politicii de con

struire a socialismului in țara 
noastră partidul s-a călăuzit du
pă învățătura marxist-leninistă, 
după genialul plan leninist de 
construire a socialismului.

Un pas de însemnătate hotă- 
ritoare pe calea creării bazei e- 
conomice a socialismului l-a con
stituit naționalizarea principalelor 
mijloace de producție din indus
trie, la 11 iunie 1948. Smulge
rea din mîinile burgheziei a ce
lor mai importante mijloace de 
producție și trecerea lor în pro
prietatea statului democrat-popu
lar, ca bun al întregului popor, 
a distrus dominația economică a 
burgheziei în țâră, a dus la li
chidarea relățillor de producție 
capitaliste în întreprinderile na
ționalizate, la crearea relațiilor 
noi, socialiste.

Bazin du-se pe indicația leni
nistă care arată că socialismul 
nu poate fi victorios fără crearea 
și dezvoltarea unei puternice in
dustrii mecanizate, partidul nos
tru a pus un accent deosebit pe 
industrializarea socialistă a țării, 
încă la' Conferința națională a 
P.G.R. din octombrie 1945, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că progresul țării noastre 
este în direct- și nemijlocită le
gătură cu programul industria
lizării țării și că de tăria indus
trială- a țării depinde în mare mă
sură însuși independența statului 
nostru.

Nu era vorba de orice dezvol
tare industrială, ci în primul rînd 
de dezvoltarea industriei grele cu 
pivotul ei industria constructoare 
de mașini. Acest lucru a devenit 
posibil după înfăptuirea naționa
lizării și trecerea la dezvoltarea 
planificată a economiei naționale.

Linia generală a partidului de 
construire a Bazei economice a 
socialismului și-a găsit expresia 
în planurile de stat. Astfel au fost 
elaborate planurile de stat pe anii 
1949 și 1950, planul de 10 ani 
de electrificare a țării, 
plan cincinal, planul de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1955—1960 șl planul de 6 ani.

Sub conducerea partidului, e-

primul

(Continuare In pag. 3-a)

DEMN DE COLECTIVELE LOR

COCIȘ CONSTANTIN, son
dor șef la sonda 5473 sectorul 

Livezeni.

CHINDEA VASILE, munci
tor forestier sectorul Lupeni 

— Mierleasa.

DRAGOMIR CONSTANTIN, 
muncitor la fabrica de pîine a 

întreprinderii „6 August'*.

BAȘARAB SIMION. impie
gat de mișcare fruntaș în sta

ția C.F.R. Petroșani.

ANIMATORS BRIGĂZII

angajamentul luat în cinstea ani
versării partidului, șeful brigăzii 
a spus :

In cinstea glorioasei aniversări, 
noi ne-ат angajat să muncim mai 
bine, să fim fruntași în muncă — 
așa cum cere partidul de la co
muniști, să lucrăm în așa fel în- 
cît din resurse interne să confec
ționăm o colivie pentru puțul orb 
nr. 8, să obținem cît mai multe 
economii. Ne-am angajat, de ase
menea, sa întreținem în bune con- 
dițiuni, puțurile minei, să execu
tăm reparații de calitate, să fa
cem totul pentru ca transportul 
pe puțurile nanei să se desfășoa-
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♦ re normal, fără avarii, să spriji-
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nim pe fiecare tovarăș din briga
dă ca alături de noi să. devină 
fruntaș.

Acesta este un exemplu semni
ficativ de felul cum gîndesc co
muniștii.

Despre faptele comuniștilor din 
brigada lui Terentică Nicolae vor
besc panourile de onoare, inginerii 
și tehnicienii de la exploatare care 
aduc cuvinte de laudă lăcătușilor 
din brigadă. Din acest colectiv 
fac parte muncitori de nădejde, 
comuniști cum sint Popescu Nico
lae, Grecu Sintion, Matei Mircea 
și alții.

In cinstea aniversării partidului, 
ortacii tovarășului Terentică Ni
colae au obținut realizări impor
tante. La puțul orb nr. 9, de 
pildă, brigada a confecționat o 
stație cu doi împingători pneuma
tici pentru vagonete. Prin această 
raționalizare, a fost redus efortul 
fizic al muncitorilor, s-a asigurat 
un transport mai bun în subte
ran.

Tot în cinstea aniversării par
tidului, muncitorii din brigada 
lui Terentică du terminat înainte 
de vreme confecționarea a două 
colivii de, puț din care una din 
resurse interne. Prin această, au.

Stația €. F. R.
Cu ani în urmă, stația Vulcan 

desfășura o activitate limitată. A- 
proape că nu se încărca nimic, iar 
de descărcat, doar 5—10 vagoane 
zilnic.

In minunatele vremuri de azi, a- 
ceastă stație s-a schimbat și pe 
zi ce trece activitatea ei crește.

Au luat ființă o serie întreagă 
de întreprinderi noi, s-a redeschis 
mina Vulcan, a cărei producție 
este în continuă creștere și tot
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fost obținute e- 
conomii de peste 

8.000 lei. In prezent, muncitorii 
din brigadă lucrează la confecțio
narea altor două colivii, ■ tot din 
resurse interne, pentru puțurile 
nr. 7 și 9. Brigada s-a angajat 
să reducă cu 7 vie timpul de con
fecționare' a acestor colivii.

Din vorbă în vorbă, am aflat 
de la mecanicii de puțuri, de la 
cuplători, că de fiecare dată tind 
se face controlul și revizia puțu
rilor, lăcătușii din această brigadă 
lucrează cu mare atenție. In urmă 
cu cîteva vie, un muncitor din 
brigadă, și anume tov. Vizover 
Alexandru, candidat de partid, a 
descoperit un defect la puțul nr. 
7. Una din molete se deplasase 
pe ax, lucru care putea aduce 
avarii. Au fost luate măsuri ime
diate de remediere și ■ producția 
n-a avut de suferit.
• Succesele obținute de brigadă 
sint rodul muncii entuziaste a co
muniștilor. Ele ilustrează cit se 
poate de bine atitudinea omului 
inaintatf Brigada lui Terentică a 
devenit mindria sectorului VIII. 
Ea deține drapelul 
fruntașă pe sector de 
un an.

Vulcan astăzi
aici se construiește cea mai moder
nă preparație de cărbune din Va
lea Jiului. Toate aceste unități sînt 
deservite de către colectivul stației 
Vulcan. Azi în stație se încarcă în 
medie 100 vagoane zilnic, iar de 
descărcat se descarcă 60—70. Co
lectivul stației pdate face față a- 
cestui trafic datorită unei strînse 
colaborări între stație și întreprin
deri.

Deși, munca nu este ușoară în 
stația Vulcan, totuși întregul co
lectiv al. ei a- depus o activitate 
însuflețită pentru a tțraduce în 
fapte angajamentul luat în cinstea 
aniversării partidului, adică de a 
depăși planul de încărcări cai 10%.

Lticrmd *zi de zi ‘cu mult elan 
micul colectiv al stației a reușit 
să realizeze- angajamentul cu 9 zile 
înainte de termen. Pe lîngă aceas
ta, el a realizat -și o economie de 
28.600 bre/vagon "la staționare și 
încărcare — descărcare.

Recent, la mina Petrila s-au 
adunat într-o ședință festivă dele
gați ai minerilor și ai celorlalți 
muncitori din unitățile C.C.V.J. 
pentru a saluta colectivele frun
tașe în întrecerea socialistă in 
cinstea aniversării partidului.

La ședință au luat parte de a- 
semenea tovarășii: Raczek loan, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, Momeu Sa- 
moilă, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor, inig. Szuder 
Wiliam, director general al CCVJ 
și alții.

Au fost distinse cu drapelul de 
fruntașe pe bazin în perioada ia
nuarie—mai a. c., colectivul minei 
Petrila, colectivul U.R.U.WtP., co
lectivul sectorului I al minei Pe
trila, minerii din brigada de pre
gătiri condusă de comunistul An- 
gelescu Ioan de la sectorul IV В 
Lupeni, colective care au obținut 
rezultatele cele mai bune în în
deplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor de întrecere.

Tot cu această ocazie au fost 
distinși pentru munca lor rodnică 
și bine organizată în întrecerea 
pe profesii tovarășii: ,ing.‘Sințbta 
Dumitru, șeful sectorului I Pe
trila și maistrul miner Demeter 
Ioan de la sectorul Ill al minei 
Petrila. .

Felicitîndu-i pe cei care prin 
munca și activitatea lor s-au si
tuat pe primeie locuri în întrece
rea desfășurată în cinstea ■ ani
versării partidului, numeroși mi- 
neri, tehnicieni și ingineri și-au 
exprimat hotărîrea de a munci 
tot mai bine, mai ш spor, pen
tru a înfăptui înainte de termen 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă în cinstea glorioasei a- 
niversări a partidului.

La abatajul cameră nr. 3 din 
sectorul II al minei Uricani 
muncește brigada condusă, de to
varășul Poloboc Constantin. In 
primele 4 luni ale anului, aceas
tă brigadă și-a depășit sarcinile 
de plan cu 391 tone de cărbune, 
a obținut un randament mediu 
cu circa 0,800 tone pe post mai 
mare decît cel planificat. Căr
bunele extras de minerii acestui 
loc de muncă a fast de bună 
calitate, datorită alegerii conștiin
cioase a șistului vizibil. IN 

, CLIȘEU :■ Minerii -schimbului 
; condus de Olasz Venczel din bri- 
' gada lui Poloboc Constantin dis
cută, împreună cu artificierul 

•Romoșan Nicolae, probleme le- 
' gate de o mai eficace pușcare se
lectivă.
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mai bine de
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Florica a fost îmbrîncită în bi

roul majurului Pîrvan. După ce 
se împletici cîțiva pași se opri 
în fața biroului de nuc. Majurul 
își peria mustața în oglindă. Cu 
coada ochiului examina în oglin
dă chipul fetei. Era furios că de 
două zile interogatoriile lui nu 
i-au adus nici un rezultat. In a- 
cest timp, Florica se încredtnță 
Că nimic nu se schimbase în Ы* 
rou. Toate erau orînduite ей îna
inte. Biroul de nuc, cravașa a- 
gățată în cui, două fotolii de 
piele și o laviță lungă despre a 
cărei întrebuințare allase de la 
tovarăși.

Pîrvan făcu un stînga împre
jur milităros și Florica îi auzi 
primele cuvinte.

— Ți-am dat destul timp de 
gindire. Vorbești sau îți dezleg 
limba de-mi spui și laptele pe 
Care l-ai supt de la mă-ta. Auzi ? 1 
N'-atfl vreme să-ți fac curiei

— Arh făcut cumpărături în 
piață — îi răspunse ea liniștită. 
NU știu cum au ajuns hîrtiile a- 
celea în coșul meu sub zarzava
turi. Mi le-a pus cineva și eu 
П-am băgat d>s seamă...

Majurul își încleșta fălcile, și 
din ochii ltii care se midră Flo
rica își dădu seama că „prelu
crarea" cu blnișorul s-a terminat. 
O apucă de bărbie și o agîlțti cu 
putere. Apoi o lovi cti palma pes
te frunte.

— Ești o proastă. Dacă ne spui 
cine ți-a dat manifestele găsite 
asupra ta ți unde le duceai, am 
terminat povestea. Vei fi liberă.

Majurul îndrugă fel de fel de 
promisiuni dar Florica nu le au
zea. Gîndurile ei alergau în altă 
parte, la zilele nu prea îndepăr
tate căre i sttrneau o plăcută a- 
mintire. Se vedea în fața șapilo- 
grafului. Cît de dragi îi sînt ma
nifestele. Prin mîna ei trecea cu- 
VÎntul partidului către popor. Ele 
purtau cuvintele: „Moarte fasciș
tilor !“. Degetele ei mîngîlaseră 
miile de hîrtiuțe care se tipăreau 
iiegat Niciodată nu i s-au părut 
de neînfruntat greutățile. „La 
drept vorbind nici n-au fost prea 
mari — gîndea ea. Cînd m-au pri
mit în rîndul loc,, tovarășii m-au

, șeful 
sectorul 
exploa-

imediat
C.C. al

Sînt muncitor forestieri 
unei brigăzi complexe în : 
forestier Cîmpu luî Neag, 
târea Arcanu.

Cu două luni în urmă, : 
după apariția Directivelor 1 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, bri
gada noastră a hotarît ca în între
cerea în cinstea celei de-a 4Q-a 
aniversări a partidului să lărgească 
numărul obiectivelor avute pină 
atunci. In acest scop s-a lansat o 
chemare către toate echipele din 
exploatare ți sector in care am 
prevăzut creșterea productivității 
muncii pe cap de muncitor de lă 
0,750 m’/zi la 0,800 m’/zi, să 
dăm cu 8 la sută mai mult lemn

de derulaj (lemn de calitate supe
rioară) și să depășim planul glo
bal de producție cu 10 la sută. Astăzi 
mă bucur că pot raporta parti
dului că atît brigada mea cit și 
celelalte brigăzi ne-am îndeplinit 
angajamentul, depășindu-1 substan
țial.

In numele brigăzii pe care o 
conduc mă angajez să continuăm 
șirul succeselor în activitatea 
noastră exprimîndu-he astfel dra
gostea și recunoștința față de 
partidul nostru drag care ne-a asi
gurat o viață bună, luminoasă și 
lipsită de griji.

ROBA N1COLAE 
muncitor forestier sectorul I. F. 

Cîmpu lui Neag
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PRIN SĂLILE MUZEULUI 
DE ISTORIE AL P.M.R
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In clădirea din șoseaua Kue- 
leff nr. 3, edificiu de o monu
mentală arhitecturi romineasci, se 
află Muzeul de istorie a Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Prin fotografiile, graficile, ma
chetele, documentele, obiectele și 
hărțile care se găsesc aici, sint 
prezentate vizitatorilor aspecte ale 
mișcării socialiste care a luat naș
tere In Romlnia în a doua jumă
tate a secolului trecut, momentele 
principale ale luptei eroice a da
tei muncitoare, sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist 
din Romlnia, împotriva exploată
rii capitaliste — moșierești, Îm
potriva «acțiunii ți fascismului, 
împotriva criminalului război an- 
tiiovietic, pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist.

In sălile muzeului un loc de 
seamă 11 ocupă exponatele care 
oglindesc modul în care a fost 
pregătită de către Partidul Co
munist din Rominia insurecția ar
mată de la 23 August 1944, ot- 
ganizgrea ți conducerea maselor 
de către partid la lupt* pentru 

făptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. în 
vederea deeăvirșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

In sălile muzeului, printre alte 
exponate, sînt cîteva hărți care 
oglindesc rețeaua unităților indus
triale construite în ultimii ani. 
realizările dobîndite de oamenii 
muncii conduși de Partidul Mun
citoresc Romîn pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și cultural al poporului. 
Prin numeroase tablouri sînt în
fățișate șantierele de construcții 
care tmpîn»sc țara de la un ca
păt la altul.
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u
felicitat cu căldură după ce m-am 
legat să-mi dau la nevoie și viața 
pentru Cauză. Partidul mi-e ma
mă și tată, e sîngele câte Curge 
prin vinele mele, el e poporul, 
țara mea. Partidul înseamnă cin
ste, bărbăție. Cum a-și putea să 
scot o vofbâ

— Găvane! — șuieră majurul 
trezind-o din gîndurile ei pe 
F lorica.

La ușa biroului apăru, pocnind

din potcoavele împreunate o ma
tahală de <xn.

— la pisica >1 fă-țl meseria l 
— I se ordonă.

Florica re pomeni strtnglndu-și 
pumnii din toate puterile In timp 
ce jandarmul se căznea să-l des- 
clețteze degetele. Dacă văzu că 
nu reușește îi răsuci mina dreap
tă le spate șl-i potrivi degetele 
într-un aparat.

— Strings 1 ordonă majurul.
Florica simți flerul rece cum 

se lipește de degetele el >1 cu cît 
i le strtngea mai tare cu atît 
părea Că Începe să se Încingă.

— Се-au căutat hîrtiile alea în 
coșul tău, de unde le cveaf ți 
unde le duceai ? Atît să ne spui 
și ai scăpat.

— V-atn spus tot ce aveam 
spus.

— Cățea rO$ie, tot nu vrei 
Vorbești ? ! Strînge Găvane I

Pe fruntea Floriei! se prelin
geau broboane de sudoare. Ochii 
ei migdalați au clipit de cîteva 
ori dar durerea si groasa n-au 
reușit să-i închidă. Doar pentru 
un moment privirea ti alunecă 
peste chipul zîmbăreț din tabloul 
monarhului spînzurat pe perete. 
A simțit nevoia să scuipe de 
scîrbă și ură.

— O vorbuliță să ne spui, sau 
dacă ți-e greu să vorbești — în
cercă să-și îndulcească vocea ma
jurul — îți scoatem degetele din 
ghiârele pisicii și scrie aici pe 
hîrtie negru pe alb tot ce știi.

E)------ .------------

Partidului — dragoste și recunoștință

de

să

desfășurarea insurecției și pentt 
instaurarea regimului democrat- 
popular, precum și participarea 
entuziastă a oamenilor muncii la 
opera măreață de construire ^-so
cialismului.

Muzeul a Cunoscut în ultimele 
luni o afluență deosebit* de vi
zitatori. Organizați in grupuri, 
oameni ai muncii din Întreprin
derile ți instituțiile Capitalei, din 
orașele și satele patriei noastre, 
elevi ți etudenți, militari, vizitea
ză cu deosebit interes ți e- 
moție sălile Muzeului. Par- 
curgtnd cele 9 s*ii ale mu
zeului, ei parcurg cu gindul, 
pe distanța a patru decenii, luptă 
eroic* dus* de clasa muncitoare, 
condus* de încercatul partid al 
comuniștilor, pentru st*rltnarea 
grelelor lanțuri ale exploatării și 
Murirea unei vieți fericite, În
floritoare, tuturor celor ce mun
cesc. Toate materialele expuse 
sdrnesc un interes legitim. Stu- 
diindu-le cu atenție, Intr-o liniște 
soleam*, oamenii muncii Iți in
terese forțele în lupta pentru in-

Florica tăcea. Pentru prima 
dată iși coborî ochii la aparatul 
de Strivit degete. ,,E din fier — 
și-a spus în gînd. Noi sîntem mai 
tari dectt fierul". Clătină de două 
ori din cap ca semn că nu cade 
la învoială cu propunerea că
lăului. ,

Pîrvan își ieși din rninji. Se 
năpusti asupra ei, îl înșfăcă între 
degetele mîinll atingi mătasea pă- 
rglui revărsat peste umeri și tra
se din puteri. Florica se clătină 
și etuncl cîfld simți că palma 
dreaptă a majurului îi acoperă 
ochii, nasul și gura, se prăbuși 
ca un bolovan pe podtea, trăgînd 
după eă de pe masă aparatul în 
Câte îi erau încleștate degetele.

Pîrvan își scutură cu scîrbă 
degetele de șuvițele de păr ce î 
Se împletiseră între ele.

— Strînge I... zbiară din nou 
majurul.

Florica simți că o părăsesc pu
terile. O perdea de păcură îi a- 
coperea ochii, în |uru-i nu mai 
vedea nimic, se simțea luată de 
un vîrtej și învîrtită amețitor, lu
mea sub ea o simțea clătintndu- 
se. Auzea în schimb răsuflarea 
greoaie, obosită, a majurului. „Fii 
tare, mai tare ca fierul. Acesta*i 
numai începutul". Din gură și 
din nas îi șiruia sîngele. Pe blu
za albă, scrobită el se închegase : 
roșu pe alb. Iși îndreptă cu sfor
țări trupul șl, aspirînd adînc aer, 
făcu să-i tresalte bluza încleiată 
de piept. Zîrtibi. Și-a închipuit că 
zîmbetul ei mușcă fața călăului. 
Acesta îi răspunse tot printr-un 
zîmbet. Apropiindu-se de birou 
își frecă mulțumit palmele.

— Vezi că ne înțelegem? Iși 
trage o coală albă în față și cu 
stiloul între degete sta gata pre
gătit să scrie. Ei hai, се-ai de 
spus drăguț-o ?

— Strînge! a fost ultimul cu- 
vtnt al Fioricăi.

C. MORARU

Noi brigăii
htu de mult, la secția de bobi- 

n*j greu din cadrul U. E. Vulcan 
s-au organizat noi brigăzi de pro
ducție în vederea îmbunătățirii 
calității $i scurtării duratei re
parațiilor și realizării de econo
mii la prețul de cost.

Constituirea acestor brigăzi a 
fost primită cu satisfacție de că
tre țoți muncitorii de la bobinaj. 
Angajamentele lor au și început 
să se traducă în viață.

Tovarășii Simedtea C. și Berar D. 
dau lucrări de bună calitate; Io- 
nică Petru, Băncilă Stelian, Mi- 
bea Maria, au executat nutne-
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Manifestâri închinate 
aniversării partidului

In aceste zile, pe tot cuprinsul 
Văii Jiului, la cluburi și la cămi
nele culturale, la colțurile roșii din 
întreprinderi ți instituții au loc 
numeroase manifested culturale, 
întilniri între comuniști și tineri 
închinate celei de-a 40-a aniver
sări a partidului.

țătură 
ner.

câte o mică lampă de mi

intîlnire cu pionierii
Joi după amiază a avut Ioc în 

sala clubului central al sindicatu
lui din orașul Lupeni, o întîlnire 
între tovarășul Cotoț Iosif, șeful 
exploatării mlhiere Vulcan și pio
nierii Școlilor elementare din Lu
peni. La întîlnire au participat 
peste 600 de pionieri și școlari, 
instructori ai detașamentelor ți u- 
nităților pionierești, cadre didac
tice.

Cu acest prilej tov. Cotoț fosil 
a vorbit celor ptezenți despre tre
cutul glorios de luptă al partidului 
despre munca și lupta eroică a 
comuniștilor pentru binele și feri
cirea celor ce muncesc.

După ce tov. Cotoț și-a încheiat 
expunerea, numeroși pionieri și-au 
exprimat prin cuvinte simple dra
gostea și recunoștința. față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, față 
de conducătorii iubiți ai partidu
lui nostru. V

Tovarășul Cotoț le-a tnmlnat > 
apoi pionierilor fruntași la învfi- Г Ц.Ш Ulfl UjUUlQ

•I de KOVACS GYORGY
,ț Autorul povestirii intitulată „Fa* 

ta din Ojduia" e unul dintre 
scriitorii maghiari din R.P.R. cei 
mai fecunzi și mai cunoscuți. In 
special romanul „Cu ghiârele și 
cu dinții" l-a consacrat și 
printre cititorii in limba romi- 
nă. Kovacs Gyorgy a înfățișat in 
lucrările sale viața satului, mai 
ales în timpul morilor frâmîntări 
de după eliberarea țării. „Fata 
din Ojduia" este prima sa lucra
te, mai întinsă, pentru copil.

Acțiunea se petrece intr-un sat 
de munte, în zilele noastre. Cînd 
bandiții contrarevoluționari im 
cearcă să suprime pe unu! din

In mijlocul tinerilor 
petrlletil

La o recentă adunare din ora
șul Petrila consacrată celei de-a 
40-a aniversări a partidului, au 
participat sute de tineri din or
ganizațiile U.T.M. de la mina ți 

к №

de calitate
roase lucrări înainte de termenul 
prevăzut. Niciunul dintre motoa
rele de 240 kW. și 180. kW. re
parate nu au fost respinse la 
standul de probă.

Un ajutor prețios în munca 
brigăzilor de calitate l-au dat 
maiștrii Lazăr Francisc, Olaru 
Teodor și Biro Nicolae.

Hotărîrea întregului colectiv al 
secției de bobinaj este să îmbu
nătățească calitatea lucrărilor cu 
încă 5—10 la sută.

BORMEI MARIAN 
CHILE MIHAI

corespondenți

Părăsind clădirea muzeului, vi
zitatorului ii este dat să vadă în 
Capitala noastră însorită, sau în 
otice colț de țară, numeroase șan
tiere pe care se Înalță, prin munca 
avîntâtă a poporului nostru har
nic mărețul edificiu al societății 
socialiste. Patria noastră socialistă 
este un șantier. Creierul construc
torilor socialismului, înțelepciunea 
lor este partidul comuniștilor, 
care în cei 40 de ani de existență 
s-a acoperit de glorie condudnd 
masele populare din țara noastră 
în lupta pentru libertate ți feri
cire.
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preparația Petrila, Cartiere, pre
cum și numeroși școlari.

In fața tinerilor petrileni a luat 
cuvîntul tov. Szuder Wiliam, mem
bru al Biroului comitetului orășe
nesc de partid Petroșani. In ex
punerea sa vorbitorul a înfățișat 
Mpecte din lupta gloriosului nos
tru partid sub а cărui înțeleaptă 
conducere oamenii muncii din 
patria noastră au sfărîmat pentru 
totdeauna lanțurile robiei capita
liste și au făurit o viață nouă.

In încheierea întîlnifii formațiile < 
artistice ale clubului din localitate 
au prezentat un bogat program.

Simpozion
Zilele trecute Comitetul orășe

nesc al femeilor din Petrila a or
ganizat în sala clubului minier un 
simpozion închinat sărbătoririi a 
40 de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia.

Cu acest prilej au fost pre
zentate cîntece revoluționare -Ma
gistrate pe bandă de magnetofon, 
recitări despre partid. Printre fe
meile din localitate care și-au 
adus contribuția la reușita sim
pozionului se numără tov. Sava 
Rozalia, Mihuț Virginia și altele.

5

( 
c

< . - ■
'i luptătorii cei mai vajnici pentru. ' 
ț democrație din satt socotind că '•

astfel vot opri însăși procesul de 
i «cer* 

tuia dă dovadă de un curaj extra* 
ordinari chemind vecinii și «min
țind miliția.

Eroismul acestei fetiței altăda
tă neluată in seamă, Iși găsește

< astfel Vot opri însăși proces
< transformare a satului, fata 
* toți* A.n /fatiărln tort
i d
<
I -...... -.................o........................

5 explicația in însăși felul nou de 
ț viață și educația primită ist școa* 
-! lă și în organizația din care face 
ș parte.

Curtea insuflă copiilor curaj, ii 
? fnveți să se cunoască mai bine, 
■ să-și cerceteze cu mai multă aten

ție conștiința și să «lunge de aco
lo tot ce este lașitate, teamă, ne* 
siguranță.

Scrisă cu mult nerv, cuprinzind 
o acțiune palpitantă, povestirea 
„Fata din Ojduia" se înscrie pe 
linia cărților celor mai iubite și 
căutate de copii.

i
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Colectivul minei Vulcan, distins 
recent cu drapelul roșu de frun
taș pe ramură, acordă o deosebită 
atenție îmbunătățirii calității căr
bunelui. Prin alegerea cu grijă a 
șistului în abataje, minerii vulcâ- 
neni au redus simțitor procentul 
de cenușă în cărbunele extras luna 
trecută.

Ca urmare a acestui fapt ei au 
obținut economii egale cu valoa
rea a peste 1000 tone de cărbune.

Cele mai însemnate rezultate 
in îmbunătățirea calității cărbune
lui le-au dobîndit colectivele sec
toarelor II, Iii și IV.. La sectorul 
II, de exemplu, procentul mediu 
de cenușă a scăzut cu 2 la sută 
față de norma admisă.

Pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras de la începutul 
anului și pînă în prezent, colecti
vul minei Vulcan a primit boni
ficații în valoare de peste 900.000 
lei.



STEAGUL ROȘU s

îndeplinirea planului tehnic la
Fiecare indicator al planului 

tehnic este strîns legat de acti
vitatea de producție, de ridicarea 
nivelului tehnic al acesteia, de 
creșterea productivității muncii. 
La mina Uricani, realizării in
dicilor p'revăzuți în planul tehnic 
i s-a dat o atenție deosebită.

In scopul mecanizării operațiu
nilor grele și cu un volum mare 
de lucru, s-a extins încărcarea me
canică în galerii, prin folosirea 
a 3 încărcătoare cu bandă, 
primul trimestru s-a încărcat 
aceste benzi 2605 m. c. 
curînd a fost introdusă pentru 
perimentare tăierea mecanică 
haveza în abatajul frontal din 
stratul 9.
sînt bune. In luna martie s-au 
extras cu această haveză 5034 
tone de cărbune. Un accent deo
sebit s-a pus pe introducerea 
procedeelor tehnologice noi. Tot 
în luna martie, odată cu experi
mentarea havezei s-a extins ar
marea metalică In abatajele fron- 

^fXale, extrăgîndu-se cu acest sis- 
ЙГ7: de armare mai mult cu 834

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

Activitatea organizației de tineret. 
în discuția comuniștilor

ІП
CU 
De 
ex-
cu

Rezultatele obținute

Toți cei prezenți la adunarea 
generală a organizației de partid 
din sectorul VIII al minei nStrila, 
au așteptat cu interes această șe
dință, deoarece aveau de analizat 
o problemă importantă i anume 
munca de educare a tineretului din 
sector.

Din referatul prezentat tn fața 
adunării generale de către tova
rășul Doîtinișoru Gheorghe, secre
tarul organizației U.T.M., a reieșit 
că în activitatea lor, tinerii electro
mecanici au obținut o seamă de 
realizări, atit în procesul de pro
ducție cît și pe târîm obștesc. In 
sector au fost reorganizate cele 
două brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, care în mai multe rin- 
duri au participat la acțiunea de 
colectare a fierului vechi ți la re
pararea vagonetelor realiiînd in 
felul acesta mai bine de 14.000 
ІХІ economii. De asemenea, tinerii 
din atelierul electric au confecțio
nat din resurse interne o stație 
de încărcat acumulatori cu o ca
pacitate de 96 baterii, a cărei va
loare se ridică la peste 12.000 lei.

In cadrul adunării a fost sub
liniat aportul prețios pe care l-au 
adus tinerii Pantea Teodor, Bot- 
jen Francisc, Ilincuță Marin, Ne
meș Constantin, Bottanu Traian și 
alții care au realizat cele mai mul
te ore de muncă patriotică, 
mind în acest fel carnetul ți 
signa de brigadieri ai muncii 
ttiotice. Cuvinte de laudă au 
aduse și tinerilor Vlad Gruia,

pri- 
in- 
pa- 
fost 

. To- 
totean Ștefan, Haidu Alexandru, 
Theil Hans și alții care îți înde
plinesc cu cinste sarcinile incredin-

In patria noastră a Învins socialismul
(Urmare din pag. l-a)

roica noastră clasă muncitoare 
muncit cu entuziasm pentru

a 
a 

crea șl dezvolta o puternici in
dustrie socialistă, pe baza căreia 
si se dezvolte Întreaga economie 
națională. Rezultatele obținute 
tint mărețe, in țara noastră s-au 
creat noi ramuri industriale, s-au 
construit Întreprinderi industriale 
moderne care produc mașini și 
utilaje ia nivelul tehnicii mon
diale, apreciate și peste hotare, 
cum sînt tractoarele, utilajul pe
trolifer, strungurile, utilajul elec
trotehnic etc.

Cit de mult a crescut puterea 
industrială a țării se poate ve
dea și din faptul că in I960 s-a 
realizat numai in 11 slptămini 
Întreaga producție industrială a 
anului 1838.

Dezvoltarea industriei grele este 
o condiție hotăritoare pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii, fără de care nu poate 
fi concepută construcția socialis
tă. Industria socialistă are ca 
sarcină de a făuri baza tehnică 
necesară mecanizării agriculturii, 
in vederea trecerii ei la morsa 
gospodărie colectivă, construirii 
socialismului la sate.

Partidul nostru a acordat o 
mare atenție transformării socia- 

tone de cărbune față de cît era 
fixat prin plan.

In urma folosirii noilor proce- 
Jce de lucru, extinderii armării 
metalice și mai bunei gospodăriri 

materialelor, unele consumuri 
specifice au fost simțitor reduse. 
Consumul de lemn de mină în 
tot cursul primului trimestru din 
acest an a fost mai mic decît cel 
planificat cu 1,72 m.c./1000 tone 
de cărbune, iar consumul de che
restea s-a redus cu 1,200 m.c./lOOO 
tone. Toate sectoarele, afară de 
sectorul I în care sînt multe in
tercalate, iar stratul de cărbune 
este foarte tare, au avut în pe
rioada arătată un consum de ex
ploziv mai mic decît era fixat.

Un alt punct din planul tehnic 
prevede mecanizarea transportu
lui în abataje. Față de 92 la sută 
cît era prevăzut, transportul în 
abatale a fost mecanizat în pro
porție de 98,5 la sută. Acest lu
cru a contribuit tn mare măsură 
la creșterea productivității muncii 
și la reducerea efortului fizic.

De asemenea, în primele trei 
luni ale anului au fost tmbunătă-

țiți și indicii tehnico-economici 
prevăzuți. Avansarea medie luna
ră în abatajele cameră a depășit 
pe cea fixată cu 1,2 m., iar în 
galerii s-a obținut în fiecare lună 
o avansare mai mare decît cea 
planificată cu 2 m. In ceea ce 
privește abatajele frontale, cu 
toate că în luna martie s-a folo
sit armarea metalică și tăierea 
cu haveza, Viteza cte avansare a 
fost mai mică decît cea cerută 
cu peste 1 m. O altă haveză, de 
curînd sosită, va fi introdusă în 
abatajul frontal de la stratul 8.

Realizarea acestor indici din 
planul tehnic a contribuit în mare 
măsură la dezvoltarea minei Uri
cani. Producția extrasă cu ar
mare metalică și tăiere mecanică, 
productivitatea muncii au crescut 
considerabil față de anul trecut. 
In viitor, conducerea exploatării, 
maiștrii, tehnicienii și inginerii 
trebuie să se ocupe mai mult dte 
îndeplinirea indicilor planului 
tehnic și mai ales de îndeplinirea 
și depășirea avansărilor planifi
cate în abatajele frontale unde, 
viteza obținută în primul trimes
tru lăsă încă de dorit. Astfel în 
scurt timp minerii din Uricani 
vor putea obține succese și mai 
mari, nivelul tehnic al procesului 
de extracție va crește continuu.

ȘT. EKART
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Șosea ou obstacole
Una din realizările importante 

ale regimului 
ție-populară 
transportului 
a numeroase

Acest fapt 
în Valea Jiului, 
principale au fost în mare parte 
asfaltate.

In contrast cu aceasta realizare 
observăm că pe unele șosele, cum 
este de exemplu cea de la Iscroni- 
Aninoasa, se mai găsesc așezați 
stilpi de telegraf chiar în mijlocul 
drumului, astfel că șoferii trebuie 
să fie foarte vigilențf pentru a-i 
ocoli, mai ales în timpul nopții' 
cirul transportă muncitorii mineri, 
in porțiunile unde nu există ilumi
nație.

Deși acest drum a fost lărgit 
și asfaltat constatăm cu părere de 
rău câ stîlpii de telegraf vechi nu 
nu fost scoși cu toate că la măr
ginea șoselei Oficiul P.T.T.R, Pe
troșani a instalat, stîlpi noi 
legraf încă de anul trecut 
schimbarea rețelei de fire 
nice.

Ne punem întrebarea : 
teaptă conducerea * 1 * * * * 
P.T.T.R. Petroșani, vreo interven
ție din partea organelor de gospo
dărie ale Sfatului popular orășe
nesc ?

țate de organizația U.T.M., parti
cipă cu regularitate la activita
tea formațiilor artistice de ama
tori ale clubului sindicatului din 
localitate.

In discuțiile purtate pe margi
nea referatului, mai mulți membri 
și candidați de partid, printre care 
tovarășii Svoboda Tiberiu, Popescu 
Gheorghe, Hagy Nicolac și alții 
au apreciat ca satisfăcătoare munca 
depusă de utemiștiî din sector, au 
făcut propuneri concrete de îmbu
nătățire a muncii, i-tui îndrumat 
să participe in număr cit mai mare 
la acțiunile cultural-sportive.

In același timp comuniștii nu au 
scăpat din vedere să «rate și unele 
lipsuri care se mai manifestă în 
activitatea unor tineiri. Așa de 
exemplu, tinerii Pădurean Iosif, 
Sftbău Gheorghe, Merciu Elena și 
alții neglijează participarea la a- 
dunfirile generale ale organizației 
U.T.M. din «re cauză unele 
adunări au fost aminate, nefiind 
statutare. Tot in cadrul ședinței 
s-a arătat că tinerii Huzutn Marin, 
Pali Eugen și Belei Mihai nu par
ticipă la acțiunile de muncă pa
triotică, iar alții nu frecventează 
invățămiatul politic U.T.M.

In discuțiile purtate in aduna
rea generală, comuniștii au arătat 
că tovarășul Keiling Rudolf, care 
răspunde din partea comitetului 
U.T.M. pe mină de această or
ganizație, trebuie să se ocupe cu 
moi multă răspundere de activita
tea tinerilor din. sector.

L. MANEA 
corespondent

liate a agriculturii. Țărănimea 
muncitoare a urmat cu încredere 
calea arătată de partid, calea 
belșugului, a buneist&ri, trecînd 
la crearea de gospodării colective 
șl intovărlșiri agricole, lucru ce 
a făcut ca procesul de coopera
tivizare a agriculturii să fie în 
linii generate înfăptuit.

Pe bata realizărilor din dome
niul economic a crescut mult ni
velul de trai material și cultural
ai celor ce muncesc. Creșterea 
continuă a salariului real, grija 
părintească a partidului șl sta 
tului nostru pcntrti asigurarea
celor mai bune condiții de viață
și muncă pentru oamenii muncii, 
condițiile tot mal bune de locuit 
create tn urma construirii a zeci 
de mii de apartamente moderne 
și confortabile, îmbunătățirea a- 
provizionărli populației cu bunuri 
de largi consum Tn sortimente va
riate și de bună calitate, sînt do
vezi vii ale vieții socialiste care 
a înflorit in orașele și satele pa
triei noastre.

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului se înfăptuiește cu suc
ces revoluția culturală. A luat o 
largă extindere invățăminful de 

toate gradele, știința și cultura se 
bucură de o înaltă prețuire, de 
un sprijin efectiv din partea parti
dului $1 statului.

BIRO LUDOVIC 
și VOȘTINARU LEONT1NA 

corespondent

(Agerpres)

4 mai a Confe-

nostru, de democra- 
este și dezvoltarea 
rutier, modernizarea 

șosele.
se poate constata și 

’, unde drumurile

de te- 
pentru 
telefo-

ce af-
Oficiului

nostru po
diți Valea 
la victoria

Alături de întregul 
por, oamenii muncii 
Jiului, au contribuit 
socialismului în patria noastră. 
Ei pot raporta cu mihdrle parti
dului că sarcinile ce le-au avut 
au fost îndeplinite cu succes. Prin 
rezultatele obținute în întrecerea 
socialistă în cinstea aniversării 
partidului ei iși manifestă profun
da recunoștință, dragostea lor 
nețărmurită față de partidul iubit 
care l-a călăuzit zi de zi spre 
făurirea vieții fericite pe care o 
trăiesc astăzi.

In unii puterii populare întrea
ga înfățișare a Văii Jiului t-a 
schimbat. Munca minerilor, fii 
trecut înjosită, se bucură de o 
înaltă prețuire. Locul vieții pline 
de suferințe $i umilințe, a па- 
științei de carte, l-a luat o viață 
liberă, luminoasă, plină de bucurii.

Mărețele cuceriri tn lupta pen
tru făurirea socialismului se da* 
tocesc partidului. De aceea, săr
bătorind împlinirea a 40 de ani 
de la înființarea partidului, fie
care o<ti al muncii din patria 
noastră se gîitdește cu dragoste 
și recunoștință la partid, fiind 
hotărît de a lupta pentru înfăp
tuirea sarcinilor dcsăvîrșirii con
strucției socialiste.

4 Măreț este bilanțul succeselor 
poporului nostru în lupta pentru

Agravarea situației din Algeria
PARIS 5 (Agerpres)
Din știrile apărute în presa 

pariziană reiese că in ultimele 
ziie situația din Algeria s-ж a- 
gravat mult. După cum recu
nosc observatorii și ziariștii ca
re se află în Alger, în acest oraș 
domnește o mare încordare.

Incepînd din seara Zilei de 3 
mai, anunță corespondentul spe
cial din Alger al ziarului „Pa- 
ris-jour", orașul este în între
gime izolat. Importante forma
ții ale trupelor franceze au îm
presurat orașul Alger ocupînd 
toate intersecțiile și arterele 
principale și die importanță stra
tegică. Pe străzile și în piețele 
orașului patrulează neîncetat de
tașamente militare întărite, lo
cuitorii și automobilele sînt per
cheziționate în mod amănunțit.

Numeroase ieșiri tttn oraș sfat 
baricadate de către trupele fran
ceze.

Activitatea ultracoloniaUștitor 
nu a slăbit în urma înfrîngerii 
suferite de rebeli și а perchezi
țiilor în masă care din ordinul 
autorităților locale mai continuă 
și acum.

In seara zilei de 3 mai, în 
rîndurile populației europene din 
Alger a fost difuzat un nou ma
nifest lansat de o organizație 
armată secretă a ultracolonialiș- 
tilor, care cuprinde, printre al
tele, următoarele instrucțiuni — 
„Pentru organizarea rezistenței 
generale: grevă generală pe în
treg teritoriu. Nu predați ar
mele. Regrupați-vă în detașa
mente mici. Uctdeți pe toți cei 
care vin să vă aresteze, incen
diat! clădirile administrative...'*, i 

.O-------- -------- 

Conferința tripartită de la Geneva

ritmul cercetărilor în domeniul seis
mic și djn acest punct de vedete 
este pe deplin întemeiată. Pe de 
altă parte, și aceasta este princi 
palul, durata moratoriului propu
să de partea sovietică nu aduce 
nimănui nici un prejudiciu, deoa
rece, în orice Împrejurări, această 
propunere sovietică urmărește îm
piedicarea reluării experiențelor cu 
arma nucleară •

In timp ce Uniunea Sovietică 
este alarmată de perspectiva reluă
rii experiențelor cu arma nucleară 
și depune toate eforturile pentru a 
împiedica aceasta, a apus reprezen
tantul U.R.S.S., Statele Unite și 
Marea Britanie procedează invers. 
Ele caută să reducă la minimum 
termenul moratoriului pentru a scă
pa cit mai repede de el.

Tocmai în aceasta constă deose- 
’ blrea principială dintre poziția U- 

niunii Sovietice, pe de o parte, și 
poziția Statelor Unite și Marii 
Britanii, pe de altă porte, în pro
blema moratoriului. Dar, în aceas
tă problemă delegația sovietică au 
va face nici un compromis. Uniu
nea Sovietică dorește ca experien
țele cu arma nucleară să nu fie 
reluate sub nici un motiv. Uniu
nea Sovietică dorește ca tratatul 
să fie atotcuprinzător, să interzică 
pentru totdeauna orice experiențe 
cu arma nucleară.

Пиній swietiti doiesle и адпйіеіе ti ш ікіш 
ii н lie іШі sob oiti о mill

GENEVA 5 
TASS transmite;

La ședința din
tinței de la Geneva a celor trei 
puteri ta problema încetării expe
riențelor cu arma nucleari au luat 
cuvîntul reprezentanții S.U.A. și 
Mafii Britanii. Ei au insistat din 
nou asupra propunerii lor cu pri
vire la numirea unui administrator 
unic al Organizației de control.

R&spunzînd reprezentanților Su
telor Unite ți Marii Britanii dele
gatul sovietic a arătat că Organi
zația de control va putea să ac
ționeze in mod eficient numai da
că în fruntea ei se va afla un con
siliu administrativ alcătuit din re
prezentanții celor txei grupuri de 
țări și dacă toate hotăririle vor 
fi luate de comun acord de către 
toți membrii acestui organ.

Delegatul sovietic, a trecut apoi 
la problema moratoriului. El a 
respins afirmația reprezentantului 
S.U.A. că propunerea delegației so
vietice cu privire la moratoriu nu 
ar conține nici un compromis. Cău- 
tînd să împiedice reluarea expe
riențelor cu arma nucleară și fă- 
cînd concesii țărilor occidentale, U- 
niunea Sovietică a propus ca pute
rile nucleare să-și asume obligația 
de a declara moratoriul asupra ex
ploziilor nucleare care deocamdată 
nu vor fi incluse în tratat.

Statele Unite însă încearcă să 
evite fondul chestiunii și reduc to- 
tul la problema duratei moratoriu- 
lui, care nu este o problemă prin
cipială a tratativelor noastre. Du
rata moratoriului de 4—5 ani pro
pusă de delegația sovietică ține 
seama de posibilitățile reale și de

“4

*
4

Părerea străinilor
• despre S.U.A» va fi

de acum încolo...
• „secretă”
: NEW YORK 5 (Agerpres)

; In ultima campanie elect orală

l

I

Y

4 
pentru alegerile prezidențiale, A- j 
genția de informații a S.U.A. a 4 
întreprins sondaje ale opiniei pu- î 
biice în legătură cu prestigiul Sta- ’1 
telor Unite în străinătate, in tint- J 

’e, Kennedy 4 
materialele ț 

UCU.U/lîtrird Ca ttt I 
timpul administrației republicane j 
s-a produs o scădere a prestigiu- 4 
lui S.UA. Kennedy și adepții săi І 
și-au exprimat chiar indignarea în ” 
legătură cu faptul că nu rareori * 
rezultatele sondajelor se țin tn “ 
cel mai riguros secret și au cerut î 
in mod insistent publicarea aces- 4 
tor documente. *

In prezent s-a creat o situați- î 
diametral opusă. Corespondentul • 
agenției Associated Press a trans- • 
mis la 4 mai din Washington, că, I 
după cum a declarat un repre- j 
zentant al Agenției de informații ] 
din S.U.A., această agenție a bo- 1 
țârii să înceteze orice sondaje în J 
striinâtate care se referă la corn- 4 
petiția între cele două sisteme. î 

Agenția, a declarat reprezenta»- “ 
tul, va studia însă tn secret „Pă- • 
rerea străinilor despre Statele U- 1 
nlte". Atît sursele materialelor j 
folosite în stadii, cît și interpreta- * 
rea lor „vor fi ținute secrete". *

victoria socialismului. Pentru a i 
ajunge pe această culme mulți din i 
cei mat buni fii ai partidului со- ! 
munlst șl-âu jertfit viața. Amin- r 
tlrea acestor eroi va rămîne ne- J 
pleritoare tn memoria poporului ț ptd campaniei electorale, Kennedy 
nostru, nici cîod nu va fl uitat j S-a folosit deseori de i 
numele celor ce și-au dat viața j acestor sondaje demonstrînd câ in 
pentru fericirea poporului. ■

Pe ba«a mărețelor realizări ob- I 
ti ou te tn construirea socialismu- j 
lui, Congresul al Ill-lea al parti- J 
dului a trasat liniile directoare * 
ale programului de dezvoltare a î 
economiei naționale în perspecti- ' 
vă. înfăptuirea acestui program 
va permite trecerea treptată la co
munism, va duce la o puternică 
dezvoltare a economiei tării noas
tre, aslgurfnd întregului nostru 
popor o viață tot mai fericită.

Poporul nostru este ferm con
vins că sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, își va în
făptui toate năzuințele.

In lupta pentru atingerea aces
tui măreț țel, poporul nostru nu 
este singur. Alături de el se gă
sește Uni unt a Sovietică, puterni
ca patrje a socialismului victo
rios, se găsesc toate țările la
gărului socialist. Avi nd în partid 
o călăuză sigură, avind in po
poarele țărilor socialiste prieteni 
de nădejde, nimic nu va putea 
opri în loc mersul poporului nos
tru spre victoria comunismului, 
pentru a căref cauză luptă de ț 
40 de ani partidul comuniștilor.

V*
!
J .,-----  ---------- 4

Toate aceste boțărîri, relevă со- I 
J respondent»! agenției Associated j 
J Press, nu fost luate cu aprobarea J 
ț Casei Albe. • *

S.UA


4 STEAGUL ROȘU

N. S. Hrașciov a sosit la Erevan
EREVAN 5 (Agerpres) TASS 

transmite :
La 5 mai Nikita Hrușciov a so

sit la Erevan — capitala Arme
niei — pentru a participa la festi-,

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

vitățile consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a instaurării puterii so
vietice în această republică și a 
întemeierii P.C. din Armenia.

Juri Gagarin s-a întîlnit cu oamenii 
de litere din Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres)
După cum transmite TASS la 

4 mai Iuri Gagarin s-a întîlnit 
cu oameni de litere din Moscova.

Primul pilot cosmonaut din 
lume a fost salutat de cunoscu
tul poet sovietic Alexei Surkov, 
de unul din cei mai bătrîni scrii
tori sovietici. Konstantin Fedin, 
prim- secretar al conducerii U- 
niunii 
poetul 
laureat

Le-a
garin după care mai mulți poeți 
moscoviți au citit din versurile lor 
și au oferit 
Cosmosului 
crările lor.

In aceeași 
întîlnit cu militarii 
din Moscova fiind 
generalul de armată 
măndantul trupelor 
militar Moscova.

Evocînd lunile de pregătire

scriitorilor sovietici, de 
Aleksandr Tvardovski, 

al Premiului Lenin, 
răspuns tuturor I. Ga-

în dar cuceritorului 
exemplare din lu-

zi I. Gagarin s-a 
garnizoanei 
salutat de 
Krîlov, co- 
districtului

----- O-----

Tratativele din Laos
(Agerpres) 
a delegațiilor

VAN-VIENG 5 
Prima întîlnire 

militare ale guvernului regal și 
Forțelor armate Neo Lao Hak- 
sat cu delegația grupului d'in 
Savannaket. care trebuia să ai
bă loc la 5 mai ora 12, nu a 
avut loc deoarece grupul din Sa
vannaket insistă ca tratativele 
să se desfășoare la 
(64 km. 
Cealaltă 
subliniat 
Suvanna
tîlnirea să aibă loc la Namona.

In prezent se duc tratative 
neoficiale cu privire la locul în- 
tîlhirii.

Hin-Hopa 
sud de Van-Vieng). 
parte, după cum s-a 
în memorandumul lui 

Fumma, propune ca în-

deter-

Demisia guvernului 
iranian

TEHERAN 5 (Agerpres)
Puternicele demonstrații de pro

test care au avut loc în Iran în 
urma înăbușirii în sînge a ma
nifestației de la 2 mai a profe
sorilor din Teheran, au
minat demisia guvernului. După 
cum anunță corespondentul a- 
genției United Press Internațio
nal, la 5 mai primul ministru 
Sharif Emami și-a prezentat de
misia. Șahul Iranului a însăr
cinat cu formarea noului
vern pe fostul ambasador la 
Washington, dr. Aii Amini.

Ku-

încordată care au precedat zbo
rul, Iuri
că studiul teoretic, potrivit unui 
program
regulat în legătură cu probleme 
de astronomie, geofizică, mate
matică superioară și alte disci
pline tehnice și medicale. •

Primul zbor cosmic a fost pre
cedat de antrenamente speciale 
pe bancul vibrator și în centri
fuge.

In încheiere I. Gagarin a mul
țumit partidului, guvernului și 
personal lui Nikita Hrușciov 
pentru încredea ce i-a fost acor
dată.

Gagarin a subliniat

special, se desfășura

I

DIN TARILE SOCIALISTE
Botaniștii din Uzbekistan 

au terminat studierea 
florei Pamirului

TAȘKENT 5 (Agerpres) - 
Botaniștii din Uzbekistan au ter

minat studierea complexă a flo
rei Pamirului în vederea dezvol
tării creșterii animalelor și altor 
ramuri ale agriculturii în această 
regiune înaltă de munte din Asia 
Centrală.

La. o înălțime pînă la 4.000 
metri deasupra nivelului mării, au 
fost create stațiuni fitotehnice care 
studiază posibilitățile de încolțite 
a diferitelor culturi agricole, in
clusiv legume și îmbogățirea com
ponenței ierburilor sălbatice.

Se studiază măsurile agrotehnice 
pentru cultivarea soiurilor timpurii 
și tîrzii de orz în condițiile aspre 
de munte la o înălțime de 3.500- 
4.000 metri.

Gliwice (Silezia) a fost construit 
pentru prima dată în Polonia un 
excavator uriaș care deplasează 
1.450 metri cubi de pămînt pe oră. 
El are înălțimea unei clădiri cu 
opt etaje, o lungime de 62 

o lățime de 22 metri.
metri

»t ♦<

Și
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1953,

Primul excavator uriaș 
fabricat în R. P. Polonă

VARȘOVIA 5 (Agerpres) 
La Uzina de utilaj tehnic din

Opinia publică lat ino-am^ ricana 
condamnă politica agresivă a S.U.A.

Cuba
a S.U.A. față de Cuba ziarul sub
liniază că în S.U.A. „au existat în
totdeauna senatori cu capete tari, 
adepți ai folosirii „marii bîte" și 
care nu doresc ca politica să fie 
întemeiată pe un fundament juri
dic și pe tratative". „Dar, noi, 
subliniază ziarul, ne vom pronunța 
întotdeauna împotriva amestecului 
armat în treburile altor țări".

La Tegucigalpa, în Honduras, 
sute de patrioți guatemalezi prin
tre care foștii miniștri Guilermo 
Toriello și Manuel Galici, scriito
rul Miguel Angel Asturias, depută- 
tul Iulio Valadăres Castillo au pu
blicat în ziarul „Prensa Libre" un 
apel în care S.U.A. sînt înfierate 
j,pentru agresiunea lor armată con
tra Cubei".

In apel este violent criticat gu 
vernul Guatemalei care a îngăduit 
ca pe teritoriul guatemalez să fie 
create baze pentru instruirea mer
cenarilor. „Noi — se spune în 
apel — chemăm toate cercurile 
opiniei publice din țară să se u- 
nească și să lupte pentru a îm
piedica intervenția străină din Cu-

față de
NEW YORK 5 (Agerpres)
Opinia publică latino-americană 

continuă să ia atitudine împotriva 
politicii agresive a S.U.A. față 
de Cuba și să-și exprime solidari
tatea cu revoluția cubană.

In departamentul bolivian Oruro 
are loc congresul național al mi
nerilor din Bolivia la care a fost 
proclamată solidaritatea muncito
rilor bolivieni cu revoluția cubană.

Ziarul Uruguayan „Debate", cate 
reflectă opinia cercurilor guverna
mentale, cere într-un articol de 
fond neimixtiunea în treburile Cu
bei. Condamnînd politica agresivă

Siderurgia Bulgariei

SOFIA 5 (Agerpres — 
transmite:

La sfîrșitul lunii aprilie
la Uzina metalurgică „Lenin" 
din Dimitrovo a fost elaborată 
prima șarjă de oțel Martin din 
Bulgaria, iar după patru ani, 
la aceiași uzină — prima șarjă 
de fontă. Astfel au fost puse ba
zele industriei siderurgice bul
gare. Uzina „Lenin" se extinde 
continuu. Anul acesta ea va 
produce peste 150.000 tone de 
fontă, aproximativ 390.000 tone 
de oțel și 340:000 tone de lami
nate.

In localitatea I' 
circa 60 km de Sofia se 
șoară construirea unui puternic 
combinat metalurgic cu o capa
citate de aproximativ 1.300.000 
tone de oțel și tot atîtea lami
nate. Combinatul, care se cons
truiește cu ajutorul Uniunii So
vietice, se compune dintr-o mină 
pentru extragerea și înnobilarea 
minereului de fier, secții de fur
nale, cuptoare martin și lami
noare, o uzină cocsochimică, 
secții pentru extragerea din mi
nereu a plumbului, bariului, 
manganului etc. Combinatul va 
fi înzestrat cu mașini moderne 
și va fi complet automatizat. 
El va intra în funcțiune în a- 
nul 1963—1964.

Ktemikovti, la 
>ofia se oesfă-

a

[ta ie-a It-а edifie 
FntiHloloi intertailNal 

al filmai oi
CANNES 5 (Agerpres)
La cea de-a 14-a ediție a tra

diționalului Festival internațio
nal al filmului de la Cannes au 
fost programate 30 de filme ar
tistice, precum și un număr egal 
de filme documentare.

Sînt așteptate cu mult interes 
filmele care vor reprezenta cine
matografia sovietică și a țărilor 
de democrație populară. Uniu
nea Sovietică participă la aceas
tă ediție a Festivalului inter
național al filmului cu produc
țiile artistice „Povestea anilor 
înflăcărați" (regizor I. Solnțeva), 
„Cazacii" — realizat de regi
zorul Pronin după nuvela cu 
același nume de Lev Tolstoi. — 
cu filmul documentar 
cu o soartă măreață" și 
film de scurt metraj.

Cinematografia romînească va 
fi reprezentată la Festival cu 
filmul artistic „Darclee".

R.P. Polonă este reprezentată 
de filmul „Călugărița" care a 
fost primit cu căldură de asis
tență.

Printre filmele franceze alese 
pentru prezentare în cadrul fes
tivalului, critica de specialitate 
a reținut producția tînărului re
gizor Henri Colpi — „O absen
ță îndelungată", apreciat de pre
sa progresistă franceză ca „un 
film important și chiar remarca
bil" (cum scrie „Les Lettres 
Francaises").

înainte de deschiderea Festi
valului a fost ales juriul care 
anul acesta este prezidat de 
scriitorul francez Jean Giono.

-------- ■ ■ —■ t> ♦ ♦ ♦ =•--------

Kennedy a ordonat revizuirea totală 
a activității Agenfiei centrale 

de investigafii
WASHINGTON 5 (Agerpres)
La 4 mai președintele Kennedy 
emis un ordin privind revizui-

Fotbal cu... bătaie
VIENA 5 (Agerpres^
Incidente 

s-au petrecut in timpul desfășu
rării meciului de, fotbal Rapid 
Viena — Benfica Lisabona din 
cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni". Acest meci 
nu s-a jucat pînă la sfîrșit de
oarece în minutul 88 cînd scorul 
era l—1 jucătorii celor două e- 
chipe s-au luat la bătaie, iar o 
parte din spectatori au invadat 
terenul. Pentru a împrăștia publi
cul a fost necesară intervenția po-- 
liției. Din încăerarea generală în
tre spectatori, fotbaliști și polițiști, 
13 persoane au fost rănite fiind, 
necesară internarea lor la spital.

Meciul a fost arbitrat de en
glezul Leafe care a declarat că 
numai Uniunea Europeană de fot
bal poate lua o botărîre asupra 
rezultatului acestui joc. După 
cum se știe în prima partidă dis
putată la Lisabona echipa Benfi
ca a obținut victoria cu scortd de 
3—0.

deosebit de grave

ba".

»

S.U.A. au hotărît să sporească ajutorul 
militar acordat Vietnamului de sud

WASHINGTON
Secretarul de stat al S.U.A., 

Dean Rusk, a declarat la con
ferința de presă care a avut loc 
la 4 mai că președintele Kennedy 
a hotărît să mărească propor
țiile și să extindă caracterul' aju
torului militar pe care îl acordă 
S.U.A Vietnamului de sud.

Anunțînd sporirea ajutorului 
militar american acordat regi
mului lui 'Ngo Dinh Diem, Rusk 
a declarat că nu poate să citeze 
cifre concrete. El a relevat de 
asemenea că S.U.A. intențio-

5 (Agerpres) înnează să ia și alte măsuri 
vederea instruirii suplimentare a 
trupelor sud-vietnameze pentru 
a „întări material" capacitatea 
lor de luptă împotriva partiza; 
nilor.

Referindlu-se la problema Lao- 
sului Rusk a declarat că speră 
că problema încetării 
„nu va fi 
problemă 
de stat a 
cel puțin 
rinței internaționale cu privire 
la Laos.

foculuî 
confundată cu nici o 
politică". Secretarul 

arătat că va participa 
la deschiderea confe-

a
rea totală a activității Agenției 
centrale de investigații a S.U.A. 
- С.Г.А.

„Experiența amară pe care a 
. constituit-o pentru noua admi
nistrație americană eșecul ten
tativei de invazie în Cuba, pre
cum și criticile 
în Statele Unite 
nătate la adresa 
agenția France 
terminat pe președintele 
nnedy să procedeze la o revi
zuire imediată și aprofundată a 
infrastructurii ansamblului rețele
lor de servicii specializate în
sărcinate cu strîngerea infor
mațiilor în străinătate".

■ = ------  -ă

formulate atît 
cît și în str ai- 

C.I.A., relatează 
Presse, au de- 

Ke-

efectuării acetin 
Kennedy a numit 

șase personalități

In vederea 
vaste anchete 
un grup de 
sub conducerea lui James Killi
an, președintele Institutului teh
nologic din Massachusetts.

Intr-o declarație făcută presei 
senatorul democrat Hubert 
Humphrey a declarat că sarcina 
primordială a grupului de an
chetă va fi de a împiedica C.I.A. 
să creadă că ea constituie „un 
guvern de sine stat stor". Liderul 
democrat a lăsat de asemenea 
să se înțeleagă că în ciuda mă
surilor prezidențiale privind în
tărirea controlului asupra C.I.A., 
Senatul și Camera Reprezentan
ților se pregătesc, de asemenea, 
să creeze o comisie 
cinată cu aceleași

mixtă însăr- 
funcțiuni.

Tribune" dezvăluie amestecul S. U. A.
în rebeliunea din Algeria

LONDRA 5 (Agerpres)
Făcînd bilanțul recentelor eve

nimente din Algeria săptămînalul 
„Tribune" subliniază o dată mai 
mult că rebelii au fost încurajați 
direct de către Agenția Centrală 
de Investigații a S.U.A. și de ad
ministrația Kennedy.

s,Informațiile potrivit cărora co
laboratorii Agenției centrale de 
investigații a S.U.A. întrețineau 
legături cu generalii „rebeli" din 
Algeria, se spune în articol, pă
reau prea fanteziste pentru ca să 
fie cu putință să li se dea crezare 
atunci cînd la sfîrșitul săptămînii 
trecute acest lucru a început să 
fie semnalat în titlurile ziarelor.

încet, dar sigur începe însă să 
iasă la lumină adevărul față de 
care pălesc orice romane de spio
naj.

Primul factor : Agenția centrală 
de investigații a declarat într-ade- 
văr generalului Challe că rebeliu
nea din Algeria va fi folositoare. 
In. virtutea unei logici ciudate a- 
genția consideră că ea va fi avan
tajoasă pentru N.A.T.O., întrucît 
De Gaulle a început să manifeste

răceală față de această organiza
ție, iar Challe a fost la un moment 
dat comandant al forțelor armate 
ale N.A.T.O. în zona centrală a 
Europei.

Al doilea factor: președintele 
Kennedy cunoștea caracterul gene
ral al planurilor Agenției centrale 
de Investigații.

Al treilea factor : generalul 
Challe a dezorganizat planurile gu
vernului francez și relațiile franco- 
americane au devenit mai rele ca 
orictnd.

Al patrulea factor : Această ho- 
tărîre a Agenției centrale de inves
tigații nu a fost luată cîtuși de 
puțin de mici funcționari. Kirkpa
trick, care in cadrul agenției este 
subordonat numai lui Allen Dul
les, s-a dus la Paris pentru a se 
pune la curent cu evenimentele, 
iar la 16 aprilie a plecat la Casa
blanca pe calea aerului- pentru a 
contempla focurile de artificii din 
apropiere.

Totuși, rebeliunea a început cu 
două zile înainte de termen și s-a 
soldat cu un eșec deplini dar nu

fără ca generalul Challe să fi 
dresat președintelui Kennedy 
mesaj cerînd ajutor militar și 
nanciar care, potrivit afirmațiilor 
unor reprezentanți ai Agenției cen
trale de investigații, urma să-i fie 
acordat.

Acest fapt l-a pus pe Kennedy 
într-o situație penibilă, întrucît el 
își dădea perfect de bine seama 
că în scurt timp toată lumea va 
afla despre participarea agenției la 
puci. La Casa Albă a fost convo
cată de urgență o consfătuire, iar 
apoi Kennedy a adresat lui De 
Gaulle un mesaj prin care îi ofe
rea ajutor și declara că trupele 
N.A.T.O. pot fi folosite pentru a 
sprijini lupta împotriva rebelilor.

In asemenea condiții aceasta era 
de bună seamă singura alternativă 
ce îi mai rămînca lui Kennedy, 
dat fiind că Agenția centrală de 
investigații pusese în fața lui o di
lemă dintre cele mai complicate.

Allen Dulles va trebui să răs
pundă nu numai pentru eșecul din 
Cuba, ci pentru ceva mult mai se
rios". I
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