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Un important succes în întrecerea di ій ii

Combinatul carbonifer Valea Jiului 
îndeplinit planulI ■

■ •
St Ieri, U ora 12, ai opt zile 
К mai devreme, Combinatei car- 
j bonifer Valea Jiului a indepli- 

|> nit planul pe semestrul I și a 
început să dea producție în 
contul celei de a doua jumătăți 
a anului. De la înmptttai anu
lui șl pînă ieri dimineață au 
fost extrase peste plan de către 
mundtorii. tehnicienii și ingi
nerii de la exploatările miniere 
112.862 tone de cărbune brut, 
din care 45,000 tone de cărbu
ne cotsfficabH și prin depăși- 
rea și a indicilor de recuperare 
la preparați i economia* națio- 

J nalăi a primit *— 
/ tea Jiului 109.
? bune preparat

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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AVÎNTULTINEREȚEA, NOUL
Zi de zi Valea Jiului devine mai frumoasă, 

mai înfloritoare. Se înalță blocuri noi, mo
derne, apar spații verzi, se bat drumuri noi.

Din gara Petroșani se îndreaptă aproape 
zilnic spre Hunedoara garnituri întregi de 
trenuri, ducînd darul tinerilor muncitori către 
siderurgiști — fierul vechi. In procesul de 
producție apar înoiri, inovații, raționalizări. 
Printre cei care introduc noul în producție 
se numără mulți tineri. De la un capăt la 
celălalt, în Valea miilor de tineri, viața în
florește pentru că tinerețea înseamnă noul, 
înseamnă avîntul.
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ferată și 
fiind lua- 
la fapte.

Cu tinerii din Lonea

Nu de puține ori în 
incinta minei Lonea sau 
pe galerii puteau fi vă- 
Zuți tineri în grupuri de 
cîte 5 adunînd fieca
re bucată de fier vechi 
ieșit în cale. In ultimul 
timp, s-au strîns încă 60 
tone fier vechi. In frun- 

’ tea acestei acțiuni s-au 
situat tinerii Maxim Du
mitru și Ștefanca Vasile 
de la sectorul V, Boglea 
Traian și ing. Negru 
Bogdan de la sectorul 
VI, Moldovan Ioan și 
Mafipdkcu Aurel de la 
sectorul I, Navrodi Lau- 
rențiu și Cenușa Petre 
de la sectorul IX și al
ții. Fierul vechi a fost 
strîns și depozitat la cele 
trei guri de mină, dar 
I.C.M. nu se grăbește cu 
transportul. Mai are timp 

/ că doar nu o să... rugi
nească...

...Incinta minei îi cura
tă, fiecare material îi sti
vuit, sortat și aranjat la 
locul său. La această ac
țiune,
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aportul obținînd economii 
de oca. 40.000 lei.

Dar economii însemna
te au realizat și brigă
zile de tineret de produc
ție. Pe trimestrul 1 ă.c. 
ele au obținut economii 
în valoare de 43.000 lei 
provenind din materiale 
și exploziv.

tinerii și-au adus

Și-au construit 
un drum

Pentru a ajunge mai 
repede de la linia fera
tă la puțul de materia-

■ le, muncitorii de' la sec
torul V al minei Lonea 
obișnuiau să meargă di
rect peste cîmp. Acest 
lucru mergea cînd era

. timp frumos, dar pe ploa
ie, noroiul împiedica a- 
jungerea direct la puț, 
muncitorii fiind nevoiți 
să ocolească mult. Tine
rii din cele două brigăzi 
de muncă patriotică din 
sector, conduse de Ma
rian Nicolae și Vraciu

■ Loghin, au hotărât ca 
prin mijloace proprii, să 
facă un drum de legătu-

O-----------------O ECHIPA
Anul acesta, pe șantie

rul Lupeni 
o seamă 
amenajări 
tencuieli, 
trotuare, 
verzi, pentru a se crea 
condiții optime de trai 
noilor locatari ai blocu
rilor.

Printre numeroasele e- 
chipe care execută aceste 
lucrări se numără și cea 
de betonat drumuri a lui 
Barbu Victor. Tinerii 
muncitori Barbu Gheor
ghe, Craioveanu Ion, 
Tudorache Ion, Barbu

s-au început 
de lucrări de 

exterioare : 
drumuri, alei, 
taluzări, zone

ră între linia 
puț. Hotărârea 
tă s-a trecut 
Zilele trecute acest drum 
a fost pietruit.

Inovatorul

nu 
iar 
la

Kolozsvary Nicolae 
are decît 19—20 ani, 
la mină, mai precis 
sectorul C.F.I., lucrează 
doar de 2-3 ani. In tot a- 
cest timp a îndrăgit me
seria de mecanic de lo
comotivă electrică cu tro
leu.

Cu dtva timp în urmă 
a început să-1 preocupe 
tot mai mult un lucru. 
Periile de contact de la 
rotoarele • motoarelor e- 
lectrice cu troleu, se uzau 
foarte repede. Cînd ele 
ajungeau la jumătate nu 
mai puteau fi folosite, 
deci trebuiau înlocuite. 
Asta însemna pierdere de 
timp și de bani.

Mai multe sile de cău
tări, de studiu; de încer
cări l-a adus la cheia 
soluției. De curând, la 

‘ biroul de inovații, tână
rul Kolozsvary și-a de-, 
pus documentarea pentru 
noua inovație, care a fost 
acceptată și pusă în apli
care. In ce constă ea: 
La periile de contact de 
la rotoarele motoarelor 
electrice cu troleu a fă
cut un adaus de tablă 
de aramă care impune 
folosirea periilor respec
tive pîâă la uzură tota
lă. Economiile anfiecalcu- 
late se cifrează la suma 
de 18.600 lei. A făcut 
o treabă bună. Acum i 
se pare că a fost destul 
de ușoară inovația dar e 
mîndru.
la 19 ani

Așa e 
avîntul 1

Să fii inovator 
e ceva.
tinerețea, noul,

COTOȘPAN

mlăi a primit în plus din Va- 
1000 tone de căr

bune preparat numai în primele 
’•'5 luni.

In primul semestru, mundto- 
: rii, tehnicienii și inginerii din 
I cadrul unităților C.C.V.J., mo-
> bilizați de organizațiile de 
' partid, au obținut succese im- 
' portante la toți indicii princi- 
1 pali de plan. Productivitatea 
1 planificată a fost depășită cu 2 
' la sută, realizindu-se un randa- 
, merrt mediu pe bazin de 1,081
> tone de cărbune pe post, iar

HARNICA
Aurel și ceilalți din echi
pă toarnă în prezent 
drumuri de beton între 
blocurile 17, 18, 20, 22 
și 22 A. Prin buna or
ganizare a muncii și ela
nul cu care lucrează, a- 
ceastă echipă harnică 
face zilnic cca. 60 m.p. 
de drum betonat, față , 
de 50 m. plan — asigu- 
rînd căi de acces moder
ne locatarilor noilor blo
curi.

IN CLIȘEU : Echipa 
lui Barbu Victor betonea- 
ză cu ajutorul vibratoru
lui o nouă porțiune de 
drum.

normele de calitate au fost res
pectate, atît la protfucția brută 
cit și la producția marfă.

Pe baza creșterii producției 
și productivității muncii la ex
ploatările miniere și a respec
tării normelor de calitate, a 
creșterii recuperării la prepara
ți! și a îmbunătățirii activită
ții economice a Uzinei de repa
rat utiiaf minier Petroșani, a 
Uzinei electrice Vulcain și a în
treprinderii de construcții și 
montaje miniere s-au realizat 
pe combinat în primele 5 luni 
ale anului peste 7,6 milioane tei 
economii la activitatea de pro
ducție și la investițiile miniere, 
angajamentul anual de 5,2 mi
lioane fiind astfel îndeplinit și 
depășit.

La obținerea acestei victorii 
în muncă au adus o contribu
ție prețioasă colectivele minelor 
Petrila. Uricani și Vulcan, ale 
celor două 
U.R.U.M.P. 
făptuiesc cu 
tele anuale 
socialistă in cinstea celei de a 
40-a aniversări a partidului.

preparatii și ale 
și U.E.V. caire In
succes angajamen- 
toate în întrecerea

Lă Încheierea anului 
al învățămîntului politie

GH1NEA IOAN 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M, Petroșani

școlar
U. T. M.
garidliștii, îndeo-, 
sebi propagandiș
tii membri și can
didați de partid 
care au condus 
300 de cercuri și 

învățămînt politic 
grija organizațiilor

cursuri de
U.T.M. Prin 
de partid față de învățămîntul 
politic U.T.M., prin îndrumarea 
permanentă a organizațiilor 
U.T.M și a propagandiștilor, 
s-a reușit ca lecțiile' predate să 
aibă un bogat conținut ideolo
gic, să fie mai legate de sarci
nile economice din mine, uzine 

; și întreprinderi, de viața inter
nă de-organizație.

Majoritatea propagandiștilor 
sau preocupat cu simț de răs
pundere de conducerea cercurilor. 
Demnă de apreciat este activi
tatea desfășurată de propagan
diștii Nicolescu Petru, Ene Au
rica. Circiu C-tin. Drăghici Au
rel de la E. M. Uricani, Dănilă 
Paulina de la U. E. Vulcan. Ileș 
Zâharia. Niculescu Emilia de Ia 
E. M. Vulcan, Rai Mircea. Stan- 
ciu C-tin, Drăgan Petru, Tărcuța 
Vasile de la Lupeni și mulți 
alții. Cercurile conduse de a- 
cești propagandiști s-au decla
rat în întregime brigăzi de mun
că patriotică și desfășoară o 
bogată activitate obștească. U- 
ntil dintre cele mai bune 
curi de la mina Vulcan a fost 
cel condus de tov. Pardos Nî-

Ne aflăm la 
sfîrșitul anului 
de învățămînt po
litic U.T.M. Ar 
cest an școlar a 
constituit pentru
tineretul din Valea Jiului o pe
rioadă de muncă și învățătură 
rodnică în vederea însușirii în
vățăturii marxist-leniniste, a 
științei și culturii înaintate. In 
cursul anului de învățămînt 
I960—1961, în afara învățămân
tului U.T.M., un număr de 2.600 
utemiști din Valea Jiului au stu
diat în cadrul învățămîntului de 
partid, iar 1261 de tineri mun
citori au urmat învățămîtThrt--de 
stat seral.

Un rol deosebit de însemnat 
în educarea comunistă a tinere
tului, în însușirea de către tineri 
a tezelor de bază ate învățăturii' 
marxist-leniniste precum și a po
liticii partidului și guvernului, 
l-a avut învățămîntul politic 
U.T.M. In anul școlar care se 
încheie au funcționat 359 cercuri 
și cursuri de învățămînt politic 
U.T.M., din care 90 cercuri de 
studiere a Statutului U.T.M., 89 
de cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria*4, 73 cursuri serale anul I, 
54 cursuri serale anul II și 13 
cursuri și cercuri politice în
școli și facultăți.' învățămîntul 
U.T.M. a cuprins în total 9150 
de tineri.

O contribuție importantă la
desfășurarea învățămîntului în
bune condițiuni au adus-o propa-

Bobinatoarea Csâklânyi Margareta este una 
din cele mai bune muncitoare de la A.C.R.E. Vul
can. In secția bobinaj ușor din cadrul atelierului;, 
tovarășei Csâklânyi i se încredințează cele mai! 
importante lucrări, deoarece ea asigură executa
rea lor ireproșabilă. Deseori bobinatoarele mai ti
nere îi cer sfatul. Și, ca o bună tovarășă de mun
că, ea le transmite cu bucurie experiența.

Iat-o în clișeu, împreună cu alte trei bobina
toare fruntașe, cu prilejul unui schimb de expe
riență, aplicînd 
rei, cu ajutorul 
conomie de timp 
la rebobinare. 
(De la stînga 
la dreapta) Ma
rian Constanța, 
Nuka Silvia, 
Csâklânyi Mar
gareta și Nica 
Sultana.

sistemul ei de introducere a spî- 
căruia realizează o apreâabilă e- 
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(Contînuare în pagi 3-a)

PRESTIGIUL BRIGĂZII
Minerul Gali Mibai 
la mina Aninoasa, e 
floarea vîrstei, cum

palmă, flit cum să-l ar- 
mezi să n-ai bătaie de 
cap cu procurile, poți 
să-i dai cărbune bogat.

de 
în 
e omul mai potrivit să 
se ia la luptă cu тип- ' Și nu-i zi ca brigada lui 
tele, să-i smulgă din mă
runtaie bogățiile. Deși 
tînăr, cunoaște meseria 
cit unul cu zeci de ani 
de experiență, l-a plă
cut lui Gali meseria" și ' 
a învățat-o ca la carte. 
De lăudat nu trebuie 
să-l laude nimeni. Pe 
gospodarul bun îl lau
dă rosțuirea ogrăzii, iar 
pe minerul priceput a- 
batajul și felul în cate 
știe să-și organizeze 
munca, de cărbunele să 
iese mult și bun.

De cum intri în aba
tajul lui Gali, se și vedp 
mîna gospodarului har
nic și priceput., Să ții 
în spate dealul la suie 
de metri adîncime cu ci- 
teva lemne de brad nu-i 
lucru ușor. Dar cînd îți 
cunoști abatajul ca-n

Gali să nu deie fest 
cărbune peste plan.

Cum intră în șut, ori 
care schimb știe dinain-

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI

te că va găsi ortul ar
mat fi curat. Sarcinile 
se cunosc dinainte. Unii, 
fi ăștia sînt minerii cei 
mai pricepuți, in frunte 
cu Gali, șeful de briga
dă, pornesc asaltul fron
tului de cărbune. Perfo
ratoarele se înfig țlă- 
mîrtde în peretele negru 
strălucitor. Alții pregă
tesc lemnul de armare, 
iar mezinul, în persoana 
vagonetarului, pregătește' 
foitașul, apoi, liândtt-și

cărbune de. calitate. Și 
pentru • prestigiul brigă
zii, luptă feful ei, Gali 
Mibai, șeful de schimb 
Olaru Victor, minerii 
Bisorca Constantin, Chi- 
țu Gheorgbe, ajutorul 
minier Biscar lacob, va
gonetarii Șălăjan loan, 
Cojocaru Gheorghe, 
Botnar Eugen și ceilalți 
membri ai brigăzii.

In perioada care a 
trecut din această lună, 
brigada nu și-a știrbit 
prestigiul, dimpotrivă la 
ridicat mai mult. I l-au 
ridicat cele 259 tone de 
cărbune de calitate tri
mise fabricilor și uzine-

lampa, merge după arti
ficier. Nu după multă 
vreme, explozii înfunda
te ce fac ca galeriile să 
se cutremure a spaimă, 
desăvîrșesc lupta începu
tă de om. Mormanul de 
cărbune dizlocat dove
dește priceperea cu care 
s-au bătut găurile.

Copturirea tavanului, 
îndreptarea frontului și 
prinderea grinzii se fac 
cu repeziciune. Apoi în
cepe operația de evacua
re a cărbunelui. Morma
nul de la ort scade vă- 
zînd cu ochii. In schimb lor patriei peste sarcini- 
crește numărul vagone- 
telor încărcate la rol. 
Șistul vizibil este ales 
cu grijă și depozitat. 
Din cînd în cînd mai 
scapă cîte un bulgăre 
și în rostogol. Pe a- 
cesta îl culege vagoneta
rul. întreaga brigadă a 
îmbrățișat doar jnitiatl- 
ba '-Iții Ghioancă Sabin 
de la Lupeni de a da
•ооооо»ев«*оо«»о»аос»оооооооос»осмхзооооооооооос

le de plan, randamentul 
de aproape 6 tone de 
căciulă pe post, ceea ce 
înseamnă depășirea 
480 
cat. 
sînt 
tele 
giul
putea dori altceva decît 
să-t înalțe mereu.

D. CRIȘAN

cu 
kg. a celui planifi- 
Și totuși acestea 

doar cteva din fap 
ce au r-dicaf prestî- 
b i°ăzii. Ce iam
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Acolo unde va fii expoziția 
universală din anul 1967

Elicopterul к decolat de la 
roportul Vnukovo șj zboară
cet spre Moscova. Jos se con
turează limpede un triunghi din 
pămîntul Moscovei, încadrat de 
șoselele Kaluga șj Kiev și de o 
autostradă inelară. Aici se vor 
înălța pavilioanele expoziției t>- 
niversale din anul 1967.

Examinând planul general al 
amplasamentului viitoarei expo
ziții, acest „triunghi" este ușor 
de recunoscut. Spre el duce o re
țea deasă de drumuri, străzi și 
bulevarde, ca și două linii ale 
metroului: Kaluga și Frunze. 
Pe un drum de fier suspendat 
vor circula cu viteze uriașe tre
nuri, aduci nd pe vizitatorii so
siți la aeroporturile Moscovei. 
Vizitatorii — al căror număr va 
fi în fiecare zi de peste 400.000 
— vor avea la dispoziție auto
buze și mașini speciale, lată și 
piețele unde vor putea fi parca
te simultan 12.000 de autovehi
cule.

Pavilionul principal al U.R.S.S. 
va fi un edificiu măreț. In ju
nii lui, pe o suprafață de 100 
ha., vor fț ^instalate pavilioanele 
pe ramuri, unde vor fi prezen
tate realizările industriei grele, 
energetice, a transporturilor și 
construcțiilor sovietice. In 15 pa
vilioane cu construcții și arhi
tecturi diferite își vpr prezenta 
realizările lor republicile unio
nale.

Expoziția universală de la Mos
cova va ocupa în total o supra
față — 
mai 
sală

O 
vată 
„Tehnica**, „Arta**, „ 
ca și pavilioanelor diferitelor or
ganizații internaționale.

Noutăți în construcții
Specialiștii tadjici au 

elaborat proiectul unei 
case de locuit cu mai 
multe etaje, rezistentă la 
cutremure. Clădirea este 
alcătuită dintrro carcasă 
prefabricată din beton ar
mat și panouri ușoare de 
pereți și plafoane, întă
rite cu miezuri metalice. 
Ea este de două ori mai 
ușoară decit o casă 
cărămizi și a fost în 
fel concepută indt să 
riște la mari solicitări 
ismice.

Construcția dădirii 
te complet industrializată. 
In numai 40 de zile, opt 
constructori pot asambla 
o casă alcătuită din 
de apartamente.

Primele cvartale de 
se cu cite trei etaje 
fi construite la Nurek — 
o zonă seismică de gra
dul 9 — unde se constru
iește cea mai mare hidro- 
—zrs

centrală din Asia Cen
trală.

Specialiștii uzbeci au 
elaborat proiectul unei 
combine pâțitoare cons
tructoare de case, cu aju
torul căreia în decurs de 
un an pot fi construite cir
ca 30 de case cu o supra
față totală de peste 
1.000 m.p.

Mașina va construi ca
se pentru regiuni cu climă 
toridă. Ea va permite să 
se folosească larg așa- 
numiții pereți „care res
piră" — pe timp de arși
ță aceștia rețin razele so
lare directe și păstrează 
astfel răcoarea în încă
peri.

Mașina se montează di
rect pe șantier, Ea con
fecționează secțiile clădirii 
și tot ea le instalează pe 
fundație. După aceea, 
combina pornește spre un 
loc nou și repetă întregul 
ciclu, lăsînd în urma sa 
o clădire terminată.

Proiectant ii vor trebui să 
losească în mod rațional boga
tele spații verzi ale „triunghiu
lui". în cele mai frumoase col
țuri ale expoziției vor fi amena
jate zone de odihnă, ,cu locuri 
umbroase, bazine de apă și fru
moase fîntîni arteziene. O supra
față de 50 ha. va fi destinată 
zonei pentru spectacole teatrale, 
de circ, de estradă etc. Zeci de 
hectare vor fi ocupate de restau
rante, cafenele, bufete, magazine 
de suvenire și chioșcuri comer
ciale.

Deschiderea expoziției univer
sale de la Moscova va coincide 
cu cea de a 30-a aniversare а 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. La pregătirea expo
ziției participă întregul ponor so
vietic. De pe acum in Ucraina, 
Gruzia și Armenia se extrag 
cele mai bune sorturi de granit 
și marmoră care vor !ua dru
mul expoziției.

Este interesant de remarcat că 
în perioada pregătirii expozi
țiilor universale care au avut 
loc în alte orașe ale lumii s-au 
efectuat, de regulă, vaste lucrări 
de reconstrucție, s-au ridicat noi 
edificii monumentale. Astfel, in 
anul 1889 a fost Construit la 
Paris turnul Eiffel.

Deschiderea expoziției mon
diale în capitala Uniunii Sovie
tice va prilejui, de asemenea, e- 
fectuarea unor vaste lucrări de 
acest fel.

Puțini simt cei ce s ar putea 
lăuda că știu să scrie în trei. 
Se pare că fetele reușesc să facă 
acest lucru. Cu atît mai mult, 
cu cît articolul pentru ziarul de 
uzină trebuie să reflecte părerea 
întregii brigăzi.

din 
așa 
re- 
se-

es*

34
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Mai multe uzine sub același acoperiș
La Kriukovo — primul oraș-sa- 

telit al Moscovei —- lucrările de 
construcție au luat o mare am
ploare.

Au fost construite unul după 
altul două microraioane, iar re
cent s-a terminat proiectarea ce
lui de-al treilea microraion, care 
va ocupa o Suprafață de 23 ha- 
Aici se vor construi, în special, 
blocuri cu 3 etaje, cupriazînd 2.000 
de apartamente cu o suprafață lo
cuibilă totală de 55.000 m.p.

Problemele privind sistematiza
rea, crearea de zone verzi, ampla
sarea școlilor, spitalelor, grădini
țelor de copii și crețelor, magazi
nelor, cinematografelor se rezolvă 
aid ținîndu-se seama de ultimele 
realizări ale urbanistidi socialiste.

Populația orașului-satelit va lu
cra chiar acolo. Aid se vor cons
trui diferite fabrid și urine care, 
spre deosebire de celelalte, nu vor 
mai emana fum și funingine.

O mare parte a întreprinderilor 
din orasul-satelit Kriukovo vor fi

Un

ÎN 1961STUDIOUL „MOSFILM.

de 520 ha„ adică de 2,5 ori 
mare decît expoziția univer- 
de la Bruxelles.

vastă suprafață este rezer- 
раѵІНойпеІог „Știința**, 

„Arta**, „Pace lumii*1,

Prof. E. N. Meșalkin, lau
reat al Premiului Lenin, a e- 
fectuat peste 2.000 de operații 
pe inimă și pe vasele mari. 
Savantul și colaboratorii săi 
au elaborat peste 40 de noi ti
puri de operații, 12 dintre ele 
fiind realizate pentru prima 
dată în practica mondială. 
Printre acestea se numără și 
„anastomoza rusă", cum este 
numită în toată lumea opera
ția prin care E. N. Meșalkin 
vindecă așa-numita boală al
bastră. lată-l pe prof. Meșal
kin ținînd în mînă bisturiul 
salvator.

Filmele studioului „Mosfilm" 
se bucură de o largă apreciere, 
atît in rîndul spectatorilor so
vietici, cit fi din alte țări. In 
prezent la studioul „Mosfilm", 
care este considerat pe burtă

♦

♦â - - - .
j dreptate nu numai unul din cele
♦♦♦
î

I

mai mari studiouri cinematogra
fice din U.R.S.S.-, ci și din în
treaga lume, există șase uniuni 
de creație, înființate acum doi 
ani. Consiliile artistice ale aces- 
tor uniuni, conduse de cei mai 
de seamă maeștri ai cinematogra- 

♦ fiei sovietice — Grigori Alek
sandrov, Ivan Pîriev, Mihail 
Romm și alții — discută propu
nerile autorilor de scenarii, ca și 
scenariile terminate, îndrumează 
munca operatorilor, contribuie la 
educarea tinerelor cadre de crea
ție.

In
film" 
peste 
ele.

Filmul „Prietenul nostru 
muri', realizat de regizorul 
Pîriev este dedicat oamenilor u- 
nui colhoz din Kuban. Vladimir 
Efros semnează regia filmului 
„Kuprianovii" după un scenariu

♦

gigant a! industriei 
cimentului

Uniunea Sovietică se pre
să se proiecteze și să se 

rotativ

prezent la studioul ,-,Moș- 
sirtt în curs de producție 
15 filme, lată cîteva din

co- 
l.

al scriitoarei Vera Panova, in 
care este înfățișat destinul repre
zentanților cîtorva generații ale 
unei fanăm sovietice. Un alt 
film consacrat familiei sovietice 
— „Copii maturi'- turnează regi
zorul V. Azarov.

Viața și munca celor ce des
țelenesc pămînturile virgine, 
transformînd pustiuri în ținuturi 
ale belșugului, este oglindită în 
filmul „Alenka"- al regizorului 
Boris Bornet, după un scenariu de 
Serghei Antonov. Intr-o tndepăr-V 
tată așezare de muncitori fores- J 
fieri se petrece acțiunea filmului J 
„Fetele" realizat de regizorul 1. • 
Ciuliukin, în care este tratată * 
problema relațiilor dintre tineri. }

Mihail Romm a început să lu- * 
creze la filmul „365 de zHd‘ con- ♦ 
sacral oamenilor de știință so- ♦ 
vietici care muncesc în domeniul I 
folosirii energiei atomice în sco- j 
puri pașnice iar Grigori Roșal la ♦ 
filmul „Judecata nebunilor' care 1 
demască pe acei oameni din Oc- j 
cident care urzesc planurile unui • 
nou război.

Totodată la „MosfilmP a fost j 
introdusă o aparatură originală, ! 
realizați de specialiștii sovietici, I

care permite să se produci filme J 
de format mate pe pelicule late j 
de 70 cm. — o inovație consi- î 
derată de specialiști ca reprezen- I 
tind viitorul artei cinematografice. J 

Primul film artistic sovietic de j 
format lat realizat la „Mosfilm''- t 
de ltdia Solnțeva — „Istoria a- î 
nilor înflăcărați" a fost distins la t 
Festivalul internațional al filmu- J 
ltd de la Cannes pentru cea mai I 
bună regie. |

vede 
construiască un cuptor 
în lungime de peste 200 m. șl 
cu diametrul de 7 m.

Practica inginerească mon
dială nu s-a lovit niciodată de 
probleme tehnice atît de grele 
ca acelea pe care urmează să le 
rezolve specialiștii sovietici la 
construirea acestui gigant al in
dustriei cimentului.

După părerea specialiștilor, 
cuptorul va putea să dea pînă 
lâ 3.000 tone de ciment pe zi, 
sau 1.000.000 tone pe an. Gi
ganticul cuptor va tl 
aparate7 automate și 
de caldul, de cea mai 
strucție.

mutate din Moscova, dar atît în 
ce privește aspectul lor exterior, 
cît și planificarea interioară, ele 
se vor deosebi de vechile între
prinderi.

întreaga industrie a orașului va 
fi concentrată la maximum. în
treprinderile, care în condiții obiș
nuite ar necesita zeci de clădiri, 
vor fi amplasate aici în patru cor
puri, construite pe trei terenuri 
în diferite părți ale orașului.

Pe unul din aceste terenuri, si
tuat- în partea de nord-vest a 
orașului-satelit, se vor construi 
două clădiri. Intr-o clădire vor fi 
amplasate patru uzine, iar în cea
laltă — o întreprindere poligra
fică.

Clădirea cu pereți de sticlă în 
care vor fi amplasate cele patru 
uzine are patru intrări. Ea se în
tinde pe o distanță de peste ju
mătate de kilometru. In vestiar 
se află garderobele — separate 
pentru îmbrăcămintea de stțadă 
și de lucru, iar de-a lungul între
gului corp al clădirii vor fi am
plasate cabinele de duș, punctele 
sanitare, camerele de odihnă. Can
tina va avea două săli de mese, 
cu peste 500 de locuri fiecare.

Cea de-a doua clădire este pla
nificată la fel, diferă doar dimen
siunile — lungimea ei este de trei 
ori mai mică.

Toate clădirile întreprinderilor 
industriale din orașul-satelit vor 
fi construite din elemente prefa
bricate.

Lucrările de construcție a pri
mei etape a întreprinderilor vor 
începe în anii 1961—1963.

(După „Sovietskaia Rossia‘‘i.

In

j 
f ►r

dirijat de 
dispozitive 
nouă con-

Șantier naval la mare altitudine
In partea de nord-est a Kirghiziei, pe malul- lacului 

Issîk-Kul, situat la o altitudine de 1623 m., s-a început con
struirea unui șantier naval, — primul șantier din lume con
struit la mare altitudine.

Constructorii urmează să scoată din lac circa 10.000 m.c. 
de pămînt. Șantierul, a cărui construcție se va termina în 
1964. va avea numeroase secții, o electrocentrală, un debar
cader pentru alimentarea cu petrol și alte obiecte.

Pe acest șantier se vor construi în special nave cu fundul 
plat, cu un deplasament de 50C—1000 tone.

Construirea șantierului naval pe malul lacului Issîk-Kul 
a fost dictată de creșterea continuă a transporturilor de uti
laj industrial, vite și petrol pe această „mare Kirghiză", a 
cărei suprafață este de peste 6000 km. Șantierul se constru
iește în orașul-port Rîbacie, — cel mai important centru de 
pe malul acestui lăc, care nu îngheață mciodată.

Puternică explozie 
scopuri pașnice în munții 

Tian-Șan
cum relatează ziarul 
Vostoka“ care apare Ia 
în munții Tian-Șan se

După 
„Pravda 
Tașkent, 
fac pregătiri în vederea efectua-; 
rii unor puternice 
tru prima oară în 
dială, 30.000 tone 
vor arunca în aer
m. c. de stînci bogate în mine
reuri. In felul acesta, prețul de 
cost al extracției minereului va 
fi redus cu 4.000.000 ruble. Tot
odată, nu va. mai fi necesar să 
se construiască drumuri, linii de 
înaltă tensiune și alte obiective.

Explozia în scopuri pașnice 
din munții Tian-Șan va fi atît 
de puternică, încît ea va putea 
fi înregistrată de toate stațiu
nile seismice din lume.

explozii. Pen- 
practica mon
de explozibil 
14,5 milioane



STEAGUL ROȘU

I. с. M. M.L Д
După o jumătate an de muncă — 

însemnate
Lupeni, SWoz și pîlnie de ames
tec Aninoasa. Drum Cimpa II, 
Tablou de distribuție Valea Ar
sului, 
Jieț.

La 
buție 
găzile 
Vissenmaier Ervin, Dorniț Ște
fan, Tomșa losif, Ștefan Costa- 
che, Bodislav Ghiță, Bicskei Mi
hai, Enăchescu Jon, Matefi Moi
se, Hdszar Elena, care și-au de
pășit cu regularitate sarcinile de 
plan. S-a îmbunătățit mult ca
litatea lucrărilor predate. Ridi
carea calificării muncitorilor a 
fost un prim pas în lupta pen- 
.................. ’ ' ’ I.C.M.M. 

de califi-

rezultate
In primul semestru al anului 

1961 muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii de con
strucții și montaje miniere, 
(I.C.M.M.) au obținut rezultate 
bune, realizînd sarcinile de plan 
la toți indicii. întrecerea socia
listă a căpătat o nouă însufle
țire, s-au luat noi angajamente.

A fost astfel posibil ca I.C.M.M. 
să realizeze sarcinile trimestru
lui II în ziua de 20 iunie, în- 
scriindu-se astfel în rîndul în
treprinderilor din țară care a- 
nunță deja realizarea planului 
pe semestrul I.

Comparativ cu aceeași perioa
dă a anului 1960, planul de pro
ducție a fost depășit cu 3 la sută, 
productivitatea muncii a crescut 
cu 15 la sută. Prețul de cost, 

. în anii trecuți depășit, înregis
trează în primele cinci luni de 
activitate, o reducere de 3,1 la 
sută. Acest lucru a fost posibil 
datorită urmăririi cu perseveren
tă a reducerii consumurilor spe
cifice prin analiza temeinică la 
șantiere șl întreprindere a reali
zării lunare a prețului de cost. 

. Mișcarea de inovații a adus o 
. contribuție însemnată la aceste 

realizări. Trebuie arătat că 
aCum au fost înregistrate 6 
puneri de inovații din care 
aplicat 3 (autori: ing. Fecu 
tor J ing. Țurnă Dumitru)

stație de transformator

aceste realizări, o contrî- 
deosebită au adus-o bri- 
conduse de Sekely losif,

COOPERATORI ȘI CLIENȚI
O bună- parte din cerințele ce

tățenilor sînt satisfăcute de mun
citorii cooperatori. Ei sînt cei 
care execută comenzile de îmbră
căminte, încălțăminte, contribuie 
la ținuta ordonată a cetățenilor în 
calitate de frizeri și coafori.

• PUBLICITATE

pînă 
pro
s'au 
Vic- 
rea- 

lizî, au-se prin aceasta econo
mii post calculate de 44.790 lei.

In această perioadă de acti
vitate au fost terminate o serie 
<fe lucrări deosebit de importan
te pentru industria noastră mi
nieră : Casa mașinii puțului 
Ștefan, funicularul 4—5, racor
dare ape murdare — toate la

tru calitate. In cadrul 
funcționează 5 școli 
care cu 116 elevi.

Nu putem trece cu 
însă lipsurile care mai; există în 
activitatea unității noastre. Ast
fel, la unele lucrări se tărăgă
nează terminarea lor (stația de 
transformator Aninoasa), sau 
din lipsa utilajelor unele lu
crări au întîrziat (baia și lăm- 
păria Vulcan, funicularul 10-11 
Vulcan). Multe lucrări. întîrzie 
sau chiar stagnează din cauza 
lipsurilor în proiectare ca sta
ția de rambleu hidraulic la pu
țul 10 Vulcan, drumul de la mi
na Dîlja.

Apropierea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August însuflețește 
colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al I.C.MM. în mun
ca pentru noi succese în înde
plinirea planului, îmbunătățirea 
continuă a calității; scurtarea 
termenelor de excuție a lucrări
lor.

vederea

In secțiile fruntașe...

In cadrul cooperativei „]іцГ 
Petroșani, pînă la sfârșitul lunii 
mai, toate cele 52 de secții ale 
cooperativei și-au îndeplinit pla
nul 1» toate sortimentele. Planul 
industrial, de exemplu, a fost în
deplinit în proporție de 105 la 
suță, la marfă — 103 la sută, 
realizîndu se totodată 
lei economii.

Cele mai productive 
fost cele de croitorie, 
țind, calitatea lucrărilor 
unitățile de croitorie au primit 
un număr sporit de comenzi. . A- 
ceste unități se mândresc cu lu
crători ca Sprivak Gheorghe, Bon- 
cina Gheza, Csulai losif, Moga 
Ioan, Gbergan Ștefan, Gergely 
Ștefan și alții.

bunâtățit șî ea continuă să se îm
bunătățească mereu 
comun al conducerii 
rilor. Mai sînt însă 
suri. Dă pildă, în 
de frizerie (nr. 11, 
lasă de dorit. La secția de cizmă
rie, cetățenii sînt amînați uneori 
de pe o M pe alta. Bineînțeles 
că aceste lipsuri și altele care mai 
dăinuie în activitatea cooperatori
lor din Petroșani pot și trebuie 
să fie lichidate.

prin efortul 
și cooperat»-, 
și unele lip- 
unele unități 
10) curățenia

și * 34.000

secții au 
Imbunătă- 
executate,

...și mai puțin fruntașe

Privită în ansamblu activitatea 
cooperativei din Petroșani s-a îin-

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

Viitorul complex
De cîteva zile, la cooperativa 

Jiul a sosit aprobarea pentru cons
truirea noului complex destinat 
cooperatorilor, care se va ridica 
în spatele clădirii fostului sfat 
popular raional. Noul complex se 
va întinde pe o suprafață de 1200 
m.p. și va cuprinde unități de 
frizerie, coafură, ceasornicărie, fo
to, radio, croitorie, bijuterie, ciz
mărie. Gruparea tuturor unităților 
la un loc va duce la o îmbunătă
țire a muncii cooperatorilor și la 
o ușurare pentru dienți.

D, MIHAIL
I

BRIGĂZI FRUNTAȘE

CIOC DUMITRU 
ing. șef I.C.M.M.

Minerii din cadrul sectorului 
de investiții al minei Aninoasa au 
obținut în acest an însemnate suc
cese. Ei și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan în fiecare lună. 
Randamentul pe sector, datorită 
bunei organizări a muncii, a de
pășit mereu pe cel planificat cu 
cca. 0,5 la sută. In luna mai pla
nul fizic la m.l. a fost îndeplinit 
în proporție de 106,8 la sută. Cele

La încheierea anului școlar al invățămîntului politic U.T.M

V ■.

mai frumoase rezultate au fost ob
ținute de brigăzile conduse de 
Pamfiloiu Constantin, Hiitter Mar
tin, Fesus losif și Damian Iosif, 
care lucrînd cu un randament mai 
mare cu 0,200--0,500 m.c./post 
față de cel planificat au avut de
pășiri de plan între 3 și 20 la 
sută. Datorită acestor realizări, 
brigăzile respective au obținut un 
cîștig pe post de miner în jurul 
a 90 de 
luna mai 
sector.

lei, ele situîndu-se in 
în fruntea întrecerii pe

(Urmare din pag. l-a)

colae. Propagandistul a organi
zat cu cursanfii diferite activi
tăți cultural-educative în timpul 
liber ca : vizionări de filme în 
colectiv, învățarea de cîntece, 
acțiuni de muncă patriotică.

O dovadă grăitoare a eficaci
tății învățămîntului politic 
U.T.M. este faptul că peste 300 
de cursanți neutemiști au fost 
primiți în cursul anului în or
ganizația U.T.M.

Cu toate că în acest an șco
lar rezultatele obținute în orga
nizarea și desfășurarea învăță
mîntului politic sînt mult mai 
frumoase în comparație cu anii 
precedent!, în activitatea unor 
cercuri și cursuri de învătămînt 
U.T.M. s-au manifestat și lip
suri. Acestea se datoresc în pri
mul rînd faptului că unii pro
pagandiști nu au participat cu 
regularitate la ședințele de in- 

• struire, nu au acordat o sufi
cientă atenție conspectării și pre
dării lecțiilor la цп nivel cores
punzător. Unii propagandiști 
S-au rezumat la predarea lecții
lor după broșură, nu le-au îm
bogățit și nu le-au legat de sar
cinile concrete ale tineretului. 
Astfel au procedat propagandiș
tii Vlad Gruia de la E. M. Pe
trila. Oprea Nicoiae de la Coo
perativa „Jiul“, Fiilop losif de 
la I.L.L., sectorul Petroșani, Chi
tic Constantin, Nina 
de la E. M. Vulcan. 
Ioan, Petrie Nicoiae de 
Aninoasa și alții.

Cu mari neajunsuri 
fășurat învățămîntul 
U.T M. Ia mina 
U.R.UM.P. datorită 
lui superficiale de către comite
tele U.T.M. cît și faptului că nici 
unii propagandiști nu s-au stră
duit să-și îndeplinească sarcina 
încredințată. De aceea. în aceste 
unități calitatea și conținutul în
vățămîntului politic a fost sub 
nivelul posibilităților, iar frec
vența cursanților a fost slabă.

Anali/înd situația învățămîn
tului politic U.T.M. se poate a- 
îirma că s-au obținut unele re
zultate bune. Majoritatea comi
tetelor U.T.M., cum sînt cele de

Nastasie 
Stamate 

la E. M.

s-a des- 
politic 

Lone a șî 
conducerii

la minele Uricani, Lupeni, Vul
can și Aninoasa, au acordat a- 
tenție închiderii în bune condi- 
țiuni a anului de învățămînt po
litic. Drept rezultat în cadrul a- 
cestor comitete majoritatea cer
curilor și-au încheiat activitatea. 
Din cele 359 cercuri de învăță
mînt politic existente, 270 au fost 
închise pînă la 17 iunie, cele
lalte urmînd să fie închise în 
cursul acestei săptămîni. In ca
drul convorbirilor recapitulative 
cursanții au dovedit o însușire 
temeinică a lecțiilor prevăzute în 
program. Astfel în cercurile con
duse de Băbiiț Vasile, Stăncescu 
loan, Lameu Dumitru. Voînea 
Marin. Bucurescu loan și alții, 
majoritatea cursanților au parti
cipat' activ la dezbaterea proble
melor puse în discuție. Pot fi 
scoși în evidență tinerii cursanți 
Lusu Dragomir, Arvinte Teodor, 
Plic Constantin, Ștefan Nicoiae, 
Stoica Constantin, Găvănescu E- 
lena, Lungulescu Maria, Andrea 
Viorel, Bălănuța Nicoiae, Pascu 
Rozalia și mulți alții care, acor- 
dînd atenția cuvenită însușirii 
lecțiilor, studiului individual, la 
șeminariile recapitulative au fost 
animatorii discuțiilor, dînd răs
punsuri foarte bune. Sînt însă și 
unele organizații U.T.M. unde 
închiderea învățămîntulul s-a 
desfășurat defectuos. Astfel la 
data de 17 iunie a. c. la E. M. 
Lonea din cele 28 de cercuri, 13 
au rămas neînchise. la E. M. 
Petrila, din cele 25 cercuri; doar 
14 au fost închise, la mina Lu
peni dtin cele 43 cercuri 9 au ră
mas neînchise.

Printre cercurile neînchise sînt 
cele conduse de propagandiștii 
Boțea Traian, Vlăduțescu Gheor- 
ghe, Vlad Gruia și Bulz Nico
iae de la E. M. Petrila, Con- 
doiu Elena, Cuzic Nicoiae, Lain 
Romica, Bechelă Eugen și Ro
taru Ioan de la E. M. Lonea ca
re, deși au rămas cu lecțiile în 
urmă, au dovedit slabă preocu
pare față de organizarea setnî- 
nariilor recapitulative.

Vinovați de această situație 
sînt și unii activiști U.T.M.. To
varășii Anton Buciu, Ionuț Tra
ian. Sto\culescu Marin și Gîscă 
loan, de exemplu, au dovedit

dezinteres față de învățămîntul 
-U.T.M.

După convorbirile recapitulati
ve, care trebuie terminate în a- 
ceste zile, organizațiile de bază 
vor analiza felul în care s-a 
desfășurat șl închis învățămîn
tul politic U.T.M. Aceste anali
ze șe vor face în 
rilor generale pe bază de refe
rate în care vor 
mai ales lipsurile manifestate de 
către unii propagandiști șî 
cursanți în cursul anului de în
vătămînt. In cadrul aceleiași a- 
dunări vor fi stabilite, în ra
port cu nivelul de pregătire al 
tinerilor, formele de învățămînt 
politic pentru viitorul an 
Iar. Tot în aceste adunări 
fi selecționați și confirmați 
pagandîștii pentru viitorul 
școlar. Confirmarea noilor 
pagandisti trebuie terminată pî
nă la 25 iunie a. c. In noul art 
școlar va trebui asigurat ca toa
te cercurile și cursurile învăță- 
mîntului politic U.T.M. să fie 
conduse de către propagandiști 
membri și candidați de partid, 
de tovarăși bine pregătiți, frun
tași în producție, cu experiență 
în munca de propaganda șî de 
organizație.

La adunarea generală la care 
se va analiza desfășurarea în
vățămîntului, propagandiștii vor 
prezenta cursanților programul 
de vară al activităților cultural- 
educative care vor asigura ca 
toate cercurile de învătămînt să 
aibă continuitate în 
educare comunistă a 
Pregătirea noului an 
mînt politic cere o 
susținută din partea 
ganizațiilor U.T.M. In perioada 
de vară, începînd cu această lu
nă. fiecare comitet U.T.M. tre
buie să constituie cercuri pentru 
studierea statutului U.T.M. în 
Care să fie încadrați tineri neute
miști cu perspectiva de a intra, 
în U.T.M.

Organizînd în bune condițiuni 
pregătirea noului an de învăță
mînt. organizațiile U.T.M. vor 
asigura ca cercurile și cursurile 
de învățămînt politic U.T.M. să 
aducă o contribuție tot mai mare 
la educarea comunistă a mase
lor de tineri.

cadrul adună-

fi subliniate

ș co
vor 

pfo- 
an 

pro-

munca de 
tineretului, 
de învăță - 
preocupare 

tuturor or-

ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

orășenească (I.C.O.) Petro
șani, angajează conductori 
auto pe: autobuze, autoca
mioane, autospeciale și auto
turisme.

De asemenea, angajează 
un tractorist pe U.T.O.S. 2.

Cererile se vor depune la 
secretariatul 1.С.О. din Pe
troșani str. Gheorghe Gheor
ghiu- Dej nr. 72.

ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudori 

aiufogenl, sudori elec
trici, dulgheri, fierari- 
betonifti $i strungari.

Se asigură condiții bune 
do salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de con
strucții siderurgice — Hune
doara, serviciul cadre și în- 
▼ățămint, str, Molotov nr. 8

Pentru sezonul de vară

prelerali lacăltămintea
Dliari, to fețe din piază, 
elepiată. ieflină ;i Igleoită 

Magazinele O. C. L 
Produse Industriale 
sînt bine aprovizionate 
cu un variat sortiment 
de încălțăminte pentru 
femei, bărbați și copii

I

I

Aproviztoaam va fi 
corespunzătoare

Analizînd sesizarea făcută în 
articolul „Neajunsuri ce trebuie 
înlăturate“ apărut în ziarul 
„Steagul roșu“ nr. 3622 din 6 
iunie 1961, conducerea Oficiului 
de aprovizionare și desfacere de 
legume și fructe din Petroșani 
ne aduce la cunoștință următoa
rele : Intrucît s-a dovedit că nu
mărul de magazine Q.A.D.L.F. 
din Uricani sînt suficiente pen
tru deservirea populației, nu se 
vor mai înființa chioșcuri supli
mentare. In schimb.' conducerea 
OjA.D.L.F. Petroșani a luat toa
te măsurile pentru a asigura din 
abundență cerințele populației cu 
legume și fructe, aprovizionînd 
în mod corespunzător magazi
nele existente.

1.1. p. I. II I
O- 
în

ANUNȚĂ
La unitatea „CRAMA 

DOBEȘTI" din Petroșani, 
afară de vinuri la butoi, veți
găsi orice fel de băuturi ca: 
bere la sticlă, băuturi spir
toase și naturale, lichioruri 
precum și diferite vinuri la 
sticlă.

In permanență diferite pre
parate la grătar.

Vizitați cu încredere unită
țile T.A.P.L.



STEAGUL ROȘU ,

N. S. 
a sosit

Hflușmv 
la Alma-Ma

ALMA ATA 22 ((Agerpres). — 
TASS transmite:

La 22 iunie N. S. Hrușciov a 
sosit Ia Alma Ata pentru' a parti
cipa la festivitățile cu prilejul! 
celei de-a 40-a aniversări a pro-i 
clamării R.S.S. Kazahe și a con
stituirii Partidului Comunist din 
Kazahstan.

Iuri Gagarin va vizita 
Cuba

MOSCOVA 22 (Agerpres)’. —< 
TASS transmite :

Primul cosmonaut sovietic, 
maiorul Iuri' Gagarîn, va vizita 
Cuba la invitația luî Fidel Cas
tro, primul ministru al Republi
cii' Cuba, și a Institutului! cuban 
pentru prietenia cu popoarele lu
mii. El va lua parte la festivi
tățile consacrate sărbătorii na
ționale a poporului cuban — 26 
iulie.

pentru
(Agerpres). 
iunie a conferin- 
a fost prezidată

Laos
Decorarea orașului erou Kiev 

cu ordinul Lenin
GENEVA 22 
Ședința din 21 

ței pentru Laos 
de G. M. Pușkin.

Luînd cuvîntul, M. Naszkowski, 
reprezentantul Poloniei; țară care 
face parte din Gomisia de Coatrol 
pentru Laos; a subliniat că împu
ternicirile prevăzute în proiectul 
francez pentru Comisia Internațio
nală de supraveghere și control din 
Laos merg atît de departe Incit 
este de fapt greu de preciza® în 
ce ar consta suveranitatea Laosului.

Referindu-se la problema adop
tării de hotărîri de către Comisie, 
el a amintit că timp îndelungat 
toate problemele au fost rezolvate 
în comisie în unanimitate. Acest 
rezultat s-a obținut adesea în ur
ma unor convorbiri oficiale și ne
oficiale îndelungate și anevoioase.

Practica activității comisiei _ în 
Laos impune necesitatea perfecțio
nării sistemului de activitate al 
acestei comisii în interesul poporu
lui laoțian și al cauzei păcii.

M. Naszkowski a condamnat 
tendința unor delegați de a mini
maliza rolul copreședinților confe-

Pentapniil emili ріиіиіі неніи іеіаиеа 
еіреііеіШ ш аіиа ouileaia

— Revista «Newsweek" avertizează —

al forțelor aerîe-

la campania Pen- 
favoarea reluării

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
Pentagonul exercită presiuni 

tot mai mari pentru ca S.U.A. 
să reia experiențele cu arma nu
cleară. Agenția United Press In
ternational anunță că la 21 iu
nie, depunînd în fața subcomite
tului pentru armele atomice, ca
re depinde de comitetul Congre
sului pentru energia atomică, 
„experți de frunte ai Pentagonu
lui” au declarat că „din punct 
de vedere militar experiențele ar 
trebui reluate”. Agenția precizea
ză că acești „experți de frunte” 
erau generalul Lemnitzer, preșe
dintele comitetului mixt al șefi
lor de stat major ai armatei a- 
mericane, generalul Arthur Tru
deau, șeful departamentului de 
cercetări și dezvoltare a armatei, 
locotenent generalul Bernard 
Schriever, șeful comandamentului 
noului sistem 
ne și alții.

Referindu-se 
tagonului în
unilaterale din partea S.U.A. a 
experiențelor cu arma nucleară, 
revistă „Newsweek” într-un ar-' 
ticol intitulat „A experimenta sau 
a nu experimenta ?“ scrie că pre
ședintele Kennedy „va trebui să 
adopte o hotărîre nu mal puțin 
importantă, sub raportul conse
cințelor îngrozitoare pe care le 
poate avea, decît toate cele pe 
care a avut prilejul să le adopte 
pînă în prezent: oare Statele 
Unite trebuie să reia, din pro
prie inițiativă, experiențele ato
mice ?”.

Articolul atrage atenția asupra 
repercusiunilor grave pe care le

0 treime iin rlojențll 
«est-germani slat aeialll 

ii ițea la pitiaare la tarsnri
BONN 22 (Agerpres).
Ziarul „Frankfurter Rund- 

schau” relatează că în ultimii 
ani în universitățile vest-germa- 
ne se resimte lipsa acută a să
lilor de cursuri, laboratoarelor, 
încăperilor pentru institute și bi
blioteci, cantinelor studențești’ și 
căminelor.

La Kiel, scrie ziarul, o trei
me diin sludenți sînt nevoiți să 
stea în picioare în timpul cursu
rilor. Aceeași lipsă de încăperi 
pentru învățămînt se resimte și 
la Universitatea din Wurzburg. 
Pe ușile sălilor de cursuri se a- 
fișează adeseori; „închis, încă
perea este supraaglomerată'^

poate avea pentru poziția S.U.A. 
în lume o asemenea hotărîre. 
„Newsweek” 
tele 
tea 
lor 
dia 
mesaje personale care descriu în 
amănunt urmările „catastrofale” 
pe care le-ar avea în țările unde 
sînt acreditați reluarea unilate
rală a experiențelor nucleare. 
Același lucru se referă și la ma
joritatea țărilor afro-asiatice pre
cum și Ta o parte considerabilă 
a țărilor Americii Latine.

Mișcarea din Anglia pentru 
interzicerea bombei atomice, care 
pricinuîește deja neplăceri gu
vernului conservator, s-ar inten
sifica de asemenea nemăsurat de 
mult — scrie revista.

In „New York Times” John 
Finney avertizează de aseme
nea : „Reluarea experiențelor va 
ridica probabil opinia publică 
împotriva Statelor Unite. Maî 
mult încă, un asemenea pas ar 
intensifica cursa înarmărilor șî 
ar putea duce la transmiterea 
armei nucleare altor națiuni ca
re acum nu o posedă”.

!
!

arată că președin- 
Kennedy a primit din par- 
a doi ambasadori ai State- 
Unite — Galbraith din In
și Reischauer din Japonia —■

rinței de la Geneva, de a destră
ma această instituție valoroasă. El 
s-a pronunțat de asemenea împo
triva zarvei stîmite de reprezen
tanții occidentali în jurul proble
mei asigurării Comisiei cu mijloa
ce de «transport.

Green (Canada), J. Chauvel 
(Franța), M. Macdonald (Anglia), 
și A. Harriman (S.U.A.) au insis
tat ca Comisiei să i se pună la 
dispoziție un „număr suficient de 
mijloace tehnice” fără vreun con
trol din partea Laosului asupra 
folosirii lor.

Este indiscutabil că Comisia tre
buie să dispună de mijloace teh
nice. Primul ministru al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma, a și co
municat copreședinților că este ga
ta să pună la dispoziția Comisiei 
mijloace tehnice. Totuși reprezen
tanții occidentali au insistat a- 
supra punctului lor de vedere. Ei 
au propus trimiterea unor avioa
ne americane și franceze cu perso
nal „experimentat”. Deși proble
ma Laosului nu este încă regle
mentată, totuși se și găsesc ama
tori de a sosi neinvitați acolo. 
Reprezentanții puterilor occiden
tale încearcă să facă acest lucru 
după ce copreședinții conferinței 
au convenit să lămurească cu lao- 
țienii înșiși posibilitatea punerii la 
dispoziție a 
port pentru 
lă.

MOSCOVA 22 (Agerpres). —
TASS transmite:

Printr-un Decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
orașul-erou Kiev a fost decorat 
cu ordinul Lenin, pentru erois
mul de care au dat dovadă oame
nii muncii din Kiev în lupta îm-

potriva cotropitorilor germano- 
fasciști în iulie-septembrie 1941.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a emis, de asemenea, 
un decret prin care se instituie 
medalia „Pentru apărarea Kfe- 
vului”, care se va conferi parti- 
cipanților la apărarea eroică a 
orașului-erou Kiev.

І- •О

Congresul partidelor naționale 
ale Republieii Congo

mijloacelor de trans- 
Comisia internaționa"

STANLEYVILLE 22 (Ager- 
press). Corespondentul agenției 
TASS, G. Fed>iașcin transmite:

La Stanleyville s-a anunțat o- 
ficial că la 24 iunie va avea Ioc 
Congresul partidelor naționale 
ale Republicii Congo. La Con
gres se va crea pe calea unifi
cării acestor partide 
partid. In conformitate 
nul elaborat de comisia 
toare a Congresului, la 
acestuia vor participa 
din partea partidelor 
principale din Congo : 
Națională Congoleză, 
Solidarității Africane, 
Balubakat precum și din 
altor partide.

Intr-o convorbire avută 
respondents agenției

un nou 
cu pla- 
pregăti- 
lucrările 
delegați 
politice 

Mișcarea 
Partidul 
Partidul 

partea

cu co- 
TASS,
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Comunist din S.U.A. cere revizuirea

TT

Partidul 
hotărîrii din 5 iunie a Curții Supreme

NEW YORK 22 (Agerpres).
Partidul Comunist din State

le Unite a adresat Curții Supre
me cererea de a revizui Itotărîrea 
din 5 iunie care de fapt pune 
Partidul Comunist în ilegalita
te. In cererea respectivă se arată 
că hotărîrea din 5 iunie încalcă 
garanțiile acordate prin consti
tuție cetățenilor americani.

Greva marinarilor
NEW YORK 22 (Agerpres). 
„Perspectivele de reglementare 

a grevei marinarilor din marina 
comercială americană par înde
părtate”, relatează agenția Uni
ted Press International. Mai 
multe mari transatlantice, prin
tre care nava „United States” 
cu 5000 de pasageri, sînt imo
bilizate în portul New York. Pa
sagerii de pe alte nave străine

Partidul Comunist din Statele 
Unite atrage atenția că hotărî
rea Curții Supreme încalcă nu 
numai prevederile constituționa
le privitoare la 
tului, presei și 
creează premise 
în afara legii a 
zații politice.

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

americani

libertatea cuvîn- 
adunărilor, dar 
pentru punerea 
oricărei organi-

continuă
sosite la New York au trebuit 
să-și ducă singuri bagajele de
oarece și docherii au declarat o 
grevă de solidaritate cu mari
narii. Marele transatlantic bri
tanic „Queen Elizabeth” a putut 
părăsi portul numai cu o trei
me din încărcătura sa obișnuită. 
Plecarea transatlanticului ame
rican „Constitution” a fost anu
lată din cauza grevei.

Spectatori ciudafiSe spune des
pre Republica Do
minicană că este 
o țară de pa
radis. Dominicanii se laudă că
primii marinari europeni care au 
călcat în țara lor au crezut că vi- 

C sează și că încercatele lor coră- 
: bii trecuseră hotarele lumii și a- 

tinseseră țărmurile altui tărîm.
Se pare însă că în ultima vre

me viața în Republica Domini
cană nu prea pare să semene chiar 
a paradis. Ultima vreme e un fel 
de a spune. Pentru că de mult 
timp, de cînd a început exploa
tarea capitalistă a bogățiilor țării, 
viața locuitorilor dominicani a 
devenit din ce în ce mai grea. A 
devenit atît de grea, încît domi
nicanii au fost nevoiți să ia de
seori armele ca să lupte împotri
va exploatatorilor. Iar burghezia, 
sprijinită de imperialismul ameri
can, speriată de creșterea valului 
nemulțumirii populare, a ajuns 
pînă la urmă-, așa cum a ajuns 
și în alte locuri, să instaureze 
dictatura. Iar dictatorul a fost gă
sit în persoana lui Rafael Tru
jillo.

De multă vreme dura lupta 
armată a maselor împotriva lui

I 
t

( 
l
l

Așa spun 
despre 

americani 
exploatar

lor

lu
ării

Trujillo. Bărbați, femei, tineri a- 
proape copiii luau pușca, mitralie
ra și pistolul, deveneau partizani 
și rătăceau prin pădurile domini
cane.

Iar Trujillo, tremurînd de furie

Pamflet
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
și neputință, arunca asupra 
tone de gloanțe.

Acum Trujillo s-a dus din 
mea celor vii. După ani și
de sîngeroasă tiranie a fost ucis. 
Fiul săusi-a luat locul. Și după 
cum a declarat acest Trujillo-ju
nior însuși, tirania în țară va fi 
și mai sîngeroasă.

Știri sosite din Republica Do
minicană, știri care nu vin de 
fapt deăt să confirme pe altele 
mai vechi, arată că fiul lui Tru
jillo și-a găsit sprijinitori. Sta
tele Unite ale Americii au de 
gînd să-i pună la dispoziție a- 
vioane, arme și echipament mili
tar.

Republica Do- 
mtmcană este un 
paradis, 
fi azi 

țara aceasta miliardarii
care se îmbogățesc din 
rea muncii dominicanilor și a bo
gățiilor țării. Ei nu vor să piardă 
acest izvor de cîștig și ajută cu 
arme pe călăii poporului.

Republica Dominicană este un 
iad ! Țara este un teatru de lup
tă, un teatru pe scena căruia se 
varsă sîngele dominicanilor, un 
teatru în lojile căruia stau și pri
vesc rîzfnd bancherii americani. 
Numai că sînt niște spectatori 
cam ciudați. Cînd tragedia e ga
ta să se consume și cînd poporul 
e gata să-i izgonească pe dicta
tori, bancherii sar din loji și din 
staluri să dea călăilor o mină 
de ajutor. Și sîngele curge din 
nou cu și mai multă putere, sufe
rințele poportdui dominican se 
prelungesc. Iar bancherii se așea
ză din nou în lojii, pe fotolii și 
rîd din toată inima. Pentru ei 
Republica Dominicană e încă un 
rai. Nu se știe însă pentru cîtă
vreme.

P. DINCULESCU
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Cristof Gbenie, reprezentant al . 
partidului Mișcarea Națională 
Congoleză, (unul din cele maî 
mari partide ale țări), a decla
rat că unificarea se va face pe 
baza principiilor fundamentale 
ale doctrinei conducătorului na
țional congolez, Patrice Lumum
ba. Principiile de bază, a rele
vat Gbenie, sînt următoarele: 
integritatea teritorială a Repu
blicii, unitatea națională a Con- 
goului și o reală inder-sdență 
politică, economică și J 16 Чага.

Peste 1000 de mineri 
din bazinul Kasse’ în grevă

BONN 22 (Agerpres).
Peste 1000 de mineri din bazi

nul carbonifer Kassel aparți- 
nînd firmei „Preusische Electri- 
zitats Ag“ au declarat grevă în 
sprijinul revendicărilor lor eco
nomice.

PROGRAM DE RADII
24 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării, 
Cîntă - —
11,20 
pere, 
13,05 
14,00 
15,10 
rașelor 
16,15 Vorbește Moscova! 17,15 
Călătorie muzicală. 17,50 Știin
ța în slujba păcii, 18,30 Muzică 
populară romînească, 19,15 Cîn
tă soliști ai Operei de Stat din 
Iași, 19,40 Muzică de dans, 20,30 
Ce e nou în librării, 21,00 Mu
zică populară romînească, 21,30 
In vizită la Institutul de foi-, 
clor (radioreportaj). PROGRA
MUL II. 12,10 Cîntece ale tine
retului sovietic pentru pace și 
prietenie, 12,30 Melodii populare 
romînești și ale minorităților 
naționale, 13,15 Concert de es
tradă, 14,03 Formații de muzică 
ușoară, 15,00 Muzică populară 
sovietică, 16,30 Interpreți de mu
zică ușoară, 17,00 Cîntă George 
Niculescu-Basu, 17,35 Noi înre
gistrări de muzică populară ro
mînească, 18,05 Din creația com
pozitorului Marius Mihail, 19,30 
Pe teme internaționale, 19,40 Es
trada artistului amator. 20,30 
Muzică de dans. 21.45 Album 
artistic, 22,00 Muzică de dans.

11,03 
violonistul Florea Cioacă, 
Concert de muzică din o- 
12,00 Muzică de estradă. 
Concert de muzică ușoară, 
Din folclorul popoarelor, 
Din viata muzicală a o-i 

și regiunilor patriei.

----- O

iunie
— 7 NOIEM.- 
greșite; AL. SA- 
de centura ora-

CINEMATOGRAFE
24

PETROȘANI 
BRIE : Socoteli 
HIA : Dincolo
șului; PETRILA: Zafra; LIVE- 
ZENI : Război și pace (seria 
Il-a); ANINOASA : Pas cu pas; 
VULCAN : Dr. Soim; LUPENI : 
Eroii vii; BĂRBATENI: Lady 
Hamilton; URICANI : Poveste 
nordică. ,

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


