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MINERII DIN VALEA JIULUI ÎNSCRIU 
N01 REALIZĂRI ÎN MUNCĂ

Cărbune mai mult 
pentru siderurgiști

Minerii de la Uricani, care 
și-au îndeplinit cu mult înainte 

. de termen planul pe primul 
mestru al anului, continuă să 
țină noi succese în muncă, 
zilele dte 21 și 22 iunie, ei 
extras din abataje 387 și,

se- 
ob- 
In 
au 

res- 
j - pectiv, 400 tone de cărbune pes

te sarcinile de plan. De la înce
putul acestei luni și pînă în pre
zent minerii uricănenî au livrat 
siderurgiștilor mai mult de 3.200 
tone de cărbune cocsificabil în 
plus. Acest spor de producție a 
fost realizat exclusiv pe seama 
sporirii productivității muncii.

. Față de planificat, productivita
tea pe întreaga mină â crescut 
în luna curentă 
sută.

J această 
■bun» 'zultate în întrecere le-a 
dobîrfdit colectivul sectorului II 
care a dat de la începutul lunii 
1.650 tone de cărbune cocsifica
bil peste plan. In majoritatea a- 
batajelor sectorului s-au realizat 
randamente de peste 5 tone căr
bune pe post.
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Toate brigăzile 
v-.-ț, peste plan

Colectivul sectorului I de la 
mina Petrila a devenit cunoscut 
în Valea Jiului prin realizările 
însemnate obținute în întrecerea

cu peste 7 la

dată, cele mai

socialistă. Acest harnic colectiv 
a reușit să ocupe și în luna cu
rentă primul loc pe exploatare. 
In numai 22 de zile, minerii de 
aici au extras peste prevederile 
planului 1.340 tone de cărbune, 
obtinînd un randament mediu pe 
sector de 1,492 tone cărbune pe 
post. îmbucurător este, de ase
menea, faptul că în acest timp 
toate brigăzile de mineri din 
sectorul I și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan.

In frunte se situează minerii 
din brigăzile conduse de Cucoș 
Gheorghe și Demeter Ioan саге 
lucrează în abataje figuri pe stra
tul VI. In primele două dtecade 
ale lunii iunie ei au dat în plus 
500 tone de cărbune, randamen
tul realizat pe fiecare post pres
tat fiind cu o tonă de cărbune 
mai mare decît cel planificat.

O realizare frumoasă a obți
nut-o și brigada de figuranți 
condusă de Neagu Gheorghe ca
re a extras aproape 200 tone de 
cărbune peste plan.
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Se îmbunâlăfește 
calitatea cărbunelui

Colectivele exploatărilor minie
re din Valea Jiului duc în pre
zent o luptă susținută pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. La mina Uricani, ca urma- 
re a extinderii inițiativei „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist" procentul de cenușă 
din cărbunele extras în aceasta 
lună a scăzut cu 2 la sută fața 
de norma admisă. Și la minele 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni s-a 
îmbunătățit simțitor calitatea 
cărbunelui. Producția dată de a- 
ceste trei colective miniere în 
luna curentă a avut un conținut 
de cenușă cu circa 1 la sută mai 
mic decît cel admis.

Prin
cărbunelui, 
au realizat 
valoarea a 
cărbune.

îmbunătățirea calității 
minerii Văii Jiului 
economii egale cu 
circa 1000 tone dfe
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Cn convorbirile recapitulative de sfîrșit de an de
1 mint se încheie pentru minerii sectorului III al minei
1 — cursanți ai cercului de studiere a Istoriei P.M.R. 
’ —. uh an de muncă perseverentă, de studiu pasionat 
' însușirea istoriei ^oriosuiuî nostru partid.

IN CLIȘEU: Cnrsanții acestui cerc, împreună cu 
, gandistul Laszlo Ștefan, în timpul unei ședințe de 

uitat consacrată convorbirilor recapitulative.

învăță- 
Petrîta 
anul I 
pentru

propa-
învăță
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Calea spre „zero rebut"

5 „E GATA 
j MÎNCAREA î
S Conducerea carierei de calcar 
,) din Banița se străduiește să asi- 

gure muncitorilor de la carieră, 
r masă și odihnă bună. In acest 
f.scop funcționează o cantină bună 

unde bucătarul Baczai Zoltan se 
' străduiește să prepare mâncăruri 

gustoase, după cerințele muncito
rilor. Meniurile cuprind o largă 
varietate de mîncăruri ca supă de 
came cu fidea, ciorbă țărănească, 
borș de cartofi, supă de zarzava
turi, pilaf cu carne de porc, 
sos vînătoresc cu carne, friptură, 
prăjitură — iar dimineața cafea 
cu lapte. Cantina este curat în
treținută, mîncarea se servește în < 
porții corespunzătoare așa 
muncitorii au doar cuvinte 
laudă la adresa bucătarilor.

Pentru odihna muncitorilor 
fost construite mai multe pavilioa
ne pentru familiști, iar cei necă
sătoriți sînt găzduiți intr-un că
min având camere dotate cu pa
turi, mese, scaune, lenjerie.
. IN CLIȘEU : — E gata mân
carea ? — se întreabă bucătarul 
Baczai Zoltan, controlînd calita
tea meniului.
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in abatajul frontal nr. 4 vest lucrează brigada condusă de 
minerul Ghioancă loan. Brigada lui Ghioancă Ioan a îmbră
țișat inițiativa „Nici un vagonet de cărbune rebutat" și o a- 
plică cu succes, dînd zilnic peste plan între 30—40 tone de 
cărbune fără șist vizibil.

IN CLIȘEU: Maistrul minier Reuț Nicolae, al doilea din 
dreapta, discutînd cu ortacii lui Ghioancă loan despre rezul
tatele obținute în urma aplicării valoroasei inițiative.

Inginerul Teodorescu Constantin, 
șeful sectorului 111 al minei Lu
peni, vorbea cu încredere și com
petență despre brigăzile de mineri 
către care ne conducea.

Nici nu am știut cit' de repede 
am ajuns la abatajul lui Ghioancă 
Sabin, ținta vizitei noastre, atît de 
interesante lucruri ne-a spus ingi- 

, neruL șef de sector.
Cine, Sabin ?! E ambițios 

foc. Nici пи-ți vine să crezi că 
în omul acesta există atîta ener
gie și voință. Cind a luat brigada 
asta, acum un an și ceva, nici el nu 
știa cum o s-o aducă la plan. Cît
va timp i-a lăsat pe mineri să 
lucreze ca și înainte, să vadă ce 
poate fiecare. Apoi i-a repartizat 
la locurile de muncă potrivit cu 
capacitatea și priceperea fiecăruia, 

. a mai schimbat cite unul care nu 
prea se avea bine cu disciplina. 
Intr-un cuvînt, a făcut ordine în 
abataj. Acum, de cînd cu inițiati
va asta, e parcă și mai neastîmpă- 
rat, deși nu are de ce să se tea
mă. Cu tuni îi urmă. adică de la 
publicarea Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire ta criteriile în
trecerii, el a tot verificat, a tot 
încercat care sînt procedeele, me
todele, mijloacele mai eficace prin 
care poate da numai cărbune de 
calitate.

Inginerul ne vorbea cu mîndrie, 
dîndu-ne ample explicații despre 
fiecare amănunt incit vedeam aie
vea tot ce se poate vizita la locul 
de muncă. Și totuși... abatajul lui 
Gbioancă Sabin ne-a arătat „pe 
viu"' care sînt mijloacele ce duc la 
-„zero rebut". De cum am intrat 
în abataj, ne-a întâmpinat zgo
motul pichamerului mânuit cu 
strășnicie de comunistul Dospina
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Incinta minei
Lupeni e plină 
de oameni. Sînt 
minerii din 
schimbul de după-amiază care 
se pregătesc să intre în lucru.

_ In dreptul graficului care popu- 
8 larizează rezultatele obținute în 
8 întrecere, muncitorii, gata echi- 
8 păți de șut, se opresc pentru 
8 a-și nota
8
8
8
8

rezultatele obținute 
anterior. Chipurile unora sînt 
vesele, ale- altora îngîndurate 
după cum ■ sînt realizările bri
găzilor. Totuși, azi aglomera- 

8 ți a cea mai mare nu e în jurul 
8 graficului cu realizările brigă- 
8 zilor ca de obicei, ci în fața u 
8 nui panou expus de către birou! 

pentru protecția muncii de la 
mina Lupeni pe unul din pereții 
exteriori ai lămpăriei electrice 

—. Instrucțiuni pentru folosi
rea măștii de autosalvare — ci
tește cu glas tare un miner îm
brăcat într-o salopetă nouă, în
tărită la umeri, 

g nunchi. Instinctiv 
g dintre cei de față 
g la șold, unde stă 
8 aparat cilindric,

coate și ge- 
cîțiva inși 

își duc mîna 
prins un mic 
puțin turtit, 

8 vopsit într-o culoare verde. De 
8 cîtva timp, fiecare muncitor ca 
8 re lucrează în subteran a fost 
8 dotat cu o astfel de mască. 
8 Creată cu scopul de a face po- 
8 sibilă retragerea minerilor din 
8 zonele afectate. de gaze nocive, 
8 fnasca de autc-salvare . previne

sigur unele accidente posibile 
în timpul lucrului. Panoul cu 
numeroase articole, fotografii 
demonstrative explică precis și 
pe înțelesul tuturor modul cum 
masca trebuie folosită.

— Iată o nouă dovadă a gri
jii partidului și guvernului față 
de cei ce muncesc — spune ce-

Pe teme de protecție 
a muticii

♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
lor din jur agitatorul Florii 
loan, arătînd cu mîna spre pa
nou. Intr-adevăr, rînd pe rînd, 
la Lupeni ca și în alte părți se 
înfăptuiesc directivele celui de-al 
Ill-lea Congres al partidului 
care precizează că : „In dome
niul ocrotirii sănătății se va pu
ne un accent deosebit pe măsuri 
cu caracter preventiv prin spo
rirea măsurilor de protecție a 
muncii". Minerii cunosc acest 
lucru. II simt la locul lor de 
muncă. Nu de mult la echipa
mentul individual de protecție 
compus din salopete cu apără
toare, cizme, cască, uneori glu
gă și pelerină s-a adăugat mas
ca de autosa-lvare. In abataje 
s-a extins si nerfecționat met''-

_ dele de șistifica-
I p re, au apărut a-I LbLbL» paratele de pul

verizat apă pen
tru combaterea prafului. Recent 
si-au luat măsuri pentru distri
buirea Unor materiale igienice, 
brigăzile au fost prevăzute fie
care cu truse medicale de prim 
ajutor și se preconizează ca în „ 
viitorul apropiaf fiecare miner 8 
tăietor să lucreze cu mănuși de 8 
piele .special destinate acestei 8 
activități. In primul trimestru 8 
al anului 1961 cheltuielile pen
tru protecția muncii Ia mina 
Lupeni se ridică la

loan care lucra la scoaterea spi- 
țului. Armăturile T.H.H. împlîn- 
tale în coasta de piatră a abata
jului îți dădeau siguranța trăimcâei. 
Transportorul lung de aproape 100 
de metri luneca necontenit ducînd 
în spate-i bulgării lucioși de căr
bune. Doi cite doi, minerii și aju
torii lor tăiau o nouă fîșie. Și 
totuși există un specific al aba
tajului lui Sabin; este acea preo
cupare neobservată la prima vede
re, acea grijă încordată și perma
nentă pentru ca în cărbunele din 
rol să nu pătrundă piatră, aceasta-i 
calea spre „zero rebut“. Pentru 
statornicirea acestei noi atitudini 
a fost nevoie de zile multe, de 
frământări, discuții, uneori certuri. 
Din ordinul lui Ghioancă Sabin, 
semnalistul sau șeful de schimb o- 
preau crațerul îndată ce apăreau 
btdgării de piatră. Aceasta făcea 
ca unii mineri să fie nemulțumiți; 
„Tot oprind crațerul o să dăm 
cărbune puțin și asta o s-o simțim 
la plată" — spuneau ei. Azi însă 
toți minerii lui Gbioancă Sabin 
âș'tigă cu regularitate peste 100 
de lei pe post tocmai pentru că 
dau cărbune numai de calitate. 
Trecînd prin sectorul III inginerul 
Răspopa Nicolae, ne-a rugat să 
mergem și la abatajele lui Spînu 
Petru și Gbioancă loan. „In pre
zent, inițiativa lui Gbioancă a 
devenit o preocupare atît de ac
tivă în sectorul și la mina noastră 
încît nu sînt diferențe de frămân
tări, de metode și de rezultate de 
la un abataj la altul".

Intr-adevăr, inginerul avea, 
dreptate. Maistrul Străuț Petru de 
la abatajul lui Spînu ne-a vor
bit de inițiativă cu aceeași vervă 
ca și minerii lui Ghioancă. „Și 
înainte, cu ani în urmă, tot noi 
lucram aici. Piatră însă era des
tulă în cărbune. Acum vedeți fi 
dumneavoastră ce fain îi cărbune
le nostru. Și noi cîștigăm fain, 
lată; toți cîștigăm mai bine de 
100 lei pe post. Gîțiva s-au mu- . 
tat în apartamente noi, alții și-au 

- cumpărat mobilă, motociclete. De 
ce e mai bun cărbunele nostru, 
de-aia îi mai bun și cîștigul. As- 
ta o spunem răspicat să afle toți

&
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peste 
1.200.000 lei Cifra este semni
ficativă. In jurul ei minerii, in
ginerii, tehnicienii discută și se 8 
bucură. Măsurile de protecție a 8 
muncii merg în pas cu cerin- f

Expoziție de lucrări 
practice

Zilele trecute,- într-una din să
lile clubului central al sindicate
lor din Lupeni, s-a deschis expo
ziția de lucrări practice, ale ele
vilor de la școala • profesională dininutili. UJVL^ ,11 иод VU VU-llll- 8 ’ . - , . .

fele. Ele satisfac azi pe deplin 8 localitate. Prmtre obiectele expu-
- - o se -7 piesele-electrice, mecanice ștorice țnuncitor. In fața panou- 8 

Iui, minerii compară condițiile 8 
în care muncesc azi cu cele de 8 
acum 16—20 de ani. Cîtă deose- 8 
bire ! 8

A sunat sirena. Trenuri de 8 
oameni dispar în deschizătura 
galeriilor de sub cabina dispe
cerului. Pteste puțin în subteran 
va începe o nouă ofensivă. Plini 
de recunoștință, organizîndu-și 
lucrul după metode înaintate 
și promovînd noi inițiative, mi
nerii — stăpînii minei —- vor 
da și azi cărbune neste plan.
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uneltele fine atrag. în. mod deose
bit atenția vizitatorilor..

Afluența- • tot mai- mare a vizi' 
tatorilor dovedește, că expoziția se 
bucură de succes.

Citiți în pag; IV-a

• Alma, Ata : Adunarea fes
tivă consacrată celei de a

, 40,-a aniversări- a R.S.S.
• Cazahe și a P.O. din Ca- 

zahstan.
• Turneul lui Stevenson în 

America Latină.

• »



1 STEAGUL ROȘU

Imbold în munca de viitor
Vestea ci formațiile corali ți 

de fluierați ale clubului minier 
din Lonea vor merge la stu
dioul radioteleviziunii -pentru im- 

■ primare, i-a bucurat pe toți artiștii 
amatori. Nerăbdarea și minâria au 
cuprins inimile tuturor coriștilor 
și fluierașilor loneni. In după- 
amiezile premergătoare plecării, 
activitatea în cadrul clubului a 
fost deosebit de animată: coriștii 
ți fluietașii repetau de zor melo
diile ce urmau să fie imprimate...

...Mai era încă mult pînă la ple
carea trenului, dar în gara Lonea 
era forfotă. Ifttbrăcuți în frumoase 
costume naționale, specifice Văii 
fiului, fluierașii, muncitori local
nici, au sosit printre primi, discu
tând cu aprindere evenimentul : 
plecarea la București...

...lală-ne intrind în Gara de 
Nord. Un grup de tovarăși, de
legați din partea radioteleviziunii, 
ne primește cu flori, urindu-ne bun 
sosit. Ne îndreptăm apoi spre ele
gantele autobu ze ce ne așteptau 
în fața gării.

In după-amiaza aceleiași zde, 
formația corală a făcut primele 
imprimări. Un sentiment de adin
ei satisfacție am simțit cu toții, 
tind ne gîndeam că pe undele ete
rului vocile noastre vor fi auzite

de pregătire profe- 
culturală. Bibliotecile 
de o bază materială 
care asigură 
desfășurare a

condiții 
muncii

cit mai 
care să

încă 75 de prieteni ai cărții
Un rol deosebit de important 

în ridicarea nivelului cultural al 
oamenilor muncii revine biblio
tecii, ea venind în sprijinul celor 
care doresc să-și ridice neconte
nit gradul 
sională și 
dispun azi 
apreciabilă 
optime de 
cu cartea.

In scopul atragerii de 
multi cititori, dte oameni 
guste din tezaurul de nesecat al 
literaturii noastre și universale, 
s-a instituit concursul, cu carac
ter permanent, „Iubiți cartea". 
In tematica concursului au fost 
cuprinse cărți de literatură po
litică și beletristică, unele din 
ele cu caracter obligatoriu iar 
altele la alegere.

Pentru orice tînăr participant 
la concurs, primirea insignei, de 
„Prieten al cărții" constituie o 
primă etapă în formarea lui ca 
cititor pasionat, matur. Concursul 
are scopul de a dezvolta gustul 
pentru citit, capacitatea de a pă
trunde și a însuși cunoștinfele 
noi oferite de lectură.

Ce a făcut în această direcție 
colectivul bibliotecii clubului mi
nier din Aninoasa ?

Săptămîna trecută, încă 15 ci
titori au primit insigna de 
„Priețgn al cărții", numărul 
purtătorilor aiungîndi astfel, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent la 75. In curînd se vor 
prezenta în fata comisiei, alțf 
30 de cititori oentru a obține in
signa de „Prieten al cărții" 
Printre noii purtători ai insig
nei se numără Latu Ana. Curtea 
Iosif, Farkas Ioan, Oana An
gela, Bruciu Maria, Bălan Stan- 
ciu și alții.

Succesele obținute pînă acum 
de către colectivul bibliotecii în 
această direcție se datoresc în 
primul rînd colaborării și spri
jinului acordat de către comite
tul U.T.M. de la E. M. Aninoasa.

Secretarul comitetului U.T.M., 
Mircescu Nicolae, ca președinte 
al comisiei de examinare, a con
trolat îndeaproape stadiul de 
pregătire a concurentilor, a ti
nut o legătură permanentă cu 
bibliotecara clubului, a îndrumat 
personal tinerii către bibliotecă. 
Si colectivul bibliotecii ește ac
tiv. Din el fac parte tovarăși ca 
Popa Eugen. Mirită Elena, Man 
Nicolae, Drăgan Mioara și alții, 
care s-au ocupat cu dragoste șî 
mult interes de răspîndirea căr
ții în rîndurile cititorilor. Mun- 

ph* *i  bit departe, intr-o tăcere adin
ei, in studiotd de imprimări dotat 
cu aparate moderne, ta început 
prima înregistrare cu ciittecu „No
roc bun" 1 Coriștii mineri, cmtmt 
propria lor muncă.

cind zi de zi cu 
lectivul bibliotecii a folosit for
me noi și eficace, pentru însuși
rea de către ei a materialului 
bibliografic. Astfel, la bibliotecă 
se organizează periodic convor
biri pe marginea materialelor in
dicate în bibliografia concursu
lui. La aceste pregătiri vin și 
alți tineri care nu sînt înscriși, 
fiind atrași de către cei care.se 
pregătesc pentru concurs, și-și 
completează cererea de înscriere. 
Așa de exemplu, Popescu Irina 
care a obținut insigna, și-a adus 
la convorbirile de la bibliotecă 
și soțul, Popescu Nicolae, care 
ulterior s-a înscris pentru con 
curs. Și asemeni ei sînt și Nă
lucă Petre, Mirită Elena, Feher 
Mihai și alții.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt îmbucurătoare. Ele 
puteau fi însă mai mari dacă 
colectivul bibliotecii nu ducea 
munca pe campanii, lipsindu-i 
un plan de muncă cu obiective 
concrete. De multe ori examină
rile nu s-au ținut la data fixată. 
De asemenea, este necesară o
mai st'rînsă colaborare cu comi
tetul U.T.M. al E. M. Aninoasa, 
pentru a primi îndrumarea și 
sprijinul necesar. Astfel biblio
teca va avea rezultate mai bune 
șî în ceea ce privește concursul 
„Iubiîți cartea" tot mai mulțî 
tineri din Aninoasa devenind 
prieteni ai cărții.

C. GOTOȘPAN

Trec vagonetele ți crațerele cîntă,
Sporul mai mate se face ;
Munca-i stăpînâ și faptele cuvîntă
Pentru belșug,'pentru pace 1
De o apreciere deosebită din 

partea organelor tadio-difuziuftii 
s-a bucurat melodia „Suita pasto
rală" interpretată de corul și fluie- 
rttții noftri. Fluierașii doinesc, iar 
coriștii dau glas folclorului local.

...înregistrările s-au terminat.
Am părăsit , studiourile cu sa 

tisfacția unui succes pentru care 
am muncit foarte mult.

Puținul timp rămas pînă la 
înapoiere, l-am folosit pentru vi
zitarea Capitalei. Am văzut impu
nătoarea sală a Palatului, măreața 
construcție a Casei Scînteii.

Vizita făcută în București cu 
ocazia imprimărilor de la radio- 
televiziune a rămas in inimile co
riștilor amatori loneni, constituind 
un imbold în muțiră ce o vor 
depune pe viitor...

I. 2OROCLIU 
corespondent

o

acești tineri, co-

ce au
celor

parti-
lucră-

1W in Ш Ml
Formații artistice de valoare

In decurs de o săptămînă, 
două mari ansambluri artistice 
din tara noastră —• C.C.S. și 
„Ciocîrlia" — au prezentat spec
tacole în fata oamenilor muncii 
dun Valea Jiului. Cei peste 25.000 

,de spectatori care au vizionat 
cele 5 spectacole prezentate pe 
stadioanele Jiul și Minerul pre
cum și în săli, au fost îneîn- 
tâți de înalta măiestrie interpre
tativa și ținuta artistică 
caracterizat spectacolele 
două ansambluri.

Poieffllil omagial „Slavă 
dului nostru" împreună cu 
rile coregrafice și corale prezen
tate de către ansamblul C.C.S. 
s-au bucurat de aprecierea una
nimă a spectatorilor din Valea 
Jiului.

Un succes deosebit l-au obți
nut și artiștii ansamblului „Cio
cîrlia". Viteză, ritm, suplețe, 
iată ce a caracterizat pe dan
satorii ansamblului. Ilie Gheor- 
ghe, laureat al Festivalului de la 
Moscova, împreună cu ceilalți 
dansatori, au cules ropote de a- 
plauze fiind bisați în repetate 
rînduri pentru „Dansul rusesc" 
și dansurile romînești interpre
tate.

Din formația de muzică popu
lară romînească a ansamblului 
„Ciocîrlia" fac parte soliști vo
cali și instrumentiști bine cunos- 
cuți spectatorilor noștri ca loan 
Cristoreanu. Aurelia Fătu-Rădu- 
țu, Iosif Milu, Ilie Udilă și 
alții.

Din păcate, la Petroșani, din 
cauza timpului nefavorabil, spec
tacolul dat de către ansamblul 
„Ciocîrlia" pe stadion s-a între
rupt, o serie de soliști așteptați 
cu multă nerăbdare de spectatori, 
nu și-au putut face apariția pe 
scenă.
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La sfîrșitul fiecărui an școlar 
secția de arte plastice a Școlii 
populare de artă din Petroșani 
deschide expoziția cu lucrările 
membrilor secției, rezultat al 
muncii lor pe timp de un an. Or
ganizată în sala Fondului plastic, 
expoziția din acest an cuprinde 
45 de lucrări ale celor 22 membri 
ai acestei secții. Vizitatorii care 
se perindă zilnic în expoziție ad
miră munca plină de talent a 
unor oameni care își consacră tim
pul lor liber artei. Sîrguința cu 
care acești elevi-muncitori, func
ționari s-au străduit să pătrundă

.SOCOTELI GREȘITE-

Incepîrtd de Ieri, pe ecranul ci
nematografului 7 Noiembrie din 
Petroșani a început. să ruleze fil
mul „Socoteli greșite" — o pro
ducție a studioului „Moldova- 
film" din Cbișiftău. Acțiunea fil
mului se petrece într-un cartier 
periferic al unui oraș din R.S.S. 
Moldovenească. Eroii filmului sînt

**1 .

Schimbările sînt întotdeauna t“, 'e ?
Însemnare ''

V
In ultimul timp, despre clubul 

din Vulcan s-a vorbit tot mai 
frumos. încadrarea unor instruc
tori pricepuți șl harnici a dat 
naștere unor formații de calitate, 
care, alături de vechiul și valo
rosul cor, au prezentat Au de 
mult programe destul de reușite. 
Brigada artistică de agitație este 
azi la Înălțimea celorlalte for
mații similare din Valea Jiutui, 
pregătind în prezent un nou 
program care va fi prezentat în 
curind Ia concursul cultural- 
sportiv. Biblioteca, -pină acum 
mai mult închisă datorită inven
tarelor nesfîrșite, a predărilor și 
preluărilor, este azi ordonată, a- 
vînd o activitate continuă și in
tensă. Intr-un cuvint, activitatea 
desfășurată în clubul din Vul
can „s-a pus pe roate".

In aceste zile însă programul 
clubului a fost din nou răstur
nat. Atît bibliotecara cît și directo
rul dc club se pregătesc să dea 
în primire, fiind înlocuiți în 
muncă. La prima impresie s-ar

tainele mînuirii penelului apare 
în fiecare lucrare, indiferent de 
tematică și gen. Profesorii, ținînd 
cont de posibilitățile elevilor, i-a 
îndrumat către un anumit gen și 
o anumită tematică ajutindu-i cu 
multă grijă să-și dezvolte aptitu
dinile într-un timp cît mai scurt. 
Printre lucrările care se remarcă 
sînt cele ale lui Zuberetz loan 
— contabil. „U .R.S.S. — tumul 
păcii", „Frontul păcii”, precum și 
celelalte lucrări în tuș și ulei do
vedesc atît talent cît și o bogăție 
de idei semnificative, fantezie în 
prezentarea evenimentelor cotidie
ne. Se impun, de asemenea, lucră
rile elevilor Mihăileanu Eliodor, 
Predoiu Simion, Manea Dinei și 
alții.

In jurnalul de impresii, un vi
zitator a consemnat însă, alături 
de aprecieri favorabile și cîteva 
observații demne de luat in sea
mă atît de elevii muncitori cît și 
de profesorii școlii. Este vorba dc 
expunerea lucrărilor fiecărui elev 
de la înoeput și pînă în prezent 
pentru a se putea constata evolu
ția fiecăruia. De asemenea, vizi
tatorul remarcă în mod just că 
tematica lucrărilor nu conține de
cât foarte puține lucrări specifi
ce Văii Jiului, din viața nouă a 
minerilor. Ținînd seama de aces
te observații, eliminînd unele lip
suri, profesorii și elevii secției 
de arte plastice vor înregistra cu 
siguranță succese și mai frumoase.

IN CLIȘEU: Un aspect al ex
poziției secției de arte plastice a 
Școlii populare de artă Petroșani. 
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doi tineri — Radu și Vera — 
care se iubesc. Dar iubirea lor 
este pusă lă încercare. Prin ce 
încercări ■ trec eroii filmului, cum 
se rezolvă conflictul dintre ei ? 
Răspunsurile la aceste întrebări, 
spectatorul le primește vizionîrtd 
filmul.

IN CLIȘEU : O scenă din film.

părea că acest lucru nu înseam
nă nimic deosebit. Dar trebuie 
avut în vedere că la clubul din / 
Vulcan a devenit aproape o tra
diție ca ori de cîte ori treburile 
încep să meargă bine să se pro
ducă o schimbare în conducerea 
clubului (?) ca apoi totul să se 
ia de la capăt. De pildă, în ul
timii doi ani s-au schimbat pa
tru directori de club și șase bi
bliotecare. In asemenea împreju
rări este firesc să nu existe o 
continuitate în muncă, o crește
re a activității din cadrul clubu
lui în urma însușirii unei expe
riențe bogate de către activiștii 
culturalii, care apoi să fie folo
sită. La alte cluburi ca cel din -. 
Aninoasa și Lonea, bibliotecarele 
au cîte 5—7 anii vechime, reușind 
să cunaoscă îndeaproape munca 
aceasta în orașul respectiv. De 
aici rezultatele bune si în mefeu 
progres ale celor două biblio »- 
care. Pe cînd la Vulcan bibliote
cara abia ajunge sa cunoa^Jă 
cititorii, să sporească numărul 
lor, că e schimbată din muncă.
Două săptămîni biblioteca stă 
din nou închisă pentru a se face 
predarea—primirea, fant ее duce 
la scăderea numărului de citi
tori. Bibliotecara nouă care vine 
are nevoie de timp de acomoda
re. Cînd s-a acomodat... e schim
bată (? !).

In ceea ce privește directorul 
de club, schimbarea lui la inter
vale scurte crează greutăți în 
întreaga activitate a clubului 
fiecare aducînd alți instructori, 
alti tineri în formații, alte me
tode, alt stil de muncă, indife
rent de cum merg treburile în mo
mentul preluării funcției. Se pu
ne întrebarea : schimbările sînt 
bune în asemenea cazuri ? E 
dreot că la anumite cluburi, unde 
freburî'e merr mai nutin b'ne, 
Consiliul sindical local ar tre
bui să se gîndească la asenjenea 
schimbări, să le determine, e’e 
fiind necesare. La Vulcan însă 
în momentul de fată schimbare^ 
directorului $i a blb’tofecarel se 
pare a nu fi necesară.

D. MIHAIL
—=★=—

CĂRȚI NOI
Humphrey Cobb, CĂRĂRILE 

GLORIEI — roman. In romîneș- 
te de Eugen Barbu și Andrei Ion 
Deleanu. Cuvînt.cfnainte de Eu
gen Barbu. Colecția „Meridiane". 
Editura pentru literatură univer-i 
sală, 272 pag. — 4,40 lei.

Maupassant Guy, O VIAȚĂ 
— roman. Traducere de Otilia 
Cazimir. Prefață de Ion Brăes- 
cu. Colecția „Biblioteca pentru 
toți" nr. 69. Editura pentru li
teratură universală, 328 pag. —ч 
5 lei.
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Cînd se achită j 
cîstipurile la A.D.A.S. ? ’ o

■— Ce tragere zici că el
( - La A.D.A.S.

— Pai asta-i in 29 ale fie
cărei luni. Și azi e,„

— Las-că știu în cît e azi și 
știu și citul e tragerea că doar 
nu degeaba cotizez la A.D.A.S. 
de un an de zdc- Azi, in sala 
de apel, are insă Ide achitarea 
sumelor eiștigate la tragerea de 
amortizare din luna trecută. Sînt 
vreo cinci ciștigători de la mina 
Voastră. Hai să ne grăbim.

Cînd cei doi tineri ău ajuns 
în spațioasa și moderna sală de 
apel a minei Aninoasa, tov. Brad 
Victor, directorul Inspectoratului 
AJ2>.A.S. Petroșani, tocmai vor
bea sutelor de mineri strînși în 

; jttrul său despre avantajele con
tractelor de asigurare încheiate 

j de oamenii muncii cu adtninis- | 
' trația asigurărilor de stat.

Faptul că la Aninoasa asigu
rările contractate în primul tri
mestru ăl acestui an au crescut 
cu 32 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut — spu
nea tov. Brad — confirmă po- 

■ sibilitățile pe care le au îți pre
zent minerii, creșterea nivelului 
lor de trai.

— Să poftească cîștigătorii — 
se auzi vocea delegatului 
A.D-^S- Printre cei ce-și făceau 
loc*  ,ață, minerii l-au recunos
cui jre Iosif Peter, maistrul de 
la sectorul VI, cel care nu de-

• mult a ctștigat întrecerea pe schim
bul său, l-au recunoscut și pe 
Horvatb Ion, și pe mecanicul la- 
kob Nicolae, și pe Iancu Ion, și 
pe Man Maria, pe toți cei 5 cîști- 
gători.

— Ești bun de Cinste tovarășe 
Peter !

— Las’ că are el cui face cins
te. Doar are cinci Copii!

— Ne intîlnim la „grădină" 
Ioane ?

— Mîine da, acum ba — că 
intru în șut.

~Și așa,, fiecare dirt cei care au 
asistat la achitarea cîștigurilor 
găseau cite, o vorbă pentru or
tacii lor. Fiecare cîștigător a pri
mit cite 50—60 de lei peste o 
mie și-și puteau deci permite o 
„cinste" cum spuneau ortacii.

L1CIU LUCIA

/Mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice — 
principale cai de sporire a randamentelor

îndemn spre noi succese
Printre măsurile luate in ulti

mul timp de comitetul de partid 
al minei Lupeni în scopul inten
sificării muncii politice de masă 
în vedete» sporirii producției, îm
bunătățirii calității cărbunelui și 
realizării de economii, un loc im
portant îl ocupă reînnoirea agita
ției vizuale. In cursul ultimei s&p 
tămîni, în incinta minei Lupeni au 
apărut zeci de lozinci și panouri 
noi, care prin conținutul lor mo
bilizator, cheamă minerii la în
deplinirea integrală înainte de ter
men a angajamentelor asumate, la 
ridicarea tuturor brigăzilor la ni
velul colectivelor fruntașe, la în
tărirea disciplinei în producție.

O deosebită atenție acordă a- 
gitația vizuală luptei, pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui". 
„Mineri — glăsuîește o chemare 
— urmați exemplul brigăzii comu
nistului Ghioancă Sabin din sec
torul Ш, care prin măsurile luate 
la locul de muncă dă cărbune de 
cea mai bună calitate. Urmați ini
țiativa „Nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist" ! Un alt 
panou atrage atenția asupra dau
nelor pe care le aduce o producție 
de slabă calitate : „Iată ce înseam
nă depășirea conținutului admis 
de cenușă cu un procent din pro
ducția anuală : pierderea din pro
ducție a 13.000 tone de cărbune ; 
transportarea la preparație a 
9.286 m.c. piatră ; o ' penalizare în 
valoare de 2.437.500 lei ; cheltuie
li suplimentare de producție în va
loare de 1.788.800 lei". Alte lo
zinci se referă la lupta pentru rea
lizarea de economii, la respectarea 
N.T.S. etc.

Prin caracterul ei viu, concret, 
at-tația vizuală de la mina Lu
peni constituie un valoros mijloc 
de mobilizare a minerilor la lupta 
pentru, obținerea de noi succese în 
muncă.

Activul comitetului de partid
Activul de partid constituie un 

.isprijin valoros în munca comite
tului de partid de la mina Lupeni 
în realizarea sarcinilor ce îi stau 
în față. Activul este format din 98 
de tovarăși cu experiență în mun
ca de partid și în domeniul eco
nomic, din rîndul minerilor frun-

ti gaiiil le la eiaa ілрні
tași în producție, inginerilor și teh
nicienilor, precum și a membrilor ' 
de partid cu munci de răspundere 
în cadrul organizațiilor de masă. 
Printre aceștia se numără tov. 
Bartha Dionisie, miner șef de bri
gadă, Nan Traian și Secarea Du-, 
mitru, tehnicieni, Kiraly Zoltan, 
propagandist fruntaș, Baciu A- 
dalbert și Stoicoi Victor ingineri. 
Pentru a cuprinde mâi bine pro
blemele muncii de partid, activul 
de partid a fost împărțit pe co
lective care studiază diferite laturi 
ale muncii de partid, urmăresc în
făptuirea diferitelor hotărîti ale 
comitetului de partid și ale orga
nelor superioare. Nu cu mult timp 
în urmă, colectivul care se ocupă 
de problemele economice împreu
nă cu alte cadre din conducerea 
exploatării a acordat un sprijin 
prețios în pregătirea unei recente 
plenare a comitetului de partid 
care a analizat cauzele rămînerii 
în urmă a sectorului II. Colecti
vul s-a deplasat la locurile de 
muncă ale sectorului, venind cu 
numeroase propuneri de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
muncii în sector.

Convorbirile recapitulative — 
în plină desfășurare

In cursul ultimei săptămini, la 
mina Lupeni au avut loc în ca
drul a numeroase cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid con
vorbiri recapitulative de sfîrșit 
de an școlar. La toate ședințele 
de învățămînt consacrate convor
birilor recapitulative s-a înregis
trat o frecvență bună. In cadrul 
convorbirilor recapitulative s-au 
purtat discuții pe marginea proble
melor stabilite. In bune condițiuni 
s-au desfășurat convorbirile teca 
pitulative mai ales în cadrul cer
cului de studiere a Istoriei P.M.R. 
anul II condus de propagandistul 
Florii Ion din sectorul III al mi
nei. Răspunsuri bune au dat mai 
ales minerii Ghioancă Sabin. Cir- 
jan loan, Onișor Nicolae și tov. 
Iancu Romulus.

La un nivel satisfăcător s-au- 
desfășurat de asemenea convorbi
rile recapitulative și în cadrul cer
curilor conduse de propagandiștii 
Mercioiu Petru, Vîlcu Vjrgil și 
Iosub Jenică.
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pentru posesorii de bilete la J

„№l№ IOD(№ Mill РіООШИК” i
— La 2 iulie 1961, fără nici o amînare, va avea loc tragerea,

care va consta din в extrageri. •
- Fiecare extragere va fi compusă din: o literă și șase cifre. »

SE CÎȘT1GA: X
PREMII EXEMPLU :

Cite 50.000 lei, toate biletele cu literă șl в cifre (A 715683) ♦

12.000.000 lei se oferă

25.000 „ 6 cifre, Indiferent
litera ( 715683)

5.000 „ »• w H literă și terminație
de 5 cifre (A 15683)

2.500 „ u ii ti terminație de 5 cifre, 
indiferent litera ( 15683)

500 „ 2» ♦» »» literă și terminație
de 4 cifre (A 5683)

»♦ 230 „ h »» terminație de 4 cifre, 
indiferent litera ( 6683)

100 „ t» n literă $i terminație
de 3 cifre (A 633)

50 „ ti ”. »♦ terminație de 3 cifre,
indiferent litera ( 683)

In afară de aceste premii în număr de 72.000, în valoare de

IN PLUS: •
• 120 EXCURSII ÎN U.R.S.S., prin O.N.T, Carpați, pe baza ♦; 

uflel terminații de 5 cifre, indiferent litera.
De asemenea, se vor mai acorda: . X

• 50 PREMII SPECIALE (aparate de radio „Stern 2" cu • 
translatori, portative), participanfilor la concursul PRONO- Z 
SPORT din 25 iunie 1081 (prin tragere ia sorți a taloa- J 
nelor),

• 50 PREMII SPECIALE (frigidere „Alkâ" din import), ♦
participanțiior la concursul PRONOSPORT din 2 iulie 1961 Z 
(prin tragere la sorti a taloanelor); X

• 50 PREMII SPECIALE (biciclete „Diamant") participant- •
lor la concursul PRONOEXPRES din 28 iunie 1961 (prin ♦ 
tragere la sorți a taloanelor). *

REȚINEȚI: Vîtlzărea biletelor! se închide la 30 iunie 1961 in- J 
clusiv, iar tragerea va avea loc — fără nici o amînare • 
— la 2 iulie 1961. ♦•

Secția comercială a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani
ANUNȚĂ

Incepînd cu data de 26 iunie 1961 se distribuie tidrete de 
■■ alimente pe trimestrul III 1961 după cum urmează:

— Pentru întreprinderi și instituții de la 26 iunie 1961 ■ 
■j pînă la data de 5 iulie 1961 între orele 8—14 la Secția со- ;• 
ii mercială a Sfatului popular orășenesc regional Petroșani.
ii — Pentru pensionari, zilnic între orele 7,30—14 în biroul • 
ii halelor de alimente (piață) Petroșani.

Rugăm conducerile întreprinderilor șl instituțiilor să se ii 
■: prezinte în termenul stabilit.! fî

Directivele Congresului al 111-lea 
al P.M.R. trasează ca sarcină — 
în cursul planului de șase ani — 
creșterea productivității muncii în 
industrie cu 60—65 la sută, pe a- 
ceastă cale urmînd să se obțină 
peste 70 la sută din sporul pro
ducției industriale. Acest ritm ri
dicat de creștere a productivității 
muncii se bazează pe introducerea 
largă a mecanizării și automatiză
rii în toate cazurile în care nive
lul producției și condițiile de lu
cru o justifică.

In ramura energiei electrice, au
tomatizarea va cuprinde o mare 
parte a proceselor tehnologice din 
centralele termo și hidroelectrice. 
In cadrul Termocentralei Paroșeni, 
de la punerea în funcțiune a cen
tralei, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicienii a obținut rea
lizări importante în mărirea pro
ductivității muncii prin introduce
rea mecanizării și automatizării 
proceselor tehnologice și prin a- 
plicareâ altor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

Un indice al centralelor elec
trice este coeficientul om/MW care 
reprezintă totalul de salariați pe 
MW instalat.

Acest indice este influențat de 
următorii factori :

a) puterea grupurilor instalate 
și schema centralei.

bj felul combustibilului utilizat.
c) gradul de mecanizare și au

tomatizare a proceselor tehnolo
gice.

d) felul de organizare și meca
nizare al reparațiilor.

e) nivelul profesional al perso
nalului de exploatare și de repara
ți1-

La Termocentrala Paroșeni, coe
ficientul om/MW a scăzut din a- 
nul 1956 de la 8,6 om/MW la 
4,05 om/MW în trimestrul I

1961, adică productivitatea muncii 
a crescut în acești ani cu peste 
110 la sută. După coeficientul rea
lizat de 4,05 om/MW, T.C. Paroșeni 
se situează printre centralele frun 
tașe din țara noastră și este pri
ma centrală care realizează un 
coeficient atît de scăzut dintre 
centralele noastre electrice care 
utilizează și cărbune, drept com
bustibil.

La secția cazane ți turbine s-au 
făcut automatizări la următoarele 
operații, ele influențînd creșterea 
productivității : reglarea nivelului 
în tamburul cazanelor, a tirajului 
în focarul cazanelor, a presiunii 
aburului viu, încărcarea morilor de 
cărbune, reglarea presiunii în de- 
gazorii de 1,2 ata. și 6 ata, reglarea 
presiunii aburului la labirinții tur
binelor, a nivelului la rezervoare
le de drenaj și rezervorul de punc
te joase ți pornirea electropompei 
de alimentare de rezervă.

O atenție deosebită în cadrul 
întreprinderii noastre a fost acor
dată acționărilor de la distanță 
electrice. In prezent sînt acțio
nate electric la secția cazane ur
mătoarele instalații : — eșaparea 
în atmosferă la toate cazanele, ins
talațiile de reducere și răcire pen-, 
tru serviciile interne ale cazanelor 
și suflarea ecranelor de zgură. 
Recent a fost pusă în funcțiune 
o istalație de încărcare mecani
zată cu bile a morilor de cărbune, 
pentru completarea ți înlocuirea 
bilelor de moară, lucru care re
duce munca fizică a personalului 
secției cazane.

La secția turbine s-a pus în 
funcțiune o instalație electrică pen
tru curățirea sitelor de pe circuitul 
hidrotehnic, s-au echipat cu acțio
nări electrice stavile de evacuate 
a apei de la puțul sfion. In pre
zent se introduce la TA. 3 spăla

rea condensatorului cu bile de cau
ciuc, aceasta fiind cea mai eficace 
metodă de curățire a condensato
rilor cunoscută pînă acum.

In urma înfăptuirii planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice ți a 
planului tehnic al întreprinderii 
se vor realiza o serie de semnali
zări tehnologice și semnalizări re
ciproce menite să îmbunătățească 
siguranța de funcționare și să ri
dice productivitatea în exploatarea 
agregatelor. Pe circuitul de trans
port al combustibilului, prin con
centrarea semnalizărilor și comen
zilor la locurile de muncă, s-a 
redus personalul de exploatare cu 
40 la sută. La epurarea chimică s-a 
realizat comanda de la distanță, 
din laborator, a vanei de apă epu
rată chimic. Aceasta a permis mă
rirea productivității muncii în sec
ție cu 15 la sută. La cazane s-a 
centralizat semnalizarea tempera
turii lagărelor morilor de cărbune 
ți a ventilatoarelor de moară și 
semnalizarea înfundării morilor de 
cărbune. Această semnalizare întă
rește gradul de siguranță în ex
ploatarea secției cazane. La tur
bine, este în curs de realizare sem
nalizarea reciprocă între turbinele 
2 ți 3, fapt care mărește siguranța 
de exploatare și productivitatea 
muncii în secția turbine.
. Pentru huna deservire a instala
țiilor a căror nivel tehnic este în 
continuă creștere muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii își ridică în con
tinuu nivelul tehnic și profesional. 
La cursurile serale din Paroșeni 
invață 130 de muncitori pentru a 
face față nivelului tehnic din ce în 
ce mai înalt al instalațiilor mon
tate și care se vor monta în con
tinuare pînă în anul 1965.

lng. V. CĂPAjlNA 
T.C. Paroșeni

A N U’N Ț
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 l.C/O. din Pe
troșani str. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej nr. 72.
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 

prezintă în sala clubului 
„CONSTRUCTORUL" 

joi 29 iunie 1961, orele 20 
„JOCUL DRAGOSTEI 
ȘI AL ÎNTÎMPLARIF*  

g. comedie în 3 acte i 
de Marivaux

Regia artistică: D. Căpitanu 
Scenografia: EmH Moise

... CABANELE 
"'i turist :e 

4 DIN MASIVII 
RETEZAT 
PARIN'® 
STRATA 
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Діва Ba: Adumrcea fesHvă caisaerată 
celei de a 40-a aniversări a R.S.S. Cazahe 

și a P. E. din Cazahstan
ATA 24 (Agerpres). — 

iunie a avut loc lai А1*па
TASS transmite:

__________ _ Aia adunarea festivă consa- 
de-a 40-a aniversări a proclamării R.S.S. Kazahe și

ALMA 
La 24 

erată celei 
a întemeierii Partidului Comunist din Kazahstan.

La adunare au participat N. $• Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și delegați din toate герігЬІТсПе unionale și din unele re
publici autonome ale țării.

Dinmuhamed Kunaev, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ka-. 
zahstan a prezentat raportul sub-: 
liniind dezvoltarea impetuoasă a 
Kazahstanuluî care, dintr-o pro
vincie periferică înapoiată a im
periului țarist s-a transformat 
în anii puterii sovietice într-o 
republică cu o industrie puterni
că, o agricultură mare șî un 
înalt nivel de cultură.

In primii d'oi ani ai septena- 
lului (1959—1960), a spus Ku
naev, în Kazahstan s-au con
struit 230 întreprinderi și secții.

In trecut un ținut de gospo
dării nomade primitive, Kazah- 
stanul de astăzi a devenit un ma
re producător de cereale și pro
duse animaliere. In Kazahstan 
au fost valorificate 25 milioane 
hectare de pămînturi înțelenite, 
a spus Kunaev.

Luînd cuvîntul 
tivă care a avut 
la Alma-Ata, 
ciov a 
voltarea vertiginoasă a econo
miei în U.R.S.S. reprezintă cea 
mai puternică armă în mîinile U- 
niunii Sovietice pentru atragerea 
dc partea ideilor comunismului a- 
noi milioane de oameni din ță- 
rile capitaliste.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
linia generală a politicii externe 
a U.R.S.S. este linia coexistenței 
pașnice, a stabilirii unor relații 
de prietenie între toate popoarele. 
„Pentru aceasta am luptat și vom 
lupta", a spus N. S. Hrușciov.

In primul rînd, a adăugat vor
bitorul, vom lupta pentru rezolva
rea cel-ei mai importante probleme 
a contemporaneității — problema 
dezarmării, pentru încheierea în cît 
mai scurt timp a Tratatului de 
pace cu Germania cu scopul de a 
închide capitolul celui de-al doi-!

la adunarea fes- 
loc la 24 iunie 
N.

subliniat
Hruș- 

dlez-
S. 
că

Твгпсоі lot
Vizita de „bunăvoință" pe care 

a făcut-o timp die 18 zile în A- 
merica de sud Adlai Stevenson, 

! trimisul special al președintelui 
' Kennedy, a luat sfîrșit. Scopul! 
, oficial al acestei vizite a fost 
de a pregăti conferința interame- 
ricană de la Montevideo, care 

’ urmează să se deschidă la 15 
‘ iulie și să ia în discuție pla
nul „ajutorului" american pen
tru America Latină, lansat sub 
numele de „Alianță pentru pro- 
progres" și căruia cercurile ofi
ciale și presa nord-americană 
i-au făcut o largă publicitate. 
„Alianța pentru progres" este în 
fond menită scopului! nemărturi
sit în mod oficial, dar reicunos- 

: cut de altfel de întreaga presă 
americană, de a „rali'a" tot con
tinentul sud-american la planu
rile agresive urzite de S.U.A. 
împotriva Cubei.

Faptul' că acest scop nu a pu
tut fi recunoscut în mod oficial 
se explică prin extrema nepopu- 
Taritate a acestor planuri în rîn- 
durile opiniei publice sud-ameri
cane.

După cum a reieșit din rela
tările agențiilor de presă, Ste
venson a încercat în cursul în
trevederilor sale în capitalele sud- 
americane, să prezinte revoluția 
cubană drept un „pericol comun" 
și a îndemnat la o „acțiune co
mună" împotriva guvernului Fi
del Castro. Rezultatele nu au 
fost însă cîtuși de puțin încu
rajatoare. Este destul să arătăm 
că chiar în cursul desfășurării 

lea război mondial și a rezolva 
pe această bază problema Berli
nului occidental.

Șeful guvernului sovietic a dat 
o înaltă apreciere succeselor ob
ținute de oamenii muncii din 
Kazakstan în îndeplinirea sarci
nilor ріатпгіиі septenal (1959— 
1965).

N. S. Hrușciov a relevați că în 
primii doi ani șî Jumătate aî sep- 
tenalriuî în Unâunea Sovietică 
s-au fabricat produse industrîar 
le a căror valoare este cu 15 
miliarde ruble mai mare dedf 
prevedea planul septenal pentru 
această perioadă. El a arătat că 
în acest timp s-au fabricat tot 
atîtea produse industriale cîf 
s-au obținut’ în tot cursul celui 
de-al 5-lea cincinal (1951—1955).

In încheierea • cuvîntăriî sale 
N. S. Hrușciov a dat citire tex
tului salutului adresat oamenilor 
muncii din Kazakhstan de C.C. al 
P.C.U.S.. de Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S1. șî de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

de

Principalele partide politice din Zanzibar 
cer sâ fie lichidată imediat dominația engleză

ZANZIBAR 24 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe

presă care a avut loc la Londra, 
secretarul general al partidului 
naționalist din Zanzibar, Rah
man Muhammed, a declarat că 
acest partid care, împreună cu 
Partidul popular din Pembai și 
Zanzibar dispune în prezent de 
o majoritate în Consiliul legist 
lativ, cere să se acorde imediat 
independență Zanzibaruluî și să 
fie lichidată dominația engleză. 
El a arătat că în urma tulbu
rărilor înscenate în cursul ale
gerilor care au avut loc Ia Zan- 

Stevenson in America Latina
turneului lui Stevenson, șefi de 
state din America de! sud — pre
ședinții Quadros (Brazilia), 
Frondizi (Argentina), Velasco 
Ibarra (Ecuador), Haedo (Uru
guay) — au făcut declarații pu
blice de reafirmare a principiu
lui neintervenției în treburile al
tor state de pe continentul1 ame
rican.

Comentînd aspectele • economice 
ale „Alianței pentru progres".

Comentariul zilei
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a

ziarul uruguaian „La Prensa" ex
prima dezamăgirea cercurilor e- 
conomice sud-americane față de 
cele 500.000.000 dlolari. alocate 
acestui plan șî sublinia că a- 
ceastă sumă este cu totul neîn
semnată în comparație cu cifrele 
profiturilor realizate de societă
țile nord-americane de pe urma 
exploatării resurselor Americii 
Latine. Ziarul cita cifrele furni
zate de Banca Mexicului din ca
re reieșea că numai din Mexic 
în cursul anului 1960 societățile 
străine au scos sub formă de be
neficii suma de 850.000.000 pe
sos.

Cît privește primirea făcută 
masele populare din America 
sud trimisului nord-amerîcan, 
nu se dteosebește prea mult 
cea făcută în trecut fostului pre
ședinte Eisenhower șî fostului

de 
de 
ea 
de

PREZENȚE ROMÎNEȘTI PESTE HOTARE

Succesul Teatrului de stat de Operetă 
din București în R. P. Polonă

VARȘOVIA 24. Corespondentul 
Agerpres transmite:

Teatrul de stat de Operetă din 
București și-a încheiat turneul 
în R. P. Polonă, care s-a bucu- 
curat de un deplin succes. Timp 
de aproape două săptămîni ar
tiștii bucureșteni au prezentat la 
Varșovia și Gdansk II specta
cole, cu opertele clasice Bocaccio 
—de Soupe — și VînzătOrul de 
Păsări — de Zeller — precum 
șî operetele romînești: Lăsațî-mă 
să cînt șl Lysistrata de Gherase 
Dendrino și Plutașul de pe Bis
trița de Filaret Barbu.

Spectacolele au fost prezentate 
pe scenele Operei de stat și Sălii 
Congreselor din Varșovia și a 
Teatrului Atare din Gdansk.

Ziarele poloneze au subliniat 
entuziasmul cu care publicul a 
primit pe artiștii romîni. „Try- 
buna Ludu" și „Zycie Warszawy" 
din 23 iunie au consacrat aces
tui eveniment două cronici inti
tulate respectiv „Trei seri cu o- 
pereta romînească" și „Opereta 
romînească la Varșovia". Croni
carul muzical Tereza Grabowska 
în „Trybuna Ludu" subliniază, 
printre altele, că „foarte serioa
sele atuuri ale oaspeților romîni: 
voci bune, talent actoricesc, per
fectă cunoaștere a dansului, na- 
furaleța Jocului, au fost o ga- 

zibar Ia 1 iunie, peste 70 de per
soane au fost ucise, mai mult de 
2.000 de oameni au fost răniți 
și peste 1.000 arestați.

Răspunzînd la întrebarea în 
legătură cu baza americană e- 
xistentă în Zanzibar. Muhammed 
a spus că poporul din această 
țară nu crede afirmațiile ameri
canilor că această bază ar re
prezenta pur șî simplu „o sta
țiune pentru urmărirea sateliți
lor artificiali". Muhammed s-a 
referit la zvonurile cu privire la 
un plan de creare a unei baze 
pentru rachete în Zanzibar.

vicepreședinte Nixon. Este drept 
că „experiența" dobîndită de au
toritățile din țările vizitate de 
Eisenhower și Nixon a determi
nat luarea unor măsuri supli
mentare de „precauțiune" care 
să scutească pe Stevenson de 
„neplăcerile" suferite de predeceJ 
sorii săî. Dar nicî intensifica
rea desfășurării de forțe poliție
nești1, nici arestările „preventive" 
și gazele lacrimogene și nici 
schimbările neanunțate ale ru
tei lui Stevenson nu au putut 
împiedica manifestațiile ostile la 
adresa politicii S.U.A. La Mon
tevideo, Santiago de Chile, La 
Paz, Lima, Quito, Bogota, pan
cartele manifestanților cu lozin
cile „Stevenson cară-te acasă’*’"' 
șî „Cuba da, yankeii nul" au a-1 
ratat limpede că în America La-: 
tină Washingtonul se lovește de 
același spirit de rezistență, de a- 
ceeașî hotărîre a maselor popu
lare de a apăra revoluția cuba
nă care întruchipează năzuințele 
popoarelor din acest continent.

„Vîntul schimbărilor revoluțio
nare' suflă în întreaga Americă 
Latină’ mai puternic decît orîcînd 
înainte". Această recunoaștere 
apărută în revista „U. S. News 
and World Report" pe marginea 
turneului lut Stevenson arată cît 
de îndepărtate de realizare sînt 
speranțele cercurilor guvernante 
de la Washington de a perma
nentiza starea de dependență a 
continentului sud-american de 
interesele politice și economice 
ale Washingtonului.

de ope-

„Zycie 
cronica:

ranție a succesului acestor ade- 
vărați artiști excelenți 
retă“.

Cronicarul ziarului 
Warszawy" își încheie 
cu aprecierea că spectatorii var- 
șovieni au primit spectacolele 
Teatrului de Operetă din Bucu
rești cu o mare căldură, expri- 
mîndu-și simpatia pentru opere
tă în genere și pentru opereta 
romînească în special".

Presa poloneză, în numeroase 
articole, apreciază deosebitele 
calități vocale șî artistice ale so
liștilor operetei noastre, remar- 
cînd pe Ton Dacian, Silly Po
pescu, Anton Negoițescu, Virgi- 
nica Romanovschi și alții.

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

„Berliner Morgenpost” 
cere demisia lui Globke

BERLINUL OCCIDENTAL 24 
(Agerpres). — TASS transmite: 

Ziarul vest-berlinez „Berliner 
Morgenpost" a publicat un edi
torial în care cere demisia se
cretarului de stat Globke, com
plice al lui Eichmarîn, criminal 
și asasin hitlerist.

După părerea ziarului, faptul 
că oameni de teapa lui Globke 
se află la putere în R. F. Ger
mană constituie un „scandal pe 
plan național".

Ziarul consideră că Globke, 
care este mîna dreaptă a can
celarului vest-german, își păs
trează funcția în primul rînd 
din cauza „încăpățînării" lui A- 
denauer.

Тя' c£/e4&3> hwbdusi/L
GENEVA 24 (Agerpres).
La 23 iunie Comitetul pentru 

elaborarea rezoluțiilor al celei 
de a 45-a sesiunii a Conferinței 
generale a Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.), care 
are loc în prezent la Geneva, a 
adoptat o rezoluție prevăzînd 
excluderea Republicii Sud-Afri- 
cane din această organizație.

NEW YORK 24 (Agerpres).
Intr-o declarație pentru presă 

Gus Hali, secretarul general al 
P.C. din S.U.A., a apreciat drept 
„o concesie importantă" făcută 
opiniei' publice hotărîrea luată la 
23 iunie de Frankfurter, judecă
tor la Curtea Supremă a S.U.A., 
cu privire la amînarea pînă la 
toamnă a aplicării hotărîrii 
Curții în legătură cu înregistra
rea activiștilor și membrilor 
partidului comunist.

CAPE CANAVERAL 24 (A- 
gerpres).

Agenția United Press Interna-

PROGRAM
26

Sfatul
de as-

PROGRAMUL I. 7,30 
medicului, 8,00 Din presa 
tăzi, 9,30 Tinerețea ne e dragă, 
11,03 Muzică din opere inspira
te de piesele lui Shakespeare, 
13,05 Melodii populare romî
nești, 14,00 Muzică ușoară, 15,30 
Fragmente din opereta „O noap
te la Veneția" de Johann Strauss, 
17,30 Vreau să știu, 18,30 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,00 Almanah științific, 
21,00 „Din istoria discului". Mari 
cîntăreți de altădată: Florica 
Cristoforeanu. (Montaj muzical). 
PROGRAMUL ІГ. 12,10 Din cîn- 
ttecele șî dansurile popoarelor, 
13,20 Concert de prînz, 14,03 
Cîntece de Gheorghe Bazavan, 
15,35 Muzică ușoară de compo
zitori romîni, 16,30 Vorbește

Despre posibilitățile 
și condițiile zborului 

spre Marte
MOSCOVA 24 (Agerpres). —> 

TASS transmite:
Savantul sovietic Ari Sternfeld 

semnează la 24 iunie în „Eko- 
nomiceskaia Gazeta" un articol 
consacrat posibilităților și con
dițiilor zborului spre Marte. El 
consideră că, viteza de lansare 
fiind de 13,05 km. pe secundă, 
acest drum va putea dura 105,1 
zile (viteza minimă la lansare 
va oscila între 11,44 și 11,75 km. 
pe secundă. In acest caz zborul 
va dura 237—281 zile.

Ari Sternfeld arată că ce? - 
mai avantajos va fi traseul p© 
care racheta va folosi complet 
viteza mișcării pe orbită a glo
bului pămîntesc, adică va fi lan
sată în direcția, mișcării Pămîn- 
t’ului.

Pe baza unor calcule precise 
Sternfeld ajunge la concluzia că 
în ziua lansării navei interpla
netare 
afle cu 
intea 
seama 
planetelor, nava va __
sată cu 79,5 zile înainte»- ‘^opo
ziția lui Marte. '

Vorbind despre înapoierea ex
pediției de pe Marte, Stemfeld 
arată că cea mai avantajoasă 
este revenirea pe o altă traiecto
rie și nu pe una simetrică, în așa ' 
fel îneît în prima fază zborul să 
se înfăptuiască paralel cu miș
carea pe orbită a luî Marte

In încheiere, Stemfeld arată 
că „Sezonul de navigație Pă- 
mînt-Marte", care va începe cu 
circa 14 săptămîni 
poziția lui Marte, 
la intervale de 780

Marte va trebui să se 
36 gradte 42 minute îna- 
Pămîntului. T’ntndu-se 

de poziția т x:ă a 
T lanj

înainte de o- 
se va repeta 
de zile.

tional anunță că la 23 iunie un 
proiectil balistic american de tip 
„Titan" a explodat în aer în 
cursul unei încercări de lansare.

XIENG KUANG 24 (Agerpr^).
După cum transmite Agen,J 

Vietnameză de Informații, d< 
gația grupului Fumi Nosavav^ 
Boun Oum nu s-a prezentat la 
ședința ordinară a conferinței 
tripartite consultative politice șî 
militare de la Na Mon.

BRUXELbES 24 (Agerpres).
Prezentînd în Camera Repre

zentanților un raport asupra 
bugetului de stat pe anul 1961, 
ministrul de Finanțe Dequae 
(membru al Partidului social- 
creștin), a arătat că situația fi
nanciară a Belgiei este dificilă 
și că deficitul bugetar esfe 
considerabil. Ei a declarat că 
datoria publică a Belgiei se ci
frează în momentul de față la 
410 miliarde, franci.

DE RADIO
iunie

Moscova! 17,35 Melodii popu
lare romînești, 18,05 Concert de 

19,40 Mu- 
Dobrogeă, 

cfe estradă 
sovietice,

lare romînești, 18,05 
muzică din operete, 
zică populară din 
20.40 Gîntă orchestra 
a Radioteleviziunii 
21,30 Lectură dramatizată.

CINEMATOGRAFE
iunie
— 7 
greșite; AL. 
de centura

26
PETROȘANI 

BRIE : Socoteli 
HI A: Dincolo 
șului; PETRILA : Generație 
vată; '
VULCAN: 
PENI: Poveste nordică; CRIVI- 
DIA: Prima zi de pace; URI- 
CANI: Dr. Soim.

AN INCASA: Eroii 
Pas 'cu pas;

NOIEM. 
SA- 
ora- 
sal- 
viî; 

LLJ-i
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