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Programul concret al înaintării 
spre culmile comunismului

Comunismul, visul de aur al 
minților luminate și al inimilor 
generoase, cu secole și decenii în 
urmă socotit doar o utopie, con
ceput științific de geniul lui 
Marx și Lenin, transformat în- 
tr-o mișcare puternică, năvalni
că, odată cu apariția proletaria
tului și a partidelor lui marxis
te, transpus în activitate practi
că de lupta poporului sovietic, 
care a construit socialismul sub 
conducerea P.C.U.S. — comu
nismul a devenit un țel concret 
și apropiat. In următorii 20 de 
ani societatea comunistă va fi 
construită în linii mari în 
U.R.S.S. Construirea deplină a 
«“pcietății comuniste va fi desă- 
J .șită în perioada următoare.

Căile spre obținerea acestei 
victorii — cea mai mare din în
treaga istorie a omenirii — con
stituie conținutul esențial al 
Programului Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al că
rui proiect a fost publicat în 
presă și supus examinării și dis
cuției poporului sovietic, urmînd 
a fi aprobat la apropiatul Con
gres al XXII-lea al P.C.U.S. Nu 
există om al muncii, pe întreg 
cuprinsul pămîntului, care să nu 
încerce o profundă emoție citind 
în acest însuflețitor Program
manifest cuvintele: „Partidul 
proclamă solemn: Actuala ge
nerație a oamenilor sovietici va 
trăi in comunism •!“.

Publicarea proiectului de Pro
gram al P.C.U.S. este un eveni
ment istoric în viața Uniunii 
Sovietice, a țărilor lagărului so
cialist, a mișcării comuniste in
ternaționale, în viața ideologică 
și culturală a umanității. Docu
ment de uriașă însemnătate po
litică, teoretică și practică, noul 

^^ogram al P.C.U.S. sintetizea- 
4 zV în mod creator practica con

struirii socialismului în U.R.S.S. 
și în țările sistemului mondial 
socialist, reflectă prefacerile re
voluționare ce au avut loc în lu
me, analizează în profunzime 
marile procese ale contempora
neității — întărirea sistemului 
mondial socialist, criza capita
lismului mondial, mișcarea re
voluționară internațională a cla
sei muncitoare, mișcarea de eli
berare națională, triumful idei
lor comunismului. Pentru prima 
dată în istorie în acest document 
este prezentat un plan concret, 
științific fundamentat, de con
struire a societății comuniste. 
Programul P.C.U.S. este o nouă 
demonstrație strălucitoare a for
ței și vitalității marxism-leninis- 
mului, a caracterului său crea
tor, veșnic viu ; el reprezintă o 
uriașă contribuție la tezaurul 
marxism-leninismului, la gîndi- 
rea contemporană.

, Proiectul de Program carac-

terizează în mod științific so
cietatea comunistă, cea mai înal
tă formă de organizare a vieții 
sociale, a cărei construire a de
venit sarcina practică nemijloci
tă a poporului sovietic.

Partid al comunismului știin
țific, P.C.U.S. rezolvă sarcinile 
construcției comuniste pe măsu
ra pregătirii și maturizării pre- 
mizelor materiale și spirituale, 
călăuzindu-se după ideea că nu 
se poate sări peste etapele de 
dezvoltare necesare, după cum 
nu se poate să ții în loc mișca
rea înainte.

Proiectul de Program subli
niază că sarcina economică prin
cipală a P.C.U.S. și poporului 
sovietic constă în crearea, în 
decurs de două decenii, a bazei 
tehnico-materiale a comunismu
lui. In această privință, cifrele 
conținute în Program sînt de-a 
dreptul amețitoare.

încă în decursul primului de
ceniu volumul producției indus
triale a U.R.S.S. va spori 
circa 2 ori și jumătate, iar în 
decurs de 20 de ani — de cel 
puțin șase ori. Spre sfîrșitul ce
lui dte-al doilea deceniu va fi a- 
tinsă o producție anuală de e- 
nergie electrică de 2.700—3.000 
miliarde kwh și 250 milioane to
ne oțel I U.R.S.S. va lăsa cu 
mult în urmă S.U.A. în ce pri
vește producția pe cap de locui
tor. Ea va dispune de industria 
cea mai puternică și mai moder
nă din lume, de forțe de produc
ție neega-late și de neconceput în 
capitalism. Aceasta va constitui 
baza pentru transformarea trep
tată a relațiilor sociale socialis
te în relații sociale comuniste, 
pentru o. asemenea dezvoltare a 
industriei și agriculturii care va 
permite satisfacerea din belșug 
t nevoilor societății.

Paralel cu făurirea unei in
dustrii puternice, va fi creată în 
Uniunea Sovietică o agricultură 
înfloritoare, multilateral dezvol
tată și de o înaltă productivitate. 
Volumul, total al producției a- 
gricole urmează să crească în 
10 ani de circa două ori și ju
mătate, iar în 20 de ani de trei 
ori și jumătate. Noul avînt pu
ternic al forțelor de producție 
în agricultură va permite să se 
obțină un belșug de produse a- 
limentare pentru populație și să 
se asigure trecerea treptată a 
satului sovietic la relații sociale 
comuniste, lichidîndu-se în linii 
mari deosebirile dintre oraș și 
sat.

Poporul sovietic, care la înce
putul operei de construire a noii 
orîndiuiri, a trebuit să îndure 
foamete, blocada economică, lip
suri și privațiuni de tot felul,
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• Comisiile Forumului . mon dial al tineretului și-au încheiat 
lucrările

Vizita dclcgaficl de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine in Uniunea sovietica

Prin pavilioanele Expoziției realizărilor economiei naționale a U.R.S.S
MOSCOVA 3 De la trimișii 

speciali Agerpres C. Răducanu și 
Al. Cîmpeanu :

Miercuri, după vizitarea depou
lui de locomotive „Mosaova- 
Triaj“, cortegiul de mașini al de
legației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne, es
cortat de motocicliști, a străbătut 
frumoasele magistrale ale Moscovei 
ce duc Spre Expoziția realizărilor 
economiei naționale.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți membri ai delegației au fost 
întîmpinați la sosirea la expoziție 
de K. N. Rudnev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. G. Pîsin, prim locții
tor al ministrului Agriculturii al 
U.R.S.S., K. D. Petuhov, președin
tele Consiliului Economiei Națio
nale al orașului Moscova, și B. N.

Bogdanov, directorul expoziției.
Vizitarea Expoziției începe cu 

pavilionul principal care înfăți
șează o imagine generală a dru
mului plin de victorii parcurs de 
poporul sovietic după Revoluția 
din Octombrie.

însoțiți de K. Rudnev tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți mem
bri ai delegației vizitează în con
tinuare pavilionul Academiei de 
Științe unde admiră succesele epo
cale ale științei sovietice. Rache
tele meteorologice,’ sputnicii și na
vele cosmice, „medicul" electronic 
care pune diagnosticul a peste 90 
de boli sînt numai unele din ex
ponatele care stîrnesc interesu1 
membrilor delegației.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej examinează copia fanionului 
transportat pe Lună de cea de-a

~~адм—** - -----------

doua navă cosmică sovietică la 14 
septembrie 1959.

— Știința sovietică — spune to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
este știința cea mai înaintată din 
lume.

Intr-una 
opresc în 
ce de calcul ,,Ural-2“ 
zolvă un mare complex de pro
bleme printre care și unele le
gate de zborurile cosmice. Se ex
plică că mașina în numai 30 de 
secunde face 9 milioane de ope
rații, calculînd traiectoria unei ra
chete lansate spre Lună. Unul din 
însoțitori arată membrilor delega
ției că savanții sovietici.au realizat 
și alte mașini electronice de calcul, 
de două trei ori mai rapide decît 
„Ural-2“.

din săli oaspeții se 
fața mașinii electroni- 

care re-

(Continuare în pag. 4-a)

Crește avîntul în muncă 
ai minerilor

In contai lunii septembrie
Nu au trecut multe zile 

de cînd minerii de la U- 
ricani ;:u raportat înde
plinirea angajamentului 
anual și iată că o nouă 
victorie în muncă a fost 
obținută la această mină. 
In ziua de 3 august, din 
abatajele minei Uricani au 
fost extrase primele tone 
de cărbune cocsificabil în 
contul lunii septembrie. 
Acest nou succes dobîndit 
în cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August, 
este rodul muncii entu-' 
ziaste 
tiv al

livrat siderurgiștilor 
de mii de tone 

cocsificabil

putul anului și pînă 
prezent minerii uricăneni 
au 
zeci
de cărbune 
peste sarcinile de plan. 
In același timp ei au spo
rit productivitatea mun
cii cu circa 15 la sută fa
ță de cea planificată; au 
făcut economii suplimen
tare la prețul de cost în 
valoare de aproape 
600.000 lei și au redus 
procentul de cenușă 
circa 2 la sută față 
cel admis.

a întregului colec- 
minei. De la înce-

Cuvîntul frontaliștilor
mina Lupeni fron- 

din sectorul III
La 

taliștii 
sînt bine cunoscuți pen
tru realizările remarcabile 
ce le obțin în muncă. Nu 
e zi ca din abatajele fron
tale de mare productivi
tate ale acestui sector să 
nu fie trimis la suprafață 
cărbune peste plan și de 
bună calitate. Frontaliștii

Folosind metoda modernă de susținere a frontalului cui stilpi hidraulici GS, brigada lui, 
Lukacs Andrei de la sectorul IV В Lupeni muncește cu un ran dament de peste 3,400 tone pe 
post. IN CLIȘEU: Un schimb din brigada lui Lukacs Andrei înainte de a intra în șut.

cu 
de

de
Spînu

din brigăzile conduse 
Ghioancă Sabin, 
Petru, Ghioancă loan au 
dat în luna trecută și în 
primele zile ale lunii au
gust; între 450—800 to
ne de cărbune de bună 
calitate peste plan;

De la începutul anului 
și pînă acum colectivul 
sectorului III de la mi- 
_____ na Lupeni a ex-

I tras peste sarcinile 
I de plan 15.560 

tone de cărbune 
cocsificabil. Ran
damentul medic 
obținut depășeș
te pe cel plani
ficat cu 
cărbune

300 kg. 
pe post.

4 Nu e mult de cînid aceste minunate blocuri, 
" din cartierul Livezeni Petroșani, și-au pr ut 
! locatarii și copiii s-au și împrietenit, jucîndn-se 
J cu voie bună în fața noilor lor locuințe. .

♦ « 
i 
i« 
i
*

Aleea fruntașilor
harnici muncitori; tehni
cieni și ingineri;' fruntași 
în întrecerea socialistă ini
țiată în cinstea Zilei mi
nerului. însoțite de expli
cații, cifre și grafice su
gestive aceste panouri dau 
o imagine vie asupra ac
tivității depuse în abata
je, la: pregătiri, prin ate
liere.

Recent, drumul princi
pal de acces spre, mina 
Uricani a primit denumi
rea de „Aleea fruntași
lor".

De cîteva zile, aici, a- 
lături de graficele și lo
zincile existente s-au mai 
montat 12 panouri noi, 
frumos lucrate. Ele repre
zintă chipurile celor mai
- - ® seo ——

m. înaintare pe
Cînd s-au apucat 

de lucru la galeria 
transversală de la 
orizontul 535, unii 

* mineri din brigada 
lui Vass erau neîn
crezători.

— Ne-am luat 
noi angajamentul 
de 150 m. înainta
re pe lună, dar oa
re nu ne-am avîn- 
tat peste puteri ? 
Planul prevede doar 
80 m. E mare di
ferență 1 Totuși, au

pornit la muncă cu 
hotărîrea dfe a face 
tot posibilul pentru 
a realiza angaja
mentul luat.

In fiecare schimb, 
se făcea o pușcare, 
asigurîndu-se un 
ritm mediu .de 6 m. 
înaintare pe zi.

De un mare aju
tor le-a fost mași
na de încărcat 
E.P.M. 1, cu ea în- 
cărcînd toată canti
tatea dfe 1192,9 m.c.

lună
piatră rezultată din 
galerie.

La sfîrșitul lunei 
iulie, măsurătorile 
topografilor au ară
tat o înaintare de 
151 m. în galerie 
simplă. Angajamen
tul luat în cinstea 
Zilei minerului de 
brigada lui Vass 
Martin a fost rea
lizat și depășit, mi
nerii diin Vulcan res- 
pectîndu-și cu cins
te cuvîntul dat

sovietici.au
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Pe terenurile de 
de Ziua

In fiecare an, de Ziua minerului, 
oamenii muncii din Valea Jiului, 

, inundă stadioanele, sălile de spec
tacol, estradele ridicate în piețele 

’ publice sau în localurile unde au 
loc serbări cîmpenești, mai mult 
decît in oricare altă zi. Bărbați și 
femei, tineri și virstnici petrec în 
această zi de sărbătoare clipe de 
neuitat intrecindu-se în măestria 
sportivă, la cintec și joc, petrecând 
cu voie bună, ziua celor ce muti- 
eesc în «dineuri.

$i în acest an, de Ziua minerului 
vor fi organizate întreceri sportive 
și culturale în toate localitățile 
Văii Jiului.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani, în colaborare cu Consiliul 
orășenesc (J.C.F.S. au stabilit un 
bogat program de întreceri sportive 
care vor avea loc duminică, de di
mineața de la ora 9 și pînă seara 
tîrziu, pe toate bazele sportive din 
Valea Jiului.

LA PETROȘANI, Asociația 
sportivă teritorială Jiul va orga
niza întreceri la majoritatea disci
plinelor sportive, atitrenînd sete 
de tineri și tinere. Astfel vor pu
tea fi vizionate întreceri de lupte 
clasice, popice, tir, haltere, ciclism 
și, bineînțeles, întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre Jiul și 
IRTS Omsk din U.R.S.S. In des
chidere va avea loc meciul de fot
bal dintre Jiul (tineret) și Minerul 
Petrila, iar în pauza întîlnirii in
ternaționale de fotbal, va avea loc 
primirea alpiniștilor participanți la 
escaladarea peretelui Cheii din ma
sivul Roșia.

LA LONEA, pe arena de po
pice, frumos amenajată în ultimele 
zile, va avea loc întîlnirea popica
rilor din localitate cu cei de la 
Olimpia Reșița în cadrul campio
natului R.P.R., juniori și seniori. 
Amatorii de box vor putea asista 
la gala dintre pugiliștii loneni și 
petroșăneni. După-amiază, pe te
renul de fotbal Parittgul, va avea 
loc meciul dintre echipa locală și 
Corvinul Hunedoara sau Victoria 
Galan.

LA PETRILA, cunoscuta forma
ție de lupte clasice, în care acti
vează mulți dintre cei mai buni 
luptători din regiune, va întâlni în 
concurs luptătorii de la Jiul Pe
troșani. Membrii asociației sportive 
Minerul Petrila vor participa de 
asemenea la concursuri demonstra
tive de haltere și șah.

I AN1NOASA, va cunoaște pasio
nante întreceri de șah, tir cu arcul, C. COTOȘPAN

Programul concret al înaintării 
spre culmile comunismului

(Urmare din pag. t-a) 

poate trece azi, bizuindu-se pe 
puternica sa economie națională 
în plin avînt, la realizarea sar
cinii de importanță istorică mon
dială — asigurarea celui mai 
înalt nivel de trai în comparac 
?!e cu orice țară capitalistă, 
n U.R.S.S. există acum toate 

posibilitățile pentru ridicarea 
rapidă a bunăstării întregii 
populații, și ele vor crește din 
an în an, pe măsura creării ba
zei tehnico-materiale a comunis
mului. in 20 de ani venitul na
țional se va mări de aproxima
tiv cinci ori, iar veniturile reale 
pe cap de locuitor — de peste 
3,5 ori; corespunzător cu aceas
ta va avea loc creșterea rapidă 
a consumului popular. La sfîr- 
șitul celui de-al doilea deceniu, 
fiecate familie va avea o locuin
ță confortabilă. In cursul celor 
două decenii, U.R.S.S. va deveni 
țara cu ziua de lucru cea mai 
scurtă. Creșterea considerabilă a 
fondurilor Sociale de consum va 
da posibilitatea să se asigure, 
pe socoteala societății, întreține
rea gratuită a copiilor și a per
soanelor inapte de muncă, folo
sirea gratuită a locuințelor și 
serviciilor comunale, a transpor
turilor comunale, trecerea trep
tată la alimentație publică gra
tuită în întreprinderi.

sport și pe sceRe 
minerului
volei și fotbal între echipele sec
toarelor miniere.

LA VULCAN, vor fi organizate 
întreceri de atletism și popice cu 
participarea membrilor asociației 
Minerul din localitate și Preparato
rul Lupeni. Echipa de handbal în 
11 (fete) va primi vizita unei for
mații din afara regiunii, iar rug- 
biștii locali vor juca cu cei de la 
Minerul Lupeni. Tot aid se vor 
întâlni și pugiliștii localnici și lu- 
peneni.

LUPENI. Terenul de sport Mi
nerul va cunoaște întreceri în tot 
cursul zilei de duminică. Vor fi 
organizate întreceri de atletism, 
box, handbal în 11 și fotbal. For
mația lupeneană din categoria A 
Va juca cu o selecționată a orașu
lui Graiova. Lupenenii vor primi, 
de asemenea, o echipă de alpinism 
din Brașov care va aduce salutul 
sportivilor din orașul Brașov mine
rilor din Valea Jiului de Ziua 
lor.

LA URIGANI; pe lîngâ între
cerile de fotbal; șah, tenis de masă 
și volei vor avea loc și întîlniri de 
ciclism și popice, cu participarea 
concurenților de la Viscoza Lupeni.

In toate sălile de spectacole și 
pe estrade, formațiile artistice din 
Valea Jiului vor prezenta, înce- 
pînd de la orele 17, programe bo
gate de cîntece și dansuri, precum 
și programe ale brigăzilor artistice 
de agitație.

De dimineața pînă seara oame
nii muncii din Valea Jiului vor 
petrece pe terenurile de sport și 
în fața scenelor, în cintec și voie 
bună. Ziua minerului.

La muncă
Zilele trecute un mare număr 

de nțuncitori de la mina Petrila 
au participat prin muncă ob
ștească la amenajarea terenului 
sportiv ,.Minerul'1 din localita
te. La această acțiune au parti
cipat și muncitorii sectorului 
VIII electromecanic. In fiecare 
zi, după terminarea șutului, zeci 
de tineri și vîrstnici din sector 
s-au îndreptat spre arena spor
tivă unde au efectuat sute de 
ore de muncă voluntară la îm
prăștiatul pămîntului adus de 
basculante, la săpat de șanțuri 
pentru scurgere, cărat de piatră 
de pe malul Jiului etc. Ca în-

In urma îndeplinirii acestor 
sarcini, Uniunea Sovietică vă 
face uri mare pas înainte pe ca
lea înfăptuirii practice a princi
piului comunist al repartiției du
pă nevoi. Trecerea lă repartiția 
comunistă se va încheia după ce 
principiul cointeresării materiale, 
al repartiției după muncă își va 
fi epuizat toate posibilitățile, â- 
dică atunci cînd va fi creat un 
belșug de bunuri materiale și 
culturale, iar munca se va fi 
transformat pentru toți membrii 
societății în prima necesitate 
vitală.

Numai o orînduire socială ca
re are drept deviză lozinca 
partidului : „Totul pentru om, 
pentru binele omului" poate 
să-și propună și să realizeze sar
cini atît de mărețe, atît dte pro
fund umane. Ce mult spun aces
te perspective oamenilor muncit 
din țările capitaliste, tot mai 
împovărați de lipsuri' și nevoi, 
chemați de tot felul de progra
me de „austeritate" să-și sirin
gă cureaua, să accepte noi im
pozite pentru acoperirea bugete
lor de război l

Proiectul de Program trasea
ză sarcinile partidului în dome
niul dezvoltării vieții de stat so
cialiste. In fața întregii lumi a- 
pare tabloul minunat al înflo
ririi celei mei consecvente de
mocrații — democrația socialis

Pe lingă clubul minier din Lupeni, funcționează mai multe Cer
curi pe ramuri de activități. De pildă, cercurile de artă plastică, de 
coregrafie și croitorie sînt cunoscute și peste granițele Văii fiului. In 
curind Va fi cunoscut și cercul de foto, dotat cu un bogat aparataj, 
la care lucrează oameni pasionați. IN CLIȘEU: Un aspect din labo
ratorul cercului foto de la clubul minier Lupeni.

WSTANTÂNEE dsn petrila
LA BRAȚ CU TINEREȚEA

Deși era o zi călduroasă, mulți 
din locatarii căminului nr. 1 din 
Petrila au preferat să rămînă în 
camere. Plopeanu Ioan, vagonetar 
la sectorul 11, în brigada lui furca 
Ioan, întins pe pat era cufundat 
în lectura unei cărți. Nici nu a 
observat câ are vizitatori. De cu
rind, împrumutase de la bibliote
că volumul „Fabrica rnorții" pe

voluntară
totdeauna la acțiunile de folos 
obștesc, și de această dată, elec
tricienii sectorului, în frunte cu 
maistrul Marineț Alexandru, au 
participat în cel mai mare nu
măr la amenajarea arenei, obți- 
nînd rezultate frumoase.

Dintre cei prezenți s-au evi
dențiat în mod deosebit electri
cienii Terentică Gheorghe, Glo- 
deanu Iuliu, Ciorbă loan, lăcă
tușii Popescu Nicolae, Matei 
Mircea, Nagy Nicolae, Crișan 
Gheorghe, precum și inginerii 
Moșescu Gheorghe și Copoiu 
loan.

L. MANEA 
corespondent

tă a întregului popor, aceea ca
re asigură participarea activă a 
tuturor cetățenilor la conduce
rea statului.

Comunismul presupune și cere 
creșterea continuă a gradului de 
conștiință al membrilor societă
ții. De aici însemnătatea mereu 
crescîndă a muncii ideologice în 
scopul educării tuturor oameni
lor muncii în spiritul unei înal
te principialități și al devota
mentului față de comunism, al 
atitudinii comuniste față de mun
că și de gospodăria obștească, 
pentrit lichidarea totală a rămă
șițelor concepțiilor și moravuri
lor burgheze, dezvoltarea multi
laterală, armonioasă a persona
lității, crearea unei adevărate 
bogății a culturii spirituale. In- 
dicînd căile și mijloacele de e- 
ducare a conștiinței comuniste, 
Programul P.C.U.S. formulează 
codul moral al constructorului 
comunismului, menit să dezvolte 
la acesta trăsături morala de o 
neasemuită frumusețe.

Programul înaintării poporului 
sovietic spre comunism este ro
dul gîndirii colective și al ex
perienței de o bogăție fără sea
măn a gloriosului partid al lui 
Lenin. De aproape șase decenii, 
P.C.U.S. ține sus steagul mar- 
xism-leninismului, ducînd o 
luptă neîmpăcată împotriva ideo
logiei burgheze, împotriva revi

care acum îl citea cu atenție. Pa
tul alăturat era gol ; Cristea Ni
colae, ajutor miner la sectorul 1, 
era in șut. Pe noptiera sa aparatul 
de radio marca „Latija", redus la 
maximum, transmitea un program 
de melodii populare...

...In apropiere de camera lui 
Plopeanu, la nr. 14, nu se auzea 
nici o gălăgie deși camera nu era 
goală. Tînărul vagonetar Pavel 
Nicolae, de la sectorul IV, trans
cria cu atenție notițe dintr-un 
caiet intr-altul. E elev în clasa 
a X-a la seral. In timpul anului 
a „scăpat"- vreo cîteva lecții. Pes
te doi ani va absolvi școala sera
lă. Examenul de maturitate va 
ilustra strădania lui. Dar pînă 
atunci trebuie să se pregătească 
temeinic și continuu. Și pregătirile 
sînt bune chiar și în vacanță.

Căminul tineretului este astăzi 
la fel ca și clubul, un lăcaș de 
cultură, un loc în care ai să în- 
tîlnești mulți prieteni ai cărții, 
oameni dornici de a-și ridica ni
velul cultural. In cămin, al doilea 
club, fiecare tînăr își are ocupa- 
ția lui, folositoare. Așa e cîrtd 
pornești la braț cu tinerețea; 
drumul e ușor și plăcut.

DRUM BUN NEPOȚICO !
Bătrînul Mihaly continuă să 

privească încă mult in urma ca

zionismului, dogmatismului și 
sectarismului, împotriva oricăror 
abateri de la leninism. Datorită 
victoriei socialismului în Uniu
nea Sovietică, a întăririi unității 
societății: sovietice, P.C.U.S. s-a 
transformat în avangarda po
porului sovietic, a devenit parti
dul întregului popor. Construc
ția comunismului se desfășoară 
sub conducerea încercată a Parti
dului comunist, a Comitetului 
său Central leninist, în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov. In 
perioada construcției comunismu
lui, rolul și însemnătatea 
P.C.U.S., ca forță conducătoare 
a societății sovietice, vor crește 
și mai mult. Alături de toate 
partidele comuniste și muncito
rești, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn vede în P.C.U.S. avangarda 
mișcării comuniste mondiale, de
tașamentul ei cel mai experimen
tat, iar în politica P.C.U.S. un 
exemplu de slujire plină de ab
negație a cauzei comunismului 
și a păcii.

Programul construcției comu
nismului are o uriașă însemnă
tate internațională. Pășind pe 
căi. noi, nebătătorite, poporul so
vietic și-a îndeplinit și își înde
plinește măreața sa sarcină in
ternationalists de a croi întregii 
omeniri drumul spre socialism 
și comunism.

Popoarele țărilor din sistemul 
mondial socialist, care se bucură 
în permanență de sprijinul și a- 
jutorul internaționalist frățesc 
al Uniunii Sovietice, știu bine 
că mersul ei impetuos spre co
munism ușurează și accelerează

Vom crește elevi 
mai bine pregătiți
Recenta Hotărîre a partidului și 

guvernului nostru privind majora
rea salariilor și reducerea prețului 
de vînzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum, vine încă oda
tă ca mărturie a grijii permanente 
a partidului pentru ridicarea bunei- 
stări a oamenilor muncii.

Majorarea salariilor cu 10 la 
sută și, respectiv, cu 15 la sută, 
prin recenta hotărîre este o pre
țuire a muncii noastre, a cadrelor 
didactice. Ca pedagog lucrez de 
mai bine de 20 de ani, dar ade
vărata cinste și prețuire de învă
țător, de pedagog ai tinerei gene
rații am simțit-o în anii regimului 
democrat popular.

Acum, din nou, cu ocazia majo
rării salariilor am simțit prețuirea 
de cate ne bucurăm noi, învățăto
rii și profesorii, din partea parti
dului. Această prețuire vom căuta 
sâ o răsplătim printr-o muncă pli
nă de abnegație, prin ridicarea ca
litativă a nivelului de predare a 
lecțiilor și prin sădirea la copii 
a dragostei față de partid și de 
patrie.

prof. PAUNESCU DUMITRU 
Școala de 7 ani nr. 1 Lupeni,

mionului din care mai fîlfîlau ba
tiste în semn de rămas bun, pînă 
ce acesta se pierdu după o coti
tură. Intr-un tîrziu se îndreptă 
spre casă cu zymbetu-i încă proas
păt pe buze.

In pragul casei îl aștepta soția, 
Saveta, cu o figură puțin îmbuf- 
nată.

— Da’ bine măi omule, atîla 
șezuși în stradă?! Știi că ai tre
buri. Uite la el cît de bătrîn și tot 
copil a rămas. Nu mai ai un pic 
de astîmpăr.

— No, că n-o fi prăpăd! Am 
stat și eu pînă ce s-o urcat Aloni 
în mașină și gata. Am întirziat 
și eu un pic, că doar n-o să-mi 
tai capul pentru asta, Ce ,-tw tu 
bSbuț ! Eh, să. mai fiu tînăr.

— Da' măcar ai așezat-o bine 
în mașină ? Să nu cadă fata. Aii- 
ta oi fi știut și tu să faci, îi spusa 
mai tîrziu soția.

— Lasă, lasă nu-i purta tu Ae 
grijă. Sînt locuri destule în tpȚf. 
șină. La plecare i-am spus „drum 
bun, nepoțica"... și din partea ta...

...Mont, nepoata soților Mihaly, 
împreună cu un grup de tineri și 
tinere a plecat înlr-o excursie „de 
recunoaștere prin regiune".

Alții însă s-au îndreptat -spre 
cabane, în excursii, sau au rămas 
în oraș, la club, sau la cămin.

mișcarea înainte spre comunism 
a întregului sistem mondial so
cialist.

Diferitele țări socialiste au por
nit de la niveluri inegale de dez
voltare ; desăvîrșirea construcției 
socialiste și intrarea în perioada 
construcției desfășurate a comu
nismului nu. au loc de aceea si
multan în toate aceste țări. Dar 
dezvoltarea statelor socialiste în 
cadrul sistemului mondial unic 
al socialismului — se subliniază 
în Program — asigură posibi
litatea de a scurta termenul de 
construire a socialismului, des
chide perspectiva trecerii lor mai 
mult sau mai puțin simultan la 
comunism, în limitele aceleiași 
epoci istorice. Exprimîndu-și a- 
dînca admirație pentru victoriile 
poporului sovietic, care a ridi
cat societatea sovietică la nive
lul înalt la care se găsește as
tăzi, fndreptîndu-se și ei cu pași 
repezi spre aceleași culmi, oa
menii muncii din țara noastră 
sînt conștienți că egalizarea ni
velurilor economiei socialiste și 
crearea premizelor materiale pen- 
tru construirea comunismului se 
realizează pe baza muncii con
structive a fiecărui popor, prin 
folosirea deplină a resurselor fie
cărei țări, prin utilizarea eficace 
a avantajelor sistemului socialist 
mondial. Ei sînt hotărîți să tra
ducă în viață hotărîrile istorice 
ale Congresului al Ш-lea al 
P.M.R. privind desăvîrșirea con
strucției socialismului în patria 
noastră, să-și aducă o contribu
ție crescîndă la operă comuna



STEAGUL RO$U

Teodor escu-i 
pornit pe fapte , 

mari :
Nu se poate vorbi despre brigă- • 

Zde fruntașe de la mina Uricarâ\ 
fără a o am.ntî și pe cea condusă de J 
comunistul Teodorescu Stancu.

Brigada condusă de Teodorescu ■ 
e renumită pentru randamentele ; 
mari pe care le-a obținui lună de J 
lună în abatajele unde a lucrat. * * 
Cîteva luni ea s-a „înfruptat'- I 
dintr-un abataj frontal în stratul j 
8, de unde lună de lună dădea J 
peste plan 300—400 tone de cât- j

„In proiectul noului Program 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, publicat ieri de 
preta sovietică, noi vedem un 
document al marxism-lenfnlsmu- 
luî creator, de însemnătate prin
cipială și practică imensă. Tra- 
sînd sarcinile concrete ale con
struirii societății comuniste In 
U.R.S.S., analîzînd problemele 
fundamentale ale trecerii omeni
rii de la capitalism la comu
nism, Programul P.C.U.S. va fi 
de un neprețuit sprijin 
toate partidele frățești, 
toate popoarele lumii".

• Pentru poporul nostru, 
oamenii muncii 
este un nesecat 
gie, încredere și 
în epoca în care 
mul, instaurînd 
cea, Munca, Libertatea, Egalita
tea și Fericirea tuturor popoa
relor.

(Articol de fond apărut în z*»“ 
rid „Scînteid').
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j bune. Cu randamentele stătea * 
ț bine : între 7 Și 8 tone pe post.;;
* Cei adevărat. brigada avea în •
* abataj un ajutor de nădejde : o., 
? bavegă cu două brațe tăietoare.
J Dar într-o burtă zi cărbunele •
* din frontal s-a terminat. Brigada •

a trecut la pregătirea unui alt J 
abataj. „Să-i vedem ce fac la pre- * 
gătiri" — iși spuneau unii altora » 
minerii din alte brigăzi. De astă- ț 
dată sporul muncii se măsoară nu • 
în tone ci în metri liniari de ga- • 
Ier ie săpată. *

A trecut luna. Brigada își mă- J 
sura rodul muncii. Intr-o lună ea • 
a săpat în cărbune și steril o ga- F 
lerie lungă de 135 metri. Reali-*  

s Zare frumoasă, nimeni n-are ce* 
J Zice. Numai că Teodorescu pare ’ 
» a fi nemulțumit de ea și din cal - J 
A culele făcute spune că se poate • 
i face mult mai mult. Spusele, ține •
* cu tot dinadinsul să le dovedeas-»
* Că prin fapte în luna august. ț
* —• în 16 august vrem să des-*  
J cbldem frontalul și să dăm din»
* el prima tonă de cărbune — spuneț
* Teodorescu. J
J Un astfel de gîttd este destul de т
* îndrăzneț dar Teodorescu este si- ț
* gttr că-l va înfăptui. 2: M. c. j
* • - — » — — — — — — — — — ~ л.* a
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de consolidare a sistemului mon
dial socialist.

Mărețul edificiu al lumii noi, 
clădit prin munca eroică a po
poarelor libere, pe uriașe întin
deri ale Europei și Asiei, este 
prototipul societății noi, al vii
torului întregii omeniri. Succe
sele noii orînduiri, pilda ei re
voluționează mințile, conștiințele 
a milioane de oameni, exercitînd 
o influență crescîndă asupra 
dezvoltării societății, în intere
sul păcii și socialismului.

In noua etapă a crizei 
generale capitalismul este 
șiat mai mult ca oricînd de 
trâdicții adînci și ascuțite, 
tagomsmul dintre muncă și ca
pital, militarismul, procesul im
petuos al destrămării colonialis
mului sub loviturile mișcării de 
eliberare, avîntul mișcării revo
luționare muncitorești surpă și 
distrug imperialismul, îl duc la 
slăbire și pieire. Nu războiul, ci 
puterea de atracție a societății 
noi, socialiste, câre asigură a- 
vîntul fără precedent al forțelor 
de producție, crearea condițiilor 
pentru bunăstarea și fericirea o- 
ffiului —- iată izvorul șl chezășia 
triumfului ideilor ^socialismului 
în lumea întreagă.

Gigantica operă de construc
ție pașnică pe care o inițiază 
Programul P.C.U.S. este nu nu
mai cea mai grăitoare dovadă 
a voinței de pace a unei mari 
puteri, dar și o contribuție de o 
însemnătate hotărîtoare la cau
za scumpă a preîntîmpinării 
războiului, sarcină pe deplin po
sibilă în condițiile actualului fa-

? In lupta cu grcutâ|ilc adlncurilor
♦

încrederea 
de înain- 
fronturilc

an briga

Dacă-i vorba despre fruntașii 
minei, despre cei care pășesc în 
primele rînduri ale bătăliei pentru 
cărbune mai mult și mai bun, ve
teranii Vulcanului au de vorbit 
despre mulți mineri destoinici. A- 
ceștia, crescuți cu ani în urmă de 
veteranii minei în lupta aspră cu 
stratele încleștate în strinsoarea 
munților, prezintă pentru cel ce 
le-au îndrumat primii pași în la
birintul adîncurilor, o adevărată 
mindrie. Faptele lor de zi cu zi 
răsplătesc cu prisosință 
cu care au fost inițiați 
tașii lor în bătălia cu 
de cărbune.

...La începutul acestui 
dierul Hunyadi Ioan participa la 
una din ședințele biroului organi
zației de bază din sector care ana
liza situația brigăzilor rămase în 
urmă. Veni vorba și despre unul 
dintre cele mai importante locuri 
de muncă din sector, abatajul 
frontal nr. 1 din stratul III.

— Brigada nu merge tovarăși, 
arăta în ședință șeful sectorului. 
De luni de zile rămîne în urmă. 
Ar fi necesar încredințăm acest 
loc de muncă unui minier cu expe
riență care a mai lucrat în acest 
strat.

— Eu sînt unul care am mai 
lucrat în stratul ІП, interveni în 
discuție Hunyadi loan, dați-mi mie 
această brigadă.

Hunyadi Ioan rm e omul vor
belor aruncate în vînt. Comuniștii 
din biroul organizației de bază cu
noșteau cît valorează cuvintele lui. 
Cererea lui a fost satisfăcută: a 
fost numit responsabilul brigăzii 
rămase în urmă.

Că vorbele sale nu erau aruncate 
în vînt, a dovedit-o Hunyadi loan 
în primele luni după preluarea 
brigăzii. Organizarea bună a locu
lui de muncă, elanul insuflat de el 
membrilor brigăzii, au pus capăt 
delăsării, indisciplinei, ajutînd 
brigada să se ridice în rîndul ce
lor fruntașe. Timp de două luni, 
depășirile brigăzii puteau fi com
parate cu ale celor mai bune de la 
exploatare. Dar abia după două 
luni a venit rîndul ca Hunyadi 
loan să-și dovedească adevărata 
iscusință de organizator, care se ia 
pieptiș cu greutățile.

Brigada a trecut cu abatajul în- 
tr-o zonă nouă, sub orizontul 575.

Aici, stratul de cărbune a fost 
întretăiat de numeroase lucrări 
vechi care pe lingă greutățile pro
vocate în susținerea abatajului, pu
nea sub semnul întrebării realiza
rea sarcinilor brigăzii. Aproape în 
fiecare zi în calea drumului săpat 
de' brigadă »-au ivit galerii sau 
planuri înclinate vechi, săpate cu 
zeci de ani în urmă, unele ram- 
bleate altele nu. Ingreunarea avan

port de forțe pe arena mondială.
„Lichidarea războaielor, in

staurarea unei păci trainice pe 
pămînt — lată misiunea istorică 
a comunismului". Cuvintele pro
gramului răsună în lumea în
treagă ca o vibrantă chemare la 
pace, la coexistența pașnică — 
necesitate obiectivă a dezvoltării 
societății omenești — la între
cerea pașnică între sisteme, la 
prietenie între popoare. Atît timp 
însă cît statele imperialiste în 
cap cu S.U.A. refuză să răspun
dă la această Chemare, resping 
propunerile sovietice de dezar
mare generală și totală, zăngă
nesc armele — Uniunea Sovieti
că, țările socialiste, menținînd o 
înaltă vigilență, adoptă măsurile 
necesare pentru asigurarea se
curității lagărului socialist, a pă
cii generale.

Veștile care sosesc la redac
ție din toate colțurile lumii ilus
trează profunda impresie, răsu
netul excepțional pe care le-a 
produs pretutindeni documentul 
Partidului Comunist aî Uniunii 
Sovietice. Chiar și oameni poli
tici și presa burgheză recunosc 
marea lui însemnătate, realismul 
cifrelor pe care le conține, uriașa 
lui forță mobilizatoare. Nu este 
de mirare că în rîndul adversa
rilor socialismului, Programul 
P.C.U.S. provoacă derută și ne
liniște.

In țara noastră și în celelalte 
țări ale lagărului socialist, pro
iectul noului Program al P.C.U.S. 
este citit cu uriaș interes și în- 
tîmpinat cu adîncă bucurie și 

sării frontului, a susținerii abata
jului, pericolul amestecării ram- 
bleului din lucrările vechi cu căr
bunele dizlocat, iată cu ce trebuia 
să lupte, aproape zi de zi, timp 
de cîteva luni brigada. Era ne
voie mai mult ca oricînd de o 
muncă bine organizată, disciplina
tă, de unirea eforturilor întregii 
brigăzi pentru învingerea greută
ților. îndrumările zilnice ale bri
gadierului, prezența lui acolo un
de se cereau cele mai mari efor
turi și iscusință a însuflețit bri
gada, făcînd ca ea să biruie greu
tățile.

Și în aceste zile brigadierul dis
cută zilnic cu ortacii, cu fiecare 
schimb. Se discută mai puțin des
pre realizările de pînă acum, des
pre faptul că, învingînd greutățile, 
brigada a dat peste plan de la în
ceputul anului peste 1000 tone de 
cărbune de bună calitate și mai 
fault despre viitor, despre angaja
mentul de a realiza pînă la 23 
August o depășire de încă 500 tone 
de cărbune. Brigada, care în cutînd 
va termina pregătirile pentru un 
nou tavan, nr. 4, va porni, la înce
putul lunii viitoare, un abataj fron
tal care pentru colectivul brigăzii 
va însemna un nou cîmp de bătă
lie pentru obținerea de realizări 
și mai însemnate în sporirea pro
ducției, în îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

...Hunyadi loan este unul dintre 
cei mai destoinici brigadieri ai 
minți Vulcan, unul dintre aceia 
cu care se mîndrește întregul co
lectiv al exploatării.

I. DUBEK

Note despre aprovizionarea populației 
La ore nepotrivite

De cîtva timp, la unitatea de 
desfacere a pîinii din incinta hale
lor din Petroșani este aglomerație 
mare în anumite ore ale zilei. 
Duminică dimineața era o situație 
care pur și simplu nu se mai poate 
tolera.

Cauzele sînt: prima este cr 
provizionarea defectuoasă a acest: 
unități, iar a doua spațiul insu
ficient de care dispune. Spațiul nu 
se mai poate modifica, dar apro
vizionarea poate fi mult îmbună
tățită. Dste necesar ca unitatea să 
fie aprovizionată înainte de des
chidere (subliniem înainte de ora 
deschiderii), pentru ca oamenii 
muncii să nu mai aștepte ore în
tregi pînă ce se face predarea și 
preluarea pîinii și a celorlalte pro
duse de panificație. Trebuie, de 
asemenea, să se studieze și pro
blema mutării acestei unități în-

dragoste de comuniști, de toți 
oamenii muncii. Tocmai în ziua 
publicării proiectului de Program 
a pășit pe teritoriul U.R.S.S. în- 
tr-o vizită de prietenie, delega
ția de partid și guvernamentală 
a R. P. Romine, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. întregul nostru popor a- 
probâ din inima cuvintele ros
tite de conducătorul său iubit 
la sosirea la Moscova :

pentru 
pentru

pentru 
diin toate țările, 
izvor de ener- 

optimism a trăi 
biruie comunis- 
pe pămînt Pa-

(

în sprijinul 
celor din abataj

20 aprilie 
a fost luat, 
și pregătiri

a. c. Angajamentul 
Minerii din abataje 
vor fi deserviți mai 

bine, cu mai multă operativita
te. In subteran defecțiunile me
canice vor fi prevenite din timp. 
Revizia, întreținerea utilajului 
minier se vor face la nivelul ce
lor mai exigente cerințe. Hotă- 
rîiea luată de colectivul sectoru
lui electromecanic de la mina U- 
ricani a fost respectată. Lăcătu
șii, mecanicii, electricienii, men
torii, au intrat mai des în mină. 

Lucrările executate au fost de 
mai bună calitate. Cu resurse 
interne și din proprie inițiativă 
ș-au reparat trolii, s-au modifi
cat ventilatoare. Mica mecaniza
re și ușurarea muncii minerilor 
a devenit principala preocupare 
a fiecărui om din atelier. La pu
țul principal tamburul mașinii 
de extracție a fost schimbat în- 
іт-ип timp record (o zi în loc 
de crncîj. La compresorul de la 
puțuri s-a turnat o nouă funda
ția. In atelier, muncitorii au re
parat în plus 40 buc. ciocane 
pneumatice, 52 perforatoare, 80 
vagonete. Sute de piese pentru 
transportoare,. mașini de încăr
cat, locomotive au fost confec
ționate din materiale vechi.

Prin toate 
citorii de la 
acordat un 
nerilor.

aceste succese, mun- 
atelierul mecanic au 
sprijin prețioas fai-

tr-un spațiu comercial mal cores
punzător, cum ar fi de exemplu, 
în locul unității de articole de 
menaj care nu este frecventată de 
un număr aiît de ridicat de cum
părători.

0 unitate uitată !
Crama „Odobești" din Petroșani 

este localul unde se realizează una 
dintre cele mai mici vînzări zilnice 
pe cap de lucrător din întreaga re
țea T.A.P.L. Aceasta pentru faptul 
că aprovizionarea cramei lasă foar
te mult de dorit. Vinurile sînt în 
sortimente reduse și acre (unele ar 
merita numele de oțet), berea se 
aduce în cantități mici, ghiață cînd 
este cînd nu este. Apoi, din marea 
varietate de preparate de carne 
care era cînd s-a deschis acest lo
cal, au rămas două : 
mititeii (cite odată se 
șt cirnăciori). Lipsesc 
neori și salatele.

Așa cum se prezintă 
та „Odobești- este o 
tată care nu satisface cerințele oa
menilor muncii.

Conducerea T.A.P.L. Petroșani 
trebuie să analizeze această stare 
de lucruri.

grătarele ți 
mai servesc 
dealtfel u-

astăzi, cra- 
unitate ui-

T О V A. R Â » I

TEHNICIEWJm

NU
DE l-A LOCUL 
PE миНСЛ 
Pi нА. ни АТ».

PRECIZAT
M V N C IT O R»LOR

masurile
CE TREBUIESC LUATE ІП SCOPUt" 
PREVENIRII ACCIDENTELOR

• PUBLICITATE

т.с.м.с.
Gripal Ge șantiere (muții

Angajează prin concurs 
acuzarea următoare or pos
turi .*

Tehnician l construc
tor»
Tehnician 1 atașa
ment e.

— Funcționar tehnic prin*  
cipal utilaje.

— 2 maiștri constructori.
Condițiile de studii ți 

stagiu sînt cele prevâzuie 
în nomenclatoarele apro- 
bate prin H.C.M. 105311980.

ANUNȚ
Prin unitățile de solduri 

apa/rținînd O.C.L. produse 
industriale Petroșani vă pu
teți procura la prețuri foarte 
avantajoase diferite articole 
de îmbrăcăminte, încălțămin
te și țesături.

Iată cîteva din soldurile 
puse recent în

t

vînzare:
preț 

vechi
■i Stofă costum 
F bărbătesc art.
i 50032
• Șaten import 
•Rochii femei 
; Agnita
I Costum bărba
ți test art. 50127 
îi Pantofi femei
ji cu fețe box
ii Ghete femei 
ii fețe textile 
ii ți blană
II Șepci stofă
! Confecțiile 
î plata în rate.

I. II. P. I. Peliosaoi
Anunță consumatorii că 

sîmbătă, 5 august, se va re
deschide în Orașul Petroșani 
restaurantul „Minerul" com
plet renovat și unde se vor 
găsi în permanență diferite 
preparate de artă culinară, 
un bufet variat și diferite 
sortimente de băuturi. Mu
zica condusă de Szinek La- 
dislau și cîntăreața Ana Ro
dam vor distra publicul con
sumator pînă în zori.

h
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4 STEAGUL ROȘU

Ecoul mondial al proiectului de Program 
al P. C. U. S.

Vizita delegației He націй îi guvernamentale 
a fi.P. Hot in Uniunea Sovielită

Prin pavilioanele Expoziției realizărilor economiei 
nafionale a U. R. S. S.

(Urmare din pag. l-a)

Membrii delegației fac apoi în 
imensa incintă a expoziției o ex
cursie cu mașinile. Din loc în 
loc cortegiul se întretaie cu mi- 
crotrenurile și cu motocicletele- 
taxi care transportă mulțimea 
vizitatorilor de la un pavilion la 
altul. Vizitatorii expoziției salută 
cu căldură pe înalții oaspeți din 
Romînia. Din cînd în cînd, pe teri
toriul expoziției izbucnesc aclamații 
și scandări de „Drujba“ (priete
nie).

Mașinile trec pe aleile grădinii 
botanice, printre multiplele sere, 
prin fața pavilioanelor republicane. 
Ele se opresc apoi în fața pavili
oanelor zootehnice. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se inte
resează de productivitatea diferi
telor specii de oi și berbeci me
rinos. Intr-un alt pavilion, zooteh- 
nicianul șef al expoziției A. Lo- 
baciov, invită pe membrii dele
gației să guste din laptele cu un 
conținut de 5,7 la sută grăsime. 
Obținerea unui asemenea procent 
înalt de grăsime asigură o pro
ducție suplimentară de unt de 
700.000 de tone anual.

In pavilionul construcțiilor de 
mașini tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej manifestă un mare inte
res față de utilajele moderne de 
înaltă tehnicitate. Reține atenția, 
printre altele, linia automată pre
zentată aici de uzina „Krasnîi 
Proletarii". Liniile automate cu 
rotoare, noua realizare a tehnicii 
sovietice, sînt de asemenea studia
te cu interes.

Comisiile Forumului Mondial 
al Tineretului și-au încheiat lucrările
MOSCOVA 3 (Agerpres).
Comisiile Forumului Mondial 

al Tineretului și-au încheiat lu
crările. In atmosfera unității, 
înțelegerii reciproce și colaboră
rii. reprezentanții tineretului din 
peste 100 de țări ale lumii au 
dezbătut cele mai importante 
probleme ale contemporaneității 
care îrămîntă întreaga omenire

Tineri și tinere, care reprezin
tă diferite organizații de tineret 
au făcut bilanțul discuțiilor pur
tate în comisia „Tineretul și de
zarmarea" In numele tineretu
lui din țările lor, participanții la 
ctiscuții ău sprijinit cu căldură 
programul concret de dezarmare 
generală și totală care a fost 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. și au con
damnat acțiunile cercurilor din 
S.U.A. care cheamă la reluarea 
experiențelor cu arme nucleare 
și vor să torpileze tratativele de 
Ia Geneva. Ei își exprimă con
vingerea fermă că în prezent e- 
xistă toate posibilitățile pentru 
preîntâmpinarea unui război mon
dial și pentru asigurarea păcii 
în întreaga lume. A fost adop
tată în unanTnitate propunerea 
delegaților din Anglia die a se 
crea un comitet al tineretului 
pentru problema dezarmării și 
de a se organiza în cursul lunii

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

Atac provocator împotriva 
Consulatului Cubei din Barranquilla

BOGOTA 3 (Agerpres).
Un grup de criminali a săvîr- 

șit un atac provocator împotri
va Consulatului Cubei din ora
șul columbian Barranquilla. Clă
direa consulatului a fost supusă 
unui foc de mitralieră. In semn 
de protest împotriva acestui atac 
criminal, la Barranquilla a avut

Iată-ne în pavilionul Leningra
dului unde membrii delegației ur
măresc mijloacele utilizate în in
dustria orașului pentru înfăptuirea 
planului septenal în cinci ani. Des
pre aceasta povestesc asemenea fi
lelor unui calendar, exponatele a 
150 de întreprinderi. Ele arată că 
obiectivul va fi atins prin meca
nizarea complexă, automatizarea și 
introducerea peste tot a metodelor 
de producție înaintate. Cunoscutul 
strungar V. N. Trutnev dă oaspe
ților relații cu privire la funcțio
narea unui agregat de înaltă pro
ductivitate cu program, realizat de 
colectivul uzinei „Bolșevik".

— Ii invităm pe fruntașii dv. 
să vină la noi pentru schimb de 
experiență — spune V. N. Trut
nev.

Nu mai puțin interes stîrnește 
macheta turbinelor ce se constru
iesc pentru centrala de la „Kras- 
nciarsk". Fiecare din aceste turbi
ne va avea o putere egală cu aceea 
a Dneproghesului, la timpul său 
cea mai mare hidrocentrală din 
Europa.

Delegația vizitează apoi pavilio
nul Azerbaidj anului dominat de 
sonde, utilaj petrolifer și panouri 
oglindind utilizarea metodelor ce
lor mai înaintate pentru extracția 
petrolului.

Vizita se încheie printr-o so
lemnitate. K. Rudnev înmîneazâ 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer Me
dalia de Aur a Expoziției, iar ce
lorlalți membri ai delegației me
dalii de bronz.

viitoare o conferință în această 
problemă

In comisia pentru problemele 
luptei pentru independența na
țională, împotriva colonialismu
lui au fost purtate discuții vii în 
problemele căilor de cucerire a 
independenței naționale, luptei 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru recon
strucția națională și dezvoltarea 
legăturilor dintre tineretul me
tropolelor și tineretul din co
lonii.

Comisia pentru problemele ti
neretului muncitoresc a adoptat 
în ședința de închidere un co
municat special în care se spu
ne că participanții la lucrările 
comisiei și-au manifestat spriji
nul deplin față de lupta tineretu
lui muncitoresc din țările capi
taliste pentru asigurarea dreptu
lui la muncă, împotriva conce
dierilor, șomajului și a discri
minării de orice fel, pentru spo
rirea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Și-a încheiat, de asemenea, lu
crările comisia pentru probleme
le educației tineretului. Ea a a- 
doptat un mesaj către toate or
ganizațiile de tineret și alte or
ganizații care se ocupă de edu
cația tineretului cerindiu-le să e- 
duce tineretul în spiritul idea
lurilor și țelurilor nobile.

loc o demonstrație la care au 
participat aproximativ 10.000 de 
oameni.

Ministerul Afacerilor Externe 
al Columbiei a adresat guvernu
lui Cubei un mesaj în care pre
zintă scuze pentru atacul împo
triva Consulatului cuban.

Socialismul, comunismul, înseamnă pace 
și prietenie între popoare

BEIRUT 3 (Agerpres).
„Noul Program al P.C.U.S 

este un plan grandios", — ast
fel caracterizează ziarul libanez 
„Al-Djarida“ proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. „In 20 dte ani 
— scrie ziarul — oamenii sovie
tici vor obține uriașe realizări e- 
conomtce. Aceste realizări vor 
duce la gradul suprem de drep
tate socială spre care năzuiește 
întreaga omenire. Nu există as
tăzi în lume vreun om care să 
se îndoiască de posibilitățile e- 
conomice ale U.R.S.S. mai ales 
în urma succeselor sale gran-

Imperialism înseamnă 
și asuprirea celui mai

HAVANA 3 (Agerpres).
Proiectul de Program al 

P.C.U S. este comentat cu însu
flețire de presa cubană. „Expe
riența acumulată de Cuba con
firmă în întregime concluziile 
proiectului- de Program că im
perialismul nu cunoaște alte re
lații între state decît dominarea, 
subordonarea și asuprirea celui 
slab de către cel tare" — scrie 
într-un articol de fond ziarul 
„Combate". „Propria noastră 
experiență, scrie în continuare 
ziarul, ne-a demonstrat că în 
condițiile dezvoltării revoluției 
noastre socialiste dușmanul in
tern al clasei muncitoare nu mai 
poate întreprinde un atac serios 
împotriva revoluției. Numai im
perialismul american încearcă să 
îngreuneze și în cele din urmă 
să zădărnicească eforturile paș
nice ale poporului nostru pentru 
construirea, unei societăți noi 
mai echitabile, unde să nu existe 
nici exploatatori, nici exploatați 

Ziarul subliniază în continua 
re că politica externă de pace a 
țărilor socialiste, bazată pe prin
cipiile păcii, egalității, autode
terminării popoarelor și respec-

Goexistența pașnică, premisa 
pentru crearea societății 

comuniste
— Comentariile presei 

vesl-berlineze —
BERLIN 3 (Agerpres). TASS 

transmite :
Ziarele vest-berlineze speciali

zate în propagandă anticomu
nistă nu sînt în stare să-și as
cundă uluirea față de grandioa
sele perspective de dezvoltare a 
Uniunii Sovietice care vor dev 
veni realitate în următorii 10— 
20 de ani,

„Pînă în 1980, se spune în co
mentariul ziarului „Telegraph", 
în Uniunea Sovietică se prevede 
să se creeze premisele materiale 
și tehnice ale societății comu
niste... Programul partidului co
munist, aprobat de Comitetul 
Central, prevede printre altele, 
sporirea volumului producției 
industriale de 2,5 ori pînă în 
1970 și de șase ori pînă în 1980. 
Ca rezultat, volumul producției 
industriale a S.U.A. va fi lăsat 
cu mult în urmă, iar nivelul de 
trai al populației U.R.S.S. tre
buie să devină cel mai ridicat 
din lume".

Ziarul „Telegraph" recunoaște 
că înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Program „este legată de o 
premisă absolut necesară : men
ținerea păcii în întreaga lume“.

Referindu-se la partea din 
Programul P.C.U.S. referitoare 

Ta politica externă, ziarul „Der 
Tag" scrie printre altele: „Co
existența pașnică și preîntîmpi- 
narea unui nou război mondial 
sînt recunoscute drept princi
palele obiective în domeniul po
liticii externe. Concomitent, a- 
cest lucru este considerat o pre
misă pentru crearea societății 
comuniste în Uniunea Sovietică. 

dioase în domeniul tehnicii care 
a uimit lumea întreagă".

Autorul arată în continuare 
că „locuințele gratuite, trans
portul gratuit, trecerea la ziua 
de muncă de 5—6 ore, toate a- 
cestea reprezintă visul cel mai 
scump al muncitorilor și țărani
lor din întreaga lume".

Ziarul „An-Nida“ își intitu
lează articolul consacrat acestui 
Program — „Socialismul, comu
nismul, înseamnă pace și prie
tenie între popoare. Imperialis
mul este singura sursă a răz
boaielor"-.

dominarea, subordonarea 
slab de către cel mai tare

tării independenței și a suvera
nității statelor, coincide întruto- 
tul cu interesele și țelurile fi
nale ale poporului nostru, ale 
guvernului nostru".

--- —■ ' ■ « r==-—- '■ —  

Conferința de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoțiene

PROGRAM DE RADIO
5 august

Visul secular al sutelor 
de milioane de săraci, 

umiliți și asupriți
ATENA 3 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Proiectul de Program al 

P.C.U.S. a fost primit cu o uriașă 
însuflețire în Grecia, a declarat 
într-un interviu acordat corespon
dentului agenției TASS, unul din 
conducătorii Partidului Uniunea 
democrată de stingă, I. Iliu.

Programul indică drumul spre 
înfăptuirea visului secular al sute
lor de milioane de săraci, umiliți 
și asupriți. Acest Program este o 
armă puternică, inegalabilă a păcii 
si umanismului socialist.

Programul constituie cea mJ, 
bună dovadă că Uniunea Sovietică 
depune eforturi în numele păcii 
și al preîntîmpinării oricărei po
sibilități de război.

Deși problema este cît se poa
te de clară, în ședința din 2 au*  
gust, din cauza poziției puteri
lor occidentale nu s-a ajuns la 
o hotărîre de comun acord. Dată 
fiind deosebirea între punctele 
de vedere, participanții la con
ferință au însărcinat pe cei doi 
președinți ai conferinței — G. M. 
Pușkin și M. Macdonald să ela
boreze o formulă acceptabilă 
pentru protocolul conferinței.

GENEVA 3 (Agerpres). TASS 
transmite :

In ședința restrînsă din 2 au
gust a conferinței internaționale 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene a fost discutat în conti
nuare punctul 10 de pe lista 
problemelor ' în legătură cu de
clarația privitoare la neutralita
tea Laosului. Delegații’ celor 16 
țări care participă la conferință 
au discutat problema „obliga
țiilor comune de a nu introduce 
trupe și personal militar străin 
în Laos și de a nu permite pre
zența în Laos sau trecerea pe 
teritoriul laoțian a trupelor și a 
personalului militar străin". Re
prezentantul Republicii Populare 
Chineze. Cijan Han-fu, a spri
jinit proiectul sovietic în această 
problemă și a cerut ca acest pro
iect precum și proiectul delega
ției Indiei (foarte apropiat de 
proiectul sovietic) să fie trimise 
comisiei redacționale a conferin
ței. O propunere analoagă a fă
cut și Vongvicit, reprezentantul 
partidului Neo Lao Haksat.

Luînd cuvîntul pentru a doua 
oară, reprezentantul U.R.S.S., 
G. M. Pușkin a subliniat din nou 
caracterul nefondat al încercări
lor delegației franceze de a in
clude în viitoarea declarație pri
vitoare la neutralitatea Laosu
lui prevederi privitoare la așa- 
numitele „drepturi" ale Franței 
db a deține pe teritoriul acestui 
stat suveran o bază militară și 
„instructori" militari.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților na
ționale, 10,30 Concert interpre
tat de fanfară, 11,20 Fragmente 
din opera „Mignon" de Ambroise 
Thomas, 12,00 Muzică de estra
dă, 13,05 Concert de muzică u- 
șoară, 14,00 Din muzica popoa
relor, 14,30 „Pe țărmul mării", 
program de muzică ușoară, 
16,15 Vorbește Moscova I 17,15 
Interpreți și formații de muzică 
ușoară care ne-au vizitat țara, 
18,33 Cîntece din folclorul nou 
și jocuri populare romînești, 
19,40 Muzică de dans, 20,30 Ce 
e nou în librării, 21,00 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 21,30 
Activitate culturală în aer liber. 
PROGRAMUL II. 12,30 Noi în
registrări de muzică populară 
primite din partea Radiotelevi- 
ziunii sovietice, 13,15 Concert 
de prînz, 14,03 „Spre cabane" — 
program de muzică ușoară, 15,00

Intrucît prin caracterul său 
punctul 11 de pe lista de proble
me asupra cărora s-a căzut de 
acord („Obligațiile de a nu crea 
o bază militară și puncte de 
sprijin militare în Laos sau de a 
folosi teritoriul Laosului pentn'J > 
orice alte scopuri militare") 
este în strînsă legătură cu punc
tul 10 asupra căruia nu s-a reu
șit să se ajungă la un acord în 
cele două zile de discuții, con
ferința a hotărît să amîne pro
vizoriu discutarea punctului 11 
și să înceapă discutarea celui 
de-al 12-lea punct de pe listă. 
Acest punct stabilește „obliga
țiile comune de a nu introduce 
în Laos armament și de a li
mita procurarea de materiale de 
război la necesitățile forțelor ar
mate naționale laoțiene reorga
nizate, care urmează să fie crea
te de guvernul Laosului". In a- 
ceastă problemă au luat cuvîn
tul delegații R. P. Chineze, par
tidului Neo Lao Haksat, Viefna-: 
mului de sud, U.R.S.S. și alții.

Muzică populară din Ardeal, 
15,30 Muzică din operete de 
compozitori sovietici, 16,30 Mu
zică ușoară, 17,00 Din cele mai 
bune programe muzicale alcătui
te de ascultători, 18,05 Din crea
ția compozitorului Ion Vasiles- 
cu, 19,40 Estrada artistului â- 
inator, 20,30 Muzică die dans, 
21,45 Album artistic, 22,00 Mu
zică de dans.

CINEMATOGRAFE
5 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pescuitorii de bureți; 
AL. SAHIA : Adio copilărie; PE- 
TRILA: Darclee; ANINOASA: 
Fiul meu se însoară; VULCAN : 
Culisele varieteului; LUPENI;.. 
Ceramica — artă milenară. (Res
ponsabilii cinematografelor, Lo- 
nea, Livezeni, Crividia, Bărbă- 
teni, Uricani nu au trimis pro
gramul filmelor pe luna august).
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