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Plecarea la Moscova a delegației 
Partidului Muncitoresc Ronin

Cînd se întilnesc doi mineri 
din Lupeni, apoi musai să discute 

i' despre eebipa de fotbal. Astai 
I bineînțeles± după ce au tăifăsuit 
I ca niște cunoscători în materie 
1 despre munca fără istov ce se 
1 desfășoară zi fi noapte jos în, 
'. adine., Mai deunăzi, cum era o 
,■ zi însofită, doi mineri stăteau la 
: taclale pe una din băncile păr- 

adbțului din centrul oraștdui.
‘ Prin fața lor, tocmai trecea spre 
, gara Lupeni un nou convoi de va- 
. goane pline oebi cu cărbune.

■— Oare în care o fi cărbune 
din sectorul nostru ? — întrebă 
un miner înalt și voinic.

' — Mai știi? — răspunse ce-
' lălăit. Că cei de la preparație îl

Octombrie. Lună de toamnă. 
Anotimp cînd gospodarii harnici 
se pregătesc de iarnă, făcînd apro
vizionări, amenajări. Aceste zile 
frumoase sînt folosite din plin și 
de către constructorii de pe șan
tiere, care grăbesc lucrările, stră- 
duindu-se să înalțe noi obiective 
social-culturale pentru oamenii 
muncii.

La ce lucrează în prezent cons
tructorii de pe șantierele Văii Jiu
lui ?

tru predare ultimul bloc 
aflate îm lucru, blocul O 
parlamente.

Petroșani
Aici,

din cele 
cu 24 a-

munca 
constructorilor se 
desfășoară pe ihai 

La șantierul Live-

■.Aeeasta e cartea 
ife vizită a minei

'i mestecă și-l sortează pe mărimi \ 
,r de nu mai știi care de unde~i. \ 
I' — Apoi îl spală ca pe un pruna ]» 
I' mic dar, încăpățînat, cărbunele ț 
I tot' negru rătmne — glumi cela- f 
; lalt.

\ — Mie unul nu-mi place că-i
I amestecat.

f

*— Și de ce, mă rog, să hu-ți
' placă ?
' Păi noi, cei de la 111, dăm ) 

cărbune curat ca aurul.
— Dar ce parcă noi nu ?, N-ai 

j citit ți tn, gazetă că tdate: 'ttoa-

20.000 m. pă- 
trați tencuieli ex
terioare — este 

realizarea obținută de constructo
rii conduși de maistrul Feleki loan. 
Prin tencuirea blocurilor nr. 4, 7, 
U, V 1, V 2,, a cantinei miniere, a 
grupului -Stirminos“ și altele s-au 
încheiat complet lucrările de fini
sări exterioare ale orașului nou 
Uricani.

Paralel cu ateste lucrări, la U- 
îicani a fost construită și o școală 
nouă, cu 16 săli de clasă, labora
toare, încălzire centrală, care a 
fost predată înainte de începerea 
anului școlar.

In prezent, harnicii constructori. 
ai Uricaniului fac tencuirea casei 
transformatorului și gardului noii 
școli, ultimele lucrări ce le-au mai 
rămas pe acest an.

Uricani

multe loturi. ,_______ ____
zeni a fost predat blocul L și a- 
cun se fac finisări Interioare ca 
pînă la sfârșitul lunii să fie pre
dat «blocul M cu 32 apartamente; 
iar în cinstea zilei de 7 Noiem
brie și blocul N, tot cu 32 apar
tamente. Pe lotul din cartierul Gh. 
Dimitrov, la cele trei blocuri s-au 
terminat tencuielile exterioare, iar 
.în primul bloc au început deja lu
crul parchetarii și zugravii.

Șantierul complexului studențesc 
forfotește de constructori. Aici 
s-au terminat lucrările de zidărie 
a noului cămin și se lucrează la 
tencuirea exterioară ; grupul de la
boratoare a intrat intr-un stadiu de 
finisaj interior și exterior, iar la 
amfiteatru constructorii execută 
fundațiile. In ce privește șantierul 
de 
ce 
in 
de

blocuri „С. I. Parhon*‘ în timp' 
se ridică zidăria blocului D, 
blocul A s-au început lucrările 
finisaj interior.

ia cel de-al XXtl-lea Congres al P.C.U.S.
Sîmb&tă seara a părăsit Capitala, indrcptîndu-se spre Mosco

va delegația Partidului Muncite* resc Rosnîn care va participa la 
lucrările celui de-al XXH-leai Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., conducătorul delegației, Emîf 
Bodnăraș, Nicolae Coaaișescu, C hivu Stoica. Ion Gheorghe Mau- 
ner, membrii ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R. $i Leonite 
tu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R,

La plecare in gara Băneasa membrii delegației au fost 
duși de tovarășii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Alexandru 
ghici, Alexandru Moghioroș, Du mitra Collu,
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, mem brii ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de activiști de partid și de stat.

A foșt de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice ia 
București.

Rău-

con-
Dră-

Leontin Sălăjan,

!

lui Gherman Stepanovici Titov 
în Capitală

v — uar ce parca noi_ nu f. tN-ai ) 
j citit și în, gazetă că tdale,1: ttjtâ-

răk tie la mina noastră dau căr- f 
bune de calitate ? f

? — Ca sectorul nostru nu cred, i'
? - «— Cum nu, că doar toate brr \
•t^âgjfe din cărbune 'au îmbrățișat <, 
■y inițiativa de a nu avea nici un $ 
у vagonet rebutat pentru șist. |
If — Asta așa-i, dar noi din bri- ( 
Egada lui Ghioancă Sabin am fost ( 
j1 Și de atunci au trecut ,

iui lum și n-am avut nici un ? 
I vagonet rebutat pentru piatră. '

— Fain, n~am ce zice. Dar ( 
Ji află că fi noi vă călcăm de măl~ { 

\ tișor pe urme.
«— In sectorul nostru toate bri" ?

I găzile din frontale dau cărbune.) 
intuit și bun. Dacă noi, cei tft lui f 
,1 Sabin, sîhtem în frunte ăndl e 'vor- ? 
'ba de cantitate și calitate, apoi t 

idiots așa-s fi ortacii lui Gbidancă t 
1 (Ioan ce lucrează . în alt f rontal ) 
fdin sector, fi ai Iu Șpînu Petru 1 
fca după cum știi la noi vaza proJ 1 

^ ducției sînt frontalele. '. ’ )
— Să fiii că așa-î. Asta-i car-‘\ 

1tea ■ noastră de vizită, afa cum la J 
' o echipă de fotbal e jocul frumos S 
4 și. tebrtic, golurile multe că ele.) 
'r ridică tribunele în picioare,-. ., t ;) 
У —; Ebei, numai că fotbaliștii { 
i'»noț^ri n-au prea dat anul ăsta... I 
•^fufuri ift că fi golurile-s puține. < 
>fEu i-aț sfătui să tragă. Să facem \

... . uiucunie nr.
LUpOni și 29 din grupul

Blocurile nr. 23

Viscoza sînt deja
locuite. Constructorii lupeneni au 
pregătit însă pentru predare încă 
alte trei -blocuri, nr. 24, 25’- și 30 
xu un total de 88 apartamente, m 
care familiile de mineri se vor 
muta zilele acestea. In aontinuare 
Zidarii Pirciu’ Dtimitru, Mincules- 
cu Constantin,. Dodoc Ștefan,- zu
gravii Hegyi Dănilă, Fierăstrău 
Ioan, Grama Ioan,. Fierastrai Jea- 
na, Citftoiu Virgil, mozaicarii Tur 
dora Marin și Gruia Ioan, par
chetarii Morarii - Alexandru, Delu 
Nicolae,- Radu Ilies Ciupilan Cons
tantin și Bănică Gheorghe au tre
cut la finisarea altor blocuri 
nr. 26, 27, 28, 31 pe care vor 
Ie predâa înainte de sfîrșitul 
nului.

Tot la 3 «peni, • în aceste zile,

să
a-

1 . ■ . '. .. . . ; • ifțt not minerii și ei cartea de vi-,\ 
tzh4:o minei cît mai arătoasă,

D. CRIȘAN .(

I

- .un
grup de torjstrucfon sub îndru
marea maistrului Strakovici Carol 
a început,- lucrările la blocurile 
D 1, .și' D. Z cu cîțe-5 etaje,, iar 
săptămîniie viitoare se vor începe 
Гі -arlle la’alfe 4 йоі’ blocuri mari. 
Pe alte loturi,..belgăzile de zidari, 
după ce au terminat tencuirea ex- 
tetioară alblbciilui 7,’afa’ .«ecut lă 
finisarea blocului 6;

Puțini construc
tori mai sînt pe 

. acest șantier, căci 
lotul’ »e afa a ț>ri lat deja 4 blo
curi cu 120 aoartamente. Acum 
ei fac finisările și. pregătesc pen-

Lotul 
Petrila 
acesta 

" principală terminarea 
, exterioare în vechile cartiere, 

crările s-au desfășurat într-un 
normal, iar în aceste zile se 
cută tencuirea esterioată « 
mului bloc rămas încă 
filmul tronson este deja gata.

După terminarea 
noii școli cu 16 
săli de clasă, prin

cipala sarcină a constructorilor de 
aici a rămas lucrarea de asfaltare 

. a șoselei de la Petrila pînă la 
Lonea. In prezent, muncitorii cons
tructori de aici au ajuns, cu asfal- 

' tul înă la piața din Lonea ; șo
seaua este pregătită pentru asfalt 
pînă la noul club,. iar bordurile 
sînt așezate pîfă sus, în dreptul 
spitalului. Constructorii care exe
cută aceste lucrări u. Hotărîți să 
ajungă încă anul acesta cu panglica 
asfaltului pînă- la noul cartier de 
blocuri din Lonea. , .

k Petrila

8

Printre fruntașii prep&rației' Petrii» se află șt membrii echipei 
de spălare în frunte cu Deleanu Victor, șeful echipei. ' ■

iată Pe doi dintre ei. КоЫе Iosif și Matei Petru. împreună cu 
șeful echipei (dreapta) discutind asupra mersului unei instalații.

La 14 octombrie, Capitala pa
triei noastre a primit un oaspete 
drag, pilotul cosmonaut maiorul 
Gherman Stepanovici Titov, Erou 
al Uniunii Sovietice, care, la in
vitația Consiliului de Miniștri, 
vizitează țara cu prilejul 
nalei Luni a prieteniei 
sovietice.

De dimineață, mii de 
teni, ținînd în mîini buchete 
fiori, stegulețe 
tice portrete 
Iuri Gagarin 
s-au îndreptat 
neasa, spre bulevardele largi 
unde va trece oaspetele.

Clădirea aeroportului Băneasa 
era împodobită cu drapelele de 
stat ale R.P. Rpmîne și Uniunii 
Sovietice. Pe mari panouri în. lim
bile’ romîna și rusă erau înscrise 
cuvintele de salut : „Bine-ai;/venit, 
Gherman Stepanovici TtoV !“. Ia 
.așteptarea. cosmonautului se . află 
aici mii de bucureșteni. Se1 aude

ne 
tradițio- 
romîno-

bucure?- 
de 

romînești și sovie- 
ale cosmonauților 

și Gherman Titov, 
spre aeroportul 'Bă - 

pe

venit tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al G.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai organizațiilor 
obștești și ai organelor locale de 
partid și de stat, generali, oameni 

alți 
din

șantierului 
a avut anul 

ca sarcină 
tencuielilor

Lu- 
ritm 
exe- 
ulti- 

netencuit.
\ ■« -.nw-

des repetat numele tai Tft®v fcSfe 
reprezintă pentru cei veniți să-1 în- 
tîmpine, 
sovietic, 
morale.
Partidul 
vietice care în aceste zile, la Con
gresul XXII, va adopta progra
mul făuririi celei mai înaintate o- 
rinduiri de pe pămînt. comunis
mul.

In întâmpinarea oaspetelui au

un simbol al omului nou 
cu înaltele sale trăsături 
Este omul educat de 
Comunist al Uniunii So-

de știință, artă și cultură, și 
reprezentanți ai vieții publice 
țara noastră.

Era prezent I. K. Jegalin, 
basadorul Uniunii Sovietice la 
curești.

La ora 13 zgomotul unui avion 
face să se îndrepte toate privirile 
spre cer. Avionul tu'rboprdpuEdr 
„'IL-18-, :imensă pasăre arginti®, 
aterizează.- Portiere se deschide și 
In cadrul ei арате chipul zîmbitor 
al maiorului Gherman Titov, de
venit atît de familiar os sitar 
muncii din țara noastră care au 
urmărit cu admirație și .entuziasm 
zborul său în Cosmos de peste 25 
de ore. Freamătul care 'domnește 
pe aeroport s-a transformat. într-o 
furtună de ovații. Maiorul Gher
man Titov salută cu mîinile ridica
te pe cei care au venit să-1 întîth- 
pinc Cînd coboară.pe pămîntul ță
rii noastre, , același pămînt-pe care

am-
Bu-

(Continuare in pag. 3-a)

Piiiirti h titre Iii. iUngh Шецііі-Иеі a toi 0. line
Sîmbătă la ■ amiază tovarășul la Palatul R.P. Romine pe pilotul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului de Stat, a primit

cosfficnaut sovietic maiorul Gher
man Titov.

JLa 15 ut ^nihvi e adio 1961!
j „Vom sărbători revelionul la 
> 15 noiembrie"'- — iată hotărirea 
j comuniștilor de la sectorul 11 « 
ț minei, Uricani. Aceeași batante 

și-au exprimat-o -șt ceilalți mun
citori ai sectorului, invitați la 0- 
dunarea de partid lărgită a orga
nizației de bază pe sector.

Inițiativa aparține biroului or
ganizației de bază. Cit cîleva zde 
în urmă biroul a convocat lnlr-o 
ședință conducerea exploatării și 
cea a sectorului. La ordinea de zi 
un singur punct: „Stabilirea mă- 
urdot i0fitru. îndepli^r»r .placu
lui de producție al sectorului pe 
1961 cu o lună și jumătate îna
inte de termen". Anali%iX(ț post' 
tilițățile pe care le ariU^et.- 
torul pentru realizat să
lui rinainte de termeb fi
rezultatele obținute p# cu
lant, s~a ajuns la c * că 
planul poate fi îndeplinit la data 
de 15 notemmle. Conducerea 'sec
torului a fost însărcinată să ela
boreze un plan de măsuri tehni
co- organizatorice care Să fie apoi 
pus ,spre aprobarea comth iștilpr ș: 
celorlalți muncitori ai sectorului

Hotărîrea biroului a fost repe
de cunoscută în rîndttl ■ minerilor.

Sector. Cu toții o aprobau 
teptînd nerăbdători adunarea 
nerală lărgită a organizației 
baza pentru a face propuneri con
crete...

...Inginerul lungher^Herman, șe
ful sectorului II, prezentînd ra
portul în fața adunării generale

aș- 
gi- 
de

spunea : 
nostru a rămas 
naționale cu 500 
Cu aceasta nu ne

. sebimh anul acesta am mers din

trecut sectorul 
dator economiei 
tone de cărbune, 

mîndrim. In

a îndeplini planul anual pînă pe 
15 noiembrie. In acest scop con
ducerea sectorului, împreună cu 
biroul organizației de bază, a în
tocmit un plan de măsuri care să 
ne ajute în realizarea sarcinii pro
puse. Și iată care sînt sarcinile: 
am fixat pe fiecare brigadă, țirnnd 
cont de specificul loctdui de mun
că, ce producție trebuie să reali
zeze ; aprovizionarea cu lemn să 
sc fată la timp și în cantitățile 
necesare fixînd pentru aceasta 
responsabili cu transportul lem
nului, fiecare maistru răspunde de 
cite o brigadă, raportînd zilnic pe 
lingă sarcinile generale și aceea 
asupra îndeplinirii sarcinilor care 
revin brigăzilor respective, s-au 
fixat sarcini concrete pentru per
sonalul tehnic care răspunde de 
huna funcționare a utilajului 
existent, se va ține o evidență 
zilnică asupra producției, cu popu
larizarea succeselor obținute prin 
afișare în locurile cele mai vizi' 
bile; decadal conducerea secto
rului, împreună du biroul organi
zației de bază, va analiza situația

o
° • tehnicienilor și inginerilor de la

t>Hn. Luna de lună ne-ат depă
șit sarcinile de plan în medie 
cu 14 la sută. Pînă la data de 5 
octombrie sectorul nostru a dăt 
18.609 tone cărbune cocsificab'd 
ceea ce înseamnă o tealiza îndeplinirii angajamentelor"... 
re importantă iar rezultatele pe ~ ---------- -- ■
luna aceasta sînt la fel de bune. 
Avem deci toate posibilitățile de

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

Programul de iami al cluburilor fi căminelor culturale

Să atragem cit mai mulți oameni ai muncii
începînd cu prinsa lună a Se

zonului rece la unele cluburi s-au 
întocmit programe care reflectă 
organizarea timpului liber al oa
menilor muncii. însă nu se folo 
sesc complet și judicios toate 
rțțijloacele materiale de care 
dișpune clubul, adică în majori
tatea cazurilor s-a prevăzut o 
singură acjiune pe zi indiferent 
că se tine în club șau înafara lui.

Credem că în asemenea ca
zuri vor trebui revăzute progra 
mele și în colaborare cu U.T.M., 
S.R.S.C., comisia de femei etc., 
din care să nu lipsească acțiuni 
variate, instructive și plăcute.

Unele cluburi, în ziua de luni 
ale fiecărei șăptămîni stau în
chise, sub pretextul zilei libere. 
Trebuie știut că clubul nu are 
zi liberă, el trebuie să stea des
chis in fiecare zi, iar personalul 
lui de serviciu i se poate acorda 
zi liberă în cursul șăptămîni' 
prin rotație.

De asemenea, o mare atenție 
trebuie acordată în -programul 
clubului în această perioade pro
pagandei prin conferințe. Pentru 
ca aceasta să răspundă dt mai 
bine cerințelor, întocmirea pla
nurilor tematice să se facă cu 
consultarea . muncitorilor, ceea ce 
va asigura de la bun început o 
participare 
torilor. Tot în acest sens se pot 
organiza consultații cu vizita
torii clubului adresîndu-lise, de 
exemplu, întrebarea : „Ce ma
nifestări culturale doriți să or
ganizăm ?." fie- baza.»jăspunsu - i 
rilor primite să se întocmească

numeroasă a audi

la cluburi 
apoi un plan de activitate care 
să cuprindă acțiuni corespunză
toare propunerilor făcute.

O experiență bună în direcția 
întocmirii unui plan cît mai con
cret al clubului, există, de exem
plu, la cluburile din Lupeni, Pe; 
trila și Lonea, unde sindicatele, 
sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a .comitetelor de 
partid, au preconizat organiza, 
rea unei ședințe de lucru în luna 
octombrie cu participarea între
gului activ cultural de la sindi
catele și orgânizățiile de masă 
din localitate, unde, după pre
zentarea unui referat privind 
activitatea culturală, se. discută 
măsurile de viitor privind întoc
mirea unui program adecvat lu
nilor de iarnă.

Formațiile , muzicale, corale, 
coregrafice, brigăzile . artistice 
de agitație să acorde o mai ma
re atenție pregătirii lor, asigu- 
rînd 6 cît mai mare varietate a 
manifestărilor, organizînd spec
tacole intercluburi. trăind mereu 
în mijlocul publicului.

Frumoase acțiuni se pot și tre
buie să se organizeze la cluburi 
cu ocazia unor seri de odihnă 
închinate unor fruntași în pro
ducție, la care să ia parte și fa
miliile acestora, și unde forma
țiile artistice au posibilitatea să 
prezinte programe atrăgătoare, 
potrivite momentului și care să 
ducă Ia un imbold și mai mare 
în munca de viitor

in această perioadă nu trebuie 
sălipsească din program orga
nizarea de seri de întrebări și

răspunsuri, jurnale 
de calcul. întîlnirî 
și vîrstnici etc.

Tot ca o. sarcină 
conducerii clubului . 
a bibliotecarului este aceea de a 
organiza consfătuiri cu cititorii 
ca una din cek* mai eficiente fora 
me de atraefie a lor determinîn-ț 
du-i să fie activi, confruntîndu-șil 
propriile păreri cu adevărurile! 
științifice aflate în cărți. * !

Conducerile cluburilor nu tre-j 
buie să uite în această perioadă! 
nici de activitatea culturală pen-t 
tru familiile salariatilor. In a- 
cest sens conducerile cluburilor 
trebuie să colaboreze într-o mă- 
sură^mai ma s si concretă cu 
contfțșitle oh femei, cu conduce
rile scohlor, organizînd mani
festări eu Cartea, simpozioane 
pe diferite Steme de conviețuire1 
fanțilJarfibf sfaturi ale medicului,; 
informer» .Pe teme interne și in
ternaționale,

Pentru realizarea tuturor a- 
cestor acțiuni este necesar să se 

■ acorde și mai multă atenție se- 
lecțjțțnării, creșterii și bunei pre
gătiri a activiștilor culturali vo
luntari îmbunătățind neîncetat 
activitatea de educare socialistă 
a celor ce muncesc. Astfel vom 
contribui activ la dezvoltarea 
trăsăturilor morale ale omului 
nou; sarcină izvorîtă din Di-. 
rectivele celui de al 111-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn. .

CONSTANTIN AVRAMIUC 
instructor al. Consiliului local 

al sindicatelor

vorbite, seri 
între tineri

importantă a' 
și în special

In fiecare zi o acțiune

De azi începe „Festivalul filmului sov etic”

„CER SENIN"
După cum s-a mai anunțat, În

treprinderea cinematografică regio
nală de stat Hunedoara — Deva 
organizează în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, începînd 
de azi 15 octombrie, la cinemato
graful „7 Noiembrie'1 din Petro
șani, „Festivalul filmului sovietic".

Primul film din acest ciclu și 
anume „Cer senin" rulează azi, 
începînd de la orele 10. Interesul 
mare Stîrnit de acest film se da- 
torește succesului remarcabil ob
ținut recent la cel de-al II-lea

mortem titlu de Erou al Uniunii 
Sovietice.

Sașa, soția lui, îi tămîne insă 
credicioasă și împotriva, oricărei 
rațiuni, ea trăiește cu șperabța ci 
Alioșa *e va reîntoarce. Și într-o 
zi speranța îi devine realitate,, A* 
linșa nu murise. Căzuse prizonier 
și după mulți ani s-a întors în 
patrie. Este însă învinuit de tră
dare. încurajat 
crede în el, îi 
și e sigură de 
luptă pentru a

însă de Sașa care 
cunoaște caracterul 
cinstea lui, Alioș" 
dovedi adevărul :

dtn filmul „Cer senin"IN CLIȘEU: O imagine

Festival internațional al filmului 
de la Moscova ; „Cer senin" a fost 
distins cu „Marele premiu al fes
tivalului".

Filmul este o. minunătă poveste 
de dragoste a doi tineri Alioșa 
Astahov și soția sa Sașa, dragoste 
frîntă bruta) de războiul hide- 
rist. Eroul principal, curajosul 
pilot Alioșa Astahov cade în lup
tele inegale cu avioanele dușmane. 
Lui Alioșa i se decerne post-

a supraviețuit, dar nu și-a vfadut 
conștiința, a rămas fidel idealu
rilor sale, partidului.

După grele încercări, cărora 
Alioșa le face necontenit față, își 
recapătă calitatea de membru de 
partid și medalia de erou. In acest 
fel titlul filmului are o semnifica
ție deosebită : cerul e din nou se-* 
nin. Alioșa și-a recăpătat pe de
plin locul pe care îl merită în 
societate; societatea sovietică, a 
comuniștilor.

Plănui de muncă al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
al orașului Petroșani, privind z&- 
tluMatareutainu esucativă pe pe
rioada de iarnă, constituie un ghid 
al organizării muncii culturale la 
sate.

El a scos în relief rezultatele 
frumoase obținute în acest an, prin 
înființarea celor 4 cinematografe 
sătești pe bandă îngustă la cămi
nele culturale Clmpu lui Neag, 
Dîlja Mare, Jieț și pentru elevii 
școUlqr din raza orașului Lupeni, 
tin cămin cultural în sătul Jieț, 
precum și o bibliotecă sătească în 
satul Cimpa.

Calitatea programelor artistice 
prezentate de formațiile de ama
tori a fost cu mult mai bună, fapt 
dovedit de creșterea continuă a 
pârticTpanților la aceste manifestări. 
Toate acestea dovedesc strădania 
activiștilor culturali de a folosi 
noi metode de muncă, mai atrac
tive și mai eficace, de a da un 
caracter mai interesant muncii cul
turale.

Cu toate acestea au fost arătate 
și unele lipsuri în activitatea anu
mitor cămine culturale ca : muncă 
sporadică desfășurată în lunile de 
varj, informarea politică nu se 
face în mod regulat, nu toate con
ferințele au fost adaptate spec i* 
cului local etc.

In scopul îmbunătățirii activită
ții comitetul executiv a hoțărit 
rezolvarea următoarelor sarcini: -

In trimestrul IV se vor deschi
de încă două unități de cinema- 

. țograf, pe bandă îngustă, unul pe 
lîngă căminul cultural Caro iești și 

. unul pentru elevii Școlii de ' 1 
.. șoi d>n Uricani.
• In scopul întăririi muncii poli- 

tico-educati,ve de masă, pe lîngă 
fiecare cămin Cultural vor avea

- Loc cicluri de conferințe pe teme 
legare dg popularizarea științei. 
ie vor organiza colective de con
ferențiari pe lîngă fiecare cămin 
cultural in așa fel incit să se 
poată asigura elaborarea unor con
ferințe pe plan local. Petțtru sti
mularea colectivelor de conferețiari 
Secția învățămînt și cultură in co
laborare cu subfiliala S.R.S.C. va

organica un concurs pe tema „Cea 
mai bună conferință elaborată pe 
plan locăl*' la care pot participa 
toate colectivele de conferențiari, 
iar trimestrial se va organiza o 
conferință model. Numărul bri
găzilor științifice se va mări la 7, 
creând astfel posibilitatea efectuă
rii mai multor deplasări.

Fondurile de cărți 1 ale biblio
tecilor căminelor culturale și să
tești vor fi mărite cu cărți noi. Bi
bliotecile sătești din Cimpa și de 
la căminul cultural din Clmpu lui 
Neag vor organiza biblioteci mo
bile la gurile de exploatări fo- 
restiere. In scopul atragerii unui 
număr dt mai mare de cititori bi
bliotecile vor face liste eu teco- 
mandâri de cărți, vitrine cu cărți,

consfătuiri cu cititorii, concursuri 
pe teme ca : „Cel mai bun cititor**, 
„Cine citește mai mult" etc.

Formațiile de teatru, teatru de 
păpuși, cititorii și recitatorii artis
tici participă la concursul organi
zat de Casa regională de creație 
Deva : .^Aniversarea Republicii" 
după care aceste formații vor intra 
în cel de-al Ill-lea Festival „bie - 
nai de teatru „I. L. Caragiale".

Pentru sprijinirea acestor for
mații Teatrul de stat și Școala 
populată de artă au datoria să 
trimită la căminele culturale per
sonal de specialitate care să se 
ocupe de instruirea formațiilor în 
vederea concursului. De asemenea, 
să organizeze acțiuni model pentru 
instructorii acestor formații.

CiNTECUt. ȘI JOCVt - -
PRIETENII TINEREȚII

ta 
I
î Discuțiile au durat citeva ore.
țLa concluzii, biroul organizației 
î de partid, la inițiativa căruia avu- 
I sece loc analiza. activității organi- 
l Zftției U.T.M. în domeniul cultu- 
4 ral-educativ, trasa ca sarcină con-
•
4 . ,
* antreneze pe fiecare utemtst la 
« o muncă artistică fi educativă con- 
4

ducerii organizației de tineret să

tinuă fi intensă.
De atunci au trecut citeva luni. 

Zilele trecute a avut loc confe- 
♦ rința organizației U.T.M. pe în- 
ț treaga preparație Lupani. Nume-

Din nou în băncile universităților

s 
4 
4 
4 
4 
.4 
4 

roți vorbitori au arătat că. Ж

torul acordat de organizația de J 

partid a prins viață Un număr * 
mai mare de tineri frecven- J 
tează zilnic clubul, mulți dintre І 
ei făcind parte din formațiile ar~ I 
tistice din cadrul acestuia. In l 
echipa de dansuri, în formația de t 
teatru, la cor, la brigada artistică j 

a clubului sîpt antrenați un mare ♦ 
număr de tineri preparatori, in | 

cadrul întreprinderii s-a format, ♦ 
de asemenea, o brigadă artistică j 

de agitație numai din utemifti, î 
, care, deși tinări, a prezentat spec- j 
| tacole apreciate, dind programe ț 

I operative la consfătuirile de pro- І

* ducție. *
* La conferința organizației • 
I U.T.M., unii tineri au criticat în’ • 
j să pe tovarășa Suba Didina,
ț ponsabila cu munca culturală în 11 
i comitetul U.T.M., Care nu a rfUfit
4 să formeze echipe artistica în ca- " 

drul preparației, să atragă un nu
măr mai mare de tineri la ac- t 
țiunile organizate la club. |

Mulți vorbitori au cerut ca 4 
noul comitet si găsească metode j 
noi de a atrage cîți mai mulți fc-'î

■............................................................................................

4 *

4
1
•
• temițti la practicarea damului fi
• a cîntecului — prieteni buni di ti- 
I narații.

A. MICA 
corespondent

Cu fiecare toamnă cind univ ersitățile muncitorești își deschid porțile, tot mai multi muncitori 
iau ioc în bind pentru a începe un nou an de studii, <fe îrrvățăhr ră, de însușire a noi cunoștințe 
din ede mai diferite domenii.

Clișeul de faț* reprezintă momentul deschiderii cursurilor universității muncitorești din Petrila. 
in prima bancă, vechi cunoștințe de la cursurile de anul trecut: (de la stingă la drepta) Măr

cii Maria și Surd Petru de la pr eparație, Kiss iolanda și Balog Tudor de la mina Petrila.

Ce vom citi;
Alexandrescu Gr., POEZÎI. 

MEMORIAL DE CĂLĂTORIE 
— („Biblioteca pentru tQți"). 
Editura pentru literatură, Apro
ximativ, 360 pagini — 5 lei

Caragiale 1. L„ OPERE — 
vol. III Editura pentru litera
tură, aproximativ 520 pagini ■*- 
30 lei (pînzat).

★
Anghel P., VICTORIA DE LA 

OLTJNA — reportai?. Editura 
pentru literatură, aprț^imștiv 
240 pagini ■*» 4,50 lei. 4



STBAGlX ROȘU 3
■ —

Sosirea iui Gherman Stepanovici Titov în Capitală
(Urmare din pagina l-a)

t Simpozion
In cadrul manifestărilor Lunii 

prieteniei rpmîno-sovietice a-a 
desfigurat vineri după-emiaza 
în sala Gheorghe Apostol din 
Petroșani; simpozionul cu tema : 
.U.R.S.S. construiește comunis
mul — viitorul l.uminos al în
tregii omeniri", organizat de 
Consiliul orășenesc A.R.L.U.S 
Petroșani.

Cei peste 200 de participanți 
dfn întreprinderile și instituțiile 
orașului Petroșani au ascultat 
cu viu interes expunerile făcute 
de conf. univ. ing. Stoica Emil 
decanul facultății 
ce a I.M.P. despre 
nivel de trai din 
univ. ing. Lețu 
canul facultății
miniere cu subiectul „Dezvoltarea 
tehnicii și științei In comunism"' 
precum și expunerea tov. Van- 
«ea Maria asistentă a I.M.P., ca
re a vorbit despre „Crearea, ba- 

tehnico materiale a comunls- 
inului în U.RS.S.".
JJ'upă prezentarea conferințelor 
wBirmat un bogat program ar

tistic.

electro-mecani- 
„Cel mai înalt 
lume", a conf 
Nicol ae, de 

de exo’oatăr

tenia de nezdruncinat ce leagă 
poporul nostru de gloriosul po
por sovietic, constructor al co
munismului După expunerea fă
cut! a rulat filmul sovietic „Să 
prețuim iubirea".

La clubul din Aninoasa
Zilele trecute la Clubul din A- 

ninoasa ș-a organizat o recenzie 
asupra romanului „Serile tn că
tunul Kikonka‘‘, o seară de poe
zii din opera lui V. Maiakovski 
în cadrul căreia au fost citite 
..Poemtil lui Octombrie" „Amin
tiri despre Lenin" etc.

De asemenea, în holul clubului 
fost organizată o expoziție cu 

cărți din literatura rusă și so
vietică cu tema : „U.R.S.S, bas
tionul păcii" care pin! In pre
zent a fost Vizionată de peste 
300 de oameni ai muncii. Tot 
zilele trecute, numeroși tineri, 
bărhati și gospodine au vizionat 

’filmul sovietic „Am fost tineri".

Conferințe
trecute în sala de spec- 
clubului central al ain-

Zilele 
tacole a 
dicatelor Luperti a avut loc o 
adunare consacrată marii prie
tenii romîno-sovietiee. Cu acest 
prilej, în fata a peste 500 de mb 
nerl și alti oameni ai muncii 
din localitate, a luat cuvfntul 
tov. Dan Vaier, secretar, ăl co
mitetului orășenesc de partid 
Lupenf, care a vorbit despre prie-

—---------------©

In orașul Petrila
Ieri după-amiazâ a avut loc 

în sala de festivități a duhului 
din orașul Petrila o adunare fes
tivă închinată Lunii prieteniei 
romîno-sovietice Cu acest pri
lej în fa(a a peste 400 de mi
neri, preparatori, cadre didac
tice, a luat cuvîntul tov. Dobri- 
can Ttaian, secretar al comitetu
lui de partid de la mina Petrila, 
care a vorbit despre prietenia 
trainici șl sinceră dintre poporul 
romîn și popoarele 
vietice.

După expunere a 
sovietic „Port fără

l-a zărit fulgerător în timpul zbo
rului său, aclamațiile și uralele se 
aud tot mai puternice.

Maiorul Gherman Titov este îm 
brățișat cje tovarășul Gheorghe 
Apostol și Ștefan Voitec și salu
tat cu căldură de cei veniți în în - 
tîmpinare. Oaspetele este prezentat 
membrilor C.C. al P.M.R., mem
brilor Consiliului de Stat și ai gu
vernului, precum și șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați la Bu
curești și celorlalți membri ai cor
pului diplomatic care se aflau pe 
aeroport.

Pe aeroport mulțimea scandea
ză „R.P.R.—U.R.S.S.,sînt pe veci 
prietene". Din mii de piepturi se 
aude numele lui Gherman Titov.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
rostește un cuvînt de salut.

Dragă tovarășe Gherman Stepa
novici Titov

De citeva minute vă aflați ca 
oaspete drag pe pămîntul Romî- 
nici tocialiste. Cu o deosebită bu
curie vă salutăm in numele Comi
tetului Central al Partidului Mun 
citoresc Romin, al Consiliului de 
Stat și al guvernului . Republicii 
Populare Romine, ai întregului 
nostru popor, și vă utflifl din toa
tă inima un călduros și frățesc bun 
venit.

Oamenii muncii, întregul nostru 
popor au urmărit cri profundă ad
mirație zborul cutezător de 25 
de ore pe care l-ați săvîrșit în 
Cosmos. Ei vă primesc astăzi cu 
inima deschisă ca pe un prieten 
apropiat, sol al marelui și eroicului 
popor sovietic care întîmpină des
chiderea celui de-al XXII-lea Con
gres al Partidului Comunist. • al 
Uniunii Sovietice cu un entuziasm 
nestăvilit, cu noi și remarcabile

succese în economia, știința și cui* 
tura Uniunii Sovietice.

Fap ta dv-, ca și fapta ,lui Iuti 
Gagarin, a intrat pentru totdeauna 
în istorie. Fiu devotat al poporului 
sovietic, crescut și educat de par
tidul lui Lenin, ați pătruns cu cu
raj în întinderile nemărginite ale 
Cosmosului ca mesager pașnic al 
țării sovietice, cîștțgînd prin erois
mul ți dirzenia dovedite în tim
pul legendarului zbor în jurul Pi
tulatului, stima și prețuirea tuturor 
popoarelor lumii.

Ne bucurăm nespus că veți vi
zita meleaguri ale patriei noastre, 
că vă veți întîlni cu oamenii mun
cii în zilele în care poporul romîn 
sărbătorește cu însuflețire tradițio
nala Lună a prieteniei romîno- 
sovietice. Veți cunoaște sentimen
tele de adîncă prietenie și dra
goste frățească a poporului nostru 
față de poporul sovietic construc
tor al comunismului, față de glo
riosul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice și conducerea 
în frunte cu tovarășul 
gheevici Hnițciov.

Veți avea prilejui să 
lizările mărețe obținute 
nostru popor, sub 
Partidului Muncitoresc 
făurirea vieții sale hei, avîntul în 
muncă pentru îndeplinirea cu suc* 
ces a planului nostru de 6 ani și 
contribuția sa la întărire* Continuă 
a unității ți puterii marii familii a 
țărilor socialiste, la menținerea și 
apărarea păcii în lume.

încă o dată, vă urăm dragă 
Gherman StepaiioviCi, bun sosit în 
patria noastră.

De microfon SC apropie apoi 
Gherman Titov, й

Dragi tovanăși,
Permiteți-mi ca înainte de toate 

să mulțumesc Comitetului Central 
— • sa»

sa leninistă 
Nikita Ser-

vedeți reâ- 
de harnicul 
conducerea 
Romîn. în

al Partidului Muncitoresc Romin, 
guvernului R,P. Rotpîbe, penttu 
posibilitatea care mi s*a oferit de 
a vizita Republica Fcpuiară Ru- 
mînă. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a saluta pe oamenii muncii 
dirț R-P, Romînă și • * le transmite 
salutul prietenilor mei cosmonauți. 
După curta vă este bine cwțid»Wt, ! 
m alele de 6 și 7 august poporul 
sovietic, știioța și tehnica sovietică 
au obținut o nouă și mare victorie 
în cucerirea Cosmosului. La 6 și 
7 August, pe nava cosmică sovieti
că „Vostolt-2‘*; a fost efectuat uti 
zbor de 25 de ore. Sarcinile care 
au fost puse în fața zborului cos
mic au fost duse la îndeplinire in 
întregime. Acest zbor a arătat că 
în Cosmos se poate trăi și lucra. 
Aceasta însă este numai începutul 
și doar o treaptă în construite* 
marelui drum în Cosmos.

In ajunul Congresului al XXII- 
iea al P.C.U.S. vreau să spun încă 
o dată ci Programul care va fî a* 
doptat de Congres —- Programul 
construcției comunismului în Uniu
nea Sovietică, va crea poporului 
sovietic posibilități și mai mari 
pentru cucerirea spațiului cosmic. 
Noi, cosmonauții Uniunii Sovietice, 
s în tem recunoscători partidului
nostru, sîntem 
porului nostru 
cosmice care se fac 
de față în Uniunea

Nu există nici o 
Programul Partidului 
Uniunii Sovietice nu

recunoscători po* 
pentru acele nave 

în momentul 
Sovietică, 
îndoială 

Comunist 
numai că

Uniunii So

urmat filmul 
apă".

La 15 noiembrie ~ adio 19611
(Urmare din pagina» l-«) - • • -Pesitg Ioan, șeful exploatării mi-‘ 

niere Uriam ți litiu loan, secre
tarul comitetului de partid care au 
arătat importanța hotărîrii mine
rilor sectorului Ц ți sprijinul de
plin pe care-l vor primi din par
tea comitetului de partid fi a con
ducerii exploatării pentru îndepli
nirea angajamentului luat...

...De la adunarea de partid pe 
sector au trecut deja citeva zile 
fer cpre miherii sectorului II. au 
obținut succete importante ceea 
ce lasă să te întrevadă că anga
jamentul lor va fi îndeplinit. In- 
tțe 1 fi 10 octombrie sectorul 11 
a dat 117B toni de cărbune peste 
plan. La 15 noiembrie vor puțea 
spune: „Adio 1961“. Cuvîntul co* 
munițtilor e lege.

...La discuții s-a înscris un nu- 
mâr mare de mineri. Cu toții și-an 
exprimat ferma adeziune la htttă- 
rt?ea biroului organizației de bagă- 
Midii dintre ei au criticat lipsu
rile încă existente în sector pri
vind transportul, aprovizionarea 
cu lemn, întreținerea utilajelor, 
venind totodată cu propuneri con
crete în sprijinul mâlurilor luate 
de conducerea sectorului.
• Primul care s-a înscris la cu
plat a iott Poloboc Constantin, je
fui unei brigăzi. „La 15 noiembrie 
— adio 1961 — a spus el. Ne 
vom lua la întrecere cu timpul ți-l 
vom birui. Vom sărbători prima 
Zi a anului 1962 la jumătatea lunii 
noiembrie. O mindrie pentru noi. 
Stind de vorbă cu șefii de schimb 
ți cu ceilalți muncitori din brigadă 
noastră, am ajuns la concluzia ci 
putem da în plus, peste ct 
fixat conducerea sectorului.
6QQ tpne de cărbune?'.

Angajamente asemănătoare 
lupt și dlți șefi de brigăzi fi mi
neri. CbiHac Costache s-a anga
jat să dea 2.600 tone cărbune, iar 
de la 1 ianuarie din abatajul său 
si scoată 3.000 tone cărbune pe 
luni. Dragomir Ițmcu, Șiflodi 
Beniamin, Mafiei Constantin, Sa
vin Constantin, Veres Martin, Bria 
loer. ți alții s-au angajat s^-ți 
indeplințtsd ți să-ți depășească 
sarcinile de plan care le revin.

Cu ocazia adunării de partid 
participant» la discuții au semna
lat lipsurile care mai persistă încă 
In activitatea sectorului ți care tre
buie înlăturate de urgenți. llumi- 
natut în abataje Iste tnți defec
tuos. pickamerele sini reparate de 
multe ori de mintuială etc.. Lipsuri 
s-au semnalat fi în ceia ce pri
vește asistența tehnică în abataje 
ți altele.

In încheierea adun&riî dt partid 
pi sector au luat cuv'Mul tpb. mg.

ne~ в 
încă

Titlul de cel mai bun macarograf în întrecerea pe profesii ce 
se desfășoară ia termocentrala P ?ro$eni îl deține tfttârul fHacăro- 
graf Fărcău Ionel,

Jată-1 executînd repararea r olelor de susținere de la șenila 
macaralei sale.

Total pentru om, pentru Dinele omului
Țelul suprem al partidului, se 

spune in proiectul de Program al 
P.C.U.S., este de a construi so
cietatea comunistă, pe al cărei 
steag este scris: „De ia fiecare 
— după capacități, fiecăruia — 
«jupă nevoi". Va fi înfăptuită pc 
deplin lozinca partidului : „Totul 
pentru om, pentru binele omu
lui".

Partidul comunist s-a călăuzit 
totdeauna după această lozincă; și 
acum nu este departe ziua riad

de A. ȘIȘKOV 
publicist sovietic

Proiectul de Program al P.G.U.S. 
nu numai că formulează această 
sarcină, dar și trasează căile con
crete ale înfăptuirii ei. Ea te va 
rezplva ătît pe calea sporirii re
tribuirii individuale a oamenilor 
ruur.cii după cantitatea și calitatea 
muncii, în îmbinare cu reducerea 

ea vă fi întruchipați pe deplin în prețurilor cu amănuntu' și de^W 
’ ' • -■*’ • țărea impozitelor percepute de 1л

populație, cit și prin lărgirea fon
durilor Sociale care se repartizează 
intre membrii societății, indiferent 
de cantitatea și calitatea muncii 
lor, adică în mod gratuit. Din a- 
ceste măsuri fac parte învățămîntul, 
asistența medicală, pensiile -întrer 
tinerea copiilor în instituțiile. pen- 

. riU copii,, trecerea. Ia folosirea 
gratuită a serviciilor comunale și 
alte măsuri. , .

Pe baza creșterii . neîncetate .a 
venitului național al, U.R.jS.S. spo
resc veniturile reale ale muncito
rilor, țăranilor și intelectualilor so
vietic. In decurs de 20 de ani ele 
vor spori de peste trei ori și ju
mătate pe cap de. locuitor. încă în 
următorul deceniu se va așigura 
sporirea Veniturilor reale ale mun-

viață, va d?veni o realitate trium
fătoare.

■h
voința și niuașa oamenilor so

vietici, intriaga dezvoltare anțe- 
ri ir« a Societății socialiste au pre
gătit ptoccșul trantforinlrii trep
tate a sociuiismujui .in comunism. 
Uniunea Sovietică dispune în pre
zent de o puternică economie ntul- 
tilatefgl dezvoltată, este pertțtite 
si. se asigure ridicarea rapidă s 
bunăstării populației.

fe bază de calcule \ economice 
precise, în proiectul Programului 
său, P.C.U.S. trasează sarcina de 
importanță istorică mondi ilâ — 
de a asigura în Uniunea Sovietică 
cel mai înalt nivel de trai in -com
parație ev isriițe țari a capltaiis- 
tnnlui.

citărilor și funcționarilor cu sala* 
tiu relativ mic, pin! ' U un astfel 
de nivel încât în țară nu vot 4ă* 
mine categorii., de muncitori ți 
funcționari cu salariu mic.

Creșterea veniturilor oamenilor 
muncii va face fără îndoială ca »i 
cerințele lor să țreasca. P.C.U.S. 
ține .ar de acest lucra ți pre
vede creșterea rapidă a mv ulm 
general, al consumului pooulat. 
întreaga populație va căpăta po
sibilitatea de , sț-și satisface în 
măsură îndestulătoare, nevoile de 
hrană variată și de înaltă calitate. 
In sectorul consumului popular va 
crește -considerabil ponderea pro
duselor animaliere (carne,) grăsimi, 
produse lactate), я fructelor și ІС* 
gumelor de bună. calitate. Vor ti 
satisfăcute în măsură î itoarc
nevpile tuturor păturilor popu
lației în, ce privește bunurile de 

- larg consum de burtă calitate: 
îmbrăcăminte și- încălțăminte trai
nică și frumoasă, obiecte care îm
bunătățesc . și înfrumusețează «aiul 
oamenilor.
. încă . în prezent. UXS.S. crește 
neîncetat producția de mărfuri 
pentru populației îndeplinirea cu 
succes a planului primilor doi ani 
ai septenalului a petmis să se â* 

. loce fonduri, suplimentate păătru 
dezvoltarea industriei ușoare

ci 
al 
va 

fi îndeplinit, ci va fi și depășit, 
deoarece acest program a fost in* 
tocmit de însuși poporul.

Glorie oamenilor muncii din 
Republica Populată Romină I

Trăiască prietenia soviete-romi- 
й|!

Să fie pace in lumea întreagă !
Un grup de pionieri înconjoară 

pe cosmonaut, îl îmbrățișează, ii 
oferă flori, îi prind la gît o cra
vată roșie.

Cosmonautul salută apoi mulți* 
mea venită pe aeroport.

in Uralele și aplauzele miilor de 
oameni,. Gherman Titov. împreu
nă cu' tovarășul Gheorghe Apostol 
iau ioc într*un automobil, deschis, 
cicottat de motocicliști. Pe buld* 
verdele căra duc spre centrul Ca* 
pitalei, un adevărat culoar viu, zeci 
de mii de bucureșteni, flututînd 
drapele tricolore și roșii, salută fu 
însuflețire pe eroul cosmonaut. Oa* 
menii își ridică copiii în brațe pen* 
tra ca să-1 vadă mai bine pe cos* 
monaut. In drumul mașinii locui- 
torii aruncă sute de buchete de 
flori.

Saiutînd cu căldură pe cosmo
nautul Titiv, locuitorii Capitalei 
și-au manifestat dragostea profun
dă pentru țața ce a deschis drumul 
dffiului In Cosmos — marea Uniu
ne Sovietici, care-și consacră tea* 
te forțele luptei pentru fericire* 
omenirii, pentru asigurarea una 
pici trainice în lume.

Anul a«esta producția de țesă
turi va fi de 8.300.000.000 metrij 
adică ciiai mult dedt produc An
glia, Franța și R.F.G. luate la ua 
Ipc. In rrimit trei ani ai septen*- 
lului Țâra Sovietică va. primi pes
te plan aproximativ un miliard de 
metri de țesături, 140,000.000 bu
căți de articole tricotate, peste 
âQ.000.000 perechi de încălțăminte. 
$ mai îmbucurătoare sînt perspec
tivele de viitor. Este suficient să 
arătăm că în cursul septenalului 
vpr fi puse în funcțiune 249 de 
noi întreprinderi ale industriei ua 
șoare. în prezent se i*u măsurile 
necesare în vederea lărgirii sorti
mentului bunurilor de . larg cpa- 
sum.

In proiectul șău de Program 
Partidul Coțnunist al Uniunii So
vietice trasează sarcina rezolvării 
celei mgi arzătoare probleme a ri
dicării bunăstării poporului sovie
tic -~ problema locuințelor. Carac
terul realist al acestei problerpe 
este neîndoielnic. Niciodată î'nță 
nici <? țară n-a cunoscut un gșțfel 
de, avțnt șl construcției de lqeuipțe.

La fițeate 100Q de locuitori, îh 
timp ce în Ș.U.A. se cocștțul<«<? 
7,2 apartamente, iar în A 
în U.R.Ș.Ș. se construiesc 14 a- 
pattamente pe an. Oamenii sovie
tici primesc zilhie peste 8.ȘQ0 «|e 
apartamente.

(Continuată in pag 4;a)
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al P. С. и s: In U.R.S.S. se realizează
fie pre-

Decorarea lui Iuri Gagarin 
cu medalia de aur a lui Columb

Preparate eficiente 
I pentru tratarea 
; cancerului 
I MOSCOVA 14 (Agerpresț) — 

І tTASS transmite ч
> Pentru combaterea bolii cance-
< roase, la Institutul de oncologie
< experimentală fi clinică se pun la 
{ punct substanțe care reacționează 
j cu acizii nucleici fi proteinele.

i
țCind crește o celulă tumorală. 
in ațeasta se formează în perma
nență o proteină care provine din 
aminoacizi. Oamenilor de știință 
< le-a venit ideea de a asocia ami~ 

j noacidului o substanță toxică pen- 
; tru a „otrăvi'- celulele canceroase. 
( In acest scop s-a folosit iperita).
І Au și fost realizate preparate 
> eficiente ca sarcolizina fi altele.
ș • După părerea lui Leonid Lario- 
Іяоѵ, membru corespondent al A- 

cademiei de științe medicale a 
: U.R.S.S., pe această cale oamenii 
‘de știință vor realiza, probabil 
sinteza unor medicamente care yor 
permite vindecarea definitivă a 
cancerului.

ROMA 14 (Agerpres) *- T ASS transmite:
La 12 octombrie, G. Gronchi, președintele Republicii Italia,La 12 octombrie, G. Gronchi, președintele Republicii Italia, a 

înminat la Genua ambasadorului U.R.S.S. în Italia, S. P. Kozîrev, 
medalia de aur a lui Columb, decernată lui Iuri Gagarin.

Medalia a fost înmînată în numele Comitetului organizatoric 
ai aniversării anuale a descoperi rii Americii de către Chrîstofor 
Columb.

1$

Situația precară a
LONDRA 14 (Agerpres)
In ședința din 13 octombrie a 

conferinței de la Brighton a par
tidului conservator britanic s-au 
discutat probleme de politică In
ternă. Ministrul de Finanțe, 
Lloyd, a rostit un discurs în ca- 
гё a reafirmat intenția guvernu
lui conservator de a menține po
litica „înghețării salariilor*' pen
tru a încerca astfel să combată 
„Ьогіа cronică a economiei bri
tanice, inflația".

Această declarație a ministru
lui de Finanțe a fost primită cu 
răceală de delegații la conferin
ță, după cum relatează cores-

=----- -------

finanțelor engleze 
pondentul agenției Associated. 
Press.

Uii al* subiect asupra căruia 
și-âli concentrat atenția vorbi
torii în cadrul ședinței de vineri 
a conferinței, l-a constituit cri
za cronică a exporturilor brita
nice, care, după cum se știe, cons
tituie cauza principală a înde
lungatului dezechilibru al balan
ței comerciale a țării.

Atît Maudiing cît și Lloyd au 
recunoscut în discursurile lor că 
situația salariaților britanici es
te încă gravă (peste zece milioa
ne dc saleriațî cîștigă încă 
puțin de zece lire sterline 
săptămîna — a recunoscut 

wyn Lloyd) fără a propune
acțiuni concrete de remediere a 
acestei situații, ci dimpotrivă re- 
comandînd în continuare o poli
tică de „pauză a revendicărilor 
de salarii".

mai 
pe

Sel- 
însă

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 14 octombrie 1961 a avut 
loc, plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Plenara a discutat urmă
toarele probleme:

1. — Raportul de activitate al 
C.G. al P.C.U.S. la Congresul al 
XXII-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

2. — Rezultatele discutării Pro
iectului de Program al P.G.U.S.

3. — Rezultatele discutării pro
iectului de Statut al P.C.U.S.

Plenara G.G. al P.G.U.S. a as
cultat rapoartele tovarășilor N. S. 
Hrușciov și F. R. Kozlov asupra 
problemelor puse în discuție.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a a- 
probat în unanimitate Raportul 
de activitate al Comitetului Cen
tral al P.G.U.S. la Gongresul al 
XXII-lea al Partidului și Proiec
tul de Program al P.C.U.S., cu 
completările și modificările ce i-au 
fost aduse. Plenara a hotărît ca

s

Comandamentul 0. N. U. rf capitulat 
în îața pretențiilor Iui Chombe

ELISABETHVILLE 14 (Ager
pres).

După 23 de
care au
concesii din ce în ce mai penibile 
făcute de comandamentul O.N.U. 
lui Chombe s-a ajuns la semna
rea unui acord cu privire la înce
tarea focului îfi’ Katanga.' Textul', 
care poartă semnăturile lui Chom
be și lui Khiari reprezentantul 
O.N.U. în Katanga, prevede prin
tre altele crearea a trei subcomisii 
militare compuse fiecare din doi 
ofițeri katanghezi și doi ofițeri din 
trupele O.N.U. care vor suprave
ghea respectarea încetării focului 
și un schimb de prizonieri care se 
va efectua la 16 octombrie. După 
Cum arată corespondentul din Eli
sabethville al agenției France Pres
se, nici măcar acum, după semna
rea acestui protocol, precedat de 
sute de ore de tratative; nu s-a 
stabilit ce se va întîmpla cu ce? 
135 de prizonieri katanghear saSF 
s-au predat trupelor O.N.U.

1 Nyunzu, întrucît Chombe cere ca 
ei să fie predați de îndată și să 
nu fie încadrați în schimbul pre
văzut pentru 16 octombrie.

©

zile de tratative’ 
constituit doar o suită de

Cea mai 
a capitulării _______
O.N.U. în fața pretențiilor 
Chombe o constituie ț________
din acordul de încetare a focului 
potrivit căruia „ reprezentanții
O.N.U. ци vor considera ca o vio
late a focului eventuala ripostă a 
forțelor katangheze împotriva unui 
atac din exterior". Agenția France 
Presse, arătînd că această stipula- 
ție este privită ca îndreptățind Ka
tanga să lupte împotriva guvernu
lui central atrage atenția că rezo
luția din 21 februarie a Consiliului 
de Securitate prevede; dimpotrivă, 
că forțele O.N.U. trebuie să îm
piedice un război civil în Congo.

In baza acordului; O.N.U. va 
restitui guvernului lui Chombe clă
dirile publice ți celelalte puncte 
strategice pe care le oaupase la 
Elisabethville; printre care postu
rii^ de radio; poșta; aerodromuri
le. Acest punct al acordului este 
considerat la Elisabethville drept 
un ajutor important acordat de 
comandamentul O.N.U. pregătiri
lor pe care Ie face Chombe pentru 
a lupta împotriva armatei centrale 
congoleze.

elocventă dovadă 
comandamentului 

lui 
prevederea

Record mondial de aviație 
stabilit în U. R. S. S.

MOSCOVA 14 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 7 octombrie, aviatorul so
vietic A. Fedotov a stabilit pe 
bortftii uniri avion ca cțîe ’ 
,.E-I66“ un record mondial ab
solut Де yjteză — 2.385 кш/ora 
în circuit închis de 100 km.

Pe unele porțiuni ale zborului 
viteza orară a fost de 2.730 km.

Recordiul stabilit a fost pre
zentat penîru omologare Fede
rației Internaționale de Aviație.

©=----

Ivirea unui bolid
KIEV 14 (Agerpres)
La Kiev 

unui bolid 
cepțională, 
lumina sa 
prezenf un ________
lui pentru meteoriți de pe lingă 
Academia de Științe a R.S.S. 
Ucrainene caută urme ale even
tualei că eteri a acestui corp ce
resc. ‘

s-a observat zborul 
de o strălucire tex- 

care a umbrit prin 
strălucirea Lunii. In 
colectiv al Comitetu-

Totul pentru om, pentru Nnele omului
La șfîrșitul celui de-al doilea 

deceniu fiecare familie sovietică, 
inclusiv familiile de tineri căsăto
riți, va avea o locuință conforta
bilă, corespunzătoare cerințelor 
igienei și traiului civilizat. Casele 
țărănești de tip vechi vor fi înlo
cuite, în linii generale; prin case 
noi, moderne. Satele și comunele 
colhoznice se vor transforma trep
tat în iocalități comasate de tip 
urban.

Proiectul de Program. al 
P.C.U.S. prevede reducerea timpu
lui de lucru și îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă. 5c 
Știe că durata medie faptică a tim
pului de lucru în U.R.S.S. este 
de pe acum mai mică decît în 
orice țară capitalistă. După trece
rea la ziua de lucru de 7 ore, iar 
pentru unele categorii la ziua de 
lucru și mai redusă, durata medie 
a săptămînii de lucru a ajuns în 
Uniunea Sovietică la 40,2 ore, iar 
ținînd seama de sărbători — la 
39,4 ore. Este cazul să amintim că 
in S.U.A. durata medie a săptă
mînii de lucru, excluzint pe oa
menii muncii care nu lucrează o 
săptămîna completă, depășește de 
fapt 45 de ore, întrucît uriașa masă

a oamenilor muncii lucrează siste
matic peste orele de program. In 
deceniul următor în U.R..S.S. se 
va înfăptui trecerea la ziua de lu
cru de 6 ore cu o zi liberă pe săp- 
tămînă sau la săptămîna de lucru 
de 34—36 ore cu două zile libere, 
iar pentru muncile în subteran și 
cele vătămătoare — la ziua de lu
cru de 5 ore sau la săptămîna de 
lucru de 5 zile сц o durată de 30 
de ore. In cel de-al doilea dece
niu; pe baza creșterii corespunză
toare a productivității muncii; va 
începe trecerea la săptămîna de lu
cru și mai redusă.

Uniunea Sovietică va deveni 
țara cu ziua de lucru cea mai 
scurtă și totodată cea mai produc
tivă și mai bine retribuită din lu
me. Timpul liber al oamenilor 
muncii se va mări considerabil. 
Calculele efectuate de Institutul de 
cercetări pentru problemele muncii 
arată că timpul liber se va mări 
cel puțin de două ori și va fi de 
aproximativ 60 de ore pe săptă- 
mînă. Acest lucru va avea loc 
atît pe seama reducerii zilei de lu 
cru, cît ți ca urmare a reducerii 
la minimum a cheltuielilor nepro
ductive de timp pentru preocupâ-

rile gospodărești și curente. Mări
rea timpului 'liber va crea noi 
posibilități pentru ridicarea nive
lului cultural tehnic al oamenilor 
muncii și îmbunătățirea condițiilor 
lor de odihnă.

Din proiectul de Program al 
P.C.U.S. rezultă cit se poate de 
limpede că pe măsura înaintării 
spre comunism va crește tot mai 
mult grija societății pentru fie
care om de la naștere pînă Ia 
adinei hătrînețe. Dezvoltarea con
tinuă a rețelei de instituții pentru 
copii vă crea condițiile necesare 
pentru ca un număr tot mai mare 
de familii, iar în cel de-al doilea 
deceniu — fiecare familie să aibă 
posibilitatea dacă vrea, să-și țină 
gratuit copiii și adolescenții în a- 
ceste instituții. Statul, sindicatele, 
colhozurile vor prelua treptat asi
gurarea materială a tuturor cetă
țenilor care, din pricină vîrstei san 
a invalidității, și-au pierdut ca
pacitatea de muncă.

Pe baza creșterii uriașe a pro
ducției obștești și a sporirii pro
ductivității muncii, repartizarea 
bunurilor materiale în următorii 

'20 de ani se va face tot măi mult 
pe seama fondurilor sociale de

Proiectul de Program să 
zentat spre examinare Congresului 
al XXII-lea al. Partidului.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a cons
tatat cu satisfacție că Proiectul de 
Program, la a cărui discutare au 
participat peste 9.000.000 de 
membri și candidați ai partidului 
și peste 82.000.000 de oameni ai 
muncii, a fost aprobat în unani
mitate la adunările organizațiilor 
de partid, la conferințele de partid 
și la congresele partidelor comu
niste din republicile unionale, pre
cum și la numeroasele adunări ale 
oamenilor muncii. Astfel, se spune 
în hotărîrea Plenarei, Proiectul nou
lui Program al P.C.U.S. a întru
nit sprijinul deplin și fierbinte al 
întregului partid, al întregului po
por sovietic.

Plenara a aprobat în unanimi
tate Proiectul de Statut al 
P.C.U.S., cu completările și modi
ficările ce i-au fost aduse și a 
hotărît ca acest Proiect să și. fie 
prezentat spre examinare ?.П!Ж 
sului al XXII-lea al Partidului.'

------------------- ©--------------------

Тѳроате rasistă 
îq statul Mississippi

NEW YORK 14 (Agerpres) 
Statul Mississippi trăiește sub 

adevărată teroare rasistă.o
Brandi Davis, o elevă de 15 ani, 
a fost trimisă la închisoare, iar 
apoi într-o școală de corecție, 
pentru „vina“ de a fi participat 
la o demonstrație a 
crucișate la o stație 
din Mccombe statul
în semn de protest 
discriminării rasiale. Ceilalți par
ticipant la această demonstrat-, 
ție au fost exmatriculați din 
școală.

Recent, 119 elevi și eleve 
culoare din orașul Mccombe, 
organizat o demonstrație 
protest!, în semn de solidaritate 
cu Brand Davis și cu colegii ei. 
Demonstranții au fost arestați și 
aruncați în închisoare.

S-a ordonat ca 60 de elevi ca
re au fost ulterior eliberați să 
fie exmatriculați, it^acă nu vor 
semna o declarație în care să se 
angajeze că nu vor mai participa 
niciodată la demonstrații simi
lare de protest. Toți cei 60 de 
elevi au refuzat să semneze a- 
ceastă declarație și împreună cu 
alți elevi de culoare au demons
trat pe străzile orașului Mccom
be.

bratelor în
de autobuz 

Mississippi 
împotriva

de 
au 
de

consum. Iq jurul anului 1980 ele 
vor reprezenta aproximativ o ju
mătate din Întreaga sumă a veni
turilor reale ale populația.

In urma îndeplinirii sarcinilor 
trasate de P.C.U.S. în domeniul ri
dicării bunăstării materiale a po
porului, Țara Sovietică va face un 
mare pas înainte pe calea înfăp
tuirii practice a principiului co
munist al repartiției după nevoi. 
Statul sovietic constituie un exem
plu al satisfacerii cu adevărat depli
ne ți atotcuprinzătoare a cerințelor 
materiale și culturale ale

★

omenirii n-a 
un document în

omului.

cunoscut 
care să

Istoria 
niciodată 
se traseze ca' în proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. sarcini atît de 
grandioase pentru ridicarea bună
stării poporului. Acest lucru umple 
inimile tuturor oamenilor muncii 
din Țara Sovietelor cu o legitimă 
mîndrie patriotică, îi însuflețește 
îa lupta pentru traducerea cu suc
ces în viață a mărețelor indicații 
ale P.C.U.S.

Poporul sovietic este convins de 
viitorul său liiminos. El întimpină 
Congresul al XXII-lea al P.CU.S. 
cu hotărîrea fermă de a îndeplini; 
cu succes mărețul Program al par
tidului leninist — Prog ramul cons
truiri" societății comuniste.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu-Dej m. 56. ȚeL interurban 322 automat 269.

In ultimele două săptămîni un 
rasist — membru al organului 
legislativ al statului — a împuș
cat cu sînge rece pe un negru 
pentru faptul că acesta împreună 
cu un alt negru, cereau respec
tarea drepturilor lor de a fi înre
gistrați ca alegători.

РІЙЮНАМ de radio
16 octombrie

PROGRAMUL I. 6,10 Muzică 
distractivă, 7,00 Radiojurnal, 7,45 
CiP'Ă ДваашЫцІ dc .Stat de cîntece 
și dansuri din R.S.S. Bielorusă, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 Con
cert de dimineață, 9,00 Muzica 
ușoară, 9,30 Tinerețea ne e țjjșa- 
gă, 10,08 Muziqă populară v ronil- 
nească și a minorităților naționale,
10.40 Cîntece revoluționare ruse,
11.40 Muzică populară romîneas- 
că interpretată la diferite instru
mente, 12,15 Să citim împreună: 
Pagini din lucrări literare sovietice, 
13,05 Melodii populare romîneșri, 
14,00 Muzidă ușoară, 14,30 Muzi
că simfonică cerută de ascultători, 
15,10 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Făgețeana" a Casei de 
cultură din Făget, regiunea Ba
nat, 17,15 Cîntă fanfara reprezen
tativă a Armatei, 17,30 Vreau să 
știu, 18,30 Program muzical pen
tru fruntași în producție din in
dustrie și agricultură, 19,30 In
terpret» sovietici oaspeți ai țării 
noastre, 20,30 Cîntă Roxana Mar 
tei și Radu Lucian, 20,50 Tribuna 
radio, 22,30 Muzică corală.. PRO
GRAMUL II. 12,15 Melodii popu
lare romînești, 13,00 Laureați ai 
celui de-al II-lea Concurs inter
național „George Enescu“ — 1961, 
13,20 Concert de prînz, 14,03 
„Sub steagul gloriosului partid-; 
15,00 Muzică din opere, 15,35 
Muzică ușoară romîneasaă, 16,30 
Vorbește Moscova! 17,00 Lucrări 
inspirate din lupta poporului pen
tru libertate, 17,35 Muzică popu
lară romînească' din Moldova,
19.40 Cîntă Alexandru Grozuțâ,
20.40 Muzică de estradă, 21,15 
Melodii populare romînești inter
pretate la fluier, 22,30 Cîntă or
chestra de estradă a ‘ Radiodifu
ziunii din R.D. Germană.

-=0= -
cinematografe

16 octombrie
PETROȘANI — 7 NO1EM. 

BRIE: La începutul secolului; 
AL. SAHIA : Generație salvată ; 
PETRILA : O zi de odihnă. (Res
ponsabili cinematografelor 
nea, Livezeni. AninOasa. 
сап, 
și Uricahi n-au trimis progra
marea filmelor pe luna octom
brie).

Lo-
Vul-

Criyidia, Lupeni, Bărbăteni

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


