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) Brigada condusă de Cîșlaru loan se numără printre brigă
zile fruntașe ale sectorului III de la mina Petrila,. In luna> 
octombrie, de exemplu, această brigadă a extras peste plan 1071 
tone de cărbune, randamentul obținut fiind de peste 8 tone pe 

, post
, Fotoreporterul nostru a surprins un schimb din brigada ) 

lui Cîșlaru loan în timp ce se pregătea să intre în șut.

) 
) 

) 

!
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Cărbune în contul lunii decembrie

Sectorul III de la 
mina Petrila este 
bine cunoscut în 
Valea Jiului prin 
rezultatele remarca
bile ce le obține în 
întrecerea socialistă. 
In luna trecută, de 
pildă, minerii din 
acest sector au ex 
tras peste plan 1800 
tone de cărbune — 
'cea, mai mare rea
lizare pe exploatare, 
Organizîndu-și tot 
mai bine munca în

Cele mai mari 
realizări le-au obți
nut brigăzile con
duse de Cîșlaru 
Ioan. Bartok losif 
și Karsdo Nicolae. 
Acestea au lucrat 
cp un randament de 
peste 6 tone cărbu
ne pe post.

In prezent colec- 
pe spania - tlvlî1 s<?ctormui IH

abataje ei au reușit 
ca și în prima zi 
din luna noiembrie 
să înregistreze suc
cese importante. Pe 
întregul sector s-au 
extras în plus 
cantitate de 201 
ne de cărbune 
bună cal tate. Și 
această dată
de producție a fost 
obținut r‘ -------
creșterii productivi
tății muncii cu 15 
la sută față de cea 
planificată.

-------------------©------------

Noi succese ale minerilor dm Lonea

o 
toțc 
de 
de

sporul

al minei Petrila dă 
cărbune în contul 
lunii decembrie.

Colectivul minei Lonea. care a 
extras în luna trecută mai mult 
de 4.000 tone de cărbune peste 
plan, continuă să înregistreze 
noi succese în muncă. După cum 
am fost informați de unul din 
tre ’ corespondenții noștri volun. 
Șâri, рЙта zi din luna noiem- - 
Йгіе a fost încheiată de către mi- 
neiji loneni cu o depășire a pla- 
nufui de aproape 100 tone de 
cărbune. Fruntași pe exploatare 
sînt minerii din sectorul IV care 
au dat în plus 102 tone de căr-
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4 șani în sala clubului C.C.V J. din ♦

♦ localitate au participat peste 200 4
♦ de oameni ai muncii din Intre-
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din• Apelul. C.C. al 
Germania

• In Comitetul
O.N.U.

• Savantul sovietic 
despre folosirea 
proceselor termonucleare di
rijate

LUNA PRIETENIEI 
ROMÎNO-SOVIETICE

Politic al

Emelianov 
practică a

Simpozioane
4

In Valea Jiului au continuat * 
să aibă loc în aceste zile mani- X 
festări închinate Lunii prieteniei ♦ 
romîno-sovietice La simpozionul 4 
organizat zilele trecute de Consi- 4 

. Petro- ♦

Fapte cu care tinerii preparatori 
din Petrila se pot rnîndri

Tovarășul Nagyszegi Andrei, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la preparația Petrila, poartă asupra 
>a un carnet cu însemnări despre 
ictivitatea tinerilor din uzină. E- 
chipe de tineret fruntașe, lucrări 
de calitate, economii de imateriale, 
acțiuni de muncă voluntară — iată 
numai cîteva din capitolele cu
prinse în acest carnet pe care „to
varășul Nagyszegi 
le completează cu 

I grijă în fiecare zi. 
' Dintr-un calcul fă-
i cut

I că 
re 
tinerii de la preparația Petrila au 
realizat 402.000 lei economii. Cum 
au- fost obținute aceste economii 
nu este scris în carnet. Dat tovară
șul Nagyszegi știe că ele sînt re
zultatul unei munci perseverente. 
El știe că tinerii de la brichetai 
sau cei de la spălătorie și din 
ateliere sînt în fruntea luptei pen
tru reducerea consumurilor de 
materiale și energie.

Despre activitatea însuflețită a 
tinerilor de la preparația Petrila 
se pot spune multe lucruri fru
moase. Ei au răspuns întotdeauna

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

recent reiese ■ ■■ 
în 9 luni ca- 
s-au scurs din anul acesta,

Spfeuiri din însemnările 
unui secretar U. T. M.

la chemările organizației de partid, 
a comuniștilor, de a participa la 
diferite acțiuni obștești. In nenu
mărate rînduri tinerii preparatori 
au participat la acțiunile de înfru
musețare a incintei uzinei, de 
strîngere a fierului vechi. In car
netul tov. Nagyszegi este notat, 
de exemplu, că tinerii de la pre
parație au colectat în acest an 

167.500 kg. 
vechi prin 
zarea căruia 
obținut o 
mie de 
lei.

preparație

vîn- 
au 

econo - 
49.000

au adusTinerii de la 
sfatului popular al orașului Petri
la o economie de 50.000 lei prin 
defrișarea de pe o suprafață de 
aproape 30 ha. a tufișului de mes
teacăn de pe dealul Maleii. La a- 
ceastă acțiune de interes obștesc, 
inițiată de Comitetul orășenesc de 
partid Petrila și Comitetul exe
cutiv al sfatului popular din loca
litate, au participat 'săptămîni de-a 
rîndul sute de tineri muncitori de 
la preparație.

.4

In fața celor prezenți a luat cu- • 
vîntul tovarășul Bădău Victor, di- • 
rectorul Școlii medii din Petro- • 
șani, care a vorbit despre mărețele ț 
realizări obținute de poporul so- ♦ 
vietic pe drumul construirii co- ♦ 
munismului. Profesorul Crutarciuc ♦ 
Dumitru, 
„Munca 
Totul în numele omului, pentru 
fericirea omului".

Tot zilele trecute a avut loc un 
simpozion și la Institutul de mi
ne din Petroșani, unde aproape 
300 studenți și cadre didactice au 
urmărit cu mult interes expunerea 
făcută de inginerul

prinderile și instituțiile orașului.

---------- ---------------- - ----------Ф

a expus conferința J 
omului în comunism. J

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4 
4

Todericiu ♦ 
'Dumitru despre viața și opera lui J 
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(Continuare în nag. 3-a)
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Conferințe :
La căminul cultural „Dr. Petru X 

Groza" din comuna Bănița s-au ți- X 
nut în ultimele zile mai multe con- X 
ferințe despre prietenia de nezdrun- X 
cinat ce leagă poporul nostru de glo- ♦ 
riosul popor sovietic. La ultima ♦ 
conferință ținută de învățătoarea J 
"Văduva Maria, au participat pes- • 
te 100 de muncitori ai carierei * 
de calcar, țărani muncitori, tineri X 
și gospodine din Bănită. X

După expunere a urmat un X 
bogat program artistic prezentat 4 
de elevii școlii de 7 ani -din lo- X, 
calitate. 4

bune energetic. O activitate rod
nică a desfășurat în prima zi a 
lunii curente și colectivul secto
rului I. Din abatajele acestui sec
tor s-au extras peste prevederile
planului 63 tone de cărbune. Pro
ductivitatea muncii pe sector a 
sporit cu peste 11 la sută fată 
de cea planificată.

De la începutul anului și pînă 
în prezent minerii dte la exploa
tarea Lonea au livrat mai mult 
de 25.000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

Brigada artistică din Uricani pregătește 
program

zii, îndrumă repetițiile brigăzii. 
Din distribuție fac parte Poțpa 
Luci, Colț Stanca, Dreguș Flo- 
rica, Bălauță Nicolae, Răkotzi 
Tudor, lacob loan. Dănilă Geta 
și alții

un nou
' Reînființată de curînd, briga

da artistică de agitație din ca
drul clubului muncitoresc al o- 
rașului nou — Uricani se pregă
tește de sărbătoare.

Minerii uricăneni s-au angajat 
în fata partidului să îndeplineas
că sarcinile de plan ale anului 
curent la 15 noiembrie 1961. Și 
cum minerii de aici sînt oameni 
de cuvînt, cu siguranță că la 
data fixată, dacă nu mai devre
me. ei vor sărbători încheierea 
anului de producție 1961. In în- 
tîmpinarea acestui eveniment bri
gada artistică de agitație pregă
tește încă de pe acum un pro
gram adecvat. El a fost alcătuit 
de către un colectiv de creație, 
iar utemistul Florescu Vintilă, 
instructorul voluntar al brigă-

N1COLAE BADESCU 
miner Uricani

I

Nicolaescu Constantin și Sto- 
enescu Alexandru lucrează în 
laboratorul termotehnic ai ter-* 

mocentralei Paroșeni. Amin- 
doi sînt montatori. principali și 
buni tovarăși de muncă, lată-1 4 
preocupați cu verificarea unul ; 
termometru manometric.

, 4 
♦ 

• ♦ 
I 

In ultimele săptămîni, seară de ♦ 
seară, la clubul sindicatelor din * 
orașul Petrila s-au organizat di- £ 
ferite manifestări închinate Lunii J 

prieteniei romîno-sovietice. Zilele J 

trecute s-au ținut recenzii asupra X 

romanelor „Tînăra gardă" de A. X 

Fadeev, „Frații Erșov" de A. * 
Kocetov, „Studentul Vladimir • 
L anov" precum și mai multe seri • 
de lectură din operele marilor ♦ 
scriitori sovietici.

Recenzii

Depănătoarele Grecu Ana, Meszaros Senia și Pop Maria sînt 
trei muncitoare harnice ale „Viscozei" Lupeni și artiste ama
toare în formația de dansuri a clubului central, al sindicatelor 
din Lupeni.

. lată-le pe cele trei tțnere, prinse în obiectivul fotografic.

Preocuparea noastră principală—ridicarea tuturor brigăzilor 
la nivelul îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan
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Sporirea necontenită a produc- re. Minerii de la exploatarea noas-
ției de cărbune este una din sar- tră au dat patriei cantități însem-
cinile cele mai importante pe care .nate.de cărbune energetic și cocsi- 
Congresul al III-lea al partidului 
le-a pus în fața noastră, â mun
citorilor din industria cărbunelui.
Colectivul de, muncitori,, tehnicieni 
și ingineri de la mina Vulcan este 
chemat să aducă o' contribuție' în
semnată la traducerea în viață a 
acestei sarcini de mare răspunde-

ficabil peste plan. Pe primele 10 
luni., ale anului, planul producției 
de cărbune a fost depășit cu ,a- 
proximativ 26.119 tone cărbune, 

. succes la care au contribuit cele 
mai multe brigăzi din sectoarele 
minei. Trebuie să arătăm însă că 
realizările pe care le avem nu sînt 
la nivelul posibilităților.

Iată de ce. In luna: septembrie 
colectivul minei noastre și-a rea
lizat planul de producție în pro
porție de numai 88,9 la sută, iar 
în luna octombrie din cele 59 bri
găzi ale minei, 36 nu au reușit 

": de
spre 

mineri, 
conduse 

Hîncu 
au ră-

să-și îndeplinească sarcinile 
producție. In sectorul II, 
exemplu, 5 brigăzi de 
printre care și cele 
de tov. Moraru Nicolae, 
Mihai, Lebădă Gheorghe, 
mas sub plan, fapt ce a făcut ca 

. sectorul să-și îndeplinească 
cinile de producție doar în 
ccntaj de 89,8 la sută. Cele 
multe brigăzi sub plan sînt 
la sectorul VIII. Situații asemănă - • 
toare avem și în sectoarele IV și 
III, chiar la sectorul I unde bri
găzi cunoscute ca fruntașe cum 
sînt cele conduse de tov. Demeter
Adalbert și Florea Avram au ră-,

sar- 
pro- 
mai 
însă

mas sub plan cu sute de tone căr
bune fiecare.

Aceste cîteva cifre arată că bi
lanțul muncii colectivului minei 
noastre nu e prea îmbucurător. Dar 
dacă analizăm lucrurile mai îndea
proape se poate constata că în 
sectoarele minei Vulcan există toa
te condițiile necesare realizării pla
nului la toți indicii. Avem fronturi 
suficiente de lucru, avem brigăzi 
harnice formate din mineri care 
știu să lupte pentru mai mult căr
bune. De ce atunci — se pune în
trebarea — colectivul minei noas
tre a rămas sub plan în luna sep
tembrie cu 6.078 tone cărbune ?

Plenara lărgită a comitetului 
sindicatului minei Vulcan care a 
avut loc nu de mult a arătat cu 
claritate care sînt aceste cauze. In 
primul rind,' s-a constatat o slabă 
organizare a muncii din partea șe
filor de sectoare și a maiștrilor. 
Unii ingineri foarte rar s-au depla
sat în mină, nu au asigurat un 
control permanent la locurile de 
muncă, îndeosebi la brigăzile răma
se în urmă, și n-au dat asistența 
tehnică necesară minerilor. Comi
tetele de secții sindicale nu au fă-

PETRE PENESCU 
secretarul comitetului sindicatului 

minei Vulcan
(Continuare în pag. 3-a)
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Cinematograf ou owan 
lat

De curînd la Uricapi, an fost 
terminate lucrările de renovare a 
cinematografului „7 Noiembrie" 
din localitate.

Sala cinematografului a fost 
mult mărită, capacitatea ei ajun. 
gînd la 300 locuri. Spectatorii 
ain Urlcani au primit cu bucurie 
vestea că cinematograful lor a 
fost înzestrat cu aparatură mo
dernă pentru filme pe ecran lat. 
Inaugurarea ecranului lat s-a fă
cut cu filmul sovietic „Cenușă
reasa" care s-a bucurat de mult 
succes.

OROȘ ALEXANDRU 
corespondent.si

Cerbul și via
Un cerb к ascunsese de vînă- 

tori într-o vie. După ce vînătorii 
trecură de el. cerbul se apucă să 
mănînde frunzele de viță.

Vînătorii băgară de seamă că 
frunzele se mișcă și se gînidiră : 
„N-o fi vreo dihanie pe-acoto?" 
Traseră și-1 răniră pe cerb.

Atunci cerbul, trăgînd să moa
ră, își spuse : „Așa-mî trebuie 
dacă m-am apucat să mănînc toc
mai frunzele care mi-au scăpat 
viața".

să

ȘTIAȚI CĂ...
...un vis durează numai cîteva 

secunde ?
...pentru a produce un kilogram 

de miere o albină culege hecta
rul din 500.000 de flori?

...broasca țestoasă poate 
trăiască pînă la 500 dfe ani ?

...în fiecare secundă în atmos
fera pămîntului se produc cîte 
100 de fulgere ?

...numărul stelelor care pot fi 
văzute cu ochiul liber este de 
2.000 ? Cu ajutorul unui telescop 
modern pot fi însă recunoscute 
milioane de stele ?

...urechea dreaptă a omului se 
ceaaflă puțin mai sus decît 

stîngă ?

Din convorbirile 
cu cei mici...

Intr-o zi, pe cînd toată fami
lia sta la masă, Igor a întrebat-o 
pe maică-sa:

— De ce trebuie să mîncăm ? 
Ca să creștem ?

— Da, i-a
— Atunci, 

cei mari

răspuns mama, 
de ce manîncă și

ne-

toți

☆
— De ce ți-s ochii atît de 

gri ? l-a întrebat cineva pe mi
cuțul Ionel.

— Pentru că atunci cînd 
dorm, eu nu dorm și mi-a intrat 
noaptea în ochi...

ir
— Serioja, nu te juca în apă, 

ești răcit!
—. Da, ce, și apa se poate mo

lipsi de la mine ?...

Somn u«or.

Priveliști dm Retezat

Uscînd rufele ia aer, și mai 
ates la soare și vînt, într-un loc 
ferit de praf, ele devin mai albe 
și capătă un miros plăcut. Iar
na, pentru ca rufele înghețate să 
nu se lipească sau să se rupă 
dnd le scoatem de pe frînghie, 
se pune în scrobeală o lingură 
de sare

☆

înainte de a spăla o rochie de

©

Rășinile sintetice
Rășinile sintetice sînt substan

țe chimice alcătuite din molecule 
mari, așa-numitele substanțe ma- 
cromoleculare. Ele sie obțin prin 
reacții chimice, care fac ca mo
leculele mici dintr-o I substanță, 
în anumite condiții, să se unească 
cu ele însuși, formînd o macro- 
moîeculă. Se numesc rășini în- 
trucît au aspect asemănător cu 
rășinile naturale.

Rășinile sintetice alcătuiesc o 
grupă mare de produse din care 
se fac materiale plastice, fibre 
sintetice și cauciuc sintetic.

Materiile prime pentru obține
rea rășinilor sintetice sînt petro
lul, gazul metan, sarea etc. pro
duse pe care țara noastră le 
în cantități mari.

în prezent se fabrică la noi 
șini de tipul policlorurii de

! nilin — cîin care se fac diferite 
obiecte de uz casnic, precum și 
țevi, pardoseli, mobilă etc. —, 
polietilenei, rășini fenol formal- 
idehidice (bachelite), fire și fibre 
sintetice de tip relon etc.

are

ră- 
vi-

Cabana Pietrile situată la 1.550 
metri altitudine.

©

SFATURI PRACTICE

Cascada Loiala, la o oră depărtare 
de cabana Pietrile.

Prima zapada.

mătase, spălăm cu apă călduță 
și săpun o bucată de tiv ca să 
vedem dacă nu iese culoarea. Da
că iese, curățim rochia cu neo
latină.

Rochiile de mătase neagră nu 
se spală cu apă și săpun, ci cu 
ceai. Neofalina albește mătasea 
neagră și-i dă un aspect urît.

■йг
Plăpumile de mătase se curăță 

cu tărîțe de grîu. Se presară pe 
fața plapumei tărițele bine încăl
zite și se freacă cu grijă. Tărî- 
țele murdărite se înlocuiesc cu 
altele curate. Operația se repetă 
de dteva ori. După curățit, pla
puma se scutură.

— = • =—
Bin înțelepcienea popoarelor sovietice

Atunci de unde apar nevestele* Toate fetele sînt bune, 
rele ?

Norocul ursului că nu l-a 
l-a ajuns ursul, 
înțelegi cel mai bine care

e
• Intreabă-l pe melc și 

rotundă.
• Peștele de pe fundul

F E L.
Hrisov despre fîntînă
Un hrisov datînd din amd 1119, 

din vremea lui Alexandru Ipsi- 
lanti, ne informează că în Bucu
rești, apa potabilă a fost adusă 
pentru prima dată de la mare dis
tanță.

Dm rtvnă îndemnat spre cele 
folositoare — scrie briswtd, și 
spre buna petrecere a norodului, 
s-au alcătuit aici în orașul Bucu
rești, două fîntîm, una în tîrgul 
din lăuntru, pe ulița din Boiangii 
și alta la podul Mogoșoaiei în 
mahalaua Sărîndari, însă cu apă 
'adusă din izvoare depărtate.

Așa cum ne indică hrisovul 
prima 
punde 
ție a 
Călea

fîntînă (cișmea) ar cores- 
astăzi pe locul de intersec- 
Bulevardului 6 Martie
Victoriei, iar a doua

apropiere de Bărăției.

cu 
in

Cu carne de pisică
Transplantul de carne se făcea 

de obicei din carnea conservată
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Miercuri a fost o zi însorită 
ca una din miez de vară. Soare 
a fost și în inimile miilor de su
porteri ai Jiului care au aplaudat 
la scenă deschisă șuturile năpras
nice ale lui Crăciun $i Ciurdăres
eu, incursiunile tinerelor extreme 
Ciomoavă ți Martinovici, fentele 
derutante ale lui Pavlovici dar 
mai ales golurile inteligent mar
cate de Gabor.

încălzirea spectatorilor n-a fă
cut-o numai soarele ci ți jocul 
frumos practicat de ambele echipe 
și în special de cea favorită. Pă
cat însă că pe ici pe colo, unii nu 
numai că s-au încălzit ci s-au în
cins deabinclea. Printre miile de 
suporteri care și-au încurajat in 
permanentă echipa se auzea pe ici 
pe colo cite un Niță Scandal.

Ediipa noastră era din nou pes
te adversar. Fluierul arbitrului 
oprește pe bună dreptate jocul 
pe motiv de ofsaid.

— Hooo 1 ce-i asta arbitru — 
sare Niță Scandal.

G îștele-s
Era o dimineață frumoasă de 

toamnă. In gară la Tîrgu Jiu pu
țină lume. Acceleratul de Petro
șani sosi — ca de obicei — cu o 
precizie matematică. M-am urcat 
repede într-un vagon ce părea 
complet gol. Pe coridorul lung, 
curat, bine iluminat, nici un că
lător. Ce bine că voi găsi loc și 
voi putea să-i trag un pui de 
somn — mă gîndeam eu. Deschid 
binișor ușa și intru într-un com
partiment. Lumina stinsă. Mă 
la dreapta, o femeie, culcată 
bancă, dormea. La stînga, pe 
patul băncii de la fereastră, 
bătrînel moțăia. Mă așez și 
încetișor pe locul de lingă ușă, 
pe care o închid cu grijă, ca să 
nu trezesc pasagerii. Liniștea plă
cută îmbia la somn. Pe dnd mă 
luptam cu somnul, femeia se ridi
că furioasă într-un cot și strigă 
la bătrînul de la fereastră :

— Ascultă tovarășe, nu ți-e bi
ne ? Om bătrîn și neserios. Ce 
mă tot ciupești de haină ?

Bătrînul tresări buimac, se uită 
lung la ea, dar nu răspunse nimic.

Apoi liniștea se așternu din nou 
în compartimentul nostru.

Era să ațipesc de-a binelea cînd
W • 4 < • МШ9

uit 
pe 

ca- 
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ajuns săgeata. Și norocul vînătorului

e prețul căciulii

o să~ ți spună că cea

marii n-are preț.
--------©-------------
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după ce ai pier-I
mai frumoasă casă

a altui cadavru. Dr. /. King din 
R.D. Germană a reușit să trans
planteze carne de pisică la doi 
bolnavi.

Aceasta este o mare realizare a 
chirurgiei deoarece toate încer
cările „făcute pîni la el cu trans
plant de la animal nu au reușit.

dedări deseori 
dureri abdome- 
de ani, stabili- 
acestei paciente,

Cauza durerilor
Ma Sein din Birmama, în virs- 

tă de 54 de ani, 
medicilor ci are 
note. Timp de 25 
rea diagnosticului
a fost un mister și pentru medici. 
Consultată de medici mai în a- 
mănunt, s-a constatat că aceasta 
at ea în pîntec un copil complet 
calcificat în greutate de 3 kg. În
trebată de medici dnd a avut ul
tima sarcină ea a declarat că cu 
25 de am în urmi. Deci cauza du
rerilor abdomenele timp de 
ani a birmanezei Ma Sien 
purtarea în pîntec timp de 
am a unui copii calcificat.

25 de 
a fost
25 de

— E ofsaid tovarășe — căută 
să-l calmeze un spectator de ală
turi.

D. C.

de vină?

i
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4

— Și ce dacă-i ofsaid I Nu î 
putea să-1 lase 1 Hooo I hooo 1 4

— Mai încet tovarășe că ne I 
spargi timpanele — interveniră ț 
alții. І

— Ce încet, d-aia am plătit să І 
Strig. 4

Fazele se succed cu repeziciune 1 
de ta o poartă la alta. La о io- 1 
cursiune, Pavlovici este trîntit în J 
careu. Se mai intimplă la fotbal. î 
Arbitrul a acordat pe bună drep- î 
tate 11 metri. Niță Scandai însă J 
a prins un nou prilej să se afirme, *

— Hooo, măcelarilor, cotono- î 
gărilor. Nu-1 ierta Pavlovici, J 
caută-1 pe Ia țîrloaie. J

Numai ci Pavlovici n-a ascul- 4 
tat „sfatul" lui Niță Scandal, așa Z 
cum nu l-a ascultat nici un ju- • 
căror. De fapt dedt așa sfaturi,! 
mai bine lipsă. Toți cei care sej 
simt cu musca pe căciulă să ia j 
aminte. r , .1

D C *

4 
:
4 

țipătul se auzi din nou mai stri- * 
dent, fădndu-mă să tresar : 4

— Să-ți fie rușine, om bătrîn. I 
Tot nu te astîmperi. I

— Ce ai cu mine femee ? Ce-ți 4 
fac ? zise bătrînul pierzîndu-și 4 
calmul. î

— Mai întrebi ? Ai chef de j 
joacă fă-o cu cine vrei dar nu ț 
cu mine. Deodată, de sub bancă, J 
o gîscă scoase capul și începu să I 
ciupească de pernă, de rochia fc- î 
meii, de unde apuca. j

Bătrînul deschise ochii mari și 4 
zise : ț

— Ale dumitale sînt gîștele de T 
sub bancă ?

— Da, ale mele, răspunse 
meia — care se sculă repede, 
prinse gîsca de cap și o îndesă 
bine sub bancă.

— Atunci, dumitale să-ți fie 
rușine, zise bătrînul. Ai transfoj- 
mat compartimentul într-un < 
de păsări. Apoi se sculă și deschi- 4 
se fereastra. Trenul se apropia de î 
Petroșani. Femeia certăreață se j 
uită la poala rochiei și zise, a- • 
mărită: I

— Fireai tu să fii de ^scă, î 
că-mi zdrențuiși rochia I j

In compartimentul cu pricina s-a 4 
spus ceva despre „cotețul de pă- î 
sări". Oare tovarășii de la j 
C.F.R. n-au nimic de spus ? j

B. MARIN ț

♦

4

9
isroj- * 
coteț J

©

Există viată 
pe alte planete ?
Știința din zilele noastre spu. 

ne că da. Pe orice corp ceresc cu 
condiții fizice și chimice asemă
nătoare cu cele de pe Pămînt, 
poate exista viață. Dintre plane, 
tele sistemului nostru solar, cea 
mai mult studiată din acest punct 
de vedere este planeta Marte. At
mosfera ei transparentă, apropie
rea relativă față de Pămînt etc., 
au permis o cercetare, mult mai 
amănunțită decît a altor planete.

Avînd condiții oarecum ase
mănătoare cu cele de pe Pămînt, 
se crede că pe planeta Marte ar 
exista viață. In sprijinul acestei 
păreri savanții, printre care aca
demicianul sovietic Tihov, aduc 
cîteva dovezi. S-a observat că în 
timpul iernii pe Marte polul e- 
misferei corespunzătoare și o 
mare zonă din jurul lui se aco
peră de un strat alb asemănător 
cu al zăpezii. O dată cil începe, 
rea primăverii, stratul alb de ză
padă se topește și, în locul său, 
apare un brîu de culoare cafenie, 
roșcată, fenomen absolut asemă
nător cu vegetația arborilor fo- 
ioși (fagul, stejarul etc.) de pe 
Pămînt. Toate aceste caracteris
tici ale vieții de pe Marte au fost 
descoperite cu mijloacele astro
nomiei moderne (telescoape, fo
tografii etc.). Dar nu este depar
te timpul cînd omul va lua loc 
în nava cosmică și va descinde 
„la fața locului" pe Marte, ca 
ți pe alte planete, descoperind 
tainele pe care acestea le mai 
ascund.
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CARNET CULTURAL
Încă un cor

Corul clubului din Lupeni e 
bine cunoscut minerilor din Va
lea Jiului. Dar pe lingă cel 
„vechi", lupenenii s-au gîndit să 
crească fi cadre noi. Așa se face 
că de curînd, în cinstea zilei de 
7 Noiembrie, la club a luat ființă 
un nou cor format din 40 de per
soane. Deocamdată, e încă redus 
ca număr, dar începutul e bun. 
Cei 40 de elevi ai școlilor din lo
calitate care sînt componenți ai 
noului cor fac primii pași în ac
tivitatea artistică. îndrumați cu 
grijă de dirijorul Nucă llarie, ei 
vor deveni cu siguranță schimbul 
de miine al „veteranilor".

instructorului Viloaică Dumitru. 
Cu prilejul programelor închinate 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
pe scenă vor apare și începăto
rii".
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la club ; 
acorduri 
Prietenii

La cercurile de mutici 
și balet

Ё plăcut după-amiaza 
în special tind se aud 
melodioase de muzică,
fțubului din Lupeni, știu că fiin
țările de melodii de muzică ușoa
ră vin de la membrii cercului de 
muzică, recent înființat. Cei 42 
de viitori acordeoniști și pianiști 
sînt îndrumați în tainele notelor 
muzicale și ale melodiilor de că
tre cei doi instructori, Guia Eva, 
la pian, și Drăgan Ioan, la acor
deon.

Micii baletifti s-au întîlnit și ei 
din nou la club. Cercul de balet

t f 
? z ? 
(<<<

> ?/2 z
fi-a reîncepui fi el activitatea. 38 2 
de copii încearcă să prindă pașii < 
ritmici ai unui dans, sub privirea < 
atentă fi plină de mulțumire a <
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Acțiune gospodărească
Cartierul Fero ește așezat în 

.Jpatele" minei Petrila, sub deal. 
Majoritatea locuitorilor lui sînt 
salariați ai minei și preparatei 
Petrila. La venirea ploilor, car
tierul situat sub deal, era expus 
pericolului inundațiilor din cau
za canalului care îl traversează 
și care 
locuri.

Intr-o 
putatului
gâtorii s-a hotărît să se treacă 
Ia desfundarea acestui canal. Și 
oamenii au dat viată hotărîrii 
luate. La acțiunea de atSncire a 
canalului au participat 60 per- 
sone, efectuînd peste 520 ore de 
muncă voluntară. Canalul a fost 
desfundat și adîncit. iar cartie
rul este ferit acum de inundații.

se astupase în cîteva

recentă întîlnire a de. 
Csenteri loan cu ale-

MARIA IORDACHE
corespondent

Seară literari la Birbiteni
Zilele trecute, sala cinematogra

fului ,fi August" din Bărbătești a 
avut ca oaspeți mulți prieteni 
săi, majoritatea tineri. De data 
ceasta însă nu rula film ca
obicei. Din timp a fost anunțat 
că în sala cinematografului se va 
organiza o seară literară închinată 
marelui poet revoluționar Mala-*' 
kovski.

Acțiunea a fost pregătită de bi- ? 
bliotecara Zamfir lultana, ajutată > 
de un grup de studenți ai Institu- S 
tului de mine Petroșani care se ș 
află în practică la E. M. Lupeni. I 
Seara literari s-a bucurat de mult ț 
succes din partea auditoriului. ț

In sala de lectură a bibliotecii ? 
căminului cultural au fost prez/en- £ 
tate recent recenziile asupra ro~ 5 
marțului „Setea" de Titus Popovici І 
și a nuvelei „Desfășurarea4 de £ 
Marin Prada. 1

Instalație electrici
cu... lumînări

Discuția a avat loc în fața unor 
boxe de cărbuni, la blocul 
9 din cartierul de blocuri Live- 
zeni.

— Veciaule nu cumva ți-a ră
mas un capăt de luminare, al meu 
s-a terminat și nu văd să umplu 
gălețile cu cărbuni.

— Cum de nu, chiar azi a cum
pătat nevastă-mea un pachet de 
luminări așa ci te pot servi. Și 
zicînd acestea scoase din buzuna
rul salopetei două luminări și le 
întinse vecinului său zicîndu-i :

— De cînd cu instalația asta e- 
lectrică fără întrerupătoare și ne
racordată la rețeaua de alimen
tare, nevastă-mea a cumpărat trei 
duzini de luminați,..

— Eu mi-am propus să cum
păr o lampă de petrol. E mai 
bună decît luminarea și mai eco
nomică.

Această discuție ar trebui com
pletată cu părerea reprezentanți
lor I.L.L. și I.C.O. despre felul 
cum sînt iluminate boxele de la 
subsolul blocului 9 din cartierul 
Livczeni.

Pe urmele materialelor publicate
lucrările să fie atacate în 2 schim
buri, asigurîndu-se astfel reali
zarea integrală a investițiilor, 
conform sarcinilor de plan. Vă 
mulțumim pentru sprijinul acor
dat de ziar**.

„Planul de investiții trebuie 
realizat" — se intitula articolul 
publicat în „Steagul roșu" din 19 
septembrie prin care se arăta că 
la șantierul de la termocentrala 
Paroșeni, planul de investiții nu 
a fost îndeplinit Întocmai.

In răspunsul trimis redacției, 
conducerea Trustului de con
strucții și montaje energetice de 
care aparține șantierul, cerce- 
tînd cele semnalate, ne răspun
de : „Sesizarea a fost justă. La 
.ageste. lucrări, în special la su- 
praînălțarea digului de cenușă, 

, $-au constatat întîrzieri față de 
grafic. Pentru remedierea acestei 
situații, am dispus ca imediat

„Sfaturi practice" era titlul 
notei din 16 septembrie prin ca
re se critica faptul că pe unele 
linii, autobuzele I.C.O. nu se cu
răță în interior și exterior. Răs
punsul trimis ziarului și semnat 
de directorul întreprinderii, tov. 
Șulea Gheorghe, arată că: „Au 
fost luate măsuri ca autobuzele 
eă fie spălate și în interior, nu 
numai în exterior".

0
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In carnetul secretarului sînt no
tați și cei mai buni tineri care de 
fiecare dată au putut fi văzuți la 
acțiunile patriotice. Printre aceștia 
se numără lăcătușii și electricienii 
Negrean Alexandru, Bolonduț 
Ioan; Orza loan. Nicolae Andrei, 
Rakoczî Adalbert, Florea Nicolae 
și Ivașcu Constantin care, nu de 
mult, a fost distins cu „Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M." pen
tru succesele obținute atît pe linie

de organizație cit și în activitatea 
obștească. S-au evidențiat de ase
menea tinerii Keberle Ferdinand 
și Felea Alexandru care au fost 
distinși cu „Diploma de onoare a 
Comitetului regional U.T.M. Hune
doara" pentru activitatea lor en
tuziastă in cadrul acțiunilor inițiate 
de organizația de bază U.T.M.

In carnetul secretarului Nagy- 
szegi Andrei sînt înscrise deci fapte 
cu care tinerii și întregul colectiv 
al preparației PetriLa se pot mîn- 
dri pe bună dreptate.

Preocuparea noastră principala — ridicarea tuturor brigăzilor 
la nivelul îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan

T E
A fost odată...

...Și nu-i mult de atunci. A fost 
în cartierul Grafit din Lupeni un 
magazin O.A.D.L.F. Dintr-o pri
cină necunoscută de locuitorii car
tierului, el a fost închis. Gospodi
nele cartierului s-au pomenit în si
tuația de a merge după cartofi, 
ceapă, fructe și zarzavaturi pe la 
unitățile O.A.D.L.F. din cartierul 
Braia, ba chiar și la piață de unde 
se întorceau acasă frînte de obo
seala drumului parcurs. Locuitorii 
cartierului, uitat de conducerea 
O.A.D.L.F., au cerut, prin depu ■ 
tații lor, să se intervină pentru 
reînființarea magazinului O . D.L.F, 
S-a discutat despre asta și în ulti
ma sesiune a Sfatului popular —- 
Lupeni dar nici pînă acum maga
zinul O.A.D.L.F. din cel mai în
depărtat cartier al. Lupenitdui au 
a fost redeschis. Pe cînd rezolva
rea acestei probleme ?

Un lucru care strică
Cartierul dinspre Jieț al Lonei 

este considerat unul din cartierele 
mari și frumoase ale orașului Pe
trila. Casele reparate și spoite in
tr-o culoare deschisă dau un aspect 
frumos străzilor. Un lucru însă lasă 
de dorit aici. Locuitorii nu mătu
ră cu zilele în fața locuințelor. Pe 
lingă covorul de frunze ce se aș
terne în aceste zile de toamnă pes
te tot, în dreptul caselor, se găsesc 
grămezi de șist rezultate din ale
gerea și ciuruirea cărbunelui, cutii 
de conserve, diferite reziduri pre
cum și cenuță. Desigur, toate aces
tea dau o notă de' neglijență сагз 
contrastează preocuparea organelor 
LC.O., a deputaților cartierului.

Ar fi bine ca toți locatarii să 
se simtă gospodari ai cartierului 
lot și să dovedească acest lucru 
măturind și făcînd ordine în jurul 
caselor, așezînd resturile menajere 
în lădițe, ca mașina I.C.O. să le 
poată ridica la timp j,i fără greu- 
tate.

M. MICA

Dobrogea în marș
de Petru Vintilă

Colecția „Patria noastră"
In „Dobrogea în marș" auto

rul n-a vrut să scrie un repor
taj monografic, ci o prezentare 
vie și diversă a Dobrogei socia
liste.

In acest sens „Dobrogea în 
marș" — așa cum arată șl titlul 
— este o secțiune în timp, ce 
prezintă un crîmpei al marșului 
impetuos pe care Dobrogea, cea 
dintîi regiune din tara noastră 
colectivizată în întregime, îl face 
sub ochii noștri. K

Consemnînd fapte ale realită
ții de azi, cartea rămîne pentru 
anii ce vin și o mărturie, un do
cument dfespre frumusețea și mă
reția luptei care, sub conducerea 
partidului, se duce zi de zi pen
tru întărirea si dezvoltarea agri
culturii socialiste, pentru făuri
rea unui om nou, stăpîn înțelept, 
puternic și liber al pămîntului și 
bogățiilor sale.

• PUBLICITATE

I In atenția
ii cunlpăr ătorilor!
•: Magazinele de solduri din •:
|: Petroșanii Lupeni fi ѴіАсащ :■ 
•i aparțirând O.C.L. Produsa in- ji 
ji dustriale, au pus în vînzare : 
!< mari cantități de mărfuri cu I 
i; prețuri foarte reduse ca a

Stofe de lînă І
țesături de bumbac І
țesături de mătase j
Confecții ș
încălțăminte

ji CUMPĂRIND SOLDURI ii 
І: CU PRETURI REDUSE, 'І
II REALIZAȚI ECONOMII IN- І

SEMNATE Ш
Soldurile de confecții se ■ 

ii vînd fi cu plata în rate. Ij
! Vizitați neîntîrziat magazinele • 

de șolduri
REDUCERI DE PREȚ

ІІ INTRE 30-60 LA SUTA І

CITITORI!
Vizitați expoziția Cărții 

sovietice organizată ia 
„Librăria noastră" din Io* 
calitate între 16 octom
brie —- 7 noiembrie a. c. 
unde găsiți un bogat sor
timent de cărți ale acrii* 
tor!lor ruși și sovietici în 
original și traducere, pro* 
cum și ale scriitori or noș
tri

»♦♦♦»♦♦ ♦♦♦♦«-•»•« ♦♦♦•♦♦«♦ 

: anunț ♦ 
î OA.D.L.F. Petroșani anun- * 
{ fă pe cei interesați că în ziua $ 
J de 10 noiembrie 1961 scoate ♦
• la licitație în piața Petroșani •
♦ următoarele: e
• Căruțe, platforme, hamuri, •
♦ sanie $i șaretă. ț

filiala 1. б. V. ₽. I. PETROȘANI 
anunță vînătorii sportivi 
că deschiderea sezonului 
de vînătoare la iepuri a 
fost amînată, printr-un or
din al Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, pe 
data de 12 noiembrie 1061

(Urmare din pagina l-a)

Cut totul pentru întărirea disci
plinei socialiste în muncă. De ase
menea, în luna septembrie s-a înre
gistrat un număr ridicat de absențe 
nemotivate, iar șefii de sectoare au 
acordat cu multă ușurință învoiri. 
Din plenara comitetului sindicatu
lui minei Vulcan s-a mai desprins 
faptul că maiștrii mineri și organi
zatorii de grupe sindicale nu au 
creat o opinie de masă împotriva 
acelora care încalcă normele de 
protecție a muncii, nu s-au analizat 
în consfătuirile grupelor sindicale 
probleme strîns legate de îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de pro
ducție, aprovizionarea la timp a 
locurilor de muncă cu materialele 
necesare și vagonete goale.

Din discuțiile purtate în plenară 
pe marginea referatului prezentat 
de conducerea exploatării, a mai 
reieșit și faptul că secțiile sindi
cale si conducerile sectoarelor II, 
III, IV și altele nu se preocupă de 
rezolvarea operativă a propunerilor 
juste ale minerilor privind îmbu
nătățirea muncii, organizarea între
cerii socialiste și îndeosebi a -elei 
pe profesii.

O altă clauză care a contribuit

la nerealizarea planului pe lupa 
septembrie este și faptul că partea 
electromecanică nu urmărește buna 
calitate a lucrărilor. Unele utilaje 
și îndeosebi transportoarele se de
fectează des,, din cauză că nu sînt 
revizuite la timp. La toate acestea 
se mai adaugă lipsa de vagonete 
goale, neaprovizionarea la timp a 
brigăzilor cu material lemnos, ar
mături metalice etc.

Acestea sînt principalele cauze 
care au făcut ca producția de căr
bune a minei să nu se ridice la 
nivelul cerințelor și posibilităților 
pe care le avem. Dar ceea ce tre
buie remarcat este faptul că, dacă 
ar fi existat preocupare, aceste lip
suri puteau fi înlăturate și astfel 
ne-am fi creat condiții pentru în
deplinirea sarcinilor de plan. In 
scopul îmbunătățirii activității e- 
conomice la mina noastră, plenara 
lărgită a comitetului sindicatului 
a adoptat un plan de măsuri cu 
obiective concrete, menite să con
tribuie la ridicarea brigăzilor la ni
velul îndeplinirii ritmice a sar
cinilor de producție. Printre altele, 
s-ă stabilit ca șefii de sectoare să 
sprijine efectiv activitatea brigăzi
lor rămase în urmă, să se depla

seze la aceste brigăzi in schimburile 
II ți LII* iar maiștrii mineri să se 
ocupe mai îndeaproape de ridica
rea calificării profesionale a mun
citorilor, să asigure locurile de 
muncă cu materiale. Totodată s-a 
mai stabilit să fie pusă în dezba
terea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor problema îmbunătățirii 
organizării întrecerii pe profesii. In 
această privință, în sectoare, în 
grupele sindicale, au șt început să 
fie organizate consfătuiri de pro
ducție și să se stabilească forme de 
organizare mai adecvate locurilor 
de muncă și criterii mai mobiliza
toare In plenară s-a mai stabilit 
ca maiștrii mineri, ți conducerile 
sectoarelor să țină o evidență mai 
operativă a realizărilor fiecărei 
brigăzi, să întocmească grafice care 
să fie completate zilnic ți afișate' 
în fiecare sector.

Aceste măsuri elaborate de ple
nară au menirea să contribuie ia 
îmbunătățirea continuă a organiză
rii si desfășurării întrecerii socia
liste, astfel îneît, zi de zi, colec
tivul minei să obțină indici tefc- 
nico-eoonomîci tot mai superiori.



STEAGUL ROȘU

Apelul CC al P.C din Germania
BERLIN 3 (Agerpres)
Comitetul Central al Partidu- 

bii Comunist- din Germania a 
adresat muncitorilor, membrilor 
Sindicatelor, tuturor germanilor 
iubitori de pace din Germania 
accidentală, un apel în care se 
•pune printre altele: „Forțele 
agresive ale capitalului monopo
list vest-german vor să impună 
populației din R.F.G, un nou 
guvern în frunte cu Adenauer, 
care să ducă vechea politică агЛ 
tinațională falimentara. Un ast
fel de guvern ar pune în joc 
însăși existența poporului nos 
tr'u și ar putea provoca o teri
bilă catastrofă militară".

C.C. al P.C.G. cere crearea 
unui guvern care să se pronunțe 
pentru tratative și înțelegere re, 
ciprocă. Guvernul, se spune în

Puternicul ecou mondial al Congresului 
al XXH-lea al P. C. U. S.

Confirmarea victoriei 
depline și definitive 

a socialismului
PARIS 3 (Agerpres)
„Un congres istoric", sub a- 

cest titlu ziarul ,,L’ Humanite" 
a publicat un articol al lui 
Jacques Duclos consacrat rezul
tatelor lucrărilor Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Acest congres, scrie Jacques 
Duclos. a confirmat victoria de
plină și definitivă a socialismu
lui sub conducerea gloriosului 
partid leninist, datorită luptei 
pline de abnegație și sacrificiilor 
făcute de popoarele Uniunii So
vietice.

Participanții la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., scrie 
Jacques Duclos, au salutat cu 
entuziasm măsurile luate de U- 
niuna Sovietică pentru întărirea 
apărării sale naționale și pentru 
apărarea păcii, deoarece acest 
lucru este necesar pentru reali
zarea programului grandios al 
P.C.U.S.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., scrie în încheiere Du
clos, nu numai că a desfășurat 
o activitate rodnică pentru a a. 
sigura succesul construcției co
munismului în Uniunea Sovie
tică, ci a făcut totodată un uriaș 
serviciu mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale, cauzei 
unității și menținerii fidelității 
față de principiile marxism-leni- 
nismului.

Pentru victoria 
socialismului în R.D.G. 

și în întreaga Germanie
BERLIN 3 (Agerpres).
Intr-un articol intitulat „La 

muncă, tovarăși !“j ;,Neues Deut
schland" scrit: Acest Congres al 
constructorilor comunismului va

_=©=—

In sprijinul politicii 
de neutralitate a Cambodgiei 

dusă de prinții: Sianuk
PNOM PENH 3 (Agerpres)
France Presse a anunțat că la 

2 noiembrie membrii guvernu
lui Cambodgiei, comandanții ar
matei și conducătorii parlamen
tului cambodgian au asigurat 
pe prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului, de loialitate față de 
el personal și față de politica 
de neutralitate dusă de el.

La întrebarea prințului Sia
nuk dacă ei consideră justă li
nia sa politică, conducătorii 
Cambodgiei au declarat că sînt 
deciși, „fără teamă de urmări 
să > lapte de partea șefului sta
tului împotriva dușmanilor ac
tualei orînduiri și a adversarilor 
politicii neutralității". 

apel, trebuie să fie alcătuit din 
reprezentanții tuturor partidelor 
și sindicatelor care iau atitudine 
în favoarea păcii și înțelegerii 
reciproce.

Un astfel de guvern trebuie 
să fie gata să înceapă imediat 
tratative referitoare la încheîe.- 
-ea tratatului de pace și trata
tive cu R.D.G. cu privire la re
nunțarea la folosirea forței și la 
dezarmarea ambelor state ger
mane. Acest guvern trebuie să 
restabilească libertățile constitu
ționale pentru toți cetățenii și 
toate drepturile parlamentului și 
organizațiilor democratice.

C.C. al P.C.G. cheamă pe 
muncitorii și membrii sindica
telor din R.F.G. să întreprindă 
acțiuni pentru crearea unui ast
fel de guvern.

intra în istoria tuturor timpurilor. 
Congresul al ХХП-Іеа al P.G.U.S. 
nu numai că deschide perspectivele 
unui viitor luminos, ci el arată în 
mod grăitor noul raport de forțe 
în lume.

In lupta dintre forțele interna
ționale ale păcii și războiului, so
cialismului și imperialismului, subli
niază „Neues Deutschland", Re
publica Democrată Germană joacă 
un rol important. Primul stat al 
muncitorilor și țăranilor din isto
ria Germaniei a părăsit pentru 
totdeauna calea vechii Germanii 
imperialiste. Lupta noastră îm
potriva militarismului vest-german, 
pentru frînarea lui, corespunde in- 
tereselor tuturor popoarelor.

In condițiile.. cînd avem un 
partid marxist-leninist ir -ercat, 
prieteni puternici, și cînd de par
tea noastră este simpatia tuturor 
oamenilor iubitori de pace din lu - 
me, scrie ziarul, sarcina noastră 
este de a munci cinstit și cu dîr- 
zenie pentru victoria socialismului 
și a păcii în R.D.G. și în întreaga 
Germanie.

Se năruie dictatura lui Ngo Dinh Diem
Descompunerea regimului de 

teroare din Vietnamul de Sud se 
manifestă în forme tot mai evi
dente. Ngo Dinb Diem nu este 
departe de a împărtăși soarta lui 
Bao Dai. Criza regimului familiei 
Ngo se agravează continuu. Con
trolul direct ПЦ s-a dovedit efi
cient. Diem mai este președinte, 
ministru de război și comandant al 
armatei" unul din frații săi, Ngo 
Dinh Niu, mai este încă ^ideolo
gul" fasciștilor sud-vietnamezfi un 
alt frate mai este șeful catolicilor 
din Saigon^ iar un altul — Ngo 
Dinh Can, șeful siguranței; soția 
lui, Cean Le Suan, conduce aso
ciația de femeii iar socrul lui) Cean 
Van Tuong ■— ambasador la Wa
shington. întregul clan Ngo se în
treabă însă îngrijorat cită vreme 
va mai dura huzurul. Acum actua
lului dictator fascist nu-i mai este 
de folos oblăduirea americană, la 
fel cum împăratului de odinioară 
Bao Dai nu i-a folosit cea france
ză.

Chiar în parlamentul din care 
a eliminat brutal orice opoziție, 
Ngo Dinh Diem a declarat că în 
Vietnamul de sud se desfășoară 
„un adevărat războt1. Intr-adevăr, 
dictatura fascistă se năruie sub pre
siunea luptei forțelor patriotice. *

Unanimitatea cu care cei ce au 
vizitat Saigonul condamna actuale
le rînduieli sud-vietnameze confir
mă nu numai șubrezimea poziției 
lui Ngo Dinh Diem, dar și impo
sibilitatea de a-l mai salva de la 
pieire.

Forțele populare desfășoară cu 
succes lupta armată împotriva uri-

Мам anaua „Inii" 
mliluzi ut [lunile 
le linii ie I шіііе 

ie i-t я
MOSCOVA 3 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Spărgătorul de gheață atomic 

„Lenin" navighează în condi
țiile grele ale iernii arctice; 
câmpurile de gheață cu o grosi
me pînă la 5—8 m. îi barează 
calea, relatează ,,Pravda". Pen
tru a învinge rezistența gheții 
de 8 m., spărgătorul dte gheață 
este nevoit să dea înapoi și să 
o spargă prin lovituri cu corpul 
de oțel.

Drumul de întoarcere al spăr
gătorului de gheață se înscrie 
pe un traseu puțin cunoscut din 
Arctica — la nord de insulele 
Noua Siberie.

Pentru prima oară în istoria 
cuceririi regiunilor polare se 
dovedește posib.litatea navigați
ei la aceste mari latitudini în 
sezonul de iarnă, ceea ce intro
duce corective în toate cărțile 
pilot, scrie ziarul.

Mii soiieiit Епііішѵ tonii folosirea uranica 
i giitotloi Іеіаі іисіеагв dirijate

MOSCOVA З (Agerpres) — 
TASS transmite :

„Șîntem convinși că problema 
folosirii practice a proceselor 
termonucleare dirijate va fi re
zolvată", scrie Vasili Emelianov, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru folosirea energiei ato
mice al Consiliului de Miniștri 
al U.RS.S., în revista „Atomna- 
ia Energia"'.

Subliniind că în U.R.S.S. se 
desfășoară pe o scară largă lu
crările de studiere a proceselor 
sintezei termonucleare dirijate, 
profesorul Emelianov arată că 
în ultimul timp, ca urmare a 
cercetărilor în acest domeniu, au 
fost descoperiți compuși inter-

tăților lui Ngo Dinh Diem. For
țele populare se bucură de sprijinul 
larg al majorității populației care 
urăște de moarte regimul fascist al 
lui Ngo Dinh Diem.

Chiar din relatările presei ofi
ciale sud-vietnameze se desprinde 
limpede că detașamentele trimise 
să reprime poptdația sînt pedepsite 
după merit. „Apărind pe compa- 
trioții lor de atacurile trupelor de
еоеоооаеаоооооооооооооооооаоооѳооѳос

Comentariul zilei
pedepsire americano-ngodinhdie- 
miste, relatează agenția „Elibe
rarea" un detașament al arma
tei populare din regiunea Ben Kau 
(provincia Tai Nin) a lichidat 50 
de criminal?'. Pentru situația din 
Vietnamul de sud amintim încă un 
fapt semnificativ î în primele șase 
luni ale acestui ant 4.000 de mili
tari au trecut de partea forțelor 
patriotice.

Eforturile guvernului american 
de a salva actualul regim de la 
Saigon se dovedesc sterile c mă 
preocuparea manifestată la întruni
rile reprezentanților bloadui 
S.E.A.T.O. care încâlcind prevede
rile acordurilor de la Geneva cu 
privire la Vietnam oferă -„acope
riri" teritoriului sud-vietnamezi nici 
apariția la fața locului a consilie
rului militar al Gasei Albe-, gene
ralul Maxwell Taylort nici sporirea 
ajutorului american nu sînt eficien
te.

La Saigon, printre numeroasele 
misiuni americane a poposit și una

In Comitetul Politic al O.N.U.
NEW YORK 3 (Agerpres)
In ședința din dimineața zilei 

de 2 noiembrie a Comitetului Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U., a luat cuvîntul delegatul 
sovietic S. K. Țarapkin, care a ex
pus poziția delegației sovietice a- 
supra proiectului de rezoluție al 
Ghanei, Indiei, Nepalului, R.A.U., 
Etiopiei și Iugoslaviei care se dis
cută în prezent în Comitet.

Această rezoluție cheamă la re
stabilirea moratoriului asupra ex
periențelor nucleare pînă la înche
ierea tratatului cu privire la înce
tarea experiențelor nuclare sau a 
tratatului cu privire la dezarma
rea generală și totală

Delegatul sovietic a arătat că 
multe delegații continuă să abor
deze problema experiențelor nu
cleare fără a o, lega de problema 
dezarmării generale și totale.

LTnica cale sigură și de nădejde 
spre izbăvirea popoarelor de tea
ma unei noi catastrofe militare, 
spre eliberarea oamenilor de pova
ra grea a cheltuielilor militare es
te dezarmarea generală și totală. 
Numai rezolvarea acestei probleme 
fundamentale va asigura rezolva
rea tuturor celorlalte probleme spe
ciale separate, inclusiv a proble
mei încetării experiențelor cu ar
ma nucleară, a spus delegatul so
vietic.

Țarapkin a arătat că cei care 

metalici care se caracterizează 
prin supraconductibilitate și per
mit să se obțină puternice cîm- 
puri magnetice în condițiile u- 
nor temperaturi practice reale 
de felul celor heliene.

Emelianov amintește faptul că 
lucrările în domeniul folosirii 
plasmei sînt legate de crearea 
unor puternice cîmpuri magne
tice.

încheierea cu suces a lucră
rilor legate de sinteza termo
nucleară, subliniază Emelianov, 
va asigura pe deplin satisface
rea oricăror necesități de ener
gie ale întregii populații ,a glo
bului pămîntesc pe o perioadă 
de timp nelimitată.

condusă de un anume dr. Eugene 
Staley, economist la Institutul de 
cercetări științifice din Stanford, 
care a propus printre altele, crea
rea „unui sistem de comunicație 
între state pentru a se cîștiga timp 
și a se coordona lupta împotriva 
par 'anilor'-. Dar întreaga forfo
tă de americani la Saigon, amin
tește tot mai mult de perelinajul 
la căpătîiul unui muribund. In ciuda 
celor aproximativ 3.000.000.000 de 
dolari acordați lui Ngo Dinh 
Diem, ziarul „New York Herald 
Tribune" aprecia că „în Vietnamul 
de sud guvernul Diem nu va su
praviețui plecării forțelor militare 
americane".

Acum, Pentagonul, elaborează 
planul de trimitere de forțe ar
mate americane în Vietnamul de 
sud pentru a înlăturai după expre
sia ziarului „New York Times", 
-„Situația dificilă de acolo". Pen- 
tagonul a întocmit un plan al 
„marșului militar’' spre sud-estul 
Asiei în cadrul căruia se prevede 
trimiterea unor trupe din Okinawa, 
Havai și chiar din S.U.A. în toate 
punctele cheie ale acestei regiuni, 
adică în primul rînd în Vietnamul 
de sud. Sporirea ajutorului militar 
și intenția unei intervenții directe 
a armatei americane în Vietnamul 
de sud creează un focar primej
dios de război, dar ele nu pot sal
va regimul lui Ngo Dinh Diem. 
Programul de ajutor american des
tinat Vietnamului de sud a fost 
aplicat și pînă acum dar fără efi
ciență. Dispariția regimului die- 
mist nu poate fi oprită.

Z. FLOREA 

se pronunță pentru rezolvarea pro
blemei încetării experiențelor nu
clare nu înțeleg probabil că a- 
ceasta nu va slăbi nicidecum pri
mejdia unui război nuclear, ale că
rui consecințe nu pot fi în nici un 
caz comparate cu consecințele ex 
periențelor nucleare.

Propaganda occidentală, care г 

stîmit o mare zarvă, se folosește 
de sentimentele umanitare ale ță
rilor care se pronunță pentru înce
tarea experințelor nucleare, se
parat de problema dezarmării ge
nerale și totale, pentru a împied' 
ca Uniunea Sovietică să-ți întă
rească capacitatea de apărare și 
prin urmare, și pacea în întreaga 
lume. Numai forța predominantă 
a Uniunii Sovietice poate răcori 
capetele adepților înverșunați ar 
transformării războiului rece înțr-un 
război cald. 4

Rezoluția prezentată de Gljjyja 
India, Nepal, R.A.U., Etiopia kt 
Iugoslavia a fost aprobată cti 72 
voturi pentru și 21 contra.

Rezoluția va fi prezentată spre 
examinarea Adunării Generale a 
O.N.U.

------- —=©=—
Scrisoarea adresată de Btroul 

confederal al C. G. M. 
din Franța membrilor 

parlamentului
PARIS 3 (Agerpres).
Biroul confederal al Confedera

ției Generale a Muncii din Franța 
a adresat membrilor parlamentului 
o scrisoare în care critică proiec
tul de buget pe anul 1962. Cuvin
tele frumoase despre dezvoltare și 
progres social, șe spune în scrisoa
re, nu pot ascunde faptul că in 
proiectul de buget guvernul conti
nuă ca și pînă acum să dea pre
ferință cheltuielilor pentru înarma
re. ,și poliție, că el continuă să spo
rească povara impozitelor asupra 
persoanelor cu venituri modeste și 
să apere privilegiile monopoluri
lor.

PROGRAM DE RADIO
5 noiembrie

PROGRAMUL I. 8.0Q Școala 
și viața. 8,30 Cîntece și locuri 
populare romînești, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 10,30 
Buchet de melodii, 11,30 Vorbeș
te Moscova ! 12,00 Cîntece și ver
suri despre Marea prietenie, 12,25 
Muzică din operete, 13,10 De 
toate pentru toți, 14,05 Vitrina 
cu noutăți dte muzică ușoară, 
14,42 Programe muzicale alcă
tuite de ascultători, 16,30 Cîntece 
colhoznice, 18,05 Concert popu
lar, 18,35 Muzica ușoară din 
țări socialiste, 19,30 „Melodii... 
melodii..." — emisiune de muzi
că ușoară romînească, 20,00 Tea
tru la microfon — premiera : „Oa
meni pe pod" de Serghei Anto
nov. PROGRAMUL II. 8,00 Mu
zică ușoară, 8,30 Clubul voioșiei,
10.30 Revista presei străine, 11,00 
„Săptămîna muzicii sovietice",
12.30 Muzică de estradă. 13,15 
Muzică populară romînească.
14.30 Cine știe, cîștigă ! 15,15
Concert de estradă, 16,30 Soliști 
ide muzică populară romînească 
care au concertat în Uniunea 
Sovietică, 17,25 Muzică din opere 
interpretată dte soliști romîni, 
18,00 Muzică ușoară, 18,30 Din 
muzica popoarelor, 19,00 Emi
siune pentru marinari, 20,05 Mu. 
zică de dans. 20,30 Almanah mu. 
zical (reluare), 21,15 Mihail Sa- 
doveanu — evocare literară de 
Geo Bogza 21,45 Muzică de dans
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CINEMATOGRAFE

5 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM. 

BRIE: Aeroportul nu primește; 
PETRILA: Casa de pe două 
străzi; LIVEZENI : In întîmpi- 
narea fericirii; AN1NOASA : Oa
meni pe pod; VULCAN : Neîn
fricata; CRIVIDIA: Portretul 
unui necunoscut; I.UPENI : Leon 
Gaross își caută prietenul; BAR- 
BATENI : Doamna ministru.
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