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• O importantă realizare a oamenilor de știință! șo&lgtici
— Reactorul atomic cu neutroni rapizi

• Noutăți din U.R.S.S. " *
• Minele din Scoția de închid *
• Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• 20 de ani de la Lidice

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, care au participat la Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

La sosirea pe aeroportul Băneasa au fost de față tovară
șii Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, membri ai C.C. al P.M.R. ai guvernului și alte per
soane oficiale.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in 
R. P. Rromînă. Totodată s-a înapoiat de la Moscova și I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

In întâmpinarea vizitei solilor 
poporului sovietic

Vă așteptăm și noi dragi oaspeți

e

I

Numele brigăzii conduse de 
minerul Baciu Ion este pome-

Apropiata vizită a delegației de 
partid și guvernamentale a 
U.R.S.S. în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov, în țara noastră constituie un 
prilej de mare bucurie pentru noi, 
oamenii muncii din Lupeni,

Minerii lupeneni au simțit și 
simt din ріід ajutorul multilateral 
al marii țări-a constructorilor co
munismului. Noi, ca și toți oa
menii muncii din țara noastră, ve
dem în poporul sovietic, în tova
rășul Hrușciov personal, prieteni 
de nădejde, luptători neobosiți 
pentru cauza comunismului și a 
păcii.

Iată de ce am fi foarte bucuroși 
să primim înalții oaspeți, soli ai

Prieteni
Prieteni sinceri, adevârați — așa 

l-am cunoscut pe oamenii sovietid 
în timpul anilor de studenție, an: 
de neuitat pentru mine, pe care 
i*am petrecut în U.R.S.S. Așa 
i-am cunoscut și mai tîrziu ciad, 
aici la Paroșeni, am avut ocazia 
să lucrez cu spedaliști sovietid la 
darea în exploatare a termocentra
lei noastre, realizare măreață a re
gimului democrat popular. Apara- 
tajul modern, de fabricație sovieti
că cu care este înzestrată uzina 
noastră constituie o expresie a 
ajutorului frățesc pe care Uniunea 
Sovietică îl acordă țării noastre, 
ajutor care stă la baza sentimen
telor de prietenie dintre noi și 
oamenii sovietid.

Cu ajutorul acestor agregate, co
lectivul uzinei noastre obține suc
cese de seamă în lupta pentru pro
ducerea de cît mai multă energie
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H1IFUII BESFlIUTE IU M№l№
In perioada care a trecut din 

trimestrul II, magazinele de pro
duse industriale din Petroșani au 
pus la dispoziția populației și 
vîndut importante cantități de 
mărfuri.

Printre produsele desfăcute în 
ultimele două luni și ceva se nu
mără 165 buc. aragaze, 40 sobe 
„Vesta" 76 sobe de diferite alte 
tipuri, 205 aparate de radio, 147 
buc. mașini de spălat, 60 frigidere 
„Fram“, 25 aspiratoare de praf, 
35 mașini de cusut etc. In același 
timp, magazinul de mobilă a vin 
dut garnituri de dormitoare, ca
mere combinate, biblioteci, foto
lii. bucătării, canapele în valoare 
de peste două milioane lei.

Volumul de desfacere realizat 
într-o perioadă scurtă, arată grăi
tor ritmul intens de creștere a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

La Palatul Marii Adunări 
Naționale s-au deschis vineri 
dimineața lucrările Adunării 
reprezentanților mișcării pen
tru pace din R.P. Romînă.

Iau parte peste 800 de dele
gați și invitați din întreaga 
țară — Eroi ai Muncii socia
liste, muncitori, ingineri și teh
nicieni, colectiviști, lucrători 
din gospodăriile agricole de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare, conducători ai unor 
instituții de stat și organiza
ții obștești, activiști de partid 
și de stat, academicieni, oa
meni de știință, cultură și ar
tă, reprezentanți ai cultelor, 
studenți, pensionari, gospodine, 
ziariști romîni și străini.

Lucrările adunării, au fost 
deschise de acad. Horia Hulu
bei, vicepreședinte al Comite
tului național pentru apărarea

poporului sovietic și la mina noas
tră care, datorită ajutorului sovie
tic, a devenit o exploatare moder
nă, mecanizată.

Sîntem convinși că vizita dele
gației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice în țara noastră 
va constitui o nouă și puternică 
manifestare a prieteniei de nezdrun
cinat între poporul nostru și po
porul sovietic.

Vă așteptăm și noi dragi oas
peți.

GHIOANCA SABIN, miner, NA
GY ANDREI, miner, KOOȘ LA- 
DISLAU, miner, GOZMAN IA- 

COB, maistru miner.

adevărați
electrică. In acest an, termocentra
la noastră și-a depășit ritmic sar- 
ciuile de plan, colectivul nostru 
a cîștigat întrecerea pe departa
mentul energiei electrice pentru tre
cerea cu succes a perioadei de pro
ducție a vîrfului de iarnă.

Iată de ce colectivul uzinei noas
tre a primit cu satisfacție vestea 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S. în țara 
noastră, dorind să vedem înalții 
oaspeți și în mijlocul nostru pentru 
a ne exprima și cu acest prilej 
recunoștința și dragostea nemărgi
nită față de gloriosul popor so
vietic.

ing. GHEORGHE MAEREAN 
termocentrala Paroșeni

nit tot mai des în articolele 
despre realizările obținute în 
producție, scrise la gazeta de 
perete de la mina Lonea II. 
Brigada este fruntașă, eviden- 
țiindu-se lună de lună cu fru
moase depășiri de plan. Iată, 
în clișeu, minerii dintr-un 
schimb al brigăzii tov. Baciu 
Ion sfătuindu-se asupra modu
lui cel mai potrivit de organi
zare a lucrului la locul lor de 
muncă.

_=©=_

Cu planul depășit
Muncitorii sectorului forestier 

Lupeni obțin rezultate tot mai. 
bune în întrecerea pentru valori
ficarea superioară a lemnului. Or ■ 
ganizați în brigăzi complexe și fo
losind metode de lucru înaintate, 
muncitorii forestieri din parchetele 
Sohodol, Mîerleasa, Pietroasa, Bi- 
lugu, Tusu și Valea de Brazi au 
realizat în lunile aprilie și mai de
pășiri de plan cuprinse între 10 
și 15 la sută la producție glo
bală și de 1—2 la sută la produc
ția marfă.

De asemenea, ei au obținut în 
plus mai multe sute de metri cubi 
de lemn de lucru. Printre brigă
zile care au adus o contribuție 
substanțială la obținerea acestor 
rezultate frumoase se numără și 
cele conduse de tovarășii Pahon- 
țu Gheorghe, Pall Adalbert, Bai- 
ciuc Fedor, Bădicu Dumitru și 
Pasoceanu Constantin.

Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace
din R P. Romîna
păcii, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii.

Cei prezenți au păstrat apoi 
un moment de reculegere în 
memoria președintelui Comite
tului național pentru apăra
rea păcii, Mihail Sadoveanu, 
precum și a altor membri ai 
comitetului decedați în perioa
da care a trecut de la ultima 
Conferință națională a mișcă
rii pentru pace din R.P. Ro- 
mînă.

Participanții la adunare au 
aprobat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi:.

1. Expunerea „Lupta pentru 
apărarea păcii, pentru dezar
mare generală și totală — sar
cină centrală a timpului nos
tru".

2. Alegerea Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă.

Valea Jiului - tot mai frumoasa, 
mai bine gospodărită!

De două luni în Valea Jiu
lui se desfășoară o vie activi
tate obștească pentru înfrumu
sețarea și buna gospodărire a 
localităților noastre. însufleți
rea cu care oamenii muncii 
participă Ia acțiunile gospo
dărești și, mai ales realizările 
care materializează entuzias
mul lor — noile zone verzi în 
jurul blocurilor, rondurile de 
Hori și parcurile amenajate* 
prin muncă voluntară — cons
tituie o mărturie vie a dorinței 
cetățenilor de a contribui din 
plin la dezvoltarea urbanistică 
a localităților bazinului nos
tru carbonifer. In această pri
măvară cetățenii din localită 
țile noastre au reamenajat zo
ne verzi pe o suprafață de 14 
ha. au extins zonele verzi în 
jurul blocurilor cu încă 2 ha., 
Iau nivelat peste 37.000 m. p. 
teren, au curățit și rea
menajat peste 28.400 m. I. de 
șanțuri, au sădit mii de arbori, 
arbuști ornamentali și tranda
firi. Valoarea lucrărilor gospo
dărești realizate de cetățeni și 
a celor peste 610.000 ore mun
că patriotică efectuate de ei 
întrece suma de 1.560.000 lei . 
un bilanț însemnat și un în
demn puternic spre noi înfăp
tuiri !

Realizările de pină acum pe 
linia înfrumusețării și bunei 
gospodăriri urbanistice sînt în 
bună parte rodul măsurilor 
luate de sfaturile populare, 
sub îndrumarea organelor de 
partid, pentru îmbunătățirea

3. Alegerea delegației, care va 
participa la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a luat cuvîntul acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii, membru al Bi
roului Consiliului Mondial al 
Păcii. Expunerea a fost subli
niată în repetate rînduri prin 
puternice aplauze.

Adunarea a ales apoi în una
nimitate o comisie de propu
neri în vederea alegerii Comi
tetului național pentru apăra
rea păcii și a delegației care 
va participa la Congresul mon
dial pentru dezarmare generală 
ș! pace de la Moscova.

In continuarea lucrărilor au 
Început discuțiile.

(Agerpres)

muncii organizatorice în rîn- 
durile maselor de cetățeni, 
pentru reorganizarea și activi
zarea comitetelor de cetățeni, 
а comisiilor permanente și a 
celorlalte forme de legătură cu 
masele. In prima parte a anu
lui au fost reorganizate comi
tetele de cetățeni în 447 de 
circumscripții electorale, ați 
fost constituite. 180 de comi
tete de blocuri, s.-au luat mă
suri pentru completarea- Acti
velor de sprijin ale comisiilor 
permanente cu cetățeni har
nici, buni gospodari. O contri
buție înseninată la mobilizarea 
cetățenilor la acțiunile obș
tești au adus-o deputății sfa
turilor populare între care s-au 
evidențiat măi ales tov. Doțiu 
Avram și Crainic Irma din Lu
peni, Șortan Lucreția și’David 
Traian din Aninoasa, Clej Ma
ria, Mihai Carol, Vlaicu Petru 
din Vulcan. Rozsa Rudolf din 
Petrila, Arhip Maria și Cîm- 
pean Maria din Petroșani și 
alții.

In localitățile noastre mai 
există însă străzi și cartiere 
rămase în urmă în privința 
bunei gospodăriri care, prin 
neglijența gospodăriilor lor, au 
un aspect ce contrastează cu 
înfățișarea generală plăcută a 
celorlalte străzi și cartiere puse 
la punct. Iată doar cîteva* e- 
xemple : In spatele cartierului 
Dimitrov din Petroșani de-a 
lungul a cîtorva sute de metri 
se întinde un teren viran po
trivit pentru amenajarea u- 
nor solare pentru copiii din 

:ț cartier dar care este acoperit1 
cu un strat gros de pămînt a- 
rupeat de constructori, iar in 

| unele locuri servește drepți 
I rampă de gunoi. In multe lo- 
i curi. unii locatari lipsiți do 

simț gospodăresc și de conș- 
i tiință cetățenească, continuă 

să folosească drept rampă de 
gunoaie unele terenuri pe ca
re de mult trebuia să apară 
zone verzi. In această situație 
se află strada I.C. Frimu din 
Lonea, unele porțiuni ale co-: 
loniei așa zise prelungirea stră
zii Filimon Sîrbu din Lupeni, 
terenul din apropierea gării 
mici din Petroșani. Sînt ră
mase în urmă în privința bu
nei gospodăriri și străzile Sta
hanov din Petroșani, strada 
Pușkin din Petrila, terenurile 
din jurul celor 3 blocuri Vis- 
coza din Lupeni și altele. Toi 
în Lupeni s-au încetinit lucrările 
de amenajare a parcului nou 
de lingă spital, a parcului pio
nierilor etc.

(Continuare în pag. 4-a)



întrecerea — puternic factor 
mobilizator

rnai slabe. Ca urmare 
brigăzilor rămase sub 
scăzut.
te 
vei 
cu 
tre

numărul 
plan a 
datoreș- 
inițiatî-

Aceasta se 
și generalizării 

preluare a brigăzilor

Din referatul Consiliului 
local al sindicatelor — 

Petroșani

de
rezultate' mai slabe de că- 
mineri fruntași. La minele 

Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vul
can, unde această inițiativă s-a 
extins, brigăzi altă dată eodașe 
■e află acum tn primele rfn- 
duri ale Întrecerii.

In Întrecerea socialistă, un 
obiectiv principal este calita
tea, cărbunelui. Organele sindi
cale au mobilizat minerii spre 

a-și stabili o- 
biective concrete 
de reducere a 
procentului de 
cenușă, de un 
mare preț fiind'

unități indus- 
Jiului s-a fă-

C.C.

Conferințele de partid regio
nală și orășenească au stabilit 
muncitorilor mineri o seamă de 
importante obiective economice 
de îndeplinit In acest an. Pen
tru înfăptuirea cu succes a a- 
cestor obiective minerii au fost 
chemați să treacă la o organi
zare mai bună a lucrului In a- 
bataje, să obțină viteze mari 
de avansare pe seama folosirii 
tehnicii noi.

Consiliul local al sindicate
lor a luat măsurile necesare 
pentru mobilizarea tuturor 
muncitorilor la realizarea sar
cinilor economi
se puse de par
tid.

In acest an, 
organizarea în
trecerii intre co
lectivele minie
re și ale altor 
triale din Valea
cut pe baza Directivelor 
al P.M.R., In centrul atenției 
«tind creșterea productivității 
muncii și lupta pentru îmbu
nătățirea calitativă a produc
ției. Printre primele exploatări 
care au răspuns chemării par
tidului s-a situat mina Lupeni. 
Minerii de aici au dat in patru 
tuni 16.125 tone de cărbune, au 
realizat un randament mediu 
de 1,078 tone pe post și 518.000 
lei economii peste plan. Succe
se însemnate au obținut toate 
celelalte colective miniere din 
bazin, succese concretizate în 
depășirea planului de cărbune 
pe primele 5 luni cu peste 
50.006 tone de cărbune, în 
creșterea randamentelor, în îm
bunătățirea calității cărbune
lui eu 0,5 — 1 puncte și în ob
ținerea a circa 3.450.000 lei e- 
conomii la prețul de cost.

Acțiunea de ridicare a tutu
ror brigăzilor la nivelul celor 
fruntașe a constituit pentru 
Consiliul local al sindicatelor 
ca și pentru comitetele sindi
catelor de la exploatări o pre
ocupare centrală. In urma in
dicațiilor primite din partea bi
roului Comitetului orășenesc 
de partid, s-au luat măsuri 
pentru sprijinirea brigăzilor
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extinderea inițiativei „Nici un 
vagonet de cărbune rebut*?' 
Inițiativă care, la Lupeni, Vul
can, Aninoasa, aplicată cu per
severență, a dus la intensifica
rea alegerii șistului vizibil in 
abataje.

In munca sindicatelor pen
tru organizarea întrecerii so
cialiste s-au făcut simțite șt 
unele lipsuri. Așa de pildă, per
manentizarea inițiativelor Iz- 
vorite din propunerile făcute 
la consfătuirile de producție 
nu se face cu toată stăruința. 
Astfel, la Aninoasa, Uri- 
cani, Lonea, Petrila, inițiativa 
de lichidare a rebutului de căr
bune pentru șist a fost tre
cută pe un plan secundar, ca
litatea producției avind de su
ferit din această cauză.

Popularizarea realizărilor, a 
fruntașilor întrecerii se face 
mai bine ca în trecut, graficele 
și panourile de la exploatări 
fiind simplificate și pe înțe
lesul irinerilor. ~ 
ceastă 
suri, 
câni, 
reduce 
fără a 
le folosesc. Mai avem lipsuri și In 
ce privește munca cultural-e- 
dueativă la cluburi, răspîndf- 
rea cărții tehnice, și alte 'do
menii. Consfătuirea activiști
lor de sindicat dezbate toate 
aspectele îmbunătățirii orga
nizării întrecerii socialiste și 
de aiei avem multe de învățat.

Dar, și în a- 
direeție avem încă lip- 
La exploatările Urî- 
Aninoasa aceasta se 
doar la fotografiile lor 
se arăta șl metodele ее

f

NICULAE ION, miner șef 
de brigadă la mina UricanL <

COSMA REMITS, miner șef 
de brigadă la Aninoaea.

ImbnnătăQrca organizării int

Căile succeselor noastre

ex- 
tonc 

peste 
anga- 
anual. 
colec- 
ajuns

Cuvîntul ing. Brinduș Aurel, șeful sectorului IV Aninoasa

Sectorul pe care-1 
conduc s-a angajat 
la începutul anului să 
extragă peste plan 
8.000 tone de căr
bune de bună cali
tate. La 27 mai mi
nerii din abatajele 
sectorului au 
tras ultimele 
de cărbune 
plan în contul 
jamentului 
Căile pe care 
tivul nostru a
la un asemenea re
zultat au fost : organizarea temei
nică a întrecerii socialiste între 
brigăzi cu obiective concrete și 
mobilizatoare, întărirea disciplinei 
în muncă, asigurarea tehnico-ma- 
terială corespunzătoare a fiecărui 
loc de muncă, respectarea tehno
logiei de exploatare și a normelor 
de securitate a muncii.

De la bun început, trebuie să 
sublimez că din partea comitetului 
de secție sindicală, conducerea sec
torului a avut un sprijin perma
nent. Consfătuirile lunare de pro
ducție, s-au ținut la un nivel co
respunzător și pe problemele ce 
frămîntă întregul colectiv. Comi
tetul de secție a urmărit îndea
proape felul cum muncesc maiș-

o

sarcina pr

tehnicienii 
asigurarea

trii și 
pentru 
condițiilor bune de 
lucru pentru fie
care brigadă în par
te. a organizat în 
cadrul sectorului o 
evidență operativă a 
realizărilor obținute 
de mineri în îndepli - 
nirea angajamentelor 
de întrecere.

Muncind în acest 
fel, ajutați de comi
tetul de secție sin
dicală, am ajuns ca 

acum să muncim cu un randament 
mediu de 2,330 tone pe post în loc de 
2,147 tone pe post, să excavăm 
peste plan 365 m.c. steril din lu - 
crările de pregătire și să econo
misim cîte 2 lei la fiecare tonă 
de cărbune, și ceea ce este mai 
important, toate brigăzile sînt cu 
planul îndeplinit și depășit. In 
primele rinduri ale întrecerii socia
liste se află brigăzile conduse de 
comuniștii Moisiu Remus, Ungu- 
reanu Vasile, Ianc Victor și Steț 
Petru. Acum, angajamentul nostru 
este majorat cu încă 4000 tone de 
cărbune peste 
tone pînâ la

plan din care 1-500 
Ziua minerului.

Ne preocupă ridicarea tuturor brigăzilor 
la plan

Cuvîntul tpv. Ciocan Augustin, președintele lindieatultti 
E.M. Barza — Brad

Din lucrările consfătuirii am în
vățat multe lucruri bune pe care 
le vom aplica și la mina noastră 
Barza. Vreau să împărtășesc to
varășilor din, Valea Jiului cîteva 
aspecte din munca sindicatului 
nestru pentru ridicarea brigăzilor 
la nivelul celor fruntașe, condiție 
esențială în întrecerea socialistă. 
La Barza numărul brigăzilor ră-
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Ajutor tehnic mai eficient 
Cuvîntul tov. Dvorak Carol, președintele 

catului minei Lupeni

In urma apariției 
în presă, anul trecut 
a unor materiale pri
vind organizarea 
consfătuirilor de pro
ducție și a întrece
rii socialiste, corni - 
tetul sindicatului 
nostru a luat mă
suri pentru desfășu
rarea în condiții tot 
mai bune a întrece
rii.

Mina noastră are 
peste 120 de brigăzi 
de mineri. Antrena
rea lor în întrecere cere o mun
că susținută din partea tuturor or
ganelor de sindicat. La sectoarele 
mari, grupele sindicale le-am for
mat pe locuri de muncă sau revire 
pentru a cuprinde pe toți minerii. 
Acum toate brigăzile minei sînt 
antrenate în întrecerea socialistă cu 
obiective concrete.

Stabilirea fruntașilor întrecerii 
la mina Lupeni se face pe baza 
realizărilor obținute prezentate de 
normatorii comitetelor de secție. 
In apreciere se are în vedere cali
tatea producției extrase, respecta
rea N.T.S. și volumul de producție 
realizat.

Pe seama desfășurării întrece
rii socialiste, colectivul minei Lu
peni se mîndrește acum cu reali
zările sale: în patru luni am dat 
peste plan 16.125 tone de cărbune 
cocsificabil, calitatea producției s-a 
îmbunătățit în medie cu 13 puncte, 
am economisit la prețul de cost 
peste 500.000 lei din cei un mi
lion angajament pe întregul an-

comitetului

I
sindi-

rezulta- 
pînă a-

Cu toate 
tele bune de 
cum, comitetul sin
dicatului Lupeni nu 
se poate însă declara 
mulțumit. întrecerea 
socialistă, deși a cu
prins întreaga masă 
de muncitori, în mul
te cazuri se desfă
șoară formal, mai 
ales între brigăzile 
de pregătiri și îna 
intări, evidența rea
lizărilor Iasă, de a- 
semenea, de dorit 
că referatul Cosiliu- 

sindicatelor ne aduce
Recunoaștem 
lui local al 
în acest sens o critică justă.

Nu putem spune că întrecerea 
se desfășoară la noi în bune con- 
dițiuni atîta timp cît mai avem 
încă numeroase brigăzi sub plan 
în fiecare lună. Cauzele rămînerii 
lor sub plan trebuie căutate atît 
în aprovizionarea tehnico-materia- 
lă defectuoasă, în sprijinul tehnic 
acordat superficial, cît și în fap- 
tul că la unele sectoare întrecerea 
socialistă, crearea condițiilor de 
muncă pentru brigăzi nu sînt pri
vite cu toată seriozitatea de către 
organele sindicale, Intîlnim încă 
situații cînd repartizarea maiștrilor, 
să răspundă de unele brigăzi, se 
face din birou, formal.

Lucrările consfătuirii ne-au dat 
multe învățăminte în legătură cu 
felul cum trebuie organizată și 
condusă bine întrecerea socialistă 
și aceste învățăminte le vom apli
ca în practică în munca noastră 
de viitor.
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La inițiativa Consiliulu 
doara — Deva, la Petroșa 
tuire cu temu '• „Imbunăti 
cialiste la exploatările mii 
Picatelor. Consfătuirea, la 
sindicat de la toate exploi 
neri, ingineri și tehnicieni 
tanti ai organelor regions 
ganelor de partid din Val< 
ce trebuie aplicate 
pete un nou avînt, 
voltarea succeselor 
fătuirea a prilejuit 
îmbunătățirea continuă a n 

In paginile de față pr< 
le intervenții ale particip; 
marginea referatului preze 
calelor Petroșani, precum

,7-

penfcn 
să det 
obținui 
un bui

Atenție cuvenită I
Cuvîntul tov. Popa Victor, 

tului minei Uricani

de la U- 
obținut în 
importante 
muncă. Au 

peste 
dc

mase sub plan a scăzut într-un an 
cu peste 40 la sută, în cea mai 
mate parte pe seama extinderii 
metodei de preluare a lor de către . 
mineri de frunte. Aici sindicatul 
a fost și este activ îndrumat de 
organizația de partid, desfășoară o 
susținută muncă de mobilizare în 
rîndurilc minerilor. întrecerea so
cialistă la noi are două țeluri : 
toate brigăzile peste plan, minereu 
de cea mai bună calitate.

Dacă în această direcție rezul ■ 
țațele muncii noastre sînt bune, în 
schimb în ce privește populariza
rea realizărilor, â fruntașilor și 
metodelor lor de muncă avem încă 
lipsuri serioase. întrecerea socialis
tă are la mina noastră o evidență 
complicată, grebaie pentru mineri. 
Cele văzute aici în domeniul evi
denței le vom aplica și la noi.

Minerii 
ricani au 
acest an 
succese în
fost extrase 
plan mai bine 
8000 tone de cărbu
ne cocsificabil, s-au 
obținut economii su
plimentare la prețul 
de cost în valoare 
de circa 140.000 lei. 
întrecerea socialistă 
are ca principal o- 
biectiv îndeplinirea 
ritmica a sarcinilor
de plan la toți indicii de către 
toate brigăzile din abataje și pre
gătiri. Comitetul sindicatului nos
tru a urmărit in permanență fe
lul cum brigăzilor din abataje li 
se crează condiții pentru îndepli 
nirea sarcinilor de plan. Noi ne 
conducem după ideeâ că întrece
rea socialistă este temeinic organi
zată numai acolo unde participan- 
ții la ea obțin realizări bune în 
muncă. Mina noastră are toate 
brigăzile peste plan. In ■ general 
așa este, dar mai avem lă pregă
tiri biigâzi care nu-și realizează 
ritmic sarcinile. Iată deci că tre
buie să arătăm autocritic că mun
ca noastră, a sindicatului pentru 
intensificarea întrecerii 
nu s-a ridicat încă la 
cerințelor. In primele 4 
anului în medie 11,4 la 
minerii noștri au rămas 
Pentru aceasta o parte 
revine sindicatului care i

юеееоеваеееееееееоееоеос0ео0веооооооо'&

socialiste 
înălțimea 

■ luni ale 
i sută din 
sub plan, 
din vină 

în organi-

ÎNVĂȚĂMINTE PREȚIOASE
In încheierea lucrărilor Consfătuirii au luat cuvîntul 

tovarășii : ing. Ghioancă Victor, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, ing. Szuder Wiliam, directorul general 
al C.C.V.J., și tovarășii delegați ai organelor sindicale 
superioare, care au arătat ce trebuie făcut pentru îmbună
tățirea organizării și conducerii întrecerii socialiste pe baza 
discuțiilor purtate în Consfătuire.

Rezultatele obținute de co
lectivele exploatărilor miniere 
din Valea Jiului și din re
giune dovedesc că Întrecerea 
socialistă organizată de sin
dicate a dat roade. Au cres
cut randamentele, s-a îmbu
nătățit mult calitatea cărbu
nelui și minereurilor extrase. 
S-a dovedit că acolo unde 
sindicatele au mobilizat ac
tiv masa de mineri in între
cere rezultatele sînt la înăl
țimea cerințelor. Pentru viitor 
acesta trebuie să fie criteriul 
de apreciere a muncii acti
velor sindicale.

In munca sindicatelor de 
o atenție deosebită trebuie 
să se bucure întărirea Ie

găturii lor cu bamenii. Cons
fătuirea a apreciat ca gre
șită atitudinea unor comi
tete de sindicat care în Ioc 
să meargă In abataj să vadă 
greutățile pe care Ie întîm- 
pină brigăzile rămase sub plan 
aplică metoda, ineficace, a 
discuțiilor din birou. To
varășul Szuder Wiliam apre
cia că rezultatele bune ob
ținute în întrecere la mina 
Aninoasa se datoresc toc
mai legăturilor strînse a 

membrilor comitetului sindi
catului cu minerii din abi 
taje.

La toate rr inele, mai sînt 
încă brigăzi rămase sub plan. 
Ridicarea acestora la nlve-
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cerii socialiste la exploatările Schimb de experiență rodnic

cipală a sindicatelor!
nai al sindicatelor Hune- 
ivut Ioc recent o constă- 
organizării Întrecerii so- 
- sarcină principală a sin 
au luat parte activiști de 
miniere din regiune, mi 
și în întrecere, reprezen- 
entrale de sindicat, ai or- 
lui, a dezbătut metodele 
■trecerea socialistă să ca 
a factor esențial în dez- 
mtneri pînă acum. Cons- 
nb de experiență pentru 
sindicatelor miniere, 
a în rezumat principale 
la eonsfătuire făcute pe 
e Consiliul local al sindi

i 
i 
І 
i
♦
♦
♦ 
ț
i
i 
f 
f ț
i 
i
t«
♦
♦ 
ț
i 
i 
i

eluziile la care s-a ajuns, ț

zitor de pregătire
lin tel e comitetului sindica-

zarea întrecerii so
cialiste s-a rezumat 

i a acorda mai mul
tă atenție brigăzilor 
din abataje, de la 
cărbune, negii jind în
bună măsură inun
ca brigăzilor de la
lucrările de pregă-
tire.

Consfătuirea pre-
zentă este bineveni
tă. Folosind expe
riența altor comitete 
de sindicat, noi vom 
lua de îndată mă- 

e ‘ necesare' pentru ca și la 
ani întrecerea socialistă să 
idice pe o treaptă mâi înaltă, 
ru a constitui cu adevărat fac- 
i de bază al succeselor mi
or noștri. Avem în față un 
:tiv
ițiile necesare pentru ca toate 
izile, inclusiv cele de la pre- 
i să-și ridice realizările lună 
ună la nivelul celor fruntașe, 
itensificăm acțiunea de îmbu- 
ire calitativă a producției. In 
iul timp la mina Uricani s-au 
măsuri tehnioe și organizato- 
menite să ducă la lichidarea 
rilor de pînă acum. Rezulta- 
sînt concludente. In luna mai 

brigăzile de la abataje și-au 
șit planul, iar la pregătiri pes- 
5 lă sută 

sarcinile

important: să asigurăm

din brigăzi au rea- 
avute-

i

Calitatea cărbunelui 
de seamă 

Cuvîntul frontalistului Ghioancă Sabin

noastră

Directivele C.G. 
al P.M.R. cu pri
vire la criteriile prin 
cipale ale întreceri? 
socialiste pun un 
deosbbit accent pe 
cointeresarea celor 

antrenați în întrece
re de a da numai 
produse de cea mai 
bună calitate. La 
mina Lupeni, mine
rii antrenați in în
trecerea socialistă, au 
în privința calității 
cărbunelui o bogată 
experiență. La mina
aplică pe scară largă inițiativa mi" 
nerilor de la Teliuc „Nici un va
gonet de cărbune rebutat pentru 
șist vizibil4, inițiativă care a por
nit din frontalul pe care-1 conduc 
Lichidarea penalizărilor determi
nate de slaba calitate a cărbu
nelui a devenit astfel un obiectiv 
de seamă al întrecerii socialiste. 
In urma muncii politice duse de 
organizația de partid s-a reușit 
ca fiecare miner, vagonetar să fie 
conștient de importanța alegerii 
șistului vizibil în abataj, s-a creat 
în jurul îmbunătățirii calitative

O

obiectiv
de la Lupeni

a cărbunelui o puter
nică opinie de ma
să.

Pentru a putea în
deplini ritmic toate 
obiectivele ce ni 
le-am asumat în 
întrecerea socialistă, 
a fost nevoie de o 
organizare a între
gii brigăzi. Acum în 
schimbul de tăiere 
echipele sînt forma
re dinfcr-un miner 
și un vagonetar, fie
care echipă avînd 

scule proprii. De ase- 
brigăzii mai

repartizate 
menea, din cadrul 
mulți tovarăși urmează cursurile 
de ridicare a calificării.

Așa am muncit pentru a putea 
raporta acum că brigada noastră 
a dat peste plan 3642 tone de căr* 
bune, față de 4.000 tone cîț este 
angajamentul pe întregul ap. Pro
ductivitatea muncii a sporit de la 
4,00 tone pe post cît este anga
jamentul la 4,89 tone pe post, bri
gada contribuind astfel din plin 
și la obținerea celor 300.000 lei 
economii peste plan realizate de 
colectivul sectorului III din care 
facem parte. Sîntem hotărîți să 
dezvoltăm succesele obținute.

Sprijin concret pentru toate echipele
Cuvîntul 

Deva
tov. Faur Grațlan,

In cadrul Trustului minier De
va, mina de cupru Deva este frun
tașă în întrecere. Locul acesta de 
cinste minerii noștri l-au cucerit 
prin munca și rezultatele obținute. 
La mina Deva toate echipele își 
depășesc ritmic sarcinile de plan. 
Sindicatul nostru consideră ca una 
din sarcinile sale principale spri
jinirea tuturor echipelor și nu nu 
mai a unora. De aceea acordăm 
atenție muncii fiecărei echipe în 
parte și acționăm operativ în lua
rea măsurilor corespunzătoare. Me
toda de preluare a echipelor mai 
slabe de către mineri cu bogată 
experiență o aplicăm pe scară lar
gă.

Noi acordăm mare atenție o- 
biectivelor de întrecere legate de 
respectarea N.T.S. Orice abatere 
este eliminatorie, așa cum a fost 
cazul cu sectorul II care, deși avea 
indicii cei mai buni, a pierdut în-
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elor fruntașe trebuie să 
upe In permanență șin
ele și conducerile admi- 
itlve.
îsfătuirea a apreciat, 
semenea, că extinderea 
delor bune de muncă 
țiativelor trebuie serios 
nătățită. Organele sin
ilor vor trebui să ia de 
ă măsuri efective pen- 
eneralizarea inițiativei 
un vagonet de cărbune 
at" și a metodei de 
are a brigăzilor cu re- 
e slabe de mineri de 
s și să le acorde toată 
a. La minele Barza și 
unde asemenea metode 
■plicate, ele au dus la 
ate bune.
juna desfășurare a In
ii socialiste un rol de 
în mobilizarea munci

1 îl au acțiunile cul- 
sducative. La cluburile 
ițelor din Valea Jiului 
ut loc multe manifes- 
ilturșle în sprijinul în- 
i socialiste. Cluburile 
sbui să organizeze mai 
itîlnirf între minerii

fruntași, schimburi de expe
riență, să prezinte, conferin
țe cu caracter tehnic, să a- 
tragă la activitățile lor un 
număr mai mare de munci
tori și tehnicieni.

Față de situația de plnă 
acum, este necesar ca în în
trecerea socialistă să fie an
trenați toți maiștrii și ingi
nerii mineri, cu obiective con
crete între care în primul 
rlnd să stea ajutorarea bri
găzilor de care răspund. In 
această 
chidată 
malism,

direcție trebuie II- 
orice urmă de for- 
de dezinteres.

☆

Consfătuirea organizată Ia 
Indicația Consiliului regional 
al sindicatelor și-a atins țe
lul. Discuțiile purtate au 
prilejuit un schimb de expe
riență intre activiștii de sin
dicat pentru ridicarea nive
lului de organizare a între
cerii socialiste. învățăminte
le consfătuirii trebuie neîn- 
tîrziat folosire.

î

președintele sindicatului E.M.

rrecerea din cauza nerespectării 
N.T.S.

Vreau să mai arăt că stimula
rea fruntașilor în întrecere o fa
cem nu numai la gazeta de perete, 
prin panouri ci și prin folosirea 
fondurilor de 1 la sută pentru 
organizarea de excursii colective. 
In trimestrul I, 84 de mineri frun
tași de la mina Deva au mers în 
excursie în R.P- Bulgaria.

pxpoziția de grafice șl pa- 
nouri de Întrecere organi

zată în sala mică a clubului 
C.C.V.J. a constituit un punct 
de atracție pentru partlctpan- 
ții la cosfătuire. Delegații din 
Valea Jiului, ca și cei vehiți din 
regiune, au putut vedea cum 
se ține evidența întrecerii 
cum se face popularizarea rea
lizărilor la toate minele și din 
asta au învățat.

In jurul graficelor-machetă 
e-au purtat vii discuții, stan
dul rezervat minei Vulcan a 
fost unul din cele mai vizitate.

— Da, să știți că e bună me - 
popularizare a

tin, președintele sindicatului 
de la E.M. Barza începu să le 
schițeze aninosenilor cum a- 
rată graficul calității la aceas
tă mină.

%oda tasta de ] 
care 
bine 

muncă, 
lngi- 

Kovacs 
de la 
inginerul

I n junii lui Nlculae Ion, 
“brigadier fruntaș de la U- 

ricani se crease un grup și o 
discuție vie. Clțiva mineri de 
ia Lonea și Petrila aflaseră că 
brigada lui Niculae obține lu
nă de lună peste 140 m. avan
sare în abataj. Cum munceș
te, cum Își organizează oame
nii, iată ce doreau să afle cei
lalți de la el.

— In două
brigăzilor 
întrețin 
locul de 
spunea 
netului 
Emetic 
Vulcan, 
șeful minei Uricani. Așa pu
tem face și noi, că deși avem 
toate brigăzile peste plan, mal 
sînt locuri de muncă unde În
treținerea șl ordinea lasă de 
dorit.

— Noi completăm acest pa
nou tot la două zile pe baza 
observațiilor făcute de maiștri 
șl ingineri, și rezultatele sînt 
bune. Priviți aceste două gra
fice — dădeau lămuriri cel de 
Ia Vulcan. Aici brigada lui Do- 
mocoș Andrei este arătată ca 
o brigadă de buni gospodari. 
Dincoace, aceeași brigadă fi
gurează cu peste 420 tone de 
cărbune depășire de plan pe 
mai.

Instantanee
Săbău Ion,

aripi, ca să rea
lizezi peste 140 
m. pe lună tre
buia să 
așa fel 
fiecare 
să puști 

pe aripă. La noi.

faci In 
ca pe 

schimb 
de cel

puțin 2 ori
cu patru oameni pe schimb 
am realizat așa ceva în aprilie. 
Cum vine lucrul ăsta. E sim
plu... Și pe loc pe o bucată da 
hîrtie, Nlculae le schiță, nu 
prea tehnic, situația din aba
taj. Totuși oamenii au înțeles 
cum trebuie lucrat...

panourile minei Aninoasa 
au fost criticate de dele

gații de la Barza —- Brad.
— E drept că In ce privește 

producția șl realizările grafi
cele sînt mai simple și mat 
sugestive decît cele ale noas
tre și din ele vom aplică ce-I 
bun, dar graficul calității pro
ducției... La noi, la Barza, ca
litatea minereului este obiec
tul celui mai important grafie 
șl fiecare brigadă are banda 
el bine stabilită care se com
pletează pe baza analizelor îrt 
fiecare zi.

Și tovarășul Ciocan Augus-

Grijă față de popularizarea realizărilor
Cuvîntul tov. Nagy Emerik, miner, președintele comitetului 

de secție sindicală sectorul ІІ Lonea.de secție sindicală

Un rol de seamă 
în desfășurarea între
cerii socialiste îl are 
popularizarea reali
zărilor obținute. Sin - 
dicatul minei Lonea 
are în această di
recție o preocupare 
permanentă. Comi
sia muncii culturale 
de masă a luat mă
suri ca la fiecare 
gură de mină din 
Lonea să existe în
scrise pe grafice rea
lizările obținute în 
întrecere de brigăzile 
arătîndu-se la fiecare 
față de angajamentele asumate. 
Munca acestei comisii începe de la 
cohsfătuirea de producție unde 
sîițt dezbătute cifrele de plan ale 
brigăzilor pentru luna următoare. 
Angajamentele luate în consfătuiri 
sînt imediat popularizate prin pa
nouri și prin emisiunile stației de 
radioficare 
sectoarelor, 
pe brigăzi 
mai mare
menea, in programele brigăzii ar
tistice de agitație, programe ce se 
prezintă săptămînal în fața mine- 
rdor, un loc de frunte ocupă te
mele legate de întărirea discipli
nei, de lupta pentru alegerea șis
tului vizibil, aceste teme fiind o- 
perativ studiate și incluse în pro
grame. Panoul de onoare al minei 
constituie o formă principală de

de mineri, 
și situația

din Lonea. La nivelul 
evidența realizărilor 

se face zilnic cu cea 
operativitate. De așe

stimulare a fruntași
lor. Pe panoul cen
tral ca și pe cele 
de la gurile de mi
nă, alături de foto
grafiile brigăzilor 
fruntașe se arată și 
metodele lor de mun 
că.

Scoaterea brigăzi
lor de sub plan se 
află, de asemenea, 
în centrul atenției în 
munca organelor de 
sindicat. Pe lingă 
urmărirea îndeplinirii

. propunerilor făcute în consfătuirile 
de producție, noi procedăm la 
schimburi de experietiță între bri
găzi. De pildă, brigada lui Toacă 
Ștefan a fost vizitată la locul de 
muncă de mineri din alte brigăzi 
care și-au însușit modul de orga
nizate a muncii din această briga
dă care înainte de a fi preluată 
de Toacă Ștefan, era codașă pe 
secțor.

Asemenea schimburi de expe-1 
riență la locul de muncă am ot- 
ganizat și noi, comitetul de secție 
sindicală de la sectorul II. Urma
rea este că acum toate brigăzile 
își depășesc cu regularitate sarci
nile de plan. Bineînțeles că popu 
larizarea acestei metode s-a făcut 
prin toate mijloacele.

La sfîrșitul anului trecut la Lo
nea 32 brigăzi au fost sub plan. 
Acum doar 8 brigăzi mai sine 
sub plan și întreaga atenție se în
dreaptă către sprijinirea acestor 
brigăzi mai slabe.

Me-am apropiat și de un 
1 ’ alt grup, unde președintele 

sindicatului de la E.M. Deva 
discuta cu minerii și tehnicie
nii cunoscuțl din Lupeni.

— La noi, spunea președin
tele, ridicarea tuturor brigăzi
lor la nivelul celor fruntașe 
este cea mai de seamă treabă 
a sindicatului. E drept că to-’ 
ginerii și tehnicienii țin sea
mă de greutățile brigăzilor șl 
le ajută cum trebuie. Or, după 
cum am auzit și văzut, aici în 
Valea Jiului sînt grafice artis
tic lucrate, sugestive, dar... 
mai sînt și multe brigăzi sub 
plan.

Cei 'din Lupeni ar fîvrutsS-1 
răspundă, deși după expresia 
fețelor lor se vedea că nu prea 
au ce. Noroc că pauza luase 
sfirșit...

GH. DUMITRESCU.

NAGY ANDREI, șeful unei 
brigăzi de frontaliști de la 
Lupeni.

1Î0IBU GKECIIGHE. miner 
șef de brigadă la Petrila.



STEAGUL ROȘU

М№01№МЯА REALIZARE Ă OAMEMIbOR DE ȘT»№ȚĂ SOWEUCI

Reactorul atomic
sovietice 

și fabulosul 
cunoscută, de 
păsării fenix 
vechi credeau

a reactoru- 
atomoelec-

este alcătuit

MOSCOVA 8 (Agerpres) 
Realizările științei

depășesc chiar 
legendelor. Este 
pildă, legenda 
despre care cei 
că renaște din propria sa ce
nușă. Oamenii de știință sovie
tici au creat însă o asemenea 
„pasăre" reală — un reactor 
atomic cu neutroni rapizi care 
pe măsură ce funcționează își 
sporește rezervele de combus
tibil.

Relatind despre aceasta, ob
servatorul științific al ziarului 
„Pravda", Vladimir Orlov, scrie 
că spre deosebire de alte ti
puri de reactoare, la reactorul 
RR-5 (reactor rapid cu o pu
tere de 5 megawați) zona ac
tivă nu depășește o găleată și 
este de zeci de ori mai mică 
decît zona activă 
lui unei centrale 
trice.

Reactorul RR-5
din bare exotermice umplute 
cu combustibil nuclear con
centrat — plutoniu, element 
care nu există' în natură, ci 
a fost creat în mod artificial 
de știința contemporană. Reac
torul nu are nevoie de mode
ratori. Pentru declanșarea reac
ției în lanț — apropierea bare
lor reactorului una de alta se 
face cu regulatoare automate. 
Oamenii de știință sovietici au 
rezolvai cu succes și problema 
complexă a evacuării căldurii 
degajate. Aceasta se face prin 
circulația în jurul barelor 
reactorului a unui flux rapid 
de sodiu în stare lichidă a că
rui temperatură atinge 500 
grade. Protecția sodiului îm
potriva inflamabilității este a- 
sigurată prin gazul inert argon.

Reactorul cu neutroni rapizi 
funcționează cu reproducerea 
lărgită a combustibilului nu
clear. Rezervele de combusti
bil din focarul atomic cresc în 
cursul procesului de ardere.

Care este secretul acestei re
produceri lărgite a combusti
bilului nuclear ?

Se știe că fiecare kilogram 
de uraniu natural conține nu
mai 7 grame din izotopul ura
niului 235, care constituie com
bustibilul nuclear. Restul de 
993 de grame constituie ura
niu inactiv 238, care se pierde 
Jn cenușa focarului atomic.

Secretul constă în aceea că 
Uraniul 238 introdus în zona 

" activă a reactorului se trans
formă sub influența neutroni-

нее

MOSCOVA. La 7 iunie la 
Moscova și-a încheiat lucrările 
o consfătuire a astronomilor, 
care s-a axat pe tema „Apa
riția vieții în Univers".

PARIS. Un grup de căpete
nii O.A.S. printre care Bidault, 
Soustelle, colonelul Argoud și 
căpitanul Sergent s-au întru
nit și au constituit un așa-nu
mit „comitet executiv". S-a 
hotărit „continuarea luptei cu 
orice preț, pînă la victorie".

Despre această consfătuire 
ținută Ia mijlocul lunii 
scrie ziarul „Le Monde", 
aflat dlntr-o declarație 
publicității de Bidault.

Capii fasciști au numit 
mandant suprem" al forțelor 
O.A.S. în metropolă pe colone
lul Argoud, iar adjunct al lui 
pe căpitanul Sergent.

CAPE CANAVERAL. 
France Presse anunță 
iunie la poligonul de 
Canaveral (Florida) a 
lansarea unei rachete 
cane de tip „Titan". La o ju
mătate de oră după lansare 
forțele aeriene ale S.U.A. au 

,co-

Agenția 
că Ia 7 
la Cape 
avut loc 

ameri-

lor rapizi în prețiosul combus
tibil nuclear — plutoniu.

Acest reactor miraculos a: 
fost experimentat timp de a- 
proape trei ani la unul din 
institutele Comitetului de stat 
pentru folosirea energiei ato
mice al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. Astfel a fost de
monstrată, în condițiile indus
triale, posibilitatea construcției 
unui reactor cu neutroni ra
pizi, sigur și rentabil din punct 
de vedere economic.

In reactorul rapid creat de 
oamenii de știință sovieticii 
plutoniu este silit din ce în ce 
mai mult să slujească cauza/ 
păcii și vieții, în timp ce ame
ricanii, prin experiențele lor 
nucleare de pe insula Christ
mas, transformă rezervele pre
țioase de plutoniu în pulbe
rea radioactivă care se răispîn- 
dește deasupra globului pă- 
mîntesc si amenință viata omu
lui.

I

■

Lucrările sesiunii
Adunăpii Generale a O. N. U

NEW, YORK 8 (Agerpres)
După cum s-a hnunțat, la 7 

iunie cea de-a 6-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. și-a 
reluat lucrările. Pe ordinea de 
zî figurează problema acordă
rii independenței teritoriului 
Ruanda-Urundi, aflat sub tu
telă belgiană. De asemenea, un 
număr de țări cer ca pe ordi
nea de zi să fie inclusă și pro
blema acordării independenței 
coloniei britanice Rhodesia de 
sud. Pentru aprobarea acestei 
cereri este necesară o majori
tate de două treimi în Aduna
rea Generală.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de Mongi Slim, președin
tele Adunării Generale a O.N.U. 
El a dat cuvîntul arhiepisco
pului Makarios care întreprin
de în prezent o vizită în Sta
tele Unite.

In cuvîntarea sa, președin
tele Ciprului a acordat o deo
sebită atenție necesității trans
punerii cit mai rapide în viață 
a declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. El și-a 
exprimat satisfacția 
tură cu faptul că cea 
sesiune a Adunării 
O.N.U. a adoptat o

în legă- 
de-a 16-a
Generale 
serie de

anunțat oficial că contactul cu 
racheta s-a pierdut, iar aceas
ta s-a prăbușit din cauza unei 
defecțiuni survenite în func
ționarea celei de-a doua trep
te.

NEW YORK. Curtea de apel 
a Statelor Unite a anulat sen
tința prin care Phillip Bart, cu
noscut activist al Partidului 
Comunist din S.U.A. a fost con
damnat Ia 6 luni închisoare 
în februarie anul acesta pen
tru că a refuzat să „colabore
ze" cu marele juriu, care pre
gătea un proces judiciar împo
triva Partidului Comunist din 
S.U.A. pe baza faimoasei 
Mc Carran.

LEOPOLDVILLE. După 
relatează corespondentul
Leopoldville al agenției Taniug, 
la Stanleyville orașul principal 
al provinciei Orientale, precum 
și în orașul Bunia, la cererea 
populației au fost înălțate mo
numente în cinstea eroului 
național congolez Patrice Lu
mumba ucis mișelește de co
lonialiști în ianuarie 1961.

legi

cum' 
din

Minele din Scoția 
se înefeid

LONDRA 8 (Agerpres)
închiderea în masă a mine

lor de cărbuni ca urmare a 
politicii de reducere a extrac
ției de cărbune, promovate de 
guvern ca răspuns la presiunile 
exercitate în acest sens de pu
ternicele monopoHurî petrolie
re, reprezintă un pericol se
rios pentru economia Scoției, 
unide industria de extracție a 
Cărbunelui are o mare însem
nătate.

Luînd cuvîntul la Rothesay, 
la conferința anuală a mineri
lor scoțieni, președintele sec
ției din scoția a Sindicatului 
național al minerilor 
glia, Abe Moffat, a 
se ia imediat măsuri 
împiedica închiderea

Din anul 1959 numărul mi
nerilor scoțieni s-a Tedus cu 
11.000

Moffat a subliniat că dacă 
nu s-ar mai plăti compensații 
foștilor proprietari de mine, 
s-ar lichida deficitul financiar 
din această ramură industrială.

din An- 
cerut să 
pentru a 
minelor.

măsuri concrete privind apli
carea acestei declarații și a 
dat asigurări că Republica Ci
pru va contribui prin toate 
mijloacele la lichidarea colo
nialismului, și neocolonialismu- 
Iuî prin „metode neviolente".

20 DE ANI DE LA LIDICE

un han

două 
i-au împușcat 
Lidice, femeile 
în lagărele de 
Germania și 
n-au rămas

modes* 
un mâr 
ospita- 

lui Ho ■ 
decenii, 

pe bar
au fost 
concen- 
Polonia, 

decît 17,

zilei de 
arat, ast- 
nici urmă

Un sat mărunt în apropiere de 
Kladno, care este „Kronstatul Ro
șu" al Cehoslovaciei, acesta a fost 
Lidice, pînă în dimineața tragică 
din 10 iunie 1942. Un sat pitit 
într-o vîlcea, cu o școală 
tă, cu o biserică bătrînă, 
nunchi de case, 
lier. Aici, în fața hanului 
rak, în urmă cu 
hitleriștii 
bații din 
internate 
trare din 
iar copii 
duși de naziști în Germania pentru 
a fi „germanizați".

Satul fusese ars în zorii 
10 iunie 1942 și locul 
fel ca să nu mai rămînă 
de așezare omenească.

Aceasta era legea fascismului.
In ziua de 27 mai 1942, a fost 

împușcat Heydrich, călăul „Pro
tectoratului Cehiei și Moraviei". 
Acțiunea organizată de emigrația 
cehă burgheză de la Londra n-a 
fost aprobată de mișcarea de re
zistență din țară, în fruntea căreia 
se afla Partidul comunist. Era e- 
vident că, în condițiile cînd aten 
tatul nu putea fi urmat de o răs
coală armată, el se va solda cu o 
baie de singe. înșiși parașutiștii 
veniți de la Londra au sesizat 
centrul" asupra acestei primejdii, 

dar domnii cuibăriți pe malurile

tot mai frumoasă,Valea Jiului
mai bine gospodărită !

(Urmare din pag. l-a)

Iu-
se

Rămînerile in urmă cu 
crările de înfrumusețare 
datoresc in bună parte inacti
vității unor gospodari ai tre
burilor obștești — deputați, 
lipsei lor de preocupare pen
tru a fi la înălțimea încrederii 
alegătorilor. Printre acești de
putați, dintre care pe unii nici 
nu-i mai cunosc alegătorii, îi 
putem aminti pe tov. Stepanek 
Iosif, David Nicolae și Tontea 
Ioan din Petrila, Moldovan 
Constanța din Lupeni, Mariaș 
Margareta și Ciceu Margareta 
din Uricani, Pantea Rozalia și 
Cordea Gheorghe din Petro-
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♦
î Pinguini actori de cinema
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♦
♦
♦
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♦
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♦
♦

NOUTĂȚI DIN U. R. S. S.
Flotila de pescuit balene „So- 

vetskaia Ucraina" a adus din An
tarctica un mare transport de 
pinguini. Păsările, după ce vor 
fi dresate în mod corespunzător 
de cunoscutul dresor sovietic Vla
dimir Durov, vor participa la 
turnarea filmului „Oraș neobiș
nuit" pus în scenă de studioul 
„Gorki" din Moscova. In ultimii ani. talentații selec

ționeri din R.S.F.S.R. Korneev 
tatăl și fiul au creat zece noi va 
rietăți de pruni și trei varietăți » ’ 
de meri. «

„Varietățile Korneev" se bu~ J 
cură de mare popularitate în U- • 
niunea Sovietică. Recent, Corni- ♦ 
sia de stat a recepționat încă X 
două „specii Korneev". Acestea X 
sînt mărul „Pepin roșu 32 și X 
608". Cererea de varietăți de * 
pruni de înaltă productivitate ere « 
ate de Korneev „lulskaia", „Voi • 
gogradskaia" și „Zolotoe Runo" * 
este atît de mare incit pepinie- • 
rele nu reușesc să satisfacă co- ♦ 
menzile. J

* : Muzeul antic — rezervație *
♦

Nu departe de orașul Rostov ♦ 
pe Don, a fost creat primul mu X 
Zeu antic —• rezervație din X
R.S.F.S.R. Acesta este vechiul » 

, oraș grec Tanais. un „Pompei ru-»
♦ sesc" original cu străzi înguste și *
♦ rămășițe de clădiri antice unde* 
X au fost făcute numeroase des- ♦ 
X coperiri arheologice prețioase, a- X

Tamisei se sinchiseau prea puțin. Ei X flat în stepele din apropierea X 
aveau nevoie de o „demonstrație X Mării Negre. De acum înainte t 
de forță", pentru a dovedi căj^. , / ■ . • *luptă împotriva lui Hitler, dllpaț Manats este deschts pentru turtștt. » 
ce... i-au vîndut Cehoslovacia. Și

Un acvariu uriaș
La Vladivostok va fi înălțată 

clădirea unui muzeu de ihtiologie 
și oceanografie unic în felul său. 
Autorii proiectului — arhitecții 
Belousov și Smirnov au prevăzut 
crearea într-unul din corpurile 
muzeului a unor acvarii uriașe 
pentru animalele marine care po
pulează Oceanul Pacific.
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Manuscrise ale kurzilor 
pâsirafe în U. R. S. S.

Manuscrise rare ale kurzilor 
sînt păstrate la Leningrad, Ere
van și în alte orașe ale U.R.S.S. un
de sînt studiate de specialiștii so
vietici. Recenta apariție de sub 
tipar a lucrării Mărgăritei Ru
denko „Descrierea manuscriselor 
kurde ale colecției din Lenin
grad" editată de Academia de 
Științe a U.R.S.S. a constituit un 
mare eveniment pentru orienta
listică. In această lucrare capi- 

consecințele n-au întârziat. Hitler 
a ordonat, drept represalii, dis
trugerea unei localități aflate în
tre Kladno și Plzen și extermi
narea a 10.000 de patrioți. Ur
gia s-a abătut asupra micului sat 
Lidice și sîngele a curs în întrea
ga țară.

Se împlinesc de atunci 20 de 
ani. Alături de orașele Uniunii 
Sovietice, de Varșovia, de Ora- 
dour, Lidice a rămas — pentru 
întreaga omenire — ca un aver
tisment : „Niciodată fascism“-
Popoarele cutremurate de oroarea 
crimei abominabile, 
vot răzbuna Lidice, 
fost înghenunchiată în 
bîrlog.

După două decenii, 
toate colțurile lumii 
dice, pentru a reînnoi 
tul. In Republica federală asasinii 
de ieri au ridicat din nou capul, 
plănuiesc noi masacre. Și peste 
mormintele comune din valea pus
tiită 
sună 
tului

au jurat că
Și fiara a 
propriul ei

oameni din 
vin la Li ■ 

jurămîn-

de hoardele lui Hitler, ră- 
chemarea patetică a neuita- 
Fucik : „Oameni, veghiați“.

HORIA LIMAN
corespondentul Agerpres la Praga,

șani, Falvegcs Elena din Is- 
croni și alții.

Urmează ca acești deputați, 
împreună cu comitetele de ce
tățeni din circumscripțiile lor 
să fie activizați pentru a lichi 
da cu rămînerile in urmă în 
privința înfrumusețării și bu
nei gospodăriri a străzilor și 
cartierelor unde locuiesc.

Să facem ca, în localitățile 
noastre să nu rămînă nici un 
colț de teren viran pe care să 
nu apară gazonul verde, flori 
sau arbuști ornamentali; să 
facem ca Valea Jiului să de
vină mai frumoasă și mai bine 
gospodărită ca oricînd I 

tală sînt amintite nu numai lu- ț 
crările unor asemenea cunoscuț. ♦ 
scriitori kurzi ca Molia Mahmud ♦ 
Baiazidi, ci și scriitori deocarn- • 
dată puțin studiati ca : Ahmed • 
Molia Baten (1411—1490), Mrad •

*
Han Baiazidi, Molia Șafi și al
ții.

Selecționerii Korneev
*
♦
♦ 
«
♦

> ♦

*
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PR06RAM DE RADIO
10 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Concert 
de dimineață; 8,20 Valsuri de 
estradă; 8,50 „Ghid muzical"; 
11,00 Muzică populară din țări 
socialiste; 11,30 Vorbește' Mos
covă I; 12,00 interpreți de mu
zică ușoară; 13,10 De toate pen
tru țoți; 14,30 Arii și duete din 
operetele lui Lehar; 15,10 Mu
zică ușoară; 16,15 Muzică u- 
șoară din țările Americii La
tine; 17,45 Mic recital „David 
Oistrah"; 19,35 „Melodii... me
lodii" — program de muzică 
ușoară romînească; 20,00 Tea
trul Ia microfon — Premieră 
— „Tablouri dintr-o expoziție 
americană"; 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,30i 
Clubul voioșiei; 9,30 Muzică 
populară sovietică; 10,38 Melo
dii distractive; 13,15 Cîntece 
și jocuri populare din diferite 
regiuni ale patriei; 15,15 Mu
zică din operete; 16,30 Muzică' 
de balet; 17.25 Concert de mu
zică ușoară romînească; 19,15 
Dansuri din opere; 20,05 Mu
zică de dans : 21,45 Lectură
ghicitoare — Recitind opera 
lui Maxim Gorki —; 23,10—24 
Muzică de dans.

=O

CINEMATOGRAFE
10 iunie

PETROȘANI — 7 NOI'EM-* 
BRIE: Intre două iubiri; AL. 
SAHIA : Gardianul; PETRILA: 
Flăcări în Taiga ; ISCRONI: 
Fii fericită, Ani; ANINOASA : 
Poveste sentimentală; VUL
CAN : O familie de revoluțio
nari ; PAROȘENI : Șeful de 
gară ; URICANI : Din toamnă 
pînă în primăvară. (Responsa
bilii cinematografelor Lonea, 
Livezeni, Cri vid ia, Lupeni șl 
Bărbăteni n-au trimis progra
marea filmelor pe luna iunie).
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