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In cinstea zilei 
de 23 August

La Vulcan

Noua școală este gata
ÎȘi SPORESC
însuflețiți de Directive

le celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului, 
colectivul sectorului III 
al minei Lupeni a inten
sificat. în ultimul timp, 
întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 Au
gust.

Harnicii mineri de aici 
au reușit lună de lună, 
să-și sporească realizările 
în producție. In perioa
da care s-a scurs din 
luna aceasta, ei au dat 
aproape 800 tone cărbu
ne Ttfcssificabil peste 
prevederile planului. In

REALIZĂRILE
soda- 

fronta- 
comu- 
Sabin, 

au dat

fruntea întrecerii 
liste se situează 
liștii din brigada 
nistului Ghioancă 
care în acest an
patriei sute de tone de 
cărbune peste sarcinile 
de producție. însemnate 
realizări și depășiri de 
plan au fost înregistrate, 
de asemenea, de brigă
zile conduse de 
nu Petru și 
loan. Succesele 
acum au fost
apropiatei zile de 23 Au
gust — marea sărbătoare 
a poporului romîn.

In cinstea marii săr
bători, constructorii șan
tierului 10 Vulcan au
obținut un însemnat suc
ces : încheierea lucrărilor 
1a noua școală. Clădirea 

modernă a 
din Vulcan 
săli de cla-

frumoasă, 
noii școli 
cuprinde 16

să și două laboratoare cu 
încălzire centrali Noile 
săli de clasă, spațioase, 
luminoase, cu parchet pe 
jos oferă coodrrii optime 
de învățătură pentru e- 
levi, iar Laboratoarele 
înzestrate cu material di
dactic, posibilități pentru 
experiențe

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

..( osnio^-S" lansat cu succes
MOSCOVA 18 (Agerpres) — TASȘ transmite :
La 18 august 1962, în Uniunea Sovietică a fost lansat cu 

succes pe orbită un nou satelit artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-8“.

La bordul satelitului sînt instalate aparate științifice desti
nate continuării cercetării spațiului cosmic, în conformitate 
cu programul anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c.

La bordul satelitului „Cosmos-8“, se află de asemenea sis 
teme radiotelemetrice cu mai multe canale, precum și aparataj 
radiotehnic pentru măsurarea traiectoriei. La bordul satelitului 
se află un emițător radio ..Maiak" care funcționează pe frec
vențele 29.06504 și 96.92268 M Hz.

Potrivit datelor preliminare perioada de revoluție a' sateli
tului — 92.93 minute : unghiul de înclinație al orbitei -față de 
ecuator — 49 grade : îndepărtarea maximă de suprafața Pă- 
mintului — 664 km. ; îndepărtarea minimă — 256 km.

Informațiile radiotelemetrice primite de pe bordul sateli
tului dovedesc că toate sistemele aflate la bord funcționează 
normal. La centrul de comandă și măsurători parvin informa 
ții telemetrice precum și date despre receptionarea semnale
lor emițătorului radio .Maiak“.

--------<9-------------------
Sectorul IV Aninoasa

tov. Spi- 
Ghioancă 
de piuă 
închinate

Au luat-o înaintea calendarului
In sectorul II al mi

nei Petrila, brigada con
dusă de comunistul Za- 
haria Vasile, este cunos
cută pentru hărnicia ei. 
In cinstea zilei de 23 
August, această brigadă 
din care fac parte tov. 
Marian Teofil, Crăcea 
Stan, Haiduci Victor și 
alți mineri de frunte s-a 
angajat să intensifice 
întrecerea socialistă ast
fel ca să întîmpine a- 
ceastă sărbătoare cu noi 
succese în producție.

Datorită muncii însu
flețite, brigada lui Za- 
haria Vasile a reușit să 

U- Economii

depășească in așa măr 
sură producția ce i-a re
venit îneît în ziua de 16 
august a început să lu
creze în contul produc - 
ției prevăzute pentru ziua 
de 23 August. Rezulta
te asemănătoare au ob
ținut și brigăzile condu
se de comuniștii Stăucea- 
nu Gheorghe și Hangar 
Aurel care, de asemenea, 
lucrează in contul zilei 
de 23 August-

Aceste 
marcă nu 
depășirea 
producție, 
cărbunele

brigăzi se re* 
numai pentru 
planului de 
ci și 

de bună cali
tate pe care îl dau.

prin

Rețeaua comercială a Vulcanului se îmbo
gățește continuu cu magazine construite la 
parterul noilor blocuri. Pînă acum au fost 
deschise 6 asemenea magazine.

IN CLIȘEU: O nouă unitate, a 7-a, des
chisă de curînd in Vulcan la parterul blocu
lui D, pentru desfacerea pîinii și laptelui.

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

GRIJĂ FAȚĂ DE OM

Muncitorii, tehnidenii 
și inginerii din unitățile 
aparținînd Combinatului 
carbonifer Valea Jiului 
s-au angajat ca în acest 
an să realizeze economii 
peste plan la prețul de 
cost de cel puțin 6 mi
lioane lei. De curînd la 
aceste unități s-a termi
nat calculul economiilor 
obținute pe primele 7 
luni ale anului. Bilanțul 
încheiat arată, că pe în
tregul combinat carboni
fer s-au realizat econo
mii peste plan in va
loare de 9.903.000

peste plan
3.900.000
față de anga-

leicu peste 
mai mult 
jamentul anual. Aceste e- 
conomii au fost obținute 
ca urmare a sporirii pro
ductivității muncii, îmbu- 

produ- 
reducetii 
produc-

populare 
însem- 
Valea 
nouă.
centru 

din

întrecerii 
de cit

nătățirii calității 
selor precum și 
cheltuielilor de 
tie.

In fruntea 
pentru obținerea
mai mari economii se si
tuează colectivele mine
lor Petrila, Lonea, pre- 
parației Petrila și Uzi
nei de reparat utilaj mi
nier Petroșani.

Anii puterii 
au adus înnoiri 
nate, trezind 
Jiului la o viață

Petrila, acest
minier, a cunoscut 
plin înnoirile. Astfel, aici 
au fost construite pînă 
acum 21 blocuri noi și 
frumoase cu 421 aparta
mente, 29 pavilioane cu 
338 apartamente și 7 pa
vilioane cu 140 
ca și două că
mine muncito
rești cu 500 lo
curi, un club cu 
cinematograf, un 
restaurant, 
trală 
școală

cen- 
termică, 
etc. Ca

camere

urmare, suprafața locui
bilă a crescut cu 75,4 la 
sută față de anul 1938.

Mundi minerilor i se 
acordă o deosebită grijă. 
Anul acesta se cheltuiesc 
peste 4.300.000 lei pen
tru măsuri de protecție 
a muncii și numai în tri
mestrul III un număr 
de 351 dintre mineri vor 
fi trimiși la stațiudi bal- 
neo-dimaterice pentru o- 
dihnă și tratament.

Iși îndeplinește cu succes 
sarcinile de plan și angajamentele

încă de la începutul anului, 
sectorul IV al minei Aninoasa 
s-a situat in fruntea întrece
rii pe mină, afirmindu-se ca 
unul din cele mai bune sec
toare de producție din Valea 
Jiului. In luna ianuarie, de 
pildă, minerii de aici au ex
tras peste plan 3020 tone de 
cărbune. Apoi lună de lună 
sectorul și-a îndeplinit cu 
succes sarcinile de producție. 
Plusul de producție a crescut 
mereu ajungînd în prezent la 
peste 11.600 tone de cărbune.

La baza depășirii planului 
de producție a stat creșterea 
productivității muncii, in a- 
bataje, de exemplu, s-a mun
cit cu un randament mediu 
de peste 4,500 tone de cărbu
ne pe post, iar pe sector ran
damentul obținut, in medie, 
pe fiecare lună Întrece pe cel 
planificat cu 130 kg. de căr
bune pe post. In același timp 
sectorul s-a încadrat în con
sumul specific de lemn pre
văzut și a redus prețul de cost 
pe 7 luni cu 2 lei pe tona de 
cărbune extrasă. Șirul aces
tor succese se datorește efor
tului depus de întregul colec
tiv, faptului că tehnicienii, 
maiștrii au acordat o mare 
importanță încadrării în toți 
indicii de plan, îndeplinirii 
angajamentelor de întrecere, 
asigurînd în tot timpul spri
jinul cuvenit brigăzilor de 
mineri.

Cel mai important lucru 
este acela că in cadrul secto
rului s-a manifestat o inten
să preocupare pentru ridica
rea tuturor brigăzilor la ni

CARNET dnuaiamonful— El a / CI • f tu /li LL L • ••

velul celor fruntașe, câ pe a- 
ceastă bază s-a luptat pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan la toți in
dicii. in consfătuirile de pro
ducție problemele discutate se 
axau in jurul locurilor mai 
grele de munoă, pe greutățile 
privind aprovizionarea în bu
ne condiții a fiecărei brigăzi 
de mineri cu cele necesare, a- 
supra asigurării în tot timpul 
— prin îndeplinirea ritmică 
a planului de pregătiri — a 
unei lungimi de front cores
punzătoare volumului de pro
ducție cerut. Astfel de pro
bleme nu lipseau nici de pe 
ordinea de zi a multor adu
nări generale a organizației 
de bază. Esențialul constă însă 
în faptul că după analizarea 
unor greutăți sau deficiențe 
în astfel de ședințe sau în 
scurte consfătuiri pe locuri de: 
muncă s-a trecut la luarea de 
măsuri eficace pentru înlătu
rarea lor.

Avînd locuri de muncă su
ficiente, brigăzilor de mineri 
li s-a asigurat o primă con
diție pentru îndeplinirea cu : 
succes a planului de produc
ție și a angajamentelor. Li
nia de front necesară a fost 
realizată prin îndeplinirea rit
mică a planului de pregătiri. 
Pe primul semestru, planul ă- 
cestor lucrări a fost depășit ; 
cu aproape 500 m. c. In afară 
de aceasta, aprovizionarea lo
curilor de muncă cu lemn, 
goale și alte materiale s-a

ȘT. EKART

(Continuare in pag. 3-a)

— Am venit cu o veste bună •
— Cu ce anume ? C
— Treceam pe aici întîmplă ; 

tor fi cum azi dimineață am * , 
calculat producția m-am gîndit • 
să vă comunic câ ați dat 105 • , 
tone peste angajamentul luat în J 
cinstea zilei de 23 August.

— Apoi pînă la 23 August • 
mai putem să dăm fest cărbune . , 
— răspunse brigadierul. Băieții J 
din brigadă nu vor precupeți ♦ ■ 
nici un efort pentru a-și spori * 
realizările, li cunosc bine pe * 
toți. Cînd se apucă să facă un j

♦ 
i-

♦

După calculele aproximative 
ale brigadierului Toacă Ștefan 
mai rămăseseră vreo 25 tone 
pentru ca principalul angajament 
luat de brigada sa în cinstea lui 
23 August, extragerea unei canti
tăți de 1000 tone cărbune în 
plus, să fie îndeplinit. In aba- 

t taj se lucra cu intensitate. Din 
rol se încurcau unul după altul 
vagonete de cărbune sclipitor, 
curat. Cam pe la ora 10 însă ae- 

f tul începu să slăbească, picame- 
rele nu
că se 
undeva.

— li 
brigac.. r

♦ să facem ceva să realizăm an
gajamentul.

— Cam ce trebuie să facem ? 
— interveni cu 
ortac.

— Rămînem 
mător pînă ne 
Nu aveți nimic

— Cînd îi vorba de angaja
mentul brigăzii, nu precupețim 
nimic — răspunseră minerii.

Șeful schimbului următor 
t brigadă rămase nedumerit la 
f ceput cînd văzu că minerii 
J pleacă din abataj deși șutul se 
’ terminase.

Meseriaș harnic și cu multă inițiativă, rabotorul Lerch Ioan 
de la sectorul 8 al minei Petrila a conceput o nouă inovație: 
Cap divizor adaptabil la raboteză pentru confecționarea ran- 

de maistrul mecanic Roja Ru- 
Ioan a intrat în faza experi-

uap uiviiui uuui ___________

dalinelor. Ajutat cu dragoste 
dolf, inovația tovarășului Lerch 
mentării.

Primele rezultate sînt bune, 
fi executate mai ușor și mai

In atelier, piesele metalice vor 
ieftin.

mai mergeau. Pe semn? 
intimplase o defecțiune 
Ce era de făcut ?
mare hibă — se adresă 

■ui ortacilor săi. Numai

nerăbdare un

fi schimbul ur- 
terminăm fîfia. 
contra ?

din 
irr 
nu

— Rămînem să terminăm fî- 
fia îl lămuri șeful brigăzii. Și 
primul sebimb continuă munca 
alături de cel de-al doilea 
sebimb, pentru că între timp so
si și aerul comprimat de care 
aveau așa mare nevoie. După 
un timp fîșia restanță fu com
plet terminată fi odată cu ea 
angajamentul realizat. Pe fețele 
înnegrite de cărbune ale mine
rilor din schimbul I, se citea vi
zibil oboseala dar fi bucuria 
succesului. Ce n~au fi fost în 
stare membrii brigăzii lui Toacă 
Ștefan cîrtd e vorba de onoarea 
brigăzii lor...

...începuse o nouă zi de mun
că. La abatajul brigăzii lui 
Toacă se trimiteau mereu vago- 
nete goale.

— Cite avem acum ?
interesă brigadierul în 
cobora lingă rol.

— Zece — răspunse
— Să dăm bătaie cu 

tul că pînă la terminarea șutu
lui trebuie să mai încărcăm vreo 
douăzeci. Dar ce vînt te aduce 
pe la noi tovarășe normator ? — 
se adresă brigadierul unui tînăr 
care răsărise nu se știe de unde.

— se
timp ce

cineva, 
incărca-

• '

• ;* -

lucru bun, apoi îl fac nu glumă.
...Aceeași muncă entuziastă se 

desfășoară în prezent și în cele
lalte abataje ale exploatării mi
niere Lonea. De la vagonetar, la 
brigadier, toți se întrec pentru 
a dat cărbune mai mult, mai 
bun și la un preț de cost redus. 
Rezultatul acestei întrecerii este 
rodnic. De la începutul anului J 
și pînă acum din abatajele aces- J 
tei mine au fost extrase aproape J 
11.000 tone de cărbune peste ț 
plan, randamentul mediu obținut * 
pe exploatare atingînd 1,200 to
ne cărbune 
nea, prin 
cost s-au 
plimentare

a

♦

, *
. 4

• pe post. De aseme- 
reducerea prețului 
realizat economii 
de 554.000 lei.

de 
su~

♦
♦

C. MATEESCU



FILMUL SĂPTĂMÎNil

pe e- 
„Ale-

Operativitate
Spectacolul a început. Dar cu

rios. Cei care au asistat la repe
tițiile brigăzii artistice de agita
ție nu-i mai recunosc programul. 
Chiar prima scenă s-a schimbat. 
Nu se mai fac pregătiri în casa 
minerului ce urma să plece la șe
dința festivă. Se ascultă la radio. 
Chiar aici, pe scenă, se aude vo
cea crainicului emisiunilor noastre 
centrale. Numai că totul e fictiv. 
Aparatul de radio nu funcționează. 
In schimb funcționează magneto
fonul. Cu ajutorul lui, G. Negraru 
și C. Coșereanu au înregistrat e- 
misiunea privind noua victorie a 
Uniunii Sovietice în cucerirea Cos
mosului : Lansarea navelor cosmice 
..Vostok-3" și „V ostok-4“. A- 
ceastă veste a făcut să se schimbe 
programul brigăzii artistice de a~ 
gitafie chiar în ziua spectacolului.

lată operativitatea ce caracteri
zează brigada artistică de agitație 
de la clubul din Aninoasa, colec
tivul acesteia. Pe lingă faptul că 
ea aduce de fiecare dată numai 
aspecte din munca fi viata oame
nilor muncii din Aninoasa — deci 
este strîns legată de viața comu
nei — ea se evidențiază fi prin 
operativitate, lucru ce se cere tu
turor brigăzilor artistice de agita
ție.

Și acum, la ultimul spectacol 
prezentat, brigada artistică a ani- 
nosenilor nu a căutat să creeze 
numai clipe de destindere pentru 
locuitorii 
plinească 
creată.

comunei, ci să-și înde- 
rolul pentru care a fost

L. LARA

<

Pescărușii amintirii
In fata plăcii comemorative a eroilor mineri > 

uciși în Lupeni, la greva din 6 august 1929, de j 
călăii burghezo -moșierimli.

Prin azurul cernut din pri viri de mineri
se întorc pescărușii-amintirii...

Din mări, 
bîntuit de dureri 
uitare, prin zări... 

să-i primim, 
lin filfîit:

Intre 22 și 26 august 
cranul cinematografului 
xandru Sahia" din Petroșani 
va rula filmul „Cine-i de vi
nă", o producție a studioului 
„A. Dovjenko" din Kiev.

Filmul reprezintă ecraniza
rea unui roman al scriitorului 
ucrainean Panos Mîrnîi, în ca
re este redată viața' tragică a 
unei țărănci în regimul țarist.

împilată de către chiabur 
care-i ia casa și pămintul, su
ferind în casele stăpînilor în 
care este nevoită să munceas-

de complicitate este arestată, 
Hristina iese din închisoare cu 
sufletul zdrobit, zîmbetul i-a 
dispărut de pe față, ochii ei 
privesc lumea cu neîncredere 
și teamă. Soarta continuă să-i 
fie vitregă. E nevoită să-și 
schimbe des stăpînii. Viitoa
rea nenorocirilor și a mizeriei 
o înghit tot mai mult. Ochii 
ei trădează tristețea unei fi
ințe nefericite, chinuite, dobo 
rite de viață. Și loviturile con 
tinuă una după alta avînc* 
pînă la urmă un sfîrșit tragic

ca din apele unui 
se rotesc și țîșnesc 

Vin, și-n memorie 
pescărușii albaștri,
parcă-aduc din adine de tăcut țintirim 
nume de oameni, nume demit»

cer 
din

cer 
cu

Pentru fiecare nume-un pe scăruș, un cocor : 
Vitoș sau Golcea sau Fruja și apoi 
toți ceilalți 19 ciuruiți — in sobor 
amintirea ni-i cheamă să îi ținem in noi...
Amintirea-i trezește, vîslind din aripi 
prin azurul cernut din priviri de bătrîni...
Tu inimă și astăzi mai țipi
cînd ortaeii-și adună durerea în mîlni:
O culeg 6intr-un zid, dintr-un pom. 
dintr-un semn de cartuș de demult...
Glasul ei, gong sub boltă de dom, 
mă-ndirjește mai mult cînd ascult...

Recomondăpi
De ziua eliberării patriei, for

mațiile artistice ale cluburilor și 
căminelor culturale pregătesc nu-

------- ---------------------

La inccpHtal unei noi stagiuni

IRIMIE STRAUȚ

de pepepfopii

I

IN CLIȘEU : O scenă din film.

fi
24

A XV-a sta
giune a Teatrului 
de stat „Valea 
Jiului” începe sub 
auspicii cit se poa
te de favorabile.

Stagiunea încheiată a adus co
lectivului teatrului nostru un plus 
de experiență și o creștere a pres
tigiului său artistic, afirmîndu-se 
prin realizări de calitate, apre
ciate de spectatori.

Cu aceste premize, noul an de 
muncă început la 15 august a.c. 
considerăm că va marca o etapă 
și mai fructuoasă în activitatea 
teatrului.

De curind, teatrul nostru și-a 
împrospătat forțele cu elemente 
noi venite să aducă în dar spec
tatorilor noștri talentul și puterea 
lor de muncă. Publicul va putea 
aplauda realizările actoriloi. Teo
dora Lazar, Longin Mărtoju și Di- 
mitrie Bitang apreciați de specta
torii teatrului constănțean ai că
rui actori au fost, a actorului 
turdean Constantin Miron, a 
proaspeților absolvenți ai Institu
tului de teatru, Georgeta Micole 
și Realini Lupșa, care se adaugă 
tovarășilor noștri mai vechi.

Cu aceste energii creatoare tea
trul va porni la pregătirea unui 
repertoriu deosebit de valoros cu 
o tematică variată și prin care 
sperăm că teatrul nostru va ob
ține noi realizări, spectacole de ca
litate apreciate de publicul spec
tator.

IOAN PETROVICI 
directorul Teatrului de stat 

„Valea Jiului"

Munca a și în- 
început 
mediei 
„Nuntă 
tel" a 
gului

se va deschide sta- 
piesa „Ocea-

asupra co- 
originale 
la cas* 

dramatur- 
Suto An-

oraș, cu care 
giunea. Urmează 
nul" a scriitorului Al. Stein, una 
din cele mai prețioase lucrări ale 
dramaturgiei sovietice din ultimii 
ani, care a asigurat succese apre
ciabile teatrelor care au montat-o 
pînă în prezent.

Repertoriul va fi întregit și cu 
alte lucrări valoroase originale și 
străine care sperăm că vor satis
face din plin necesitățile 
ale spectatorilor noștri.

La realizarea acestui 
repertoriu, alături de 
noștri, vor colabora unii 
mai apreciați directori de scenă 
din teatrul rominesc ca artistul 
poporului Sică Alexandrescu, loan 
Co jar și alții. In aceeași măsură 
teatrul își va asigura și colabora
rea bogatelor palete 
tori scenografi de 
teatrul nostru.

Pornim la muncă 
nou, avînd condiții foarte bune de 
a desfășura o activitate rodnică 
plină de succese.

In aceste condiții ne vom stră
dui ca a XV-a stagiune să pregă
tească cu strălucire aniversarea din 
toamna anului viitor, care va fi 
o deosebită sărbătoare a teatrului 
nostru.

estetice

prețios 
regizorii 
din cei

ale unor pic- 
prestigiu în

intr-un climat

© î

in librarii : India își șterge lacrimile
N. SICHROVSKY

anii de după eliberarea națională. 
Autorul scoate în relief ajuto

rul economic, neprecupețit și de
zinteresat, acordat Indiei de că
tre țările socialiste și în primul 
rînd de Uniunea Sovietică.

India își șterge lacrimile este o 
lucrare deosebit de interesantă și 
utilă, care prezintă această țară în 
adevărata ei lumină.

Editura tineretului, 320 pagini 
— 9,15 lei.

Patcurgînd paginile acestei căr
ți. citkorii au prilejul să-și îm
bogățească cunoștințele despre ma
rea țara unde trăiesc și muncesc, 
suferă și luptă 400 milioane de 
oameni care — așa cum în mod 
plastic arată autorul — își șterg 
azi lacrimile, ce de mai multe se
cole n-au contenit să curgă.

De la Agra la Bhilai, de la 
Delhi la Kerala, peste tot se im
pun marile realizări obținute în

că, tînăra țărancă Hristina ră
tăcește de colo-colo în cău
tarea unui trai mai bun, avînd 
în cele din urmă un sfîrșit 
tragic.

Hristina este o fată simplă, 
care cunoaște greutățile vieții 
încă din fragedă copilărie. Lo
viturile cad una după alta. 
Rămasă fără tată care pierise 
înghețat în stepă în urma u- 
nui viscol, atit ea cit și mama 
ei rămin fără nici un mijloc 
de existență. Hristina este ne
voită să se angajeze la bogă
tași. De acum ea cunoaște 
din plin umilințele și caznele 
la care sînt puse fetele din 
popor. Prima ei călătorie la o- 
raș se termină cu un groaznic 
coșmar, stăpînul își ucide so
ția chiar în fața ei. Hristina 
fuge acasă dar fiind bănuită

Filmul, prin însăși noțiunea și 
titlul său, reprezintă un act de 
condamnare a vechilor orîn- 
duieli care au distrus tot ce a 
fost mai bun, mai frumos, mai 
nobil într-un om.

Filmul constituie o viguroa
să demascare a regimului ța
rist din Rusia, o demascare a 
orlnduirii capitaliste de azi. în 
care femeii simple din popor 
îi e hărăzită o viață lipsită de 
bucurii, iar celor care înfie
rau cu curaj această stare de 
lucruri li se aplicau cele mal 
aspre pedepse.

Prin însăși titlul său. filmul 
lasă să judece pe fiecare spec - 
tator cine-i de vină de soarta 
tragică a acestei fete și prin 
ea a tuturor femeilor din ță
rile capitaliste care ar dori să 
ducă o viață mai bună, mai 
fericită.

meroase spectacole care vor 
prezentate în zilele de 23 și 
august.

Recomandăm cu această ocazie 
un repertoriu de cîntece, poezii și 
piese de teatru care pot folosi 
artiștilor amatori. Cor : „O zi din 
toate neuitată" de Gh. Bazavan, 
„In August 23", de Gh. Deritea- 
nu. „August 23, de E. Lerescu, 
„Cîntec de August" de V. Popo
vici, „Patria mea" de M. Barbu, 
„Păstrează partidul în gînd" de 
I. Ilici. Poezii : „23 August 1944" 
de M. Beniuc, „Cîntec în August" 
de D. Deșliu, „Flori de August” 
de I. Meitoiu. Teatru: 
care tac" de Al. Voitin, 
gust cerul e senin" de 
lescu și P. Aristide.
ooOO0000000000OO00OOOOOOOO00ooooeocoooooooooCCOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pregătiri
In toată țara se întîmpină 

cu noi succese în muncă ma
rea sărbătoare a poporului 
nostru — 23 August. Pregă
tiri au Ioc în aceste zile și la 
cluburile și căminele cultu
rale din Valea Jiului.

Majoritatea formațiilor 
artistice și-au îmbogățit re
pertoriile cu cîntece noi, 
poezii, piese de teatru. Bri
găzile artistice de agitație 
și-au axat textele pe reali
zările obținute 
muncii în cinstea 
patriei noastre. Repetițiile 
lor sînt într-un 
vansat.

De asemenea, la cluburile 
și căminele culturale se țin 
diferite conferințe, sknpozi - 
oane, legate de acest eveni
ment.

In scopul coordonării cit 
mai bune a acțiunilor cui tu- 
ral-artistice închinate zilei 
de 23 August, comitetul pen
tru 
lui 
un 
vor 
rioadă.

Astfel, 
prinderi, 
culturale 
80 de expuneri de conferin-

„Oameni 
„In Au- 
M. Său-
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de oamenii 
eliberării

stadiu a-

cultură și artă a orașu- 
Petroșani și-a 
plan
avea

întocmit 
cu acțiunile care 
loc în această pe-

în instituții, între- 
cluburi și cămine 
vor avea loc peste

la cluburi

„Bu- 
su- 
Pa- 
celc 
Va-

țe printre care : „23 August 
— marea sărbătoare a po
porului nostru". „Formarea 
poporului romîn", „Creșterea 
continuă a prestigiului in
ternațional al R.P.R.",
năst a rea poporului țelul 
prem al politicii P.M.R.". 
ralel cu acestea, 5 din 
7 brigăzi științifice din 
lea Jiului se vor deplasa în
ziua de 19 august la exploa
tările forestiere din Buta, 
Voevodu, Lunca, Cîmpu lui 
Neag, unde vor răspunde 
muncitorilor forestieri la în
trebările puse de ei.

In același timp, la cluburi 
și cămine culturale se vor 
organiza șezători închinate 
fruntașilor în producție, zile 
de odihnă colective, excursii.

Munca cu cartea se va in
tensifica și ea mai mult în 
această perioadă. Astfel, bi
blioteca orășenească va or
ganiza o seară literară pe te
ma: „Muncitorul, eroul prin
cipal al literaturii noastre 
noi" precum și o expoziție 
de cărți intitulată „Cea de-a 
XVIII-a aniversare a elibe
rării". Asemenea expoziții se 
vor organiza și la celelalte 
biblioteci sindicale și sătești.

Pentru a cuprinde o masă
-oo-oo ooooooooooeocoxocooooo co oooooo oo oo oo oooo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
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cit mai largă de cititori la § 
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Iui democrat-popular. De 
asemenea, se vor organiza 
recenzii la cărțile „Șoseaua 
Nordului" de Eugen Barbu", 
..Pe muche de cuțit" de M. 
Beniuc, „Fiicele lui Marx" 
de Vorobiova și Smelnicieva. 
prezentări la cărțile „Setea" 
de T. Popovici și „Drum spre 
ziuă" de I. Străuț.

Acțiuni asemănătoare vor 
avea loc și cu filmul, iar sta
țiile de radioficare vor trans
mite programe închinate ma
rii sărbători. Pentru reușita 
acestor manifestări cultural- 
artistice conducerile cluburi
lor și căminelor culturale 
împreună cu comitetele sin
dicatelor vor trebui să ia 
măsurile necesare pentru 
mobilizarea unui număr ci' 
mai mare de oameni ai mun 
cii la acțiunile ce se organi
zează, pentru ca ele să-și a- 
tingă cu adevărat scopul 
propus.

C. BANATEANU



Mai v u i jreocupare pentru îndrumarea 
orcaii zațiilor U.T.i.

Ot ar

râ

ralul prezentat de to- 
I Barna Constantin, se- 
1 comitetului orășenesc 

a scos in evidență că 
3000 de tineri sînt an-

Refe
• ara * uj 
cretaru
U.TAL 
peste
trenați in întrecerea socialis
tă. Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea orga
nizației de partid, tinerii au 
contribuit la realizările obți
nute in producție de între
prinderile din oraș. Alături de 
intreg colectivul minei, ti
nerii mineri din Lupeni au dat 
peste sarcinile de plan 16.873 
tone de cărbune în primul se
mestru și au realizat 715.000 
lei economii la prețul de cost. 
Tineretul de la Viscoza a con
tribuit la realizarea peste sar
cinile de plan a 12.500 kg. 
fire de mătase și 550.000 lei 
economii la prețul de cost. 
Suciese însemnate -în produc
ție țau obținut și tinerii de la 
prejjrraț.ie. șantierele de ex
plorări etc. Realizări impor
tante au obținut tinerii din 
brigăzile conduse de tovarășii 
Sibișan Victor, Berdoli Vasile 
de la preparație, Haber Iosif 
de la Viscoza, Mănașcu Rudolf 
și Pălivan Petru de pe șan-

' ! construcții. Radar 
Munteanu Vasile de 

și altele.

tlerul de 
Carol și 
la I.L.L. i

I
Sectorul

—=G)=—
IV An.noasa

i

hi îndeplinite cn succes 
sarcinile de plan $i angajamentele 

(Urmare din pag. l-a)

Plenara a subliniat faptul 
că, dacă organizațiile U.T.M. 
ar fi controlat și îndrumat 
mai concret activitatea orga
nizațiilor U.T.M. în mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor de întrecere rezul
tatele ar fi fost mal bune.

La sectorul IV B al minei 
Lupeni, a arătat tov. Csiki 
Iosif, secretarul organizației 
U.T.M., munca de organizație 
se desfășoară defectuos, nu se 
țin adunările generale. învă- 
țămîntul politic s-a desfășu
rat slab. In acest an sectorul 
IV B nu și-a realizat încă sar
cinile de plan pe nici o lună. 
De această stare de lucruri, 
comitetul U.T.M. pe mină, în 
frunte cu tovarășul ionită 
Constantin, secretarul comi
tetului, a avut cunoștință dar 
n-a acordat nici un ajutor a- 
cestei organizații. Tovarășul 
loniță nu a participat la nici 
o adunare de U.T.M. la acest 
sector și nici în mină n-a co- 
borît pentru a sta de vorbă 
cu tinerii.

Din abatajele sectorului in 
al minei Lupeni s-au scos de 
la începutul anului peste 
27.000 tone cărbune peste sar
cinile de plan. La acest suc
ces au contribuit in mare mă
sură și tinerii mineri. Dar or
ganizația U.T.M. de aici des
fășoară o activitate politico- 
educativă destul de slabă. Mai 
bine de 6 luni in sectorul rn 
nu s-au ținut cu regularitate 
adunările de U.T.M. S-au co
mis și alte abateri de la pre
vederile statutului.

In 
Dan 
tului 
peni,
frumoase obținute 
din localitate 
sarcinilor de 
că în acest an 
neri au ieșit 
muncă 
despre 
șurarea 
U.T.M.,

Vorbitorul a cerut comitetu
lui orășenesc și comitetului 
de mină să se preocupe mai 
mult de îndrumarea organi

zațiilor U.T.M., să Îmbună
tățească activitatea politico- 
educativă și de mobilizare a 
tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan.

A. MICA 
corespondent

cuvintul său. tovarășul 
Vaier, secretarul comite- 
orășenesc de 

subliniind
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De la începutul anului și 
pînă în prezent, la cabine
tul tehnic al termocentralei 
Paroșeni au fost înregistrate 
40 de propuneri de inovații. 
Din numărul total al inova
țiilor au fost deja aplicate 
36. Economiile antecalcnlate 
se ridică la peste 280.000 lei.

In raport cu perioada eo- 
respunzătcare a anului tre
cut, numărul inovațiilor a 
crescut cu 10 la sută. Cabi
netul tehnic al termocentra
lei desfășoară o bogată ac-
»»•«••«»••»••••«•••«•<•••

INOVATORI
ȘI INOVAȚII

făcut la 
necesare, 
au fost

*pul unei 
tizări a 
pentru intărirea fiecărui schimb 
lij ^brigadă. Maiștrii mineri, 
tehnicienii și inginerii secto
rului, sub îndrumarea organi
zației de partid, se străduiesc 
să acorde sprijin 
găzilor de mineri, 
ză totdeauna Ia 
muncă unde este 
sistență tehnică.

I Astfel, s-a reușit ca nici o 
brigadă să nu rămînă în ur
mă pe o perioadă mai lungă, 
chiar dacă a intimpinat greu
tăți mai mari în muncă. In 
primul semestru al anului toa
te brigăzile din sector și-au 
Îndeplinit cu succes sarcinile 
de producție. Brigăzile con
duse de Moisiu Remus, Codrea 
Gheorghe, lancu Victor. Un- 
gureanu Vasile și Biro Ștefan 
au extras în această perioaSț] 
sute de tone de cărbune pest<r 
plan și au muncit cu randa

mente de 5,5—6,8 tone de căr
bune pe post, îndeplinindu-și 
astfel angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August. In 
luna iulie, sectorul și-a depă
șit sarcinile de plan cu 1130 
tone de cărbune, iar de la 1 
august și pină în prezent plu
sul de producție a crescut cu 
peste 1000 de tone cărbune. 
Toate aceste succese se dato- 
resc în primul rlnd preocupă
rii și efortului depus pentru 
ridicarea tuturor brigăzilor la 
nivelul celor fruntașe. Aceas
tă cale duce în modul cel mai 
sigur la îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de

Mergind tot 
îmbunătățind 
de organizare 
producție, 
dere metodele avansate 
lucru, colectivul sectorului 
va inregistra in viitor noi 

însemnate succese. Minerii 
^gici. sprijiniți 
g^um, vor da

timp și în- cantităti 
Brigăzile de mineri 
reorganizate în sco- 
cît mai juste repar- 

forțelor de muncă,

concret bri- 
se deplasea- 
locurile de 
necesară a-

plan.
pe această cale 
continuu modul 
a procesului de 

aplicînd cu încre
de 
IV 
și 

de 
la fel ca si pînă 
economiei noas

tre naționale importante can
tități de cărbune peste plan.

partid Lu- 
rezultatele 
de tinerii 
realizarea 

, a arătat 
, puțini ti-

în 
plan, 
prea 
la acțiunile de 

patriotică, a vorbit 
neajunsurile în desfă- 
invățămîntului politic 
a adunărilor generale.
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tivitate. Aici sint multe cărți 
tehnice pe care inovatorii le 
folosesc în munca lor crea
toare.

Inovatcrii uzinei acordă o 
marc atenție rezolvării pro
blemelor din planul tematic 
de inovații. Temele din a- 
cest plan sini studiate te
meinic.

De curînd inovatorul Crai
nic Petru a confecționat un 
concasor de zgură la pilni3 
rece a cazanelor. cu ajuto
rul căruia eforturile fizice se 
reduc la jumătate. O inova
ție valoroasă a propus ingi
nerul Căpățînă Vasile pri
vind modificările aduse la 
supapele de admisie ale tur
binelor VK 50-1. Prin apli
carea acesteia se mărește 
randamentul turbinei. La 
același consum de abur. în 
orele de vîrf sarcina pe tur
bină se ridică cu 8 la sută.

Inovația propusă de mais
trul Tasnăăy Iosif ..Dispo
zitiv pentru presarea papu
cilor la macaralele Kreizer" 
aduce, de asemenea, econo
mii însemnate. Aceste rea
lizări nu au venit de la si
ne. Ele sint rodul muncii 
cabinetului tehnic. Periodic 
aici sînt organizate consfă
tuiri cu inovatorii, fapt ca
re a dus la creșterea numă
rului acestora.

Stimulați de sucesele de 
pînă acum, inovatorii ter
mocentralei sînt hotărîți să 
militeze cu mai multă însu
flețire pentru promovarea 
noului, obținerea de econo
mii și ușurarea condițiilor 
de muncă prin depunerea 
la cabinetul tehnic a unui 
număr cit mai mare de ino
vații.

N. ROVENȚA 
corespondent

In abatajul 600
Secretarul organizației de ba

ză spunea că brigada lui Solo
van este închegată și cea mai 
disciplinată din sector. Șeful 
brigăzii, Solovan loan, n-are

♦
♦
♦ 
♦

i r'âci 30 de ani, dar este un bun 
H organizator al muncii. El a in

trodus prima dată armarea cu 
stâlpi metalici tubulari in aba
tajele cameră ale minei Lonea. 
"Toți cei 18 muncitori din bri
gadă l-au îndrăgit pe acest tî- 
năr comunist. Lună de lună, 
brigada lui Solovan este frun
tașă.

Brigada 
loan este 
— spuse 
sector. Minerii brigăzii sint oa
meni harnici, minuiesc cu price
pere ciocanele de abataj; la ei 
curge într-una cărbunele. Toți 
sint unul și unul.

— Ce realizări are brigada 
de la începutul anului și pînă 
acum ?

— lată acest grafic...
Graficul arată că planul de 

producție de la începutul anului 
e depășit cu 2.129 tone de căr
bune de bună calitate, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
aproape două tone de cărbune 
pe post față de sarcina planifi
cată. Brigada lui Solovan este 
Prima pe sector care și-a depă-
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comunistului Solovan 
mîndria sectorului UI 
locțiitorul șefului de

fit cu mult 
gajamentul 
de 23 August. Ba mai mult, cei 
18 ortaci care lucrează la 260 
m. adîncime fi-au depășit cu
629 tone cărbune angajamentul 
anual de întrecere. Deunăzi, bri
gada s-a angajat ca pînă la 23 
August să mai extragă alte 400 
tone de cărbune peste sarcinile 
de plan.

C'tnd brigada și-a luat anga
jamentele în lumina Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii 
socialiste, comunistul Solovan a 
chemat la întrecere toate brigă
zile din sector.

Au răspuns pe loc șefii de 
brigăzi. Printre aceștia și tova
rășii Pășcălău loan din abatajul 
602, și Deak Petru, care lucrea
ză acum la pregătirea unui nou 
loc de muncă. Pentru a nu fi 
întrecuți, ortacii lui Solovan au 
hotărît să extragă în fiecare 
schimb două-trei timpuri. Acest 
lucru s-a și înfăptuit. Nici cu 
calitatea minerii din abatajul 
600 nu stau mai prejos. In tot 
cursul anului ei 
un vagonet de 
pentru șist.

"Zilele trecute, 
a izbutit brigada să se situeze 
luni de-a rîndul în fruntea în~

înainte de vreme an
inat în cinstea zilei

n-au avut nici 
cărbune rebutat

întrebat cum de

Elev în clasa a 
IX-a la școala 
medie 
din 
reș,
tein 
fost 
în perioada de 
practică 
u. n. u. 
Fruntaș 
vățătură, 
dovedește 
atît de 
cios și 
lier.

Iată-1 
tind o 
ție la un aparat 
electric sub a- 
tenta suprave
ghere a munci
torului Marița 
Pompiliu.
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„Unirea1' 
Tîrgu Mu- 
Diamantș 

Petru 
repartizat
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Din activitatea organizațiilor de partid 
de ia mina Lonea
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buni mineri 
în partid 
partid de la mina 
permanent de în-

exploatării au primit în total 144 
membrii și candidați de partid. 
Printre 
minerii
Amos, 
Aurel, 
îi

numără
Petric

alți

cei primiți se 
Țăranu Gheorghe, 
Costinaș Dumitru, Marian 
Birlea Iosif, Pascală Ioan 
fruntași în producție.

in
U“ 
la 
in

n vc- 
buni

înșiruirea colectivului 
de agitatori

Față de anul trecut, colectivul 
de agitatori de la mina Lonea a 
crescut cu aproape 200 tovarăși, 
astfel incit în prezent numărul 
lor este de 534.

O mare atenție 
truirii agitatorilor, 
plan, comitetul de 
truiește cu regularitate, în fiecare 
lună, informîndu-î asupra h oțărî- 
rilor adoptate în ședințele de co
mitet, despre sarcinile ce revin

Cei mai 
primiți

Comitetul de 
Lonea se ocupă
țări rea rindurilor organizațiilor de 
bază. Comitetul a îndrumat acti
vul său, birourile organizațiilor de 
bază să acorde o mare atenție 
desfășurării muncii educative 
rindurile minerilor, antrenării 
nui număr mai mare de mineri 
rezolvarea sarcinilor care stau 
fața organizației de partid, i 
derea pregătirii celor mai
dintre cei mai buni mineri pentru 
a fi primiți in partid.

Organizațiile de bază din sec
toarele I, III, IV șj altele au dat 
sarcină unor comuniști să se o- 
cupe de 1—2 mineri din activul 
£ără de partid sau din organiza
ția U.T.M., pe care să-i ajute să 
se pregătească pentru a fi primiți . colectivului minei, arătîndu-le tot- 
în partid. Ca urmare. în acest an 
majoritatea organizațiilor de bază 
de la mină aiț primit un număr 
însemnat de membri și candidați 
de partid.

De exemplu, 
bază nr, 1 și 2 
cîte 18 membri 
partid, cele din sectoarele V și VI 
cîte 15 etc. In acest an cele 11 
organizații de bază din sectoarele

organizațiile de 
au primit fiecare 
și candidați de

trecerii socialiste tovarășul So
lovan a răspuns :

— Umăr la umăr îi dăm bă
taie.

— Totuși care-i „secretul"-î
— Nu-i nici un secret. Iacă, 

în primul rînd am învățat băie
ții să-și organizeze judicios tim
pul de lucru, să respecte întot
deauna monografia de armare. 
In partea vestică tăiem cărbunele 
numai din ciocanul de abataj 
pentru a îmbunătăți atît granu- 
lația cit și calitatea producției. 
De aceea nu am avut rebutat 
nici un vagonet de cărbune în 
tot cursul anului. In afară de 
organizarea riguroasă a muncii 
există disciplina. Ca să vă spun, 
nici nu (in minte ca cineva să 
nu fi respectat indicațiile primi- 
te, să lipsească nemotivat. Așa 
reușim să ne depășim în fiecare 

, șut planul de producție. La a~ 
ceasta mai vreau să adaug că 
fiecare miner este ajutat în per
manență să-și ridice calificarea 
profesională. In prezent toți din 
brigadă au pregătirea corespun
zătoare. Șefii de schimb Cîm- 
peanu loan, David Ștefan, Bou-
leanu loan, împreună cu minerii ♦ 
și ajutorii de mineri Zoneț Petru, ♦ 
Alecu Aurelian, Stroie Dumitru, + 
rnînuiesc cu multă pricepere cio- J 

canul de abataj. Fiecare luptă cu ®
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

♦
♦

♦ 
«

♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

*

*
♦
♦
*

♦ 
*
*

♦
♦
♦
♦
♦

♦
*
*
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦

abnegație pentru a transpune în 
viață mărețele sarcini trasate de 
partid. Z. ȘUȘTAC

se acordă ins- 
Pe baza unui 
partid îi ins-

odată cum să-și desfășoare acti
vitatea. Nu de mult, agitatorii au 
fost instruiți asupra felului cum 
să-și desfășoare munca în vede
rea mobilizării minerilor la înde
plinirea angajamentelor de între
cere luate de colectivul minei în 
cinstea zilei de 23 August.

In urma instruirii făcute, agi
tatorii Ctistescu loan, Birău Ilie; 
Bîrluț Clement, Balog Nicolae, 
Demeter Ștefan, Maxim Dumitru, 
Batizan Mihai și alții au organi
zat convorbiri 
locurile de 
bit despre 
integrale a 
trecere de 
brigadă.

cu muncitorii la 
muncă unde le-au vor- 
însemnătatea realizării 
angajamentelor de în- 
către fiecare sector și

• PUBLICITATE
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ANUNȚ
întreprinderea indus

trială de stat „jiul“ Pet
roșani recrutează tineri 
absolvenți a șapte clase 
elementare pentru Școa
la profesională de uce
nici cu o durată de 2 
ani în industria panifi
cației.

Pe toată perioada șco
larizării se asigură con
diții de cazare, cantină 
și studii.

Doritorii pot obține in
formații zilnic între orele 
8—12 la sediul întreprin
derii din sir. Clemenței 
nr. 30 Petroșani (Fabrica 
de pîine).

înscrierile se fac pînă 
în ziua de 22 august a. c.
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Primirea triumfală a cosmonauților 

A. Nikolaev
i

i

MOSCOVA 18 Corespondentul 
Agerpres, Al. Cimpeanu trans
mite :

Locuitorii Moscovei au făcut 
simbătă o primire triumfală cos - 
monauților Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovid. Cu dteva ore 
înainte de sosirea celor doi „ge
meni cosmid“, sute de mii de 
oameni se îndreptau spre „traseul 
eroilor" cum este numit Bulevar
dul Lenin 
Gagarin și 
trece acum 
kolaev și 
Moscovă megafoanele transmiteau 
melodiile unor cintece dragi: „Pa
tria aude, patria știe“ și „Mar
șul cosmonauților“. Aceste dnte
ce au fost dntate de cosmonauți 
în spațiile -nesfirșite ale Univer
sului, cu aceste cîntece i-a intim 
pinat Pămîntul, ele sînt cunoscu
te piloților sovietici care se pre
gătesc în vederea unor noi zbo
ruri în spațiile astrale. Se pare 
că în aceste momente toate flo
rile Moscovei se află în mîinile 
oamenilor înșiruiți de-a lungul ce
lor 33 de kilometri ai șoselei din
tre aeroportul Vnukovo și centrul 
orașului. Gu autobuzele, pe moto- 
ddete sau bidclete, pe jos, stră- 
bătînd pădurea, vin în șiruri nes- 
fîrșite spre aeroport locuitori ai 
satelor și orașelor din împrejurimi, 
îmbrăcați sărbătorește.

La ora 13,20 venind cu un a- 
vion de la Simferopol sosesc pe 
aeroport tovarășii N. S. Hrușciov, 
L. I. Brejnev, M. A. Suslov. Din 
același avion coboară tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ton 
Gheorghe Maurer și Ghivu Stoi
ca, care, aflîndu-se în U.R.S.S. 
unde își petrec o; parte din con-

pe care l-au străbătut 
Titov și pe care vor 
spre Piața Roșie Ni- 
Popovid. In întreaga

și P. Popovici
cediul de odihnă, au fost invitați 
să partidpe la întîmpinarea cos
monauților. Din același avion co
boară și Jacques Duclos, secretar 
al C.C. al P.C. Francez, aflat, 
de asemenea, la odihnă în 
U.R.S.S.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Moscova. Tribuna 
ziariștilor este plină. Ziariști de 
pe toate continentele 
fie martorii acestui 
lemn.

La orizont apare 
18“ la bordul căruia 
drian Nikolaev și Pavel 
Argintia navă aeriană 
cortată de șapte avioane 
toare. Fix la ora 14, pe 
vionului apar cosmonauții, în stin
gă Nikolaev, în dreapta Popovid. 
Ei coboară scara împreună și în acor
durile unui marș solemn se în
dreaptă pe covorul 
de la avion la tribună, 
umăr cum au zburat si 
mos.

Cosmonauții raportează 
drie că sarcina de dnste încre
dințată de partid și de guvern 
a fost îndeplinită. Tovarășii N. 
S. Hrușdov și ceilalți conducători 
ai P.G.U.S. și ai guvernului îi îm
brățișează părintește. Cosmonauții 
se apropie de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Ma
urer și Chivu Stoica. Conducătorii 
romîni le string mîinile, îi felicită 
și-i îmbrățișează.

Andrian Nikolaev și Pavel Po
povici sînt îmbrățișați cu căldură 
de frații lor cosmici Iuti Gagarin 
și Gherman Titov, precum și 
membrii familiilor lor care se 
flă cu toții pe aeroport

la Moscova

STEAGUL

au ținut să 
moment so-

avionul 
se

„II- 
An-află 

Popovici. 
este es- 
de vînâ- 
scara a-

roșu întins 
umăr la 
în Cos •

cu mîn'

de 
a-

Ordinul de zi al mareșalului Malinovski 
cu prilejul zborului cosmic în grup 

și a Zilei Flotei aeriene a U. R. S. S.
MOSCOVA 18 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Ministrul Apărării al U.R.S.S-, 

mareșalul Malinovski, a dat un 
ordin prin care felidtă pe ostașii 
Forțelor Armate Sovietice cu pri
lejul zborului cosmic în grup în
cununat de succes al lui Nikolaev 
și Popovid și cu prilejul Zilei 
Flotei aeriene a U.R.S.S. sărbă
toare a întregului popor.

Forțele Armate Sovietice, stra
jă de nădejde a hotarelor patriei

în 
Ș>

socialiste, își perfecționează 
permanență măiestria de luptă 
sînt întotdeauna gata să nimiceas
că pe agresor dacă el va îndrăzni 
să tulbure munca pașnică a popo
rului care construiește comunismul. 
se spune printre altele în ordin.

Mareșalul Malinovski a ordonat 
ca la 18 august să se tragă 20 
de salve de artilerie de salut la 
Moscova; în capitalele republici- 
lor unionale și în orașele-erou.

„Optimiști naivi 
în privința

WASHINGTON 18 (Agerpres)
„Optimiști naivi în privința 

Cosmosului" — astfel și-a inti
tulat ziarul Washington Post 
and Times Herald" un editorial 
în care ia în derîdere încercările a- 
numitor cercuri din S.U.A. și, 
în special, ale Administrației na
ționale pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) de a mini
maliza realizarea fără precedent 
a cosmonauților sovietici.

-„Priviți, se spune în acest ar- 
• ticol, cine a început să strîmbe 
I din nas în legătură cu înfăptui- 
, rea sovietică — trimiterea a doi 
j oameni în Cosmos la sfîrșitul
> săptămînii trecute. Nimeni altul
> decît însuși fames Webb, direc-
t torul 
s ceea _
( zintă o însemnătate deosebită și 
( că în orice caz Statele Unite vor
> fi primele care vor trimite oa~ 
s meni în Lună.
( Cit de reconfortant! Dar da~ 
? că acest lucru vă liniștește prea 
. puțin citiți declarația lui Brai- 
Inerd Holmes, conducătorul Di

recției pentru zborurile cosmice 
dirijate, care afirmă că trimite
rea concomitentă a doi oameni 
în stratosferă la o distanță atît
_______________________________

N.A.S.A.-, care declară că 
ce au făcut rușii nu pre-

i

Cosmonauții sînt literalmente 
acoperiți de flori. Zîmbind ei a- 
gită buchete imense. N. S. Hruș
dov o duce de mînă pe fiica lui 
Popovici, Natașa, iar de o par
te și de cealaltă a lor pășesc cei 
doi cosmonauți. Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici stâng mîinile 
celor veniți să -i 
tre care se află 
nauti.

Un automobil 
pie de locul unde s-au oprit cei 
doi eroi cosmonauți. Cosmonautul 
nr. 3 și cosmonautul nr. 4, părin
ții lor, soția lui Popovid și fiica 
lor iau loc în mașină. In urma 
lor părăsesc aeroportul N. S. 
Hrușciov și ceilalți conducători ai 
partidului și guvernului sovietic. 
Coloana sărbătorească se îndreap
tă spre Piața roșie. Pe marginea 
șoselei locuitorii satelor au scris 
cu flori de cîmp : „Glorie lui Ni
kolaev și Popovici", „Slavă știin
ței sovietice". O orchestră de 
pionieri execută cu pasiune o me
lodie compusă de ei în cinstea 
faptei cutezătoare a cosmonauților 

Bulevardul Lenin are o înfă
țișare solemnă. Clădirile sînt îm
brăcate în 
republicilor 
tot traseul.

Cordonul 
se întinde 
Așteptîndu-i pe 
părea o mare de fețe zîmbitoare. 
Deodată au izbucnit urale puter
nice : la tribuna Mausoleului „Le- 
nin" au apărut cosmonauții An
drian Nikolaev și Pavel Popoyici, 
conducătorii partidului comunist 
și a guvernului sovietic, conducă
tori ai unor partide comuniste și 
muncitorești frățești, Iuri Gagarin 
și Gherman Titov „frați mai 
mari" ai eroilor, familiile cosmo
nauților.

Mitingul din Piața Roșie a fost 
deschis de Frol Kozlov, membru 
al Prezidiului, secretar al C.G. al 
P.G.U.S. Au luat apoi cqvîntul 
cosmonauții Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovid.

Guvîntările cosmonauților au 
fost subliniate în repetate rinduri 
prin aplauze și urale.

La miting a rostit de asemenea 
o cuvîntare Nikita Hrușdov.

Zedle de mii de 
în Piața Roșie, au 
vîntarea lui Nikita 
aplauze furtunoase-

După miting a început o însu
flețită demonstrație a oamenilor 
muncii din Moscova.

întîmpine, prin
și viitori cosmo-

deschis se apro-

pînză roșie, drapelele 
sovietice împodobesc

viu 
pînă

al moscoviților 
în Piața Roșie, 
cosmonauți, ea

oameni aflați 
subliniat cu- 
Hrușciov cu

Cosmosului^
putea juca 

altul, nu re- 
fi extraordi-

specialist in 
Wern-

de nucă, înât ar 
ping-pong unul cu 
prezintă ceva nou 
nar.

Există și un alt
domeniul rachetelor — 
her von Braun, care exprimă pă- < 
rerea că singura deosebire intre , 
zborurile pe orbită ale lui Glen ‘ 
fi Carpenter, pe de o partei și • 
zborurile lui Nikolaev și Popo- , 
viei, pe de altă parte, este că , 
„noi nici nu am încercat să o ' 
facem concomitent". El a adău~ 
gat următoarea observație liniș- ; 
titoare •: -„In ceea ce privește • 
programul nostru de zboruri în 
Lună nu cred că vom avea de 
înfruntat obstacole serioase".

Toate aceste bazaconii opti
miste ar putea fi trecute sub 
tăcere, ca fiind inofensive, dacă 
ele nu ne-ar aminti de fabula 
despre vulpe și struguri.

Ne întrecem cu rușii pentru a 
ajunge în Lună. Numai timpul 
nu previziunile d-lui Webb sau 
declarațiile liniștitoare ale d-lui 
Von Braun, va arăta dacă vom 
ajunge acolo primii. S~ar părea 
că ceea ce ne lipsește sînt ra
chetele mai puternice, nu lăudă
roșenia", scrie în încheiere Was
hington Post and Times Herald".

Schimb de telegrame între 
N. S. Hrușciov și
MOSCOVA 18 (Agerpres) —

TASS transmite :
Au fost date publicității tele

gramele schimbate între prințul 
Suvanna Fumrna și N. S. Hruș
dov în legătură cu rezolvarea 
problemei laoțiene.

Președintele guvernului re- 
naționale a 

în te- 
lui N.

sprijinul

gal al 
Laosului 
legrama 
S. Hrușdov 
moral și material pe care guver
nul și poporul sovietic l-au acor
dat în rezolvarea problemei lao- 
țiene. Suvanna Fumrna și-a ex-

unității
a mulțumit 

adresată 
pentru

□
Suvanna Fumrna

primat speranța că împrejurările 
îi vor permite să viziteze în cu- 
rînd Uniunea Sovietică.

In telegrama sa de răspuns, N. 
S. Hrușdov a fost de acord cu 
prințul Suvanna Fumrna că acor
durile cu privire la aspectele in
ternaționale ale problemei laoție- 
ne, semnate recent la Geneva, 
constituie o bază bună pentru dez
voltarea Laosului ca stat unit, su
veran și neutru.

Șeful guvernului sovietic a sa
lutat intenția lui Suvanna Fu- 
mma de a vizita în curînd Uniu
nea Sovietică.

0

Carte consacrată zborului cosmic în grup
MOSCOVA 18 (Agerpres) —

TASS transmite ■
Editura „Pravda" a scos de 

sub tipar cartea intitulată „Pă- 
mînt—Cosmos—Pămînt"; care es
te consacrată zborului cosmic în 
grup al lui Andrian Nicolaev și 
Pavel Popovici.

Cartea cuprinde chemarea C.C. 
al P.C.U.S., a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și a gu

vernului Uniunii Sovietice în legă
tură cu încheierea cu succes a zbo
rului în grup în Cosmos, nume
roase documente și materia),e care 
descriu zi de zi desfășurarea zbo
rului. Cartea inserează de •aseme
nea corespondențe din diferite țări 
din lume și mesaje de salut ale 
reprezentanților vieții publice și 
ale oamenilor de știință din stră
inătate.

0-----------------

Jrestarea lui Jatques Soustelle
ROMA 18 (Agerpres)
Agenția France Presse relatea

ză că la 17 august a fost ares
tat la Milano, Jacques Soustelle, 
unul din căpeteniile O.A.S., care 
dupiă eșecul bandelor fasciste ale 
O.A.S. în Algeria s-a refugiat în 
Italia, pentru a 
torul din umbră 
nizații fasdste.

Agenția France

deveni conducă- 
al acestei orga-

Presse relevă că

- mul tio căpeteniile U.I.S. 
în perioada cit a stat în Italia, 
Soustelle a avut numeroase întîl- 
niri pe malul lacului Come cu 
diferite căpetenii ale O.A.S.

Intrucît pînă în prezent guver
nul francez nu a lansat nici un 
mandat de arestare împotriva lui 
Soustelle, el va fi expulzat din 
Italia fie în Elveția, fie in 
tria.

Aus-

-0

Congresul al VII-lea al U. I. S.
LENINGRAD 18 (Agerpres) 
La 18 august s-a deschis la Le

ningrad Congresul al VII-lea al 
Uniunii Internaționale a Studen
ților (U.I.S.) La Forumul interna
țional al studenților participă pes
te. .90 de asociații naționale stu
dențești, precum și observatori și 
invitați. Din R. P. Romînă par
ticipă o delegație de studenți con
dusă de Ștefan Bîrlea .secretar al 
C.C. al U.T.M., președintele Co
mitetului Executiv al U.A.S.R.

Congresul a fost deschis de Jiri 
Pelikao; președintele U.I.S.

---------------- *r——-........... E—— -------------- -----------------

In pragul anului 2000"
2000, celălalt a murit în epoca 
lui Ludovic al Xl-lea, 
pentru reînvierea unei calam. , 
pe care confrații săi au izbutit să 
o înlăture după cercetări înde
lungate". „In 40 de ani, scrie 
săptămînalul „France Nouvelle" 
...poporul sovietic a lichidat îna
poierea seculară și a întrecut ță
rile capitaliste în ciuda rănilor 
provocate de două războaie mon
diale și de războiul civil, în ciu
da cheltuielilor impuse de adepții 
„războiului rece".

„Experiența demonstrează su
perioritatea evidentă a orînduirii 
socialiste, continuă săptămînalul. 
Nu întîmplător țara care a creat 
prima o nouă orînduire socială, 
a întrecut toate celelalte state ale 
lumii, deschizînd prima drumul 
spre Cosmos".

W
PARIS 18 (Agerpres) 
Pe coperta săptămînalului ;;Aux 

ecoutes" a apărut un desen ex
trem de semnificativ: două stele 
fac semn navelor cosmice sovietice 
„Vostok-3" și „Vostok-4“ care 
trec pe lingă ele : „Am dori foar 
te mult să coborîm împreună cu 
dv."

„La ora dnd cosmonauții so
vietici se pregăteau pentru călă
toria lor cosmică, unul dintre me
dicii englezi murea de dumă pul
monară, boală dispărută în Eu
ropa din secolul al XV-lea“, re
marcă săptămânalul satiric -„Le 
Canard enchaine", confruntând rea
lizarea de basm a oamenilor so
vietici cu planurile maniacilor ca
re pregătesc un război bacterio
logic. „Primii, remarcă săptămâ
nalul; trăiesc în pragul anului

cet
—acți

0

Racheta „Polaris44 a explodat
NEW YORK 18 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul agenției Associated Press de 
la Cape Canaveral, la 17 august, 
la numai cîteva secunde de la 
lansare, a explodat o rachetă

„Polaris". Rămășițele în flăcări 
ale rachetei au căzut pe teritoriul 
bazei de lansare a rachetelor de 
la Cape Canaveral. Din ultimele 
șapte lansări, acesta este al pa
trulea caz dnd racheta „Polaris" 
explodează în zbor.

O

pnParticipanții la congres au 
mit cu ropote de aplauze mesa
jul de salut adresat congresului de 
către N. S. Hrușciov.

,,In fața dv-, a studenților, re
prezentanți ai tinerei generații, se 
deschid ggrspective vaste și lumi
noase pentru munca însuflețită și 
plină de bucurie în numele feri
cirii și prosperității popoarelor" 
se spune în mesaj.

Nikita Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că „popoarele sînt în 
măsură să preîntâmpine o catas
trofă. Ele urăsc războiul și luptă 
tot mai hotărît pentru pace, pen
tru dezarmarea generală și totală".

„In această luptă nobilă a po
poarelor este excepțional de im
portantă partidparea activă pre

tutindeni a studenților". „De dv.
i tineri, de unitatea dv. de 

acțiune, subliniază N. S. Hrușciov; 
depinde în multe privințe salva
rea omenirii de pericolul unui răz* 
război general distrugător".
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Persecutafi pentru că au 
participat la Festival

BERLIN 18 (Agerpres)
Doi studenți vest-berlinezi at 

fost supuși represiunilor pentru că 
au participat la cel de-al VIII-les 
Festival Mondial al Tineretului ș 
Studenților de la Helsinki. Dupi 
cum reiese din relatările prese 
studenta Anne-Marie Treger d, 
la facultatea de filozofie a așa 
numitei „Universități libere" dii 
Berlinul occidental, și Martin An 
derson, student la facultatea d 
științe juridice a aceleiași univer 
sități, au fost înlăturați din fun 
cțiile ce le aveau în organele au 
toconducerii studențești.

Ambii reprezentanți ai stude/i 
țtlor vest-berlinezi au pârtie^ ' 
la festival, în duda amenințările 
că împotriva lor se vor lua mă 
suri represive.
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