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gătarăm cu el 
6 zile. Și unde 
la începutul a- 
scrie pe grafi-

,-’h. 
c

)

...Trecuse doar 
cîteva zile de la 
îndeplinirea pla
nului semestrial 
la extracția căr
bunelui. In rața
puțului principal 
al exploatării mi

niere Petrila un grup de mineri 
aștepta colivia pentru a coborî în 
subteran.

— Și așa. realizarăm planul 
pe primul semestru — zise unul 
dintre minerii care așteptau să 
intre în șut

— De gătat, 
mai devreme cu 
mai pui că de 
nului, după cum 
cui minei, am lucrat cu un ran
dament de 1,030 tone pe post pe 
exploatare și am obținut o eco
nomie la prețul de cost în valoa
re de 1.092.360 lei — răspunse 
tînărul miner Manca Nicolae. A- 
cum cînd se apropie două măre
țe sărbători. Ziua minerului și 
ziua de 23 August munca în a- 
batajele minei va fi și mai spor
nică. De altfel brigada noastră 
a hotărît să mai extragă peste 
plan, în cinstea acestor sărbă
tori, încă 300 tone de cărbune 
și să realizeze un randament de 
6 tone pe post. Desigur că nu 
vom uita de faptul că trebuie să 
dăm cărbune de bună calitate.

— Nici brigada noastră nu stă 
cu mîinile în sîn — interveni 
un ortac din brigada lui Cenușă 
Cornel. In numai două luni din 
acest an ea a trimis 
ță peste 1.000 tone 
în plus fața de plan, 
flați că în urmă cu 
gada noastră a sărbătorit 
semnată victorie în 
deplinirea sarcinilor 
anul 1963. Așa că în 
scoatem cărbune în 
lui 1964.

Discuția fu întreruptă de apa
riția coliviei care-i transporta pe 
toți spre locurile lor de muncă. 
Ajunși acolo ei au început să

la suprafa- 
de cărbune 
Și mai a- 

3 zile ori-
o >n-

muncă; în
de plan pe 
prezent noi 

contul anu-

★

281.381 lei economii
Sectorul II al minei Vulcan a 

înregistrat un succes de seamă 
pe calea reducerii prețului de 
cost al cărbunelui.

Cu sprijinul conducerii secto
rului și al comuniștilor a fost 
îmbunătățită organizarea muncii 
în-brigăzi și astfel s-a ajuns la 
urmărirea zilnică a randamente
lor brigăzilor și deci acolo unde 
se simțea nevoie la luarea de 
măsuri menite să ducă la lichi
darea deficientelor care frînau 
creșterea randamentului. Drept 
rezultat s-a realizat pînă în 
prezent o economie la prețul de 
cost al cărbunelui de 281.381 lei.

HOMORODEANU DUMITRU 
corespondent

F A CTUR
Biblioteca Grupului școlar mi

nier din Lupeni a primit de cu
rînd un colet. El conținea cărți 
tehnice care au fost însoțite de 
factura numărul 120. Valoarea 
cărților primite se ridică la 3.534 
lei. Intre cele 372 volume noi 
primite se găsesc cărți despre 
„Calculul și construcția mașini- 

pună umărul se*ios la obținerea 
de cît mai însemnate succese.

...Aceeași muncă entuziastă 
continuă s-o desfășoare și alte 
numeroase brigăzi de la abata
jele minei. Membrii brigăzii lui 
Enache Chhiță, de exemplu, se 
întrec pentru a trimite la supra
față noi cantități de cărbune.

— Să dăm tare băieți — îșl 
îndemnă brigadierul ortacii săi de 
muncă. Brigada noastră este cu
noscută la mmă printre cele 
fruntașe. După cum bine știți de 
la 1 februarie — dată cînd a 
luat ființă brigada — șl pînă 
acum noi am extras peste pre
vederile planului aproape 3000 
tone de cărbune. Se cade ca de 
acum înainte să înregistrăm rea
lizări și mai mari. Nu uitați 
că se apropie Ziua minerului și 
ziua de 23 August. Avem datoria 
ca aceste 
nostru să 
se cuvine.

...Toate 
mai sus dovedesc dorința fierbin
te a harnicilor mineri de la Pe
trila de a nu precupeți nici un 
efort pentru 
cărbune mai 
mai ieftin.

sărbători ale poporului 
le întîmpinăm așa cum -J

aceste discuții redate

a da patriei noastre 
mult, mai bun și

C. MATEESCU
W-T-S

SURR 
să te- îmbolnăvești 

de vacanța !
Ce necaz 

ttâtnffî fa1' început 
Szakacs itbe.iu a căzut la pat 
chiar în ultima zi de școală, cina 
urma să i se spună că a terminat 
cu succes clasa Ill-a și că acum 
a intrat intr a IV-a... Dar dac-ar 
fi fost numai aici I in ziua ur
mătoare trebuia să aibă loc adu
narea pe unitate, unde el, ală
turi de alți colegi, urma să fie 
primit în rtndurile pionierilor... 
C.ît de mult a așteptat el aceas
tă zi!

Către sflrșitul anului școlar Ti- 
bi ajunsese să se nurhere printre 
cei mai buni elevi din clasa dl-a 
de la Școala medie mixtă nr. 2 
din Petroșani

Dar, vezi, necazul vine pe ca
pul omului cînd nu te aștepți, 
lată-l acum pe Tibi stînd în spi
tal .

Cit a-ar da să se vadă mai 
repede din nou acasă! Doctorul 
i-a spus Că peste trei zile o să 
fie complet sănătos și atunci poa
te pleca. Dai ce greu trec acum 
clipele! Uite, abia două ore s-au 
scurs de cînd i-a comunicat doc
torul acest lucru...

Dar, ce i? Ce s-a întîmplat 2 
Pe sală s? aude un fel de zgo
mot. Aha! A uitat: azi e zi de 
primire a vizdatorilor, e joi doar.. 
In saloanele alăturate au venit 
deja prim'i vizitatori. Iată acum 
se deschide și ușa salonului lor.

— Mamă!
Au venit la el mama șl tata, 

cîțiva prieteni... Unul dintre 
prieteni, Nicu. devenit pionier de 
curînd, îi face semn că are să-i 
spună ceva foarte important Se 
apropie de pat cu un aer miste
rios. Dar n-apucă să zică nimic. 
!n ușă se aud trei bătăi ușoare, 
apoi aceasta e dată în lături. Ce 
e asta?! Pe ușă, 
pionier, intră un steag roșu, 
semnele organizației 
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A tir. 12
lor-unelte“, „Teoria 

, Tehnologia
mecanisme

lor". „Tehnologia metalelor“, 
„Manualul electricianului de mi- 
nă‘\ „Transformatori și mașini 
electrice“, „Desenul tehnic“ și 
multe alte cărți tehnice din care' 
elevii Grupului școlar minier din 
Lupeni își vor putea lărgi ori
zontul din punct de vedere teh 
nico-teoretic.

ív « ■>;
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j Eiblioteca Centrală

ale pionierilor și școlarilor
Concursul formațiilor artistice

REZULTATELE 
FAZEI REGIONALE

In zilele de 25 și 26 iunie a.c. 
avut loc la Deva faza regio- 

concursului formațiilor
a 
nală a 
artistice ale pionierilor și școla
rilor din școlile elementare și 
medii.

Din Valea Jiului s-au clasat pe 
primul loc brigada artistică de 
agitație a Școlii de 7 ani din 
Aninoasa, echipele de dansuri ale 
Școlii de 7 ani Gimpa și Școlii 
medii mixte nr. 1 Petroșani, echipa 
de fluierași a Școlii de 7 ani din 
Cimna și solista vocală Leah E- 
caterina de la Școala medie 
mixtă din Lonea.

Pe locul II s-au situat, alături 
de alte formații, corul Școlii de 
7 ani din Petrila, echipa de dan
suri a Scolii medii mixte Lu
peni, orchestra de mandoline a 
Școlii de 4 ani din Lupeni, due- 
tul vocal al Scolii de 7 ani; nr. 1 
Lupeni. recitatorul artistic Că- 
răguț Petre de la Școala de 4 
ani din Bănită și solistul instru
mentist Mihuț Mircea de la 
Școala de 7 ani din Petrila.

Pe locul III s-au situat orches
tra Școlii medii mixte din Lu
peni și solistul vocal Șchiopu 
Benone de la Școala medie mix
tă nr. 1 din Petroșani.

Ikr d

E chiar steagul unității nr. 8, a 
unității lor; Cum de nil l-a re
cunoscut de la. început ?! Se aud 
citeva bătăi de tobă, sunete de 
trompetă și î i salon intră un grup 
întreg de pionieri, care se alinia
ză pe tăcute în fața bolnavului.

Tibi nu mai știe pe ce lume se 
află de bucurie. Tatăl și mama 
lui sínt emoționați, la fel priete
nii săi. Abia pe cîțiva dintre noii 
nemți îl recunoaște — pe Gyar
mati Irina, itisirucloarea de de
tașament, pe președintele unității, 
Pocol Ema... Cele ce urmează îi 
par că s? intîmplă în vis. Abia 
cînd simte că i se petrece pe du
pă gît cravata purpurie șl pe 
piept i se prinde insigna de pio
nier înțelege deplin ce se întîm- 
nlă cu >1. De emoție i-a pierit 
și glasul. A uitat si de boală 
de tot, de bucurie ! Vasăzică 
uzi și el e pionier!

— Vă mulțumesc, tovarăși, 
încrederea ce i .
Deviza noastră pionierească îmi 
stă mereu pe buze și am s-o res
pect : „Sinf gata, oricînd!".

I. STRĂUȚ

si 
dr

__ , tovarăși, de 
mi-ațt acordat-o!

IN EXCURSIE PRIN VALEA UULUI

Întreprinderile și exploatările miniere din Valea Jiului sínt vi
zitate aproape zilnic de zeci de excursioniști din toată țara. Re
cent, elevii anului II al Institutului pedagogic din Craiova, efec- 
tuînd o excursie de studiu, au vizitat Filatura și mina Lupeni, 
Centrala termoelectrică Paroșeni precum și împrejurimile pitorești 
ale Văii Jiului.

IN CLIȘEU : O parte din cei 40 de elevi craioveni se pregă
tesc să plece spre cabana Parîng.

purtat de un
cu

de pionieri

Printre noile vlăstare ale industriei noastre siderurgice, se nu
mără și noua oțelărie Siemens Martin de la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara1, cu trei cuptoare, cu o capacitate de 185 tone fiecare.

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

Un șut cu minerii de la abatajul 7
...Ora cinci și jumătate dimi

neața. Prim-maistru miner Ma
tei Alexandru nu s-a mirat cînd 
la pontajul de dimineață nu i 
s-au prezentat la șut nici unul 
din minerii care urmau să intre 
în schimb la abatajul nr. 7 din 
sectorul I al minei Uricani. Știa 
că-i va găsi la ort. Știa că pen
tru tinerii de aici nemotivat nu 
există. La ora cînd ceilalți mi
neri se depărtau grăbiți pe Ba-

Aurel, . șeful 
așa-i obi-

neri se depărtau 
lomir în sus, cei 
de la abatajul 7 
preiuaseră de
mult lucrul 
schimbului d'e 
noapte.

Inginerul Chira 
sectorului, spune că 
ceiul la nr. 7, schimburile se su
prapun pentru vreo jumătate de 
ceas. In timpul ce unii dau piept 
cu ortul de cărbune, ceilalți le 
asigură lemnul, mai pun la punct 
unele treburi în abataj.

Carnet de reporter

o consfătuire 
de un sfert de oră

...Ora 8,30. La nr. 7 s-a și puș- 
cat. Ortacii se odihnesc, pînă ce 
va ieși fumul, jos în galeria de 
bază. In așteptare, vorbele se în
cheagă de la sine. Candidatul 
de partid Niculae loan áre ce 
are cu ortacii săi.

— Măi Livescule, cîte rîzne 
ai încărcat ? Ieșitu-ți-au 25 ?

— Nu, măi Ioane, nu, ini-au 
ieșit 31. Așa să știi. Niculae loan 
nu spuse nimic, deși vagoneta
rul Livescu tare ar fi vrut să-i 
știe gîndui. Discuția aluneca tot 
mai mult spre producție, Dacă-i 
auzi îți pare că în față ai niscai
va oameni în vîrstă și nu niște 
băietani dintre care cel mai în 
vîrsță n-a împlinit 28 de- primă
veri. Matei Gheórghe, recent 
confirmat membru de partid, u- 
temiștii Manolache Vașile, Li
vescu Roman, Gîscă Ion au des
chis o adevărată consfătuire -de

sa

A- 
în 
Ia 
7.

și mînă sigură perfo- 
Găurile sînt date gata 
alta.
întîmplat mai apoi la 

7 e ușor de închipuit.

producție, 
de tineret d'e la 
gada cu care se 
mina Uricani...

Cărbune cît 
sute de vagoane 

...Intr-un tîrziu, să tot fi fost 
ora 10. maistrul miner Rugină 
Miluță și tehnicianul Matei 

lexandru vin 
revir și pe 
abatajul nr. 
L-au lăsat îna
dins la urmă, 
deoarece știu că 

aici lucru-i lucru. Au ce vedea. 
Plasați așa cum scrie la carte, 
doi de fiecare parte, minerii fac 
loc la grindă iar ajutorii pregă
tesc lemnul pentru armătură.

...A>proape în același tjmp per
foratoarele au început să răpăie 
in ambele părți. Niculae Ion și 
Matei Gheorghe mînuiesc cu re
peziciune 
ratoarele. 
una după

Ce s-a 
abatajul 
Artificierul a mai făcut o cursă 
pînă sus, a pușcat pentru a doua 
oară pe schimb, cuplătorii de la 
puț au trebuit să anunțe meca
nicul să țină mai mult cuplarea 
la 670 că veneau vagonetele de 
la nr. 7 fără oprire. Așa se face 
că la ora schimbului, cînd a fost 
întrebat cum stă cu prelimina
rul, maistrul Rugină Miluță a 
raportat șefului de sector că nu
mai de la numărul 7 au fost 
extrase aproape 60 de vagonete 
cu cărbune.

— Așa se întîmplă în fiecare 
zi, spune fără pic de mirare in
ginerul Chira. Minerii de la a- 
batajul 7 vor să ne pape și luna 
asta fondul de salarii. Caută 
într-un registru în care abatajul 
7 ocupă o pagină întreagă, a- 
dună . cifre (sînt multe cifre a- 
colo) și apoi spune: în luna 
iunie, abatajul 7 a dat mai bine 
de 1400 tone de cărbune,- adică 
mai bine de 140 vagoane. Asta 
numai ceea ce este în plus de: 
planul stabilit!

La un asemenea răspuns, nor
matorul Lukacs Mihai nu se putu 
abține să nu aducă o comple
tare.

— Randamentul pe fiecare 
post este mai mare decît cel pla
nificat cu două tone și aproape 
cinci sute kilograme.

...Aștia-s minerii din abatajul 
7. Sînt tineri ca și majoritatea 
minerilor de la Uricani — mină 
care abia a pășit în al 11-lea 
an de activitate și care se află 
de multe luni în primele rin-, 
duri ale întrecerii socialiste pe 
bazin.

GH. DUM1TRESCU

Nu degeaba brigada 
nr. 7 este hri- 
mîndrește toată;

Gitiți în pag. IV-a
• Guvernul R.A.U. și preșe

dintele Nasser au aprobat 
definitiv proiectul sovietic 
de construire a________ _ primei 
părți a barajului de 1?. 
Assuan.

• Vizita lui F. Kozlov îr» 
S.U.A.
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Mecanizarea și automatizarea complexă 
a producției

SUCCESELE WOUSTRIEI EXTRACTIVE

După cum se arată în rapor
tul prezentat de N. S. Hrușciov 
la Congresul al XXI-lea al 
P.C. U.S., mecanizarea și auto
matizarea complexă a procese
lor de producție constituie mii- 
loacele principale, hotfiritoare ca
re asigură progresul tehnic con
tinuu In economia națională a 
U.R.S.S.

In condițiile socialismului au
tomatizarea ușurează munca o- 
mulul, ridică productivitatea ei, 
contribuind la creșterea abun
denței de produse industriale, 
inclusiv de bunuri de larg con
sum. Tocmai pe baza introduce
rii tehnicii înaintate în toate do
meniile economiei naționale șl pe 
baza automatizării pe scară lar
gă a proceselor de producție, în 
Uniunea Sovietică se efectuează 
reducerea zilei de lucru și ridi
carea bunăstării poporului.

Lucrările efectuate în U.R.S.S. 
în domeniul mecanizării și auto
matizării complexe a diferitelor 
ramuri ale economiei naționale 
au contribuit la creșterea consi
derabilă a productivității mun
cii, la reducerea prețului de cost 
și la îmbunătățirea calității pro
ducției. Astfel, numai în cursul 
celui de-al cincilea cincinal prin 
automatizarea și mecanizarea 
parțială a proceselor de produc
ție s-a realizat o creștere a pro
ducției industriale cu 68 la sută.

Mari lucrări s-au efectuat în 
siderurgie, în industria chimică, 
de prelucrare a petrolului și în 
alte ramuri ale industriei. Intro 
ducerea automatizării a permis 
să se obțină importante avantaje 
economice —- de pe acum se rea
lizează economii în valoare de 
sute de milioane de ruble.

Itî actualul septenal va fi ter
minată în linii mari mecaniza
rea complexă șl va începe tie- 
cerea de la automatizarea unor 
anumite agregate și instalații la 
automatizarea complexă, la crea 
rea de secții și întreprinderi corn 
plet automatizate.

In cursul septenalului urmea
ză să fie date în exploatare cel 
puțin 1.300 de linii automate 
noi. In anii următori vor fi au
tomatizate numeroase uzine, 
printre care uzine gigantice Cum 
sînt combinatele siderurgice din 
Magnitogorsk și Nijni Taghil. 
precum și cîteva mari întreprin
deri din alte ramuri ale indus
triei.

Printre primele întreprinderi 
automatizate va figura de ase
menea Uzina de rulmenți nr. 1 
din Moscova, unde se prevede 
ca în cursul septenalului să fie

de M. RAKOVSKI
vicepreședinte al Consiliului 

tehnico-ștlințific al Comitetului 
de Stat al Planificării din 

U.R.S.S.

automatizată Întreaga producție 
de rulmenți in serie mare și în 
masă. Aceasta va spori cu a- 
proape 50 la sută capacitatea în
treprinderii.

Încă acum trei ani colectivul 
Uzinei de rulmenți nr. 1 a rea 
Uzat prima secție automată din 
lume pentru producția in masă 
a rulmenților. Toate operațiile 
efectuate in secția automată — 
de la prelucrarea semifabricate
lor și pînă. la ambalarea rulmen
ților — sînt executate cu ajuto
rul mașinilor. Automatizarea in
tegrală a procesului tehnologic 
a schimbat radical metodele de 
producție și caracterul muncii. 
Datorită ei a fost lichidată mun
ca anevoioasă a operatorului de 
la mașini-unelte. In prezent în 
această secție rolul principal îi 
revine muncitorului ajustor, ca
re are cunoștințe tehnice. Mun
citorii eliberați în urma introdu
cerii automatizării au fost trans 
ferați in alte secții, fără nici o 
micșorare a cîștiguiui lor.

Exemplul secției sus-mențio- 
nate arată cum se șterg treptat 
în U.R.S.S. hotarele dintre mun
ca intelectuală și cea fizică.

Cei mai buni indici tehnico- 
economici se obțin la automati
zarea proceselor de producție cu 
utilizarea elementelor din tehni
ca de calcul, in această direcție 
posibilitățile sînt cu adevărat in
finite.

Mașinile de comandă sînt fo
losite în cele mai variate dome
nii ale activității omului: în di
rijarea sistemelor energetice, a 
Conductelor de țiței și gaze, a 
circulației trenurilor cu ajutorul 
unui „mecanic automat“ etc. 
Mașinile de comandă oferă a- 
vantaje și mai mari atunci cînd 
sînt introduse în numeroase pro
cese de producție care implică, 
în primul rînd, folosirea mari
lor viteze, temperaturi, tensiuni, 
unde este necesară respectarea 
întocmai a regimului fixat.

In actualul septenal, în Uniu 
nea Sovietică este prevăzută 
construirea a aproximativ 50 de 
întreprinderi experimentale — de 
monstrative, adevărate întreprin 
deri-model sub raportul organi
zării muncii, ai înzestrării teh-

nice și eficacității economice, în
treprinderi la care vor fi tradu
se în viață cele mai noi scheme 
de automatizare complexă. Se 
extinde considerabil baza de cer
cetări și proiectări pentru rea 
lizarea mijloacelor de automati
zare. Industria producătoare de 
mijloace de mecanizare și auto
matizare se va dezvolta mai ra
pid decît celelalte ramuri ale in
dustriei. Sînt prevăzute lucrări 
pentru realizarea de mașini de 
calcul universale și specializate 
care prezintă o mare însemnăta
te pentru înfăptuirea automati 
zării în principalele ramuri ale 
industriei.

Cîteva importante institute de 
cercetări și organizații de pro
iectări dintr-un șir de republici 
unionale, inclusiv din R.S.F.S.R., 
lucrează la crearea unui sistem 
unitar de stat de aparate si mij
loace de automatizare. Aceste 
lucrări prevăd standardizarea și 
normalizarea la maximum a re
gulatoarelor, dispozitivelor și 
mijloacelor de telemecánica.

Realizind noi mijloace de me
canizare și automatizare, munci
torii, inginerii, proiectanții și 
oamenii de știință din Uniunea 
Sovietică contribuie implicit la 
ușurarea muncii omului sovietic, 
la creșterea productivității mun
cii în toate ramurile economiei 
naționale, la obținerea în țară a 
unei abundente de produse și bu
nuri de consum popular.

(Agerpres) 
(Text prescurtat)

Mari rezerve de minereu 
și gaze valorificate
In ce privește rezervele de 

minereu de fier. Uniunea Sovie
tică depășește de trei ori S.U.A., 
Anglia, Franța și Germania oc
cidentală luate la un loc. In anii 
septenalului minerii sovietici vor 
obține o producție anuală de mi
nereu de fier 
oane tone și 
loc în lume.

îndeplinirea 
ii posibilă

conducte de gaze toate regiunile 
Republicii vo£ primi combustibil 
mai ieftin. ' I__  _
termoficarea întreprinderilor in
dustriale și a caselor de locuit.

El va fi folosit la

î
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eh“p«T lît-o fîU ® ¡1 
scurtă de piele, U UXI iTveJJ 
a intrat în cabine
tul președintelui colhozului „Kaz
minski“ din tinutul Stavropol 
și a deslăcut cu un aer preocu
pat o coală de hîrtie.

— Ce fi-a mai trecut iarăși 
prin Cap, Kondacikov? — l-a 
întrebat președintele Grigori Ji
leaev.

— Schema sălii de balet a 
răspuns Kondacikov. Aici va fi 
un perete de oglinzi,' aici apara
te pentru exerciții, aici vestia
rele. Dedesubt este devizul apro
ximativ de cheltuieli. Pentru un 
colhoz ca al nostru acestea sînt 
fleacuri.

— Ce să mă fac 
cercuri artistice? — 
președintele brațele 
perare comică. Unii

de 150—160 miii- 
vor devine primul

acestei sarcini va 
ii posibilă datorită construirii 
unor mari mine și combinate de 
înnobilare a minereurilor. In ba
zinul Krivoi Rog, unul din cele 
mai mari bazine ale tării, vor fi 
construite, conform planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S., 9 mine. Cea mai 
mare dintre ele va fi miaa „Ghi- 
gant“. Aici toate procesele de ex
tracție și transport a minereului 
de fier vor fi mecanizate, auto
matizate și dirijate numai de 
doi dispeceri.

In cursul septenalului va îi 
creat în R.S.S. Uzbecă un nou 
centru al industriei gazelor. Ex
tracția de combustibil va atinge 
18 miliarde metri cubi anual. In 
sudul tării va fi construit un nou 
centru de extracție a gazelor pe 
baza zăcămintelor descoperite la 
Buhara, care rivalizează cu re
numitele zăcăminte de gaze din 
Peninsula Arabă și țările Orien
tului Arab. La sfîrșitul anului 
1965 în această regiune se va 
extrage peste 1/10 din. întreaga 
producție de gaze planificată în 
U.R.S.S.

După construirea cîtorva mari

In orașul Șumgait din Azerb aidjean a fost construită o uzină 
de cauciuc sintetic. Aceste sfere sînt rezervoarele în care se de
pozitează gazul butan necesar producției.

• Í3’ jvfh•»*
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Pnma mină din regiunea 
de vest a bazinului 

„Marele Donbas“
In regiunea Dnepropetrovsk 

(Ucraina) a intrat în exploatare 
de probă mina „Ternovskala I" 
cu o capacitate anuală proiectată 
de 600.000 tone cărbune.

Aceasta este prima mină care 
va extrage cărbune din regiunea 
de vest a bazinului carbonifer 
„Marele Donbas“.

„Marele Donbas“ este o re
giune vastă și bogată în zăcă
minte de cărbune descoperite în 
ultimii ani de către geologii so
vietici în apropierea vechiului 
bazin carbonifer Donbas.

Suprafața totală a vechiului 
bazin Donbas este de aproxima
tiv 23.000 km. p., iar suprafața 
Marelui Donbas — aproape de 
șase ori mai mare. Descoperirea 
noilor zăcăminte de cărbune mă
rește suprafețele explorate în ba
zinul Donbas mai bine de două 
ori.

bele mai bogate straturi de 
cărbune se găsesc în partea de 
vest a Marelui Donbas. în direc
ția regiunii Dnepropetrovsk.

In Donbasul apusean cărbu
nele se găsește la adtncimi foar
te mici, ceea ce va permite să , 
se construiască mine pînă la o 
adîncime de 200—300 m.

Exploatarea zăcămintelor de 
cărbune din Donbasul apusean 
va permite apropierea industriei 
cocsului de cea cocso-chimică și 
de industria metalurgică a re
giunii economice Dnepropetrovsk.

In anii septenalului în Don
basul apusean, pe teritoriile re
giunii economice Dnepropetrovsk 
vor fi date în exploatare 30 de 
mine. (Agerpres)

— Reportaj de B. ANAȘENKOV —
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eu aceste 
și-a ridicat 
într-o dis- 

t____  _____ vor sală
pentru cor. alții — pentru cercul 
dramatic, pentru orchestră,, și 
unde mai pui că mai există și 
nn cerc de artă plastică — doar 
și ei au nevoie de atelier. Și 
doar Osa de. cultură am cons
truit-o dîn piatră nu din cau* 
ciuc. Tar dx„ Kondacikov (pre
ședintele m considerat necesar, 
pentru mai multă severitate, să-i 
spună încă odată pe nume maes
trului de balet), vreți, nici mai 
mult nici mai puțin, pereți de 
oglinzi 1

Ochii vii ai lui Kondacikov 
au clipit într-un zîmbet șiret:

— D/. subapreciafi baletul.
Baletul sovietic s-a acoperit de 
cdorie. în lumea întreagă — ba
lerinii s->vi?l’ci âu întreprins tur
nee în Europa, în Asia, în Affle-

rica, iar dv. vă zgîrciți la cîteva 
tnii pentru oglinzi.
promis că veți crea 
țiile pentru muncă

— Ia uite cum 
Eh, șiretule! — a ,
dintele rîzînd în hohote. Ce le
gătură are turneul baletului nos
tru în America cu activitatea de 
amatori a colhozului „Kazmins- 
ki“ ? E o diferență ca de la cer 
la pămînt

Aleksei Kondacikov a dat din 
cap cu un aer de reproș.

— Știți oate dv. că îngrijitoa
rea de păsări 
este
dv., ca președinte, sînteți vino
vat că nu ati remarcat mai de
vreme acest talent. Trimiteți ti
neretul la institutele agricole de 
învătărnînt superior, dar de ce 
n-ați trimite această fată la 
școala de coregrafie? S-au să-l 
luăm pe Viktor Kazminov' Vă. 
wg să nu rîdeți. Cer să aveți 
respect pentru artă

Președintele și-a șters cu ba
tista fruntea transpirată. Sii 
cîteva luni în urmă tineretul l-a 
rugat sH caute un maestru de 
balet pentru cercul coregrafic.

Președintele s-a interesat de 
un maestru de balet la secția 
culturală orășenească. Aleksei 
Kondacikd/ avea recomandări 
foarte bune șl o mare experien
ță. El a 'terminat încă în anul

Și doar ati 
toate condi'

a întors-o ’ 
spus preșe-

Lilia Omelcenko 
o balerină înăscută ? Si

1928 școala de coregrafie din 
Rostov, a dansat mulți ani, iar 
apoi a devenit profesor, Preșe
dintelui i-a plăcut maestrul de 
balet — slab, înalt, cu ochii a- 
geri. Cu toate acestea Jileaev. 
plugar din tată în fiu, conducă
torul unei gospodării care a a- 
dus într-un an un venit de peste 
40 milioane ruble, nu se putea 
elibera de unele prejudecăți ta
tă de acest om care nu ara, nu 
semăna, ci își consacrase viața 
unui lucru atît de „neserios", 
după cum i se părea lui, cum 
este dansul. Dar acum privind 
la fața încinsă a 
său, președintele 
să vrea respect

interlocutoruluî 
a simțit fără 

fată de tot ce 
face. Se simțea jenat și îngri
jorat la gîndul că el poate că 
într-adevăr nu a observat talen
tul I.îliei Omelcenko și al iul 
Viktor Kazminov.

A semnat proiectul și devizul.
Cînd Kondacikov a ieșit din 

clădirea conducerii colhozului, 
s-a auzit deodată strigăt de cî- 
teva voci tinere.

— Au aprobat. Aleksei ?
— Da, da... Desigur 1 a 

răspuns vesel maestrul de balet. 
In grup compact ei s-au îndrep
tat, pe strada largă a colhozu
lui, spre Casa de cultură al că
rei vîrf se vedea deasupra co
pacilor și clădirilor. Pe drum 
discutau cu înflăcărare noul pro
gram pe caie-1 vor prezenta la

nnr-,A n<—, festivalul tinere-
'/ FlWĂ\ tului din tinutul
' U LI Uimi lor. Femeile și

bărbații în vîrs- 
tă le făceau loc pe stradă, dis- 
cutînd.

— Tatiana mea s-a înscris și 
ea la cei cui de balet, a spus cu 
mîndrie o femeie vecinei sale. 
De trei ori pe săptămînă merge 
la repetiții. Cînd vine acasă, se 
învîrte prin camere, cîntînd.

Iar vecina i-a răspuns cu bu
nătate :

— Lasă-i să danseze. Acum 
pe cîmp sînt mașini multe, nu 
mai e nevoie să stai cu spinarea 
încovoiată din zori și pînă în 
noapte. Ai timp să te duci și la 
club, să faci parte și din cercuri 
artistice.

Ansamblul de balet al colno- 
zuhii „Kazminski“ este unul din
tre cele mai bune din raion. El 
se pregătește activ pentru con
cursul care va da dreptul celor 
mai bune colective să participe 
la Festivalul Mondial al Tinere
lului si Studenților de la Vierw. 
Președintele colhozului, Jileaev 
trece acum foarte des pe la club

Condițiile concursului sînt ■re
vere. dar tinerii nu-și pierd cu
rajul. F.i dispun de o sală 
balet, de costume minunate, 
un conducător talentat. Fiecare 
este pătruns de dorința fierbinte 
de a învăța. Cu alte cuvinte a- 
vem tot ce ne 
obține victoria 
binri Aleksei 
mai departe... 
rinl.

iill

trebuie pentru a
— spune zîm- 
Kondacikov. Iar 

să hotărască iu
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din ti- 
epopei 

de-a

O nouă traducere 
a cehii mai vechi 

poem epic
Orientalistul Igor Diakonov 

din Leningrad a terminat o nouă 
traducere a poemului babilonean 
despre Ghilgameș — cea mai 
veche epopee din lume.

Diakoilov s-a consacrat 
nerete studierii acestei 
Recenta lucrare este cea
treia traducere a aceluiași poem • 
făcută de Diakonov. De data a- 
ceasta autorul s-a străduit să 
dea cît mai fidel frumusețea ar
tistică și conținutul lucrării pen
tru ca, ținîndu-se seama de co
mentarii, să fie folosită și în sco
puri științifice. Traducerea a fost 
făcută din limba akkadobabilo- 
no-asiriană.

După păierea lui Diakonov, 
minunatul poem despre eroul se- 
milegendar Ghilgames — condu
cătorul orașului Uruk — a fost 
scrisă de străbunii actualului 
popor irakian în sec. XXIII— 
XXIT-lea înaintea erei noastre, 
Poemul se remarcă prin înalte 
calități artistice care nu și-au 
pierdut valoarea nici astăzi.

Prima operă despre 
Pușkin

Viata și creația Iul Pușkin 
constituie un material inepuiza
bil pentru compozitorii de operă 
din U.R.S.S.

Recent Teatrul de Operă dîn 
Sverdlovsk a pus în scenă ope
ra „Pușkin în exil“ de compozi
torul B. Șehter, pe libretul scris 
de lv. NovT.ov, autorul romanu
lui cu același titlu.

Compozitorul a ales forma ta
blourilor — scene lirice. Epoca 
obiceiurile și viața de toate zi

lele sînt înfățișate prin lumea 
gîndurilor și sentimentelor poe
tului. Pușkin este prezentat în 
operă ea cetățean și patriot..

Noua operă „Pușkin în exil" a 
fost primită cu căldură nu nu
mai la Sverdlovsk dar și lâ Mos
cova. unde a fost transmisă la 
tejeglziune
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închiderea iiWățămlirtBtai de partid
la Filatura Lupeni

închiderea în 
a învățămîntului 
stituit pentru 
ției de bază de 
peni o preocupare de seamă. Pe 
baza instructajului făcut de Co
mitetul orășenesc de partid s-au 
luat măsuri ca toate cercurile să 
termine la timp predările și să 
treacă la recapitularea materia
lului predat în cursul anului. In 
această perioadă în fața cursan- 
țiior au fost ținute 
colective ceea ce i-a 
mai bună înțelegere 
lor, 
luat

. unei ___ ___ . _______
)de închidere a învățămîntului de 
partid, a fost programată parti- 

jciparea unui membru al biroului 
organizației de bază
cerc.

Uliul din cursurile 
trecute a tinut ultimul seminar 
de închidere a fost cursul seral 
anul doi, condus de tov. Iancu 
Aurelia, propagandista cercului. 
La acest cerc discuțiile au de
curs la un nivel corespunzător, 
legate de sarcinile actuale ce 
stau în fața oamenilor muncii din 
tara noastră.

La problema „despre indus
trializarea socialistă a țării 
noastre“ au luat cuvîntul tov. 
Zăyoni Filip, Vejdel Ana, și alți 
cursanți. Ei au scos în evidentă 
condițiile care au făcut posibilă 
naționalizarea principalelor în
treprinderi din țara noastră, con
diția esențială pentru a putea 
trece la industrializarea socia
listă, rolul conducător al parti
dului în această operă măreață, 

cesele obținute pînă în pre- 
. ,lt. In seminar s-a discutat și 
dt.spre problema prețului de cost 
aî produselor filaturii, căile ca
re duc la reducerea lui în dife
rite secții, sarcinile trasate de 
plenara C.C. al P.M.R. cu pri
vire la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost. Tovarășa Gogonea Maria 
vorbind despre luptă partidului

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

Se pregătește un solar 
teren

bune condițiuni 
de partid a con- 
biroul organiza- 
la Filatura Lu-

la aprofundarea 
măsuri pentru 
frecvențe bune

consultații 
ajutat la o 

a probleme
lor: S-au 
asigurarea 

la ședințele

la fiecare.

care zilele

și un
“* Ei, cum îi tovarășe Popa? 

, sTe lăudai că azi vin tinerii să...
— Vor veni tovarășe Golda, 

nu mă lăudam. Dar încă nu e 
ora opt. Peste cîteva minute sînt 
convins că vor fi aici.

'mpreună cu președintele co- 
. .»tetului sindical tînărul Popa 
Ștefan se îndreptă spre locul 
unde brigăzile de muncă patrio
tică au hotărît să lucreze în a- 
ceastă dimineață însorită de du
minică. Abia își plimbă privirea 
peste mormanele ce urmau să 

, dispară peste cîteva ore, și se 
văzu înconjurat de un grup de 
tineri. Se întoarse vesel spre 
noii veniți, care nu erau alții 
decît ortacii săi — schimbul de 
noapte al brigăzii de tineret con
duse de David Ion.

— Bine-ați venit băieți! îi în- 
tîmpină Popa zîmbind mulțumit.

Șeful de schimb, Sas Teodor, 
care încheiase cu succes șutul 
din acea noapte nu vroia să a- 
rate cîtuși de puțin că ortacii îi 
sînt obosiți. De aceea ceru unel
te de lucru pentru Ciulei, Hurjui. 
Bîrdea și ceilalți. Nu peste mult 
timp, grupul ce lucra la nivela
rea terenului din spatele sălii de 
dans a clubului minier din Ani- 
noasa, număra peste 40 persoa
ne. Brigăzilor de muncă patrio
tică ale tineretului aninosean li 
se alăturară și vîrstnicii. La- 
zăr-baci, președintele sfatului 
popular muncea cot la cot cu cei 
tineri.

— Da’ ce-i Pavele, ai venit cu 
toată familia ? întrebă tovarășul 
Boroș, văzînd cum vecinul său 
își îndruma fiica cum să țină 
lopata.

— Nu cu toată familia, Sany, 
numai cu fiica și nepoata, răs
punse Popa Pavel, minerul cel 
înalt care uneori se supără pen
tru cele cîteva firișoare ce-i ar- 
gintează mustața, trădîndti-i 
vîrsta.

Fiica sa, Gica și nepoata Coz- 
ma Nuți, sînt eleve ale cursului 
mediu și au găsit că e foarte po
trivit ca în timpul vacanței de 
vară să contribuie și ele prin 
munca lor 
munei mai 
acel loc se 
de volei și 
Cu ele au ___ __________
Cecilia, Nagy Eugen și alții ca
re se întrec acum cu cei mari 

la înfrumusețarea co- 
ales că au aflat că pe 
va amenaja un teren 
un solar pentru copii 
venit și colegii Iacob

pentru transformarea socialistă 
a agriculturii a arătat concret și 
cu exemple situația satului din 
trecut și de astăzi, viața noua a 
țăranilor muncitori în regimul 
nostru democrat-popular. •

O convorbire de recapitulare a 
fost organizată și la cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. con
dus de propagandistul Foldeși 
Francisc. La acest cerc frecven
ța în cursul anului a fost bună, 
în medie de cea. 90 la sută, mulți 
cursanți neavînd nici o absentă 
în tot cursul anului. La convor
birea de recapitulare dftn 25 iu
nie a. c. din cel 25 cursanți ai 
cercului au participat 24. Majo
ritatea cursanților au fost activi 
la discuții și au dovedit că și-au 
însușit în mare măsură materia 
predată. Tov. Nan Aurel, candi
dat de partid, membru al cercu
lui a vorbit documentat despre 
democrația internă de partid, 
despre felul cum se iau hotărîrî 
în cadrul adunărilor de partid, 
despre critică și autocritică ca 
armă a înlăturării lipsurilor. O 
comportare bună au dovedit șî 
tovarășii Văduva Ilie, Gănciu-' 
lescu Teodor, Brădiceanu Vero- 
nica și mulți alții.

Și la celelalte cercuri de la 
filatură au fost organizate dis
cuții de închidere a învățămîntu- 
lui de partid în termenul fixat 
dinainte. In prezent în afara cer
curilor care își continuă activi
tatea și în cursul verii toate ce
lelalte cercuri au terminat dis
cuțiile de închidere.

Biroul organizației de bază 
trebuie să folosească experiența 
cîștigată pentru a îmbunătăți 
procesul de învățămînt în anul 
viitor. Este nevoie de a se trece 
nefntîrziat la selecționarea tutu
ror membrilor și candidaților dte 
partid pentru noul an de învă- 
țămînt pe baza cunoștințelor ob
ținute și să se ia măsuri ca a- 
cele cercuri care își continuă ac
tivitatea și în cursul verii să-șî 
poată desfășura munca în bune 
condițiuni.

N. t

Mecanicii Cocoș V., Ursu I. nu 
ramîn deloc în urma minerilor 
Blaga, Cîrneală, Virsza. sau a 
celor doi tineri înalț! ca brazii, 
Dorescu V. și Negraru Gh.

...S-a muncit mult și cu spor, 
iar terenul <®e lîngă clădirea cea 
nouă a clubului a devenit neted 
cum nu mai fusese vreodată. 
Cei care au muncit, au pornit 
spre case veseli ca după o zi de 
muncă încheiată cu succes. Doar 
cîțiva dintre cei care și-au do
vedit din plin hărnicia au mat 
zăbovit puțin și nu s-au despăr
țit pînă nu au închinat cîte un 
păhărel, ca după muncă.

LICHJ LUCIA

Armături metalice de tip nou
Tehnica susținerii metalice își 

spune tot mai mult cuvîntul la 
mina Lupeni și la lucrările de 
pregătiri. Paralel cu extinderea 
armării metalice la frontale se 
pune accentul pe folosirea înlo
cuitorilor lemnului și la armarea 
galeriilor. Pe primul plan stau 
sistemele de armare cu fier și 
inele de bolțari din beton.

Incepînd cu luna iulie minerii 
de la Lupeni vor întrebuința la 
armarea galeriilor un nou tip 
de armări metalice. Este vorba 
despre armăturile metalice profil 
„clopot“ importate din țara prie
tenă vecină R. P. Ungară. Cali
tățile acestor armături sînt a- 
preciate la multe mine din țări-

■o

hotă Tărăgănare nejustificată
zile s-a cerut 
Vulcan să se

De multi ani de 
ca la Lupeni sau 
înființeze un centru de desfacere 
a produselor petrolifere, 
acum întîrzierea 
trului se motiva 
duri

Iată însă că 
fost alocate fondurile 
pentru amenajarea unui aseme
nea depozit și centru de desfa
cere, s-a găsit și loc în schemă

Pînă- 
deschiderii cen- 

cu lipsa de fon-

anul acesta au
necesare

Prin instalarea 
unei mașini pen
tru ascuțit sfre- 
dele, la mina II 
Lonea 
timpul 
re a 
cu 75

IN
Forjarul 
day Adalbert în 
timpul ascuțirii 
unul sfredel fa 
mașina cu care 
a fost înzestrat 
atelierul de repa 
rații al minei.

s-a scurtat 
de ascuți- 
sfredelelor 
la sută. 
CLIȘEU ; 
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In fața miei gazete de perete

•••„Câtimea"
Inițiativa afișării gazetei de 

perete „Calitatea" în incinta 
minei Petrila. intr-un loc atît de 
frecventat de muncitori, ar fi 
fost desigur bună... dacă. Dacă 
aceeași gazetă de perete „Cali
tatea“ a grupului de Control 
Tehnic asupra Calității cărbune
lui (C.T.C.), ce aparține admi 
nistrativ de C.C.V.J., iar poli
tic de preparația Petrila. ar fi 
avut scrisă la locul potrivit și 
precizarea că este organul de 
presă, eventual, al organizației 
de bază de partid sau al vreunei 
organizații de masă de la pre- 
parațic. Această precizare nu 
era de loc lipsită de semnificație.

Ar fi fost bună inițiativa, de
oarece o gazetă de perete bună, 
tratînd concret și competent pro
blemele legate de calitatea căr
bunelui, alături de celelalte e 
xi sten te la mina Petrila și-ar fi 
adus contribuția la îmbunătăți
rea continuă a calității cărbune
lui. Dar cum „Calitatea“ nu este 
de fapt organul de presă al 
vreunei organizații de partid sau 
de masă, din partea cărora să 
primească sprijinul necesar, ho- 
tărîtor chiar pentru apariția la 
timp a edițiilor, și viața ei a 
fost de scurtă durată: o ediție 
afișată cu prilejul zilei de 1 Mai 
și... atît pînă în prezent.

In articolul ce-1 semnează în 
ediția 
lemen
C.T.C., 
torului 

inaugurală, tov. ing. Ke- 
Tiberiu, șeful grupului 
vorbind despre rolul ser- 
pe care îl conduce, 

că el urmărește, folosind 
altele și gazeta de perete, 
rate atît colectivului minei 
celui al preparațlel drumul

arată 
între 
să a 
cît și 

ce

le socialiste unde sînt folosite 
cu succes. însușirile pozitive ca
racteristice armăturilor protil „Clo
pot“ sînt de rezistență mare, sim
plitatea construcției, ușurința 1a 
manipulare în timpul operațiuni
lor de armare. De remarcat că 
și îmbinarea segmenților armă
turii (printr-un sistem de brățări 
-— bulon special) este deosebit 
de practică. Noile armături vor 
fi introduse experimental în ga
leria direcțională de legătură cu 
puțul orb nr. 9, în galeria de 
transport ce se sapă în culcușul 
stratului 4, 
cum și într o 
sectorul VII 

orizontul 480, pre
serie de galerii din 
investiții.

pentru personalul necesar. Dar, 
sfatul popular raional încă nu 

"s-a hotărît unde să fie deschis 
acest centru nou : la Lupeni sau 
la Vulcan și deci nu a fost de
semnat nici localul necesar pen
tru a putea începe lucrările res
pective de amenajare.

Dece nu se hotărește 
această problemă ? Se 
oare să treacă anul și 
piardă fonoutile?

odată în
așteaptă 
să se

- ■
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trebuie urmat pentru obținerea 
unui cărbune de calitate cores 
punzătoare.

A făcut oare grupul C.T.C. 
ceva în această direcție ? Sigur 
că a făcut. S-au efectuat, de la 
apariția gazetei „CalitaSea" și 
pînă în prezent, sute de analize, 
s-au făcut calcule, constatări re
feritoare la „mersul“ calității 
cărbunelui extras de mineri și 
supus procesului de spălare și 
sortare de preparație. S-au cu
noscut, de exemplu, succesele ob
ținute de colectivul minei în pri 
mele două decade ale lunii iunie 
cînd cărbunele extras a fost de 
o granulație mai bună și eu un 
procentaj de umiditate sub cel 
admis, rămînînd deficitar doar 
în privința depășirii procentu 
lui de cenușă. La succesele ob 
ținute și-au adus contribuția o 
seamă de sectoare și brigăzi, 
după cum au făeut-o și în pri
vința depășirii procentului de ce
nușă admis. Și cîte posibilități 
nu sînt pentru alegerea șistului 
din cărbune i

La informarea colectivului ini 
nei asupra „mersului“ calității 
cărbunelui și-ar fi putut aduce 
aportul și gazeta de perete „Ca
litatea“, cu condiția, hotărîtoa- 
re, ca edițiile ei să fi apărut 
Vorba tovarășului Kelemen, prin 
aceasta n-ar fi determinat cali
tatea cărbunelui, aceasta fiind 
sarcina minerilor, acolo jos, fn 
abataje, dar măcar ar fi arătat 
situația de fapt și prin aceasta 
ar fi atras atenția minerilor și 
tehnicienilor asupra aspectelor 
negative ale problemei calității 
cărbunelui. Dar, (ce păcat!) n-a 
făcut-o nici pe aceasta. Nu este 
încă timpul trecut: S-o facă deci 
de acum încolo. Pentru aceasta 
este necesar ca gazeta de perete 
„Calitatea“ a grupului C.T.C. Pe
trila să devină organul de presă 
al unei organizații de partid sau 
de masă (să hotărască asupra 
acestei chestiuni biroul organi
zației de bază din cadrul prepa- 
rației) care s-o îndrume concret 
spre scoaterea cu mai multă o- 
perativităte a edițiilor, la un 
nivel satisfăcător.

T. D. TUFARU

Big

4.
a

'iii

CAZINOUL DIN CONSTANTA.

r Sr • w s« æs J® raft
5 ¡S & n 81 w III IV V

?

-

PRACTICA ELEVILOR
Potrivit instrucțiunilor Ministe

rului învățămîntului și Culturii, 
în acest an școlar, după încheie
rea cursurilor elevii claselor V 
și VI au trebuit să desfășoare 

diferite activități practice avînd 
drept scop împletirea cunoștin
țelor teoretica cu practica în pro
ducție. In acest sens conducerea 
Școlii de 7 anî nr. 1 Petroșani împre 
una cu colectivul cadrelor didactice 
a studiat posibilitățile ce le ofe
ră întreprinderile din orașul nos
tru, pentru desfășurarea practi
cii în bune condițiuni. iar apoi 
a alcătuit un plan minuțios.

Elevii au fost împărțit! pe gru
pe de cîte 10—15, grupele fiind 
conduse de cîte un profesor, iar 
din partea întreprinderilor de că
tre un maistru sau un muncitor 
calificat.

Elevii școlii noastre au efec
tuat practica în producție la ur
mătoarele întreprinderi ■

întreprinderea 6 August. cu 
secțiile: tîmplărie, mecanică, ta 
pițerie, panificație și tipografie.

Cooperativa „Jiul” cu secțiile: 
croitorie bărbați și femei, denta
ră

Cooperativa „Partizanul“ cu 
secția : tîmplărie.

De asemenea în cadrul T.A.P.L. 
îa laboratoarele de cofetărie, pa
tiserie și bucătărie, secții la care 
nu fost repartizate îndeosebi e- 
levele

Practica în producție a contri
buit la lărgirea cunoștințelor e- 
levilor, la dezvoltarea deprinde
rilor practice de muncă prin con
tactul cu viața din întreprinderi, 
cu muncitorii de aici.

Tn cadru! întreprinderii 6 Au
gust. secii a mecanică, elevii au 
confecționat lopeți, cuțite, șuru
belnițe. dălți etc. La secția tapi
țerie elevele au confecționat plă- 
pumioare, salteluțe. La secția croi
torie femei au lucrat rochițe, șor- 
țulete .La secția tîmnlărje elevii 
nu fost deprinși sa taie cu feres- 
trăul. să monteze scaune, lăz» 
și alte lucruri,

Cu toate lipsurile inerente ori 
eărui început, practica în produc
ție, a constituit pentru conduce
rea școlii, cît și pentru toate ca
drele didactice un prilei de învă
țăminte de viitor. Astfel, noi 
vom întări si pe mat departe le
gătura școlii, a elevilor noștri cu 
întreprinderile. în care noi am 
efectuat practica, ne vom ocupa 
mai mult de împletirea cunoștin
țelor teoretice ale elevilor cu 
practica

In viitor lecțiile vor fi mai 
mult ilustrate cu exemple con
crete din întreprinderile cu care 
elevii noștri au venit în contact.

Scurta perioadă de practică a 
dovedit încă o dată că împleti
rea încă din școală a cunoștin
țelor teoretice cu munca practi
că dă rezultate pozitive .

PAMFILIE GHEORGHE 
directorul Școlii de 7 ani nr. 1 

Petroșani

i ReînnoiiHtâ 'almiăinimMM... |
la ziarul

„Steagul roșu“ 0
Abonamentele se pri» •: 

ji mese de către difuzorii din ij 
:■ întreprinderi și instituții, de ji 
■: către factorii poștali și la :j 
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GhiiiiniI i.1.0. ii ta au apiohai m 
proiedul sovielii ie ioMie a plinei p^i 

a barajului
CAIRO 2 (Agerpres).
La 1 iulie. Musa Arafa, minis

trul Lucrărilor Publice al re
giunii egiptene a R.A.U., a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă cu ziariști locali și 
străini că proiectul de construire 
a primei părți a barajului de la 
Assuan a fost definitiv adoptat 
de către guvernul R.A.U. și de 
către președintele Nasser. Am 
adoptat proiectul sovietic, a spus 
Musa Arafa, deoarece ni se pare 
cel mai avantajos din punct c’e 
vedere - tehnic și economic.

Proiectai sovietic reprezintă o 
concepție nouă, revoluționară, 
și; în afară de aceasta, el este 
revsluționar din punct de vedere 
al tuturor avantajelor pe care 
le reprezintă pentru țara noastră. 
Modificările propuse de inginerii

Vizita F. Kozlov in S. U. A

le la In
sovietici, a subliniat Arafa, vor 
permite să se reducă cheltuielile 
pentru construirea barajului cu 
6.000.000 lire egiptene la cons
truirea primei părți a barajului 
și cu 6.000.000 lire la constru
irea celei de a doua părți a ba
rajului.

Aș vrea, a spus în încheiere 
Musa Arafa să-mi exprim ma
rea recunoștință față de experții 
sovietici pentru uriașele eforturi 
pe care le-au depus pentru ela
borarea și pregătirea proiectului. 

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, ministrul Lucrărilor Pu
blice din regiunea egipteană a 
R.A.U. a subliniat că experții 
occidenta-li au propus trei va
riante ale construcției barajului, 
dar experții egipteni au ales 
proiectul sovietic ca fiind cel 
mai avantajos.

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

In Guatemala se pregătește exproprierea 
terenurilor deținute de societatea americană 

„United Fruit Company “
GUATEMALA CITY 2 (Ager

pres).
Ziarul „Christian Science Mo

nitor“ anunță că în Guatemala 
se pregătește exproprierea tere
nurilor deținute de societatea a- 
mericană „United Fruit Com
pany“ în regiunea Izabal, situa
tă în nordul țării. După cum re
zultă din relatarea ziarului a- 
ceasta acțiune a fost hotărîtă în 
urma unei vizite făcute de pre- 

. ședințele Ydagoras în regiunea 
menționată, unde a constatat că 

• țăranii sînt gata să se răscoale 
din cauza samavolniciilor comi
se de „United Fruit Company“.

Societatea americană a achizi
ționat în ultima vreme un teri
toriu- întins de pe care a început 
să evacueze pe țăranii care lo
cuiesc aici de 20 de ani. îngri
jorat de încordarea din șînul 
maselor țărănești, președintele a 
promis o reformă agrară și dis
tribuirea pămînturilor aparți- 
nînd statului, precum și a pă
mînturilor lăsate de proprietari 
în părăsire.

La Departamental de Stat
WASHINGTON 2 (Agerpres) 

TASS transmite:
După convorbirea care a avut 

Iqc între F. Kozlov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și Ghr. Herter, 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A.. reprezentantul 
Deoartamentului de Stat pentru 
problemele presei, White a făcut 
corespondenților următoarea de
clarație :

„Kozlov 
schimb de 
problemele
de examinare în cadrul tratative
lor de la Geneva întrerupte 
momentul de fată. Nu au

L a

ji Herter. au avut un 
păreri și au discutat 
care se află în curs

în 
fost

Cas
NEW YORK 2 (Agerpres) — 

TASS anunță :
După vizita făcută la Departa

mentul de Stat, F. Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., însoțit de 
M. Menșikov, ambasadorul 

U.R.S.S. la Washington și A. Sol
datov, șeful Secției pentru țările 
Americii din Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a plecat 
la Casa Albă unde la ora 11,15, 
ora locala, a avut loc o între
vedere cu președintele S.U.A., D. 
Eisenhower. La convorbire a par
ticipat Chr. Herter, 
stat al S.U.A.

După convorbirea 
tele care a durat o

secretar de

cu președin- 
oră și jumă-

discutate probleme în legătură 
cu conferința pentru încetarea ex
periențelor cu arme atomice. A- 
tît Herter cît și Kozlov au expus 
din nou punctele de vedere bine 
cunoscute ale guvernelor lor. Con
vorbirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. Ei nu au fixat 
nici o nouă întîlnire, dar au sta
bilit ca problema unor viitoare 
convorbiri, după ce F. Kozlov 
își va termina călătoria prin țară, 
să rămînă deschisă. In afară de 
problemeie discutate anterior, ex
poziția sovietică din New York a 
fost singura problemă abordată 
în cursul convorbirii“.

a Albă
F. Kozlov a făcut numero- 
corespondenți următoarea

tate, 
șilor 
declarație ■ Domnilor, convorbirea 
pe care am avut-o cu dl. preșe
dinte a fost foarte bună. Am dis
cutat diferite probleme. Printre 
numeroasele probleme discutate 
de noi principala problemă a 
fost problema păcii și cred că va 
fi asigurată în întreaga lume o 
pace solidă și trainică.

★

ANUNȚ
Gospodăria de locuințe 

Lupeni anunță pe acei loca
tari care nu sînt salariații 
C.C.V.J. că în baza H.C.M. 
1508/953 plata chiriei pen

tru locuințe se face lunar în 
termen de 10 zile de la ex
pirarea lunii pentru care se 
face plata.

Orice întîrziere pentru ne- 
achitarea la timp, atrage 
după sine o majorare de 
0,5 la sută pe zi socotită la 
suma neachitată în termen.

Acei care nu vor achita 
chiriile restante precum și 
cele curente, conform arti
colului 47 din decretul 
78/952, vor fi supuși' eva
cuării.

De asemenea toți locata
rii din afara C. C. V. K 
sînt invitați a se prezenta la A 
sediul Gospodăriei de locu
ințe Lupeni în vederea în
cheierii contractelor pentru 
locuințele pe care le dețin.

0 mare victorie 
a forțelor democratice 

din Japonia
TOKIO (Agerpres).
La 1 iulie Tribunalul Suprem 

al Japoniei a hotărît să pună 
în libertate pe bază de cauțiune 
De cei trei arestați, care fusese
ră condamnați la moarte în le
gătură cu așa numitul caz Mat- 
sukawa. In prezent toți cei 17 
acuzați, condamnați în legătură 
cu acest caz. se află în liber 
tate.

Acum 10 ani în urma indica
ției și cu sprijinul autorităților 
de ocupație americane, reacțiu- 
nea japoneză â organizat o pro
vocare făcîndi să deraieze un tren 
în gara Matsukawa, cu scopul 
de a înăbuși mișcarea democra
tică crescîndă în Japonia. Deși 
tribunalul a avut dovezi incon
testabile în legătură cu nevino
văția celor arestați, autoritățile 
americane au continuat să-i de
țină în închisoare. In urma miș
cării largi care s-a desfășurat în 
tară pentru eliberarea celor con
damnați, Tribunalul suprem a 
fost nevoit să-i elibereze pe bază 
de cauțiune. Aceasta este o.ma
re victorie a forțelor democra 
tice din Japonia. ’

Herbert Seidelgland fruntaș al Uniunii creștin 
democrate (R.F.G.) a trecut în R.D. Germană

BERLIN 2 (Agerpres).
După cum anunță ADN. recent

Herbert 
marcant 
cial din 
Uniunii 
trecut în 
nă cu familia sa. cerînd azil po
litic. Explicînd cauzele trecerii 
sale în R. D. Germană, Seidel- 
gland a spus că evoluția politi
cii Germaniei occidentale, peri
colul crescîpd al unui nou răz
boi atomic, care se ma-nifestă cu 
o forță mereu crescîndă, mai a- 

în provincia în care a locuit.les

nu i-au permis continuarea ac
tivității sale politice în R. F. 
Germană.

Seidelgland a mai arătat că 
în ultimul timp mulți activiști 
ai Uniunii creștin democrate au 
fost arestați, sînt insultați și ca*- 
lomniați pentru faptul că se îm
potrivesc politicii dictatoriale a 
lui Adenauer. Seidelgland a de
clarat că pe teritoriul R. D. Ger
mane va desfășura o activitate 
de lămurire în ce privește mași- 
națiunile partidului lui Ade
nauer, Uniunea creștin demo 
erată.

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

Henrich Luebecke a fost ales 
președinte al

WASHINGTON 2 (Agerpres) 
TASS anunță •

Ea 1 iulie F. Kozlov, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a participat 
la un dejun oferit în cinstea sa 
de Comisia senatorială pentru A- 
facerile Externe. La dejun au 
luat parte de asemenea M. Men- 
șikov, ambasadorul U.R.S.S. 
S.U.A., A.
tiei pentru țările Americii 
Ministerul Afacerilor Externe 
U.R.S.S., precum și 
Johnson, Mansfield,, Dirksen, Ful-
bricht, Kuchel, Green, Sparkman, 
Morse, Kennedy, Lausche, Chur
ch, Uiley, Langer, Aiken, Caper
hart,

Seidelgland, membru 
al comitetului provin- 
Germania Palatinat al 
creștin democrate, a 

R. D. Germană împreu-

R. F. Germane
BERLIN (Agerpres)
La 1 iulie au fost organizate 

în Berlinul occidental alegeri pen
tru desemnarea președintelui R. 
F. Germane. Convocarea adună
rii federative a Berlinului occi
dental constituie un act provo
cator la adresa R.D.G., pe al că
rei teritoriu se află Berlinul șl a 
constituit o demonstrație de „for
ță“ în pauza intervenită în Con- 
lerința miniștrilor Afacerilor Ex- • 
terne de la Geneva care discută, 
după cum se știe, și problema

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

Gpeva muncitopilop americani 
din industria otelului

încetării regimului de ocupație in 
Berlinul occidental. Cu acest pri
lej a sosit la Berlin și cancela
rul Adenauer.

Pentru postul de președinte au 
fost trei candidați: Henrich Lue
becke (Uniunea creștin democra
tă), Carlo Schmidt (Partidul so
cial democrat) și Max Becker 
(Partidul liber democrat). In pri
mul tur de scrutin nici unul din
tre candidați nu a obținut ma- 
ioritatea absolută pentru a fi a- 
les. La al doilea tur de scrutin, 
Luebecke a obținut 526 de voturi 
și a fost aîes președinte al R.F.G. 
Schmidt a 
iar Becker 
trat 22 de

obținut 386 de voturi, 
— 99. S-au înregis- 
abțineri.

în
Soldatov, șeful Sec- 

din 
al

senatorii

letalii Pim-ew;;
La prima tragere specială i j 

Prono-expres dini 13 mai a.c. / 
s-a distribuit cel mai mare 
fond de premii de la intro '! 
ducerea acestui joc : 1.564.951 !■ 
lei. Aproximativ 5.090 d 1 • 
participanți au fost premii, j! 
cu bani și peste 3.000 au o»i- / 
ținut premii suplimentare îrf ,1 
obiecte. ' >

Și dvs. puteți fi printre fe 1 
riciții cîștigători participînd ' 
la concursul special Prono- ' j 
expres din 8 iulie a. c. la ca- i ; 
re nu se plătește nimic în | > 
plus peste prețul obișnuit. ;

Cu un buletin depus la 1 > 
Prono-expres din 8 iulie a- L 
veți șanse duble. .

Caalson.
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Criză in sínül
guvernului israelian
TEL AVIV 2 (Agerpres). — 

TASS anunță:
In legătură cu faptul că depu

tății a două partidfe din coaliția 
guvernamentală — Mapam și 
Ahdut Avoda — au votat împo
triva tranzacției guvernului Ben 
Gurion cu Bonnul în legătură cu 
livrările de armament pentru 
Bundeswehr. Ben Gurion a 
rut demisia a 4 miniștri ai 
cestor partide.

Intr-o scrisoare adresată
Ben Gurion, ministrul Afaceri
lor Interne, Bar Iehuda și mi
nistrul Transporturilor, Cârmei, 
din partea partidului Ahdut A- 
voda, au refuzat să demisioneze 
de bunăvoie și au cerut ca Ben 
Gurion să prezinte demisia sa 
a întregului guvern.

ce-
a-

lui

Și

NEW YGRK 2 (Agerpres)
Agențiile americane de presă 

anunță că la 1 iulie peste 30.000 
de muncitori din industria oțe
lului din S.U.A. au încetat lu
crul inaugcrînd astfel marea ac
țiune grevistă organizată în semn 
de protest împotriva refuzului pa
tronatului d< a semna un nou 
contract colectiv care să satisfacă 
revendicările privitoare la majo
rarea salariilor. Greva a fost de
clarată împotriva obiecțiunilor 
conducerii sindicatului unit al o- 
țelarilor care. în ciuda repetate
lor promisiuni făcute muncitori
lor de a nu admite niei o conce- 
si'*, a convenit cu patronii să 
prelungească cu două săptămîni

vechiul contract care a expirat 
Ia 30 iunie.

La marile uzine Fairless din 
Morîsville (Pensîlvania), aparți- 
nînd trustului „United States 
SteeI Corp“, stingerea furnalelor 
a început încă de marți noaptea 
cîn<J în față porților au fost ins
talate pichete de grevă. Munci
torii din schimbul de dimineață 
au refuzat să intre în uzină. A 
încetat lucrul și la o serie de u- 
zine din statul Ofiid. De aseme
nea echipajele de pe ambarcațiu
nile care transportă pe marile 
lacuri minereu de fier și care 
aparțin toi sindicatului siderur- 
giștilor au retras navele în 
docurî.

O nouă escadră de nave de război 
vest-germane

a trecut sub comanda N. A. T. O.
BONN 2 (Agerpres).
Potrivit relatărilor ziarului 

„Frankfurter Allgemeine“, la 1 
iulie a avut loc la Wilhelmsha
ven predarea sub comanda 
N.A.T.O. a unei escadre de nave 
de debarcare a flotei maritime 
vest-germane. Din escadră fac 
parte nave cu un deplasament 
de aproximativ 1000 tone fieca
re, dintre care două sînt dotate 
cu 8 instalații pentru lansarea 
rachetelor cu rază die acțiune a- 
propiată.

Aceste nave au fost predate 
flotei maritime militare vest-ger
mane în septembrie anul trecut 
la (Shaelestown (S.U.A.). Pînă în 
prezent flotă maritimă militară 
vest-germană a pus la dispozi
ția N.A.T.O. 3 escadre de* nave 

culegătoare de mine, o esca
dră de torpiloare, o escadră de 
nave de debarcare și un contra- 
torpilor, inclusiv navele mențio
nate mai sus.

PROGRAM DE HADiO
4 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
distractivă, 8,00 Din preș* 'e 
astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 File ii 
istoria luptelor pentru libertate 
și dreptate ale poporului nostru,
10.30 Muzică populară romîneas- 
că, 11,03 Muzică de estradă, 
12,00 Din cîntecele de luptă ale 
popoarelor, 13,05 Concert dte 
prînz, 14,00 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,10 
Muzică ușoară sovietică, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Soliști 
și formații de amatori, 18,00 Ro
za vînturilor, 18,30 Muzică ușoa
ră de Gherase Dendrino, 19,05 
Program pentru iubitorii de ro
manțe, 20,40 Muzică de dans, 
21,15 La microfon : Satira și u- 
morul, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport, 22,30 
La sfîrșit de săptămînă, cîntec, 
joc și voie bună. PROGRAMUL 
II. 14,07 Muzică ușoară, 14,30 
Melodii populare romînești, 15,00 
Prin sălile de concert ale Capi
talei, 15,30 Mari ansambluri co
rale romînești, 16,30 Din cînte
cele și dansurile popoarelor, 
17,35 Muzică ușoară, 18,05 Vechi 
melodii populare romînești, 19,40 
Montajul „Maeștrii operetei“,
20.30 Muzică ușoară, 21,50 Ani 
de ucenicie. Emisiune consacrată 
cercurilor literare, 22,00 Muzică 
de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : De partea cealaltă; AL. 
SAHIA: Steaguri pe turnuri; 
ANINOASA: Vraja dragostei; 
VULCAN: Nauris: LUPENI: 
Mingea; URICANI : Numai o 
femeie.
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