
Ziua Internațională a Copilului
Ziua de 1 Iunie, toți cei. ce 

muncesc din patria noastră o con
sacră tinerelor vlăstare, florilor 
vieții, cum denumea pe copii ma
rele Gorki. E ziua în care poporul 
nostru, împreună cu toate popoa
rele lumii își revarsă cu și mai 
multă putere dragostea nemărgi 
nită față de ceea ce au mai 
scump, față de copii, cărora cu 
toții le dorim din inimă o viată 
fericită, un viitor luminos.

Profund umană, sărbătorirea 
Zilei Internaționale a Copilului 
s-a născut din dorința fierbinte a 
oamenilor muncii de pretutindeni 
de a asigura copiilor condiții' bti- 
ne de viață, de învățătură’, pen
tru a crește oameni luminați, care 
să se bucure din plin de tot ceea 
ce omenirea a creat mai bun. S-a 
născut din dorința firească a po
poarelor de a asigura copiilor lor 
pace și liniște, de a-i feri de pe
ricolul unui nou și sîngeros răz
boi. De aceea, sărbătorirea Zilei 
Internaționale a Copilului, cons
tituie pentru oamenii munții de 
pretutindeni un prilej de a-și a- 
firma încă odată voința fermă 
de a apăra pacea.

Ziua de 1 Iunie din acest an, 
popoarele o sărbătoresc în condi
țiile intensificării luptei pentru 
apărarea păcii și al viitoru
lui copiilor. Oamenii cinstiți 
de pretutindeni sînt indignați de 
faptul că cercurile imperialiste din 
S.U.A., prin manevre profund po 
trivnice păcii, au subminai confe
rința la nivel înalt în care popoa
rele își puseseră atîtea speranțe. 

' Jniunea Sovietică, țările socia- 
. liste, întreaga omenire progresis
tă au depus eforturi susținute 
pentru pregătirea și reușita con
ferinței la nivel înalt. Dar impe
rialiștii americani, care s au de
mascat încăodată că nu doresc 
pacea, au făcut totul pentru a îm
piedica succesul conferinței încă 
înainte de deschiderea ei. Acțiu
nile potrivnice păcii ale cercuri-
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Realizări ale colectivului 
sectorului de transport 

de la mina Petrila
Unul din principalele obiective 

ale întrecerii socialiste în cadrul 
sectorului de transport de la mi
na Petrila îl constituie obținerea 
ae cit mai mari economii la pre- . 
țul de cost. Rezultatele obținute 
în această direcție sînt îmbucură
toare. Astfel în primple 4 luni ale 
anului colectivul sectorului a 
realizat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
100.756 lei. In același timp, mun
citorii de aici au realizat cu mult 
înainte de termen schimbarea a 
40 de bucăți moaze în puțul auxi
liar precum și unele lucrări im
portante la garajul sectorului I 
orizontul XII.

O rezervă internă importantă 
care există în sectorul VII trans
port este ridicarea tuturor schim
burilor la nivelul celor fruntașe. 
La ultima consfătuire de■ produc-, 
ție ținută pe sector s-ati analizat 
rezultatele întrecerii pe schimburi 
pentru transportarea cărbunelui 
în bune condițiuni și aproviziona
rea brigăzilor miniere cu vago- 
nete goale și diverșe materiale. 
Cu acest prilej au fost scoase în 
evidență rezultatele obținute de 
muncitorii din schimbul condus 
de tovarășul Ghenea Ilie. Situîn- 
du-se în fruntea întrecerii socia
liste, acest schimb a fost decla
rat schimb fruntaș pe sector. Rea
lizări importante. a obținut și 
schimbul condus de Gaidos Carol.

Au muncit cu multă sîrguință 
pentru realizarea sarcinilor ce te 
stau în. față mecanicii de loco
motive Peti Pavel, Strat Gavri
la, frînarii Neamțu Radu, Stă- 
nescu Constantin, Drecea Nicolae, 
mecanicii de tură și revizie Oan- 
ță Vasile, Țuțuian Ilie și Maier 
Alexandru. O rodnică activitate 
depune de asemenea în cadrul 
sectorului și grupa de mineri de 
întreținere a puțurilor, condusă de 
Novac Ștefan. Aceasta execută la 
timp și în bune condițiuni lucră
rile încredințate. Muncitorii de la 
sectorul de transport al minei Te- 
trila sînt hotărîți să obțină suc
cese tot mai frumoase în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.
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lor agresive din ’Ș.lLA. au culmi*  
nat cu violarea grosolană a teri
toriului Uniunii Sovietiec de că
tre un avion militar american de 
spionaj. Omenirea este indignată 
de faptul că cercurile guvernante 
ale S.U.A. proclamă spionajul 
drept politică de stat și nu poate 
îngădui ca cercurile imperialiste 
■•ă atace și să știrbească dreptu
rile suverane ale popoarelor. în
treaga răspundere pentru eșecul 
conferinței la nivel înalt revine 
guvernului american. Răspunsul 
dat la Paris de N. S. Hrușciov ac
țiunilor agresive ale cercurilor 
ihipeiiăliste, dovedește încă odată 
că cu Uniunea Sovietica, cu țările 
socialiste nu se poate sta de vor-i 
bă de pe poziții de forță. Opinia 
publică mondială aprobă întruto- 
tul poziția principială a guvernu
lui sovietic, pătrunsa de o înaltă 
grijă pentru apărarea păcii. Po
poarele consideră demascarea a- 
țîțătorilor la război drept o nouă 
și importantă contribuție a Uniu- 
nii Sovietice la întărirea păcii, 
la asigurarea unui viitor liniștit 
copiilor noștri.

Evenimentele din ultima vreme 
demonstrează încăodată în fața 
popoarelor necesitatea de a urmă
ri cu vigilență manevrele forțelor 
agresive, de a lupta cu puteri spo
rite pentru apărarea păcii. Credin
cios principiului coexistenței paș
nice, guvernul Uniunii Sovietice 
declară că va lupta cu fermitate 
pentru pace, pentru rezolvarea pe 
calea tratativelor a problemelor 
litigioase, pentru realizarea de 
acorduri reciproc acceptabile, pro- 
nunțîndu-se pentru ținerea confe
rinței la nivel înalt, în condiții 
mai favorabile, peste 7—8 luni.

Poporul nostru, împreună cu 
popoarele celorlalte țări socialiste, 
cu întreaga omenire iubitoare de 
pace, aprobă din toată inima po
ziția demnă și hotărîtă a guver
nului -Uniunii Sovietice. Popoa- 
tele Uniunii Sovietice muncesc cu 
înflăcărare pentru îndeplinirea 
planului septenal, pentru cons
trucția desfășurată a comunismu
lui, deoarece întărirea continuă a 
puternicului stat socialist, a for
țelor păcii, constituie garanția si
gură a apărării păcii. Uriașele 
succese ale Uniunii Sovietice în 
domeniul științei și tehnicii, în 
ridicarea nivelului de trai, de
monstrează marea superioritate a 
socialismului față de capitalism 
și arată întregii lumi că orîndui- 
rea socialistă este singura capa
bilă să asigure tuturor celor ce 
muncesc, copiilor lor, o viață 
demnă, fericită

Poporul nostru și-a putut croi 
drum spre o viață nonă, lot mai 
bună, numai în condițiile elibe
rării sale de sub jugul exploatării 
capitaliste, în condițiile trecerii 
la construirea orînduirii noi, so
cialiste, Ne aflăm în prezent în- 
tr-o perioadă în care oamenii 
muncii din patria noastră mun-

(Continuare în pag. 3-a)

Vom munci cu abncgajic pentru Îndeplinirea
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luminoaselor sarcini elaborate de partid
ÎN SPRIJINUL EFECTIV AL MUNCII Cuvîntul forestierilor

t

MINERILOR
La adunarea de partid deschi

să, în cadrul căreia s-a dezbătut 
proiectul de Directive ale - celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
privind planul de 6 ani și progra
mul de dezvoltare a economiei na
ționale nînă în 1975, aur teipat 
peste 400 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din secțiile mecanică, 
sculărie și reparații mecanice de 
la U.R;U.M.P. Tovarășul Fuirdui 
Dumitru, secretarul orgrrî zației 
de bază P.M.R. din secția mecar 
nică, a dat citire proiectului de 
Directive și pe fețele celor pre- 
zenți se putea citi bucuria pentru 
succesele obținute de poporul nos
tru în opera de construcție a so
cialismului, mîndria față de pers
pectivele luminoase pe care parti
dul le deschide economiei noastre 
naționale.

La discuții au luat parte mulți 
dintre cei prezenți și din cuvintele 
lor s-a desprins cu putere hotărî
rea de a munci cu forțe sporite 
pentru îndeplinirea sarcinilor ela
borate de partid. Referindu-se la 
obiectivele importante pe care 
planul de 6 ani le pune în fața 
industriei carbonifere privind creș. 
terea producției de cărbune în 
1965 la 11,5—12,5 milioane tone, 
comunistul Vasiu Ioan a arătat 
că aceasta trebuie să aibă loc în 
primul rînd pe seama creșterii 
productivității muncii, folosirii pe 
scară tot mai largă a tehnicii noi. 
De aici, a arătat vorbitorul, de
curge pentru colectivul nostru sar
cina de a livra minerilor din Va
lea Jiului utilaje și piese de 
schimb de bună calitate și la un 
preț de cost redus, de a efectua 
reparații bune utilajelor miniere. 
Astfel vom sprijini efectiv munca 
minerilor pentru mai mult cărbu
ne. El s-a angajat să eîe:’.ueze 
numai lucrări de bună calitate, să 
sporească producția, pe baza mă
ririi randamentelor cu 35 la sută.

Cu mult interes a fost ascul
tat cuvîntul inovatorului Jic Jîa-
nu. El lucrează la secția sculărie, 
și de calitatea muncii acestei sec
ții depinde în bună măsțiră acti
vitatea uzinei.

— Partidul ne cheamă să lu
crăm mai bine, și noi vom ști să 
răspundem prin fapte — a spus

tov. Jianu. Gomuniștii din secția 
noastră și-au fixat ca sarcină ca 
împreună cu ceilalți muncitori să 
stabilească la fiecare loc de mun
că posibilitățile de creștere a 
productivității muncii, de reduce
re a prețului de cost și îmbună
tățire a calității producției și vom 
folosi din plin aceste resurse.

Toți ceilalți vorbitori, între ca- 
•re muncitoarea Tîrsa Margarota, 
inginerul Masek Iosîf și alții și-au 
exprimat bucuria și mîndria pen
tru marile perspective pe care 
proiectul de Directive le înfățișea
ză întregului popor, și-au luat 
angajamente sporite în întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al, P.M.R. 
prin a căror îndeplinire vor do
vedi prin fapte hotărîrea de a 
traduce în viață sarcinile , ela
borate de partid.

LEON PITIC
secretarul organizației de bază 
U.T.M. -din secția mecanică — 

U.R.U.M.P.

Prolectul de Directive ale ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. pune în fața sectorului fo
restier sarcini mari și însemnai 
te. Sarcina principală a economiei 
forestiere, se arată în proiectul de 
Directive, este îngrijirea și exploa. 
tarea rațională a fondului fores
tier, valorificarea superioară a 
lemnului și concentrarea produc
ției în întreprinderi moderne.

Noi, muncitorii și tehnicienii 
sectorului I. F. Lupeni am primit 
cu mare bucurie sarcinile puse 
de partid în mărețul program de 
dezvoltare a economiei naționale 
și nu ne vom precupeți eforturile 
pentru a le duce la îndeplinire. 
In centrul atenției noastre va sta 
exploatarea cît mai rațională a 
masei lemnoase, asigurînd rege
nerarea pădurilor cît și sortarea 
judicioasă a materialelor începîndi 
de la primele faze ale producției.' 
Vom mări cu 15 la sută indicele 
de utilizare a masei lemnoase, 
prin îmbunătățirea procesului teh
nologic, extinderea mecanizării și 
reducerea pierderilor de exploata
re.

PETRU ȘERBAN 
secretarul organizației de bază

bataj brigada lui Velek loan dini sectorul 1 A al minei Lupeni ai 
excavat mai bine de 53 m. de galerie. IN CLIȘEU: Minerii Flai- 
ser Mihai, Molnar Adalbert și Divniceanu Ioan din brigada lui 
Vdlek Ioan discută înainte de intrare în șut asupra părții din 
proiectul de Directive ale celui de-al III-lea Congres în care 
vorbește de necesitatea creșterii avansărilor în lucrările miniere.
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8 de cel puțin 1,170 tone pe post.

: 8 La realizarea acestdr anga
jamente trebuie să-și aducă a- 
portul fiecare muncitor, inginer 
și tehnician. De aceea, agita 
torilOTv comuniștilor le revine 
sircinăx de a fi mobilizatorii, 
îrtsuflețitorii colectivului la în
făptuirea angaternentelor luate 
indntrecere.'
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LA ÎNDEMNUL agitatorilor
Minerii din Uricani participă 

cu entuziasm la întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în cin- 
stea Congresului partidului. 
Răspunzînd chemării la între
cere a delor 19 întreprinderi 
fruntașe pe țară, minerii, ingi
nerii și tehnicienii minei Uri
cani s-au angajat să realizeze 
500.000 lei economii ia prețul 
de cost prin reducerea consu
mului de lemn și îmbunătățirea 
calității cărbunelui, șă obțină 
o productivitate pe exploatare
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Teodorescu Stancu este unul 
din agitatorii activi ai organi
zației de bază din sectorul 1 al 
rninej Uricani. El conduce de 
mâi mulți' arii o brigadă ale

Cînd minerii de la Uricani 
și-au fixat obiectivele de între
cere în cinstea Congresului 
partidului, Teodorescu Stancu a 
stat de vorbă cu ortacii lui:

— In viață poporului, a pa
triei noastre, va avea loc un e- 
veniment de mare însemnătate. 
Sîntem datori să cinstim Con
gresul partidului cu rezultate 
deosebite. Ce ne proplinem să 
realizăm în întrecere ?

Brigada și-a fixat atunci ca 
prin depășirea productivității 
muncii în fiecare zi cu o tonă 
pe post, prin reducerea consu
mului de materiale, să realizeze 
economii de 4000 lei. De la lua
rea acestui angajament au tre
cut cîteva săptămîni. Obiectivul 
—r 4000 lei economii —■ va fi 
în curînd atins, chiar depășit. 
Agitatorul — comunistul Teo
dorescu Stancu — este/însufle- 
țitorul bătăliei pentru' îndepli
nirea angajamentului. El dis
cută zilnic cu ortacii lui, le cost pe tonă cu 1 leu, iar cei 
ține mereu trează atenția asu- din brigada lui Ștefan Nicolae
pră angajamentului pe care si cu 1,35 lei. Aceste cifre vorbesc 

despre succesele fiecăruia din 
cei 80 de agitatori ai organiza-

ale 
avut 
rea- 
spo- lată

cărei succese sînt bine cunos- Lan luat. Dar nu numai atît. 
cute. EI le indică și calea pentru o

—— .... . ... ..... .......

muncă mai spornică. Buna or
ganizare a muncii, disciplina, 
ridicarea calificării profesionale, 
folosirea judicioasă a materia
lelor, Iată cîteva subiecte 
convorbirilor pe care le-a 
agitatorul cu ortacii lui. Și 
lizarile cresc, economiile 
resc zj de zi...

In sectorul I al minei Uricani 
sint mulți agitatori. Ei însufle
țesc marea întrecere ce se des
fășoară în înfîmpinarea celui 
de-,al III-lea Congres al parti
dului. ^Minerii din brigada co
munistului Cîrciumaru Victor 
au economisit luna trecută 130 
kg. exploziv, au depășit pro 
ductivitatea planificată cu o 
tonă de cărbune pe post, au re
dus prețul de cost cu 1,23 tei pe 
tona de cărbune. Tot pe aceas
tă cale minerii din abatajul 
unde lucrează comunistul Hriț- 
can Vasile au redus prețul de

țlei de bază din sector, ale lui 
Rugină Miluță, Coconet Vasile, 
Nicolae Ioan, Boțoi loan. Sec
torul I al minei Uricani ai re
dus numai în cursul lunii tre
cute cu 5 tei pe tonă prețul de 
cost al cărbunelui, realizînd 
peste 72.000 Iei economii.

O susținută muncă de agita
ție se desfășoară la fiecare loc 
de muncă al exploatării,
cîteva exmple de agitatori frun
tași : Rentea 
Constantin, 
Rebelean Victor, Mlădin Gheor- 
ghe, Marta Vasile, Buteică 
Gheorghe și mulți alții. Munca 
politică desfășurată de ei a con
tribuit la reducerea prețului 
cost pe exploatare cu 1,55 lei 
tona de cărbune. S-a atins 
productivitate de 1,182 tone 
post, depășindu-se astfel anga
jamentul luat în cinstea Con
gresului.

Agitatorii vorbesc minerilor 
despre prevederile proiectului de 
Directive ale celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., îi mobili
zează spre noi succese. Minerii 
le urmează îndemnul, obținînd 
realizări tot mai sporite în re
ducerea prețului de cost, în 
Sporirea productivității muncii.

I. DUBEK

Vasile, Poloboc 
Timoftei Spiridon,

de 
pe 
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2 STEAGUL’ ROȘU

LA MINA LUPENI

țO/N DOMENIUL TEHNICII MINIERE
Reducerii consumului de energie 

electrică i se acordă atenția cuvenită
In cadrul acțiu

nii generale pen- __ ,__,__ ________
tru îmbunătățirea șeful exploatării miniere Lupeni tru 
activității econo- . -
mice a exploatării miniere Lupeni 
un rol de seamă îl are gospodă

rirea cit mai rațională și redu
cerea consumului de energie elec
trică. Acest fapt, care constituie 
o nesecată rezervă internă în 
lupta pentru economii, este cu 
atît mai importantă pentru mina 
Lupeni dacă se are în vedere că, 
din totalul prețului de cost pe to
na de cărbune, circa 11 la sută 
reprezintă costul energiei electrice 
consumate.

Problema utilizării raționale a 
energiei electrice și, pneumatice 
stă în centrul atenției colectivu
lui de conducere al minei Lupeni. 
Prin măsurile luate în cursul a- 
nului 1959 au fost economisiți 
peste 63.300 kWh. Mergîndu-se 
pe această linie în primul trimes
tru al anului în, curs consumul 
energie electrică a fost redus 
peste 307.300 kWh.

Rezultatele arătate mai sus 
fost posibile în urma stabilirii 
unui program rațional de lucim 
pentru principalele instalații elec
trice. S-a acționat mai ales în 
domeniul raționării funcționării 
compresoarelor. In cadrul exploa 
tării, inginerii și tehnicienii cu 
înaltă calificare au studiat produ
cerea și utilizarea energiei pneu
matice, folosirea apei de la ram
bleu hidraulic.

Un ajutor de mare preț l-a pri
mit exploatarea Lupeni în urma 
analizei făcută de un grup de 
specialiști în domeniul descoperi
rii deficiențelor in folosirea rațio
nală a mijloacelor acționate elec
tric, pentru înlăturarea acestora. 
Analiza făcută a avut un complex 
caracter tehnlco-economic, consta, 
țările fiind prezentate în mod ins
tructiv. Lipsurile constatate au 
fost într-o mare măsură remedia
te pe parcursul analizei, iar unele 
au fost trecute în planul de mă-

SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM ORGANIZAREA MUNCII 
ÎN ABATAJELE FRONTALE
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Sub titlul de mai sus s-a publicat în ziarul nostru din 
25 mai 1960 un amplu articol semnat de ing. Roman Petru 
— directorul tehnic al C.C.V-.J. Articolul ridica o seamă de 
probleme tehnice și de organizarea muncii în abatajele fron
tale și cu trepte răsturnate pe care le supune 
maselor largi de mineri, tehnicieni și ingineri în 
sirii celor mai raționale metode de exploatare și 
zare a muncii în aceste lucrări miniere, baza 
mereu mai mari pe care, conform proiectului de 
ale celui de-al 111-lea Congres al partidului, o va furniza * 
Valea Jiului în viitorul apropiat. *

proape 60 inova
tori. Dar, legă

tura cabinetului cu aceștia este 
foarte slabă. De două ori s-a 
convocat o consfătuire. însă... au 
lipsit participant». Este drept 
că nici tov. ing. Polici nu par
ticipă la consfătuirile muncitori» 
lor pe secții ca să cunoască pro 
blemele tehnice ridicate de ei, sa 
fie în cunoștință de greutățile 
care trebuie rezolvate.

Sînt multe cazuri cînd se șî 
tărăgănează nejustificat rezolva
rea propunerilor. Astfel tov. Pohl 
Anton, Boer Gheorghe și Butu- 
za Pavel au propus folosirea a- 
burului utilizat la încălzitoarele 
de smoală pentru încălzirea cen
trală a secțiilor preparației. Pro
punerea a fost făcută — și rea
lizată — încă în toamna trecu
tă. Dar, măsurătorile respective 
nu s-au făcut.

De asemenea sînt cazuri cînd 
unora, pentru lucruri mici li 
s-au plătit recompense foarte 
mari, iar altora recompense cu 
mult sub valoarea reală a ino
vațiilor realizate.

Aceste lipsuri se datoresc șî 
faptului că inginerul șef al pr* 
parației tov. Mirică Gheorghe, 
inginerul mecanic Ioniță loan, 
duc o activitate superficială cu 
inovatorii, nu sprijină îndeajuns 
strădaniile lor, nu-i încurajează 
în rezolvarea problemelor.

Conducerea preparației Petrila 
și comitetul sindicatului trebuie 
să analizeze cu toată atenția ac
tivitatea cabinetului tehnic șî 
mișcarea de inovații la uzină, 
sprijinul pe care îl dă cabinetul 
rezolvării problemelor cfc stau în 
fața preparației, luînd măsuri 
pentru a îmbunătăți activitatea 
acestui cabinet tehnic.

STEFAN MIHAI

necesare, organele tehnice ale 
serviciului de protecție din com
binat au început o nejustificată 
corespondență cu Inspectoratul 
minier insjstînd (? !) pentru ac
ceptarea lucrului în condițiile a- 
rătate. Bine înțeles, lucrările au 
fost oprite. Acum s-au găsit 
metode pentru a face ca viteza 
de avansare în lucrările de pre
gătire ale stratului să sporească, 
dar de ce nu s-a făcut acest lu
cru de fa bun început ? Sectorul 
I B și mina Lupeni a găsit re
surse interne pentru a-și putea 
îndeplini cu cinste sarcinile ce-i 
revin prin planul de stat.

Problema arătată mai sus pu
ne cu deosebită tărie discuția 
că organizarea mai bună a fron
talelor trebuie să' înceapă chiar 
din faza de proiectare, fapt ca
re, în exemplul dat. a scăpat 
din vedere conducerii C.C.V.J. și 
conducerii minei Lupeni. Aceas- 

trebuie să dea foarte serios 
gîndit celor în cauză deoare- 
condiții asemănătoare par să 
creieze și pentru exploatarea 

stratului 5 de la Lupeni și ele 
trebuie eliminate încă de la în
ceput.

Articolul ă avut un larg ecou în rîndurile cadrelor teh- f 
nice din Valea Jiului. La n dacție a sosit un răspuns, sem- I 
nat de tov. loan Almășan — inspector tehnic de stat cu ț 
protecția muncii, răspuns pe care-1 publicăm mai jos. |

Organizarea muncii începe chiar 
de la proiectare

de muncă ale viitorului abataj 
frontal. Dar, atunci cîncPaceastă 
muncă de proiectare este dusă 
slab, neîndrumafă la timp, cînd 
ea prezintă lacune inițiale se 
poate ajunge ia o situație care 
să cauzeze mari neplăceri mai 
tîrziu în exploatare, așa cum s-a 
întimplat nu de mult cu abata
jele frontale din stratul 13 în 
raza sectorului 1 B mina Lupeni, 
caz care e bine să fie cunoscut 
pentru a nu se mai repeta de
ficiențele semnalate.

De ce a fost temporar oprită 
exploatarea stratului 13 la Lu
peni ? Răspunsul este simplu: 
organele Comitetului geologic, 
ale Inspectoratului de control

Problema unei mai bune or
ganizări a muncii în abatajele 
frontale și în trepte răsturnate 
este într-adevăr una din cele 
mai actuale probleme în mineri
tul Văii Jiului, deoarece crește
rea producției de cărbune, în 
special cocsificabil, prevăzută 
pentru anii viitori se bazează 
tocmai pe creșterea capacității 
de producție extrasă din aceste 
genuri de abataje. In cele de 
mai jos aș vrea să-mi exprim 
punctul de vedere în privința 
faptului că munca de organiza
re a abatajelor frontale trebuie 
să înceapă chiar din faza de 
proiectare cînd este necesar să 
se asigure toate condițiile bune 

suri tehnico-or- 
ganizatorice pen- 

i a fi lichi
date.

Iată care au fost deficiențele 
constatate cu ocazia analizei: din 
cauza lipsei de aparataj de mă
sură și control adecvat, urmărirea 
consumului de energie pe faze 
tehnologice și sectoare de activi
tate se face greu și nu întotdeau
na este concludentă ; în multe 
puncte din mină se găsesc 
utilaje acționate cu aer compri
mat, utilaje care ar putea fi acțio-, 
nate mult mai economic prin mo
toare electrice. In acest sens s-a 
făcut recomandarea înlocuirii în 
limita posibilităților a utilajelor 
pneumatice cu cele electrice. S-a 
observat de asemenea că din cau
za pierderilor de aer pe conducte, 
prin etanșeitatea nesatisfăcătoare 
a acestor conducte, compresoarele 
minei consumă energie electrică 
mult peste consumul admis. S-a 
indicat să se lichideze suflările 
pe conductă iar la compresoare să 
se stabilească un regim optim de 
funcționare.

S-a arătat mai sus că o seamă 
din deficiențele semnalate au fost 
remediate de îndată. Lucrul a 
cesta s-a resfrînt pozitiv asupra 
consumului de energie electrică 
și de aer comprimat. Astfel ta 
luna aprilie la mina Lupeni. pen
tru fiecare tonă de cărbune ex
trasă s-a consumat cu 2,8 
și cu 1 m.c. aer comprimat 
puțin decît era planificat.

Colectivul minei Lupeni, 
rajat de rezultatele obținute pînă 
acum în activitatea sa economică, 
inclusiv în domeniul reducerii con
sumului specific de energie elec 
trică și pneumatică, este hotărît 
să muncească mereu mai bine 
pentru a putea raporta în cinstea 
Congresului partidului că și-a în
deplinit și depășit sarcinile asu
mate în întrecerea socialistă.

kWh
mai

încu-

dezbaterii 
scopul gă- 
de organi-
producției î 
Directive * *

La lucrările ♦
de pregătire — | 

avansări sporitei

*

I

Brigada condusă de lonașcu 
loan de la sectorul de investiții 
al minei Vulcan sapă în prezent 
n galerie direcțională pe culcu
șul stratului 3, blocul 111. ori- j
zontul 630. Galeria are un pro- J 
fii de 6,70 m.p., iar roca este ca- * 
tegorisltă ca tare. Cu toate aces
tea brigada beneficiind de spri
jin tehnic competent, obține cu 
ajutorul unui încărcător cu ban
dă o avansare mult mai mare de. 
cit alte lucrări de pregătiri. In 
lunile trecute brigada lui lonaș
cu loan a obținut avansări de 
peste 100 m. In luna mai, In 24 
Zile lucrătoare, brigada a avan
sat i
Randamentul realizat depășește 
1,50 m.c.jpost.

La mina Vulcan avansă'l mari 
obțin și alte brigăzi de mineri. 
De pildă, la săparea unei galerii 

î direcționale intermediare pe stra. 
j tul 14, cu profil de 4,6 m.p. bri- 
« gada lui Jina Ștefan a obținut 
ț în luna mai peste 50 m. avan

sare. Tot la mina Vulcan, peste 
43 m. galerie a excavat în luna 
trecută și brigada lui Șerban 
Constantin.

Brigăzi, care avînd asigurate 
condiții tehnico-materiate bune 
obțin viteze de avansare mari se 
găsesc și la mina Lupeni. Așa 

t de exemplu, brigada lui Uuda
♦ Mihai lucrînd la excavarea unei
♦ galerii transversale din rampa
♦ puțului orb nr. 8 orizontul 750 
î a avansat în luna mai peste 53
♦ m.l. Tot aici, aceeași avansare a 
î obținut într-un preabataj sub co- 
t periș în.panoul I stratul 15, bloc 
» VI la sectorul IV B și brigada
♦ lui Lorke Mihai.
î

mai bine de 63 m. galerie. |

t
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întreprinde 
în stratul 

400—480, 
că brigăzi- 
lucrări nu

minier și ale inspecției tehnice 
de stat cu protecția muncii nu 
au fost de acord cu metoda de 
exploatare propusă și practicată 
pentru abatajele din acest strat. 
Sectorul I B Lupeni 
lucrări de pregătire 
13 între orizonturile 
blocul II. Din cauză 
lor care sapă aceste 
le-au fost asigurate la timp con
dițiile necesare obținerii unor a- 
vansări mari, în raport cu vite
za de avansare din frontalele în 
lucru de pe același strat, pre
gătirile au rămas în urmă. Pen
tru a pune totuși in exploatare 
stratul, conducerea tehnică a mi
nei Lupeni (de acord cu orga
nele competente din combinat!) 
a trecut atunci la o metodă pro
prie de exploatare cit se poate de 
dăunătoare. De la axul colector 
II spre colectorul I s-a trecut la 
exploatarea cu frontale în retra-

Inovatorilor și 
raționalizatoriloi 

de la 
preparația Petrila mai mult sprijin!

al preparațieitehnic

cam ce 
sînt ?

—- Cabinetul nostru tehnic ? 
Are o activitate foarte bună. 
Iată numai ce spune registrul: 
de la începutul anului și pînă 
acum avem înregistrate 31 de 
inovații din care marea majori
tate sînt deja aplicate și numai 
2 sau 3 au fost respinse — spu
nea plină de însuflețire tov. ing. 
Polici Georgeta, responsabila ca
binetului 
Petrii a.

— Si, 
inovații

— Modificarea 
claxonului tip 
U. R. U. M. P.; I 
jgheab pentru 
vărsarea mixtelor 
mixte; modificarea 
ulei la angrenajul 
modificarea axelor și supapelor 
de siguranță la 
smoală...

— Acestea însă parcă sînt ra
ționalizări ale procesului de pro
ducție, perfecționări tehnice și ntt 
inovații în adevăratul înțeles. 
Dar, ce sprijin a dat la realiza
rea acestora cabinetul tehnic? 
A dat vreo îndrumare inovatori
lor pentru a-și putea concretiza 
și desăvîrși ideile ? A fost dele
gat vreun inginer ca să sprijine 
pe vreun inovator să-și reali
zeze propunerea ? S-au format 
brigăzi de inovatori pentru re
zolvarea diferitelor probleme ri
dicate de îmbunătățirea continuă 
a procesului tehnologic?

— ...?!

j CONSTATĂRI (

pe banda de 
pompei de 
malaxorului.

pompele de

*

; Cabinetul 
Petrila are 
tivitate. In 
rea sarcinilor de plan, muncito
rii și tehnicienii preparației cau
tă să folosească din plin utila
jele și instalațiile cu care lucrează.

Muncitorii, inovatorii și rațio- 
nalizatorii, au aici posibilități 
largi. Lor le revine sarcina ca 
să studieze cu atenție întregul 
proces tehnologic, mașinile șî 
utilajele cu care este înzestrată 
preparația și să aducă diferite 
modernizări și perfecționări pen
tru a putea produce tot mai 
mult. In această acțiune, cabi
netului tehnic al preparației îi 
revine rolul deosebit de însem
nat de a fi motorul acestei ac
tivități, mobilizatorul tuturor 
inovatorilor și raționalizatorilor.

Din păcate, pînă acum, cabt- 

gere în timp ce lucrările de pre
gătire (galeriile de bază, de 
cap) să continue avansarea pînă 
la falie 1 O asemenea concepție 
este foarte dăunătoare, deoarece 
venind cu exploatarea în retra
gere (retragere pornită din mij
locul blocului) se crează o pu
ternică manifestare a presiunii 
li tost atice in galeriile aflate în 
lucru, odată cu putința apariției 
abundente a metanului în aceste 
lucrări, venind în totală contra
dicție cu prevederile N.T.S.

Față de asemenea situație, 
în loc să ia din timp măsurile

tehnic al preparatei 
un vast cîmp de ac- 
lupta pentru realiza-

ii
li

netul tehnic al preparației nu 
s-a achitat de această sarcină. 
Astfel din 31 propuneri numai 
două („Automatizarea funcțio
nării pompei de reciclare de la 
jgheabul de beton" și „Dispozi
tiv pentru distribuirea automată 
a vacumului în cazanele de vid“) 
sînt într-adevăr inovații. Restul, 
perfecționări și raționalizări ca
re nu rezolvă problemele tehnice 
ale preparației. Responsabila 

___________ cabinetului tehnic
— ing.; Polici 

la — are 
evidență a-
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Pe scena plină de flori
Gongul, anunțînd în

ceperea serbării a su
nat prelung pentru
treia oară. Pe scenă, 
dat mai mult în sală, 
emoțiile au oprit par.că 
și respirația celor de 
față. De ce și în sală?... 

.Majoritatea spectatorilor 
de azi sînt părinții a- 
celora care vor inter
preta un rol... Regizor 
prim —- fiecare părinte, 
regizor secund — edu
catoarea. Și la fiecare 
premieră regizorii tră
iesc alături de actori 
-moțiile ultimului gong. 
Ochii atîtor mame sînt 
îndreptați cu dragoste 
si bucurie, cu emoție și 
teamă, cu o încordată 
atenție spre scenă- Spre 
scena pe care florile 
vieții lor își vor deschi
de azi petalele. Și fie
care mamă ar dori fier
binte
fie
Să 
că 
tă 
ma
Că rolul interpretat azi 
pe scenă nu e decît în
ceputul acelui rol ma
re, de o viață întreagă, 
nu jucat, ci trăit cu 
tensitate, cu precizie 
siguranță, în muncă 
cinste, în demnitate 
prețuire.

Copiii n-au mai apă
rut pe scenă ca altăda
tă numai în costume 
de „Feți frumoși", de 
„Zîne“ din povești. Nu ! 
Ei au ținut să arate pă
rinților lor o imagine a 
viitorului.
salopete, 
ționale,

aproape 3 
s-au pe- 
copii — 
una mal 
alta. In 

în

ca floarea ei să 
..o floare între flori”, 
vadă și să știe toți 

munca ei neîntrerup- 
de „regizor” va for- 

un om adevărat.

in
și
Și
Ș>

mineri, de ceferiști... 
Au purtat pe brațele 
lor, azi fragede, mîine 
puternice^ Stema . țării. 
Vocile lor cristaline 
bau înălțat un imn de 
slavă. Ochii fiecărei 
mame șî-a văzut pentru 
o clipă copilul, mai ma
re cu 10—15 ani. Par
că se vedeau pregătin- 
du-le cu grijă pachetul 
cu mîncare . înainte de 
a pleca la uzină, la mi
nă... la șut.

Timp de
ore pe scenă 
rindat zeci de 
zecî de flori, 
minunată decît
ritmul dansurilor, 
tremurul vocii. în reci
tările poeziilor, s-a vă
zut emoționanta strădu
ință a copiilor de a a- 
răta părinților lor tot 
ce au învățat la că
min, la grădiniță. Acolo 
unde și-au părăsit de 
atîtea ori lumea jucă
riilor pentru a învăța 
împreună cu educatoarele 
poezii, jocuri, cîntece. 
In același timp, acasă, 
mamele lucrau cu mi
gală. cu dragoste și 
răbdare, costumașele ca
re aveau să dea atîta 
farmec scenei Teatrului 
de stat, 
ni că o 
dină de 
șor din
munți și cîmpii cu ape 
și păduri, cu orașe și 

. cu flori 
cu grădî- 
atenți

De unde ar fi aflat copiii atît 
de repede ora deschidreli expozi
ției de jucării, nu se știe. Dar 
nici nu a fost ridicată bine prela
ta din fața vitrinei că pașii lor 
mărunți s-au și oprit la... „Bucu
ria copiilor".

Pe o „scenă", în mijlocul unei 
orchestre de iepurași, ursuleți și 
pitici, se învîrtește necontenit o 
pereche de dansatori. In fața see-

^«3 •
......>>

le de îmbrăcăminte confecționate 
de comisii de femei. Șorțulețe, 
rochițe, bluze, pantalonași, totul 
lucrat cu mult gust, din materia»- 
le viu colorate, au atras un mare 
număr de amatori. Cînd cel? două 
expoziții, organizate de comisiile, 
de femei din Petroșani, și-au pus 
in vînzare articolele, copiii n-au 
mai avut prea multă ,trecere". 
Locul lor a fost luat~ de . părinți

Supppize plăcute
«— Mîine la orele 13,30 

veți fi prezenți la școa
lă — au fost anunțați 
“țevii ciclului 1 de la 
Școala de 7 ani nr. î 
din Petroșani. De ce 
trebuia să vină la școa
lă la acea oră, copiilor 
nu li s-a spus. Cînd 
toți erau prezenți și în
colonați în curtea șco
lii, cineva dădu pleca
rea : „Direcția cinema
tograful „Al. Șahi a".

fost primaAceasta a 
surpriză.

Cînd au 
nematograf, 
s-a vorbit 
bătoarea lor, 
nunțat a doua 
ză: Și acum veți vedea 
pe ecran 
lui Petru1 
călită", 
paie" șț altele... De fapt, 
surpriza

ajuns la ci- 
după ce li 
despre săr

ii s-a a- 
surprî-

„Visul micu- 
i“, „Vulpea pă- 

„Vițelul de

pentru copii

Au îmbrăcat 
costume na- 
uniforme de

nu a fost anunțul 
vor viziona un film 
ceasta au înțeles-o 
de îndată ce au 
în sala de cinematograf) 
dar nimeni nu știa ce 
film
s-au anunțat însă titlu
rile, bucuria copiilor a 
izbucnit deodată. Micii 
școlari erau la fel de 
veseli în tot timpul ru
lării filmelor destinate 
lor.

că
ta
el 

intrat

vor viziona. Cînd

Ziua Internațională a
(Urmare din pag. I-a)

cesc cu entuziasm nestăvilit pen
tru a întîmpina cel de-al IIT-lea 
Congres al P.M.R. cu succese de
osebite în opera de construire a 
socialismului. In anii puterii popu
lare am obținut victorii de im
portanță istorică în lichidarea îna. 
poierii în care țara noastră a fost 
ținută de regimul burghezo-mo- 
șieresc, în construirea industriei 
socialiste, în desfășurarea revolu
ției culturale, în, ridicarea nive
lului de trai. Prin proiectul de 
Directive ale celui de-al ITI-lea 
Congres al R.M.R., partidul înfă
țișează poporului un nou și mă
reț plan de înflorire a țări, de 
ridicare a bunăstării materiale și 
culturale a celor ce mun
cesc. Dincolo de cifrele și 
prevederile proiectului de Di
rective, oamenii muncii văd 
minunatele construcții ale planu
lui de 6 ani; noi fabrici și uzine, 
școli, instituții de cultură și de 
sănătate, văd viitorul fericit pe 
care cei ce muncesc din patria 
noastră îl făuresc prin muncă rod
nică, însuflețiți de --:uvîntul par
tidului, lor și copiilor lor.

Sărbătorind Ziua Internaționa
lă a Copilului, oamenii muncii 
sînt îndreptățiți să treacă cu 
mîndrie în revistă importantele 
realizări ale regimului nostru

democrat-popular pentru cei mici. 
Puterea populară a pus pentru 
totdeauna capăt acelor vremi cînd 
Romînia bătea triste recorduri în 
privința mortalității infantile, 
cînd truditorii din uzine și de pe 
ogoare, jefulfi de clasele stăpî- 
rritoare își vedeau copiii secerați 
de foamete, boli, mizerie, cînd 
pentru copiii celor mult! 'școala 
rămînea un vis neîmplinit. Gît 
de puternic contrastează realita
tea crudă a acelor vremuri cu 
minunatele înfăptuiri de care co
piii noștri se bucură astăzi din 
plin. Copiii minerilor, ai acelora 
care ei înșiși și-au frînt copilăria 
intrînd de la fragedă vîrstă în 
minele capitaliștilor, se bucură 
astăzi de condiții cu totul noi. De 
la Uricani pînă la Cimpa. locali
tățile Văii Jiului sînt presărate 
cu școli de. toate gradele. în care 
toți copiii noștri învață. Grădini
țe, cămine de zi, creșe, policlinici 
și dispensare, case ale pionieri
lor, terenuri de joc și de sport 
stau la dispoziția copiilor oame
nilor muncii. Și ceea ce există în 
Valea Jiului constituie numai o 
frîntură din ceea ce s-a realizat 
pe întreg cuprinsul patriei pentru 
cei mici. Grija nemărginită a sta
tului nostru democrat-popular 
pentru tinerele vlăstare ale oa
menilor .muncii este de asemenea 
reflectată de numeroase alte rea-

devenită dumi- 
adevărată gră- 
flori. Un colți- 

marea scenă cu

lor, a a- 
în- 
pe

uzine noi, și. 
atît de multe, 
nari atît de 
pricepuțî...

Azi e ziua
celora care abia au 
vățat să-și numere 
degetuțe primăverile tră
ite. Toată atenția șî 
dragostea noastră neîn
treruptă, îndreptată că-' 
tre ei, are azi o inten
sitate deosebită și din 
pieptul fiecărei mame, 
al fiecărui părinte, țîș- 
nește parcă 
inima, 
glas : 
noștri

M.

din 
într-un

„Să trăiți 
dragi".
DUMITRESCU

toată 
singur 
copiii

Copilului
lizări. Numai în regiunea noas
tră, Hunedoara, sumele plătite. în 
anul 1959 drept ajutoare de stat 
pentru copii se ridică da 75,223'000 
lei. In anii 1953 -1959 în regiu
nea noastră 55 fentei au fost dis
tinse cu titlul de „Mamă eroi
nă", 270 cu ordinul „Gloria ma
ternă", 655 cu „Medalia mater
nității".

In proiectul de Directive ale 
celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. se reflectă din nou, cu o 
deosebită putere, grija partidului 
și a statului nostru democrat- 
popular pentru viitorul copiilor 
oamenilor muncii. în decursul 
planului de 6 ani se prevede ca 
sarcină principală în domeniul 
învățămîntului încheierea genera
lizării învățămîntului de 7 ani și 
trecerea treptată la învăță- 
mîntul general de 8 ani. du
rata învățămîntului de cultură ge-s 
nerală fiind de 12 ani. Copiii noș
tri cresc în spiritul educației noi. 
socialiste, învață încă de la fra
gedă vîrstă să prețuiască munca
— izvorul tuturor bogățiilor ma
teriale și spirituale ale societății
— să iubească fierbinte patria, 
să crească oameni demni, în 
spiritul frăției dintre poporul 
nostru și minorităților naționale, 
al prieteniei de nezdruncinat cu 
popoarele țărilor socialiste, al 
solidarității cu oamenii muncii-

scaunele rntct, zeci de 
spectatori — păpuși privesc dis
trați scena... Și cite alte jucării 
nu se văd în această vitrină — 
expoziție. Viitorii constructori își 
pot procura de aici, toate uneltele, 
de la lopată pînă la... macara 
turn, gospodinele de mline găsesc, 
la magazin toate cele necesare 
lor. de la linguriță pînă la mașina 
de gătit, iar amatorii de jocuri 
distractive nu știu ce să aleagă 
mai întîi — lucru ce se zărește 
și tn clișeul de sus. Printre al
tele se găsește aici un joc numit 
„Călătorie în cosmos" cu ajuto
rul căruia copiii pot face „vizi
te" planetelor și aștrilor îndepăr
tați.

...De ziua lor, copiii -aii- avut 
însă prilejul Să viziteze și alte 
expoziții, anume acelea eu artico-

pentru a le cumpăra ce le-a plă
cut mai mult din expoziție. Dar 
copiii nu au renunțat atît de ușor 
la plăcerea de 1 a admira atltea 
lucruri frumoase. Ajutîndu-se ți
nui pe altul (așa cum de altfel 
se vede și în clișeul de jos) ei 
au găsit totuși „mijlocul" ca și 
cei mici să fie „mari" și să poa
tă privi — peste capetele cela”- 
lalți — aiîtea lucruri atrăgătoare. 
Erau doar cadouri pentru ei...!

D. MIHAIL

de pretutindeni în lupta pentru ♦
pace și progresul omenirii. ♦

Strînglnd în brațe pe cei mici, •> 
cei ce ne sînt atît de dragi, gîn- 4 
dtirile ne zboară în același timp »
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spre acele țari unde copiii oame
nilor simpli se zbat în mizerie și 
foamete, lipsiți de lumina cărții, 
de bucuria copilăriei. Copiii a mi
lioane de șomeri din țările capi
taliste trăiesc în condiții insupor
tabile. In Turcia, Iordania și alte 
țării, copiii sînt împinși de mize
rie să muncească de la fragedă 
vîrstă. In Portugalia 30.000 de 
copii mor anual sub 5 ani, 40 la 
sută din copiii de vîrstă școlară 
din această țară rămîn pradă a- 
nalfabetismului. Iii țările coloniale 
și dependente soarta copiilor e. și 
mai grea. 250 milioane de copii 
din țările capitaliste rru ineig la 
școală.

Sărbătorind Ziua Internaționa
lă a Copilului, oamenii muncii din 
întreaga lume își reafirmă voința 
de a lup+a uniți în numele vieții 
și fericirii copiilor lor pentru pro
gresul omenirii, pentru zădărni
cirea uneltirilor acelora care în
cearcă să pună în pericol viața 
copiilor prin pregătirea unui nou 
război, pentru a asigura în lume 
o pace trainică. Pentru viața și 
fericirea copiilor lor, oamenii 
muncii din patria noastră își rea
firmă hotărîrea de a munci cu 
toate eforturile pentru noi victorii 
în, măreața operă de construire a 
socialismului. . __...... _ .

Pentru cel mica

MICUL
DESENA TOR

Am un- toc, caiet, hirtie 
Și clilorile-n cutie. 
Multe lucruri în penar, 
Și poze-n abecedar.
Desenez un șoricel, 
Și-uni iepure mititel. 
Un țepos viteaz arici 
Și piticul Zgribulici
Desenez un satelit 
Ce se pare că-i grăbit 
Că-nconjurul lumii face, 
Purtînd pe sus mesaj de pace.
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STEL1AN FETELEA ;
membru al cenaclului literar j 

„Minerul” Petroșani *

Poftă bună!



4 STEAGUL ROȘU.

Vizita premierului 
Ciu En-lai 

în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 31 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

.■ Monțame, la 30 mai, cu prilejul 
vizitei în Republica Populară 
Mongolă a premierului Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze 
Ciu En-lai, ambasadorul R. P. 
Chineze în R. P. Mongolă Se 
Fu-sen a oferit o recepție.

La recepția care s-a> desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai și președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
J. Țedenbal au rostit cuvîntări.

-----O-----

Rezultatele alegerilor 
din R. D. Vietnam

HANOI 31 (Agerpres).
La alegerile pentru cea de a 

doua legislatură a Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, s-au 
prezentat 8.Î92.795 alegători, a- 
dică 97.52 la sută din cei 
8.401.304 înscriși pe listele elec
torale.

Candidații Frontului Patriei 
din Vietnam au obținut majori
tatea covîrșitoare a voturilor — 
8.135.308 — fată de 3.209 voturi 
contra, 54.278 buletine anulate.

Cyrus Eaton se află 
la Varșovia

VARȘOVIA 31 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., la 30 mai Cyrus Eaton, 
cunoscutul industriaș și repre
zentant al vieții publice din A- 
merica, a făcut o vizită lui A- 
dam Rapacki, ministrul Afaceri
lor Externe ale R. P. Polone.

In seara aceleiași zile condu
cerea comitetului pentru relații 
cu străinătatea a oferit o recep
ție în cinstea oaspetelui ameri
can.

<?- ■- ....... ■■■■'-------------------

Zeci de mii de cdățeni sud-coreenî 
asasinați în insula Cecijudo

PHENIAN 31 (Agerpres). — 
TASS anunță :

După cum a anunțat postul 
de radio Phenian, agenția To- 
hian Thonsing a transmis din 
Seul că într-o ședință a comisiei 
pentru anchetarea asasinării u- 
nor cetățeni nevinovați, un de
putat al Adunării Naționale din 
partea partidului liberal din in
sula Cecijudo a acuzat clica li- 
sînmanistă de împușcarea în 
masă a locuitorilor din insula 
Cecijudo.

In informația agenției se spu
ne că în perioada 1946—1953 
clica lisînmanistă, cu sprijinul

Noi manifestații populare 
în Coreea de sud

PHENIAN (Agerpres).
Tulburările de la sud de pa

ralela 38 continuă. Speranțele 
autorităților sud-coreene și ale 
ocrotitorilor lor de peste ocean 
că manifestările de masă de la 
Seul și din alte orașe vor fi 
rapid lichidate, nu s-au adeve
rit. In ultimele zile au avut loc 
noi manifestări populare care 
s-au desfășurat sub lozinca răs
turnării regimului marionetă 
Un nou val de indignare a opi
niei publice s-a stîrnit la 29 mai 
cînd Li Sîn Man, cu ajutorul 
ambasadei americane, a fugit în 
secret în insulele Hawai.

La 30 mai a avut loc la Taegu 
o demonstrație la care au parti
cipat mii de oameni cerînd de
misia imedită a guvernului Ho 
Cijon, care a înlesni) fuga lui 
Li Sîn Man. Tineretului univer
sitar i s-au alăturat numeroși ce
tățeni care cereau ca acest călău 
al poporului să fie deferit jus
tiției

EVENIMENTELE DIN TURCIA
ISTANBUL 31 (Agerpres).
După cum transmite corespor.-. 

dentul din Ankara al agenției 
France Presse, din capitala Tur
ciei au decolat, îndreptîndu-se 
spre Istanbul, 12 avioane mili
tare pe bordul cărora se aflau 
140 foști deputați aî Medjlisuluî 
din partea partidului democrat 
a lui Menderes, funcționari sus- 
puși ai fostului guvern și mili
tari. Din Istanbul ei au fost a- 
duși pe o insulă pustie din Ma
rea de Marmara.

In corespondență se arată că 
12 persoane se află în prezent 
sub pază în clădirea școlii mili
tare din Ankara, unde este în 
curs o anchetă.

★

PARIS 31 (Agerpres)’.
După cum transmite corespon

dentul din Ankara al agenției 
France Presse, postul de radio

Greva generală a feroviarilor francezi
PARI S 31 (Agerp res).
Agenția France Presse rela

tează că drept urmare a refuzu
lui cercurilor patronale france
ze de a satisface cererile de mă
rire a salariului muncitorilor de 
la căile ferate franceze, în noap
tea de 30 spre 31 mai în întrea
ga Franță a lost declarată o 
grevă generală de 24 de ore pe 
întreg teritoriul țării.

CÂ LA EI
LONDRA 31 (Agerpres).
Avioanele americane care își 

au baza în Anglia au luat parte

imperialiștilor americani, a îm
pușcat fără scrupule aproximativ 
60.000—70.000 de cetățeni ne- 
vinovați. Se arată că asasina
tele în masă se săvîrșeau pe in
sula Cecijudo fără judecată și 
cercetări. Numeroși coreeni erau 
aruncați de vii în mare.

• ANKARA. După cum trans
mite agenția France Presse, în di
mineața zilei de 30 mai, fostul 
ministru al Afacerilor 'Interne în 
guvernul Menderes, Namik Gedi- 
ki, s-a sinucis aruncîndu-se de la 
etajul IV al școlii militare din 
Ankara, unde se afla sub pază.

• BERLIN. Intre 26 și 29 mai 
a avut loc la Berlin un seminar 
internațional pentru probleme de 
pedagogie, organizat din inițiati
va Ministerului învățămîntului 
Public și a Institutului Central 
de Invățămînt Profesional din 
R.D. Germană. La acest seminar 
au participat delegați din Uniu
nea Sovietică, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, R. P. Ungară și R.D. 
Germană. Ca observator la semi
nar a participat o delegație a R.P. 
Chineze.

• DJAKARTA. Editura din 
Surabaya a tipărit o culegere de 
cuvîntări ale lui N. S. Hrușciov 
și ale președintelui Sukarno ros
tite în timpul vizitei lui N. S. 
Hrușciov în Indonezia, precum și 
documentele semnate de șefii ce
lor două guverne.

Ankara a anunțat că organele 
securității au arestat la Istanbul 
19 persoane dintre care directori 
de bancă, fiul fostului președinte 
al Medjlisului și un număr de 
deputați ai Medjlisului din par
tea partidului democrat.

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

Lin Bo-țiu5 a încetat 
din viață

PEKIN (Agerpres).
După cum transmite agenția 

China Nouă, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez 
anunță cu profundă durere că la 
29 mai1 1960 a încetat din viață, 
după o grea suferință, Lin Bo- 
țiui, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez și vice
președinte al Comitetului Per
manent al Reprezentanților Popu
lari pe întreaga Chină.

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

La această grevă, care a para
lizat aproape în întregime tra
ficul feroviar din Franța, parti
cipă peste 360.000 de muncitori 
feroviari afiliați Ia organizațiile 
sindicale : Confederația Generală 
a Muncii, Force Quvriere și 
Confederația sindicatelor autono
me a muncitorilor feroviari.

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

ĂCAS A...
la alarma aeriană generală or
donată de ministrul de Război al 
S.U.A. la 15 mai fără a se fi 
înștiințat guvernul englez.

La 30 mai, ministrul Aface
rilor Interne, Butler, răspunzînd 
în scris în Camera Comunelor 
la interpelarea deputatului labu
rist Warby, a declarat că întru- 
cît această alarmă „a fost un 
obișnuit control al eficacității 
sistemului de telecomunicații al 
Statelor Unite", nu era cîtuși de 
puțin necesară „consultarea gu
vernului englez".
====?--—=■ ———=

• PEKIN. Referindu-se la o 
știri din Bangkok, agenția Chi
na Nouă anunță că S.U.A. inten
ționează să construiască în Tai- 
landa șosele strategice și aero- 
droaine, în conformitate cu planu
rile lor militare.

•BERLIN. Consiliul de Mi
niștri al R.D.G. a hotărît să re
ducă cu începere de la 30 mai 
a. c. prețurile la aparate fotogra
fice, lentile pentru aparate foto
grafice, aparate de filmat cu pe
liculă îngustă și îmbrăcăminte de 
blană sintetică. Prețurile la apa
ratele fotografice, lentile fotogra
fice se reduc în medie cu 30 la 
sută, iar la hainele de blană sin
tetică cu 28 la sută.

• R/XBAT. La 29 mai In Ma
roc au avut loc primele alegeri 
din istoria țării pentru consiliile 
municipale și comunale. Peste 
4.000.000 de alegători urmau să 
aleagă 47.162 deputați din care 
12 sînt femei.

• BUDAPESTA. La Casa pio
nierilor din circumscripția 20 din 
Budapesta a fost deschisă o expd-

Consfăfuirea unională a fruntașilor 
întrecerii pentru titlul de brigăzi 

și fruntași ai muncii comuniste 
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA (Agerpres). TASS
Consfătuirea unională a frun

tașilor întrecerii pentru titlul 
de brigăzi și fruntași ai muncii 
comuniste și-a încheiat lucră
rile.

In centrul atenției celor care 
au luat cuvîntul în ședința de 
încheiere din 30 mai s-a aflat 
cuvîntarea rostită de N. S. Hruș

Hotărîrea olenarei C. C.
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA (Agerpres). — TASS 
La Tirana a fost dată publicită

ții hotărîrea plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Mun
cii din Albania „Cu privire la 
dezvoltarea continuă a lucrărilor 
de construcții", în care se sub
liniază că în anul 1959 volumul 
construcțiilor a crescut în Alba
nia de 39 de ori în comparație 
cu anul 1938.

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

Un nou amestec al S. U. A. 
în treburile interne ale Cambodgiei
PNOM PENH 31 (Agerpres).
Criticile vehemente aduse de 

prințul Sianuk amestecului a- 
merican în treburile interne ale 
Cambodgiei au stîrnit nemulțu
mirea Departamentului le Stat 
american. Acum o săptămînă 
ambasadorul Statelor Unite, 
Trimble, a adresat prințului Sia
nuk o scrisoare de amenințare. 
Acest nou amestec al S.U.A. în 
treburile interne ale Cambod
giei este relatat de prințul Sia
nuk într un articol publicat de 
ziarul „Sangkum Reastr Niyum".

„Ambasadorul, scrie cu ironie 
Sianuk, avertizează că îl va a- 
nunța pe președintele Eisenho
wer despre proasta mea pur
tare".

„Trebuie să spun, scrie Sia
nuk. că am avut întotdeauna di
ficultăți cu ambasadorii Statelor 
Unite în Cambodgia. Aș fi pu
tut păstra relații bune cu el, dar 
pentru aceasta ar fi trebuit să 

ziție cu aspecte din viața pionie. 
riior romihi, obiecte de artă ma
nuală și picturi executate de pio
nierii romîni.

• PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că la 28 mai un avion, mi
litar al S.U.A. a pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chineze în re
giunile Sanvei și Daiavan țpro- 
vincia Guandun).

• ROMA. Editura „Saggiatore" 
a publicat în limba italiană o cu
legere de declarații ale lut N. S. 
Hrușciov „Cu privire la coexis
tență și la conferința la nivel 
înalt". Culegerea cuprinde extra
se din cuvîntările șefului guver
nului sovietic consacrate proble
melor internaționale.

• ISTANBUL. Ziarul „Cumhur- 
yet" relatează că, potrivit ștîrjîor 
deținute de Ministerul Invăță- 
mîntului turc, în această țară exis
tă în prezent 15.814 sate fără 
școală ceea ce reprezintă 45 la 
sută din totalul satelor existente.

• ȘANHAL Agenția China 
Nouă anunță că la 28 mai Mao 
Tze-dun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, l-a primit pe Knud Jes- 
persen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca și pe 
soția acestuia.

ciov la consfătuire. Sprijinind 
întrutotul politica guvernului 
sovietic de întărire a păcii, de
legații au condamnat politica a- 
gresivă a imperialiștilor ameri
cani care au întreprins acțiuni 
de spionaj împotriva Uniunii 
Sovietice.

Lucrările consfătuirii au luat 
sfîrșit.

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

Fixînd sarcinile în domeniul 
construcțiilor, plenara arată că 
este necesar să se îmbunătățeas
că organizarea lucrărilor de con
strucții, să se reducă termenele 
de construcție și să fie date la 
timp în exploatare obiective, să 
se sporească necontenit produc
ția materialelor de construcții.

măgulesc America, să o ridic în 
slăvi. Dar cum putem face acest 
lucru cînd există comploturi, a- 
tacuri, neîntemeiate, calomnii, 
cînd se acordă sprijin fățiș tră
dătorilor plătiți cu dărnicie și li 
se dau arme violîndu-se fla
grant dreptul internațional ?“

PROGRAM DE RADIO
2 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului. 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,30 Drumeții veseli (re
luare), 11,03 Muzică populară 
romînească. 11,30 Almanah /t<- 
ințific (reluare), 13.05 Soliști 
vocali de muzică populară din 
țări prietene, 13,30 Cîntece de 
luptă antifasciste, 15,10 Călăto
rie muzicală. 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Tinerețea ne e
dragă (reluare). 19.4' Transmi
sie din sala Ateneului a concer
tului orchestrei simfonice a Ci
nematografiei, cu concursul co
rului Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu". PROGRAMUL II. 
14,30 Muzică ușoară. 15,00 De 
toate, pentru toți (reluare), 15,30 
Muzică populară din Banât. 17.30 
Sfatul medicului. 17.35 Mari an
sambluri corale romînești, 18,05 
Muzică ușoară de compozitori 
sovietici, 19,00 Să învățăm lim
ba rusă cîntînd, 19.15 ..Cuvînt 
de pionier" — emisiune de cîn
tece, 19,45 Concert de muzică 
populară sovietică, 20,30 Emi
siune literară : pagini din isto
ria nouă a patriei, 21,15 Muzică 
corală romînească, 21,45 Părinți 
și copii, 22,00 Din muzica po
poarelor

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00; 6,00; 

1 7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22,30; 23,52 Pro
gramul II : 14,00; 16,00; 18.00: 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
2 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Enrico Caruso; AL. SA- 
H1A : Pe jos spre rai; PETRI- 
LA : Lecție de duminică; ANI- 
NOASA : La doi pași de grani- 

' ță; VULCAN : Despre Moscova 
și moscoviți; LUPEN1 : Ștren
garii; UR1CAN1 : „H-8".

Eînoni 1 • fi Aiicm<st“ — Poligrafie


