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Lună de lună, brigăzile minei 

Lupeni au depus eforturi susți
nute pentru a întîmpina zilele 
de 1 și 8 Mai cu însemnate suc
cese în muncă, pentru înfăptui
rea angajamentelor luate. Intre 
sectoare și brigăzi se desfășoară 
o vie întrecere pentru a extrage 
cărbune cît mai mult și dfe»bună 

«Setate.
W^kuni, minerii din Lupeni și-au 
făcut bilanțul muncii depuse în 
decursul a patru luni și a înde
plinirii angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 1 Mai și a ani
versării partidului. Rezultatele 
obținute de ei în această perioadă 
sînt însemnate. Multe sectoare și 
brigăzi s-au achitat cu cinste de 
sarcinile de producție și și-au în
deplinit și depășit angajamentele 
luate.

In fruntea întrecerii s-a men
ținut mereu sectorul III al minei. 
Minerii din cadrul acestui sector 
au extras pînă la 28 aprilie 1465 
tone de cărbune cosificabil peste 
plan, depășindu-și cu circa 200 
tone angajamentul luat pînă la 
1 Mai, productivitatea muncii 
realizată depășește pe cea plani
ficată cu peste 190 kg. cărbune 
pe post. Cele mai frumoase rea
lizări au fost obținute de mine
rii din brigada condusă de Ghi- 
oancă Sabin. Ei au extras peste 
producția cerută 2285 tone de 
cărbune, depășindu-și astfel cii 
mult angajamentul luat,- De. ar. 
semenea, brigada condusă de 
Spînu Petre a extras în plus de* 
oten 1420 tone dd fcâfîiiîfîe. ’

Sectorul 4 A al minei a avut 
angajament ca pînă la 1 Mai să 
dea peste plan 1500 tone de căr
bune. Datorită strădaniilor depu
se de minerii de aici, angajamen
tul a fost depășit la 27 aprilie 
cu peste 200 tone de cărbune. In 
primul trimestru al anului, la 
prețul de cost planificat, colecti
vul acestui sector a obținut o 
economie de 1,80 lei/tona de căr
bune. Printre brigăzile care și-au 
îndeplinit ș: depășit angajamen
tele luate sînt cele conduse de 
Novac Ștefan, Dobai loan și 
Sfitlic loan. Ele au extras peste 
plan 539, 454 și, respectiv, 289 
tone de cărbune.

In sectorul de investiții lucrea
ză multe brigăzi bune, cu expe
riență. Multe dintre ele s-au an
gajat să obțină depășiri mari de 
plan, iar rezultatele dobînd'ite au 
dovedit că angajamentele au de
venit fapte. Minerii din brigada 
condușă de Bartha Dionisie s-au 
angajat Ca pînă la 1 Mai să de
pășească planul cu 90 m. c. A- 
cest angajament a fost depășit cu 
437 m. c. și cu 35 zile înainte 
de termen. Brigada lui Huda 
Mihai și-a depășit angajamentul 
cu 400 m. c. și cu o lună înainte 
de termen. Rezultate asemănătoa
re au obținut și brigăzile con
duse de Ferenczi Balazs și Marian 
Alexandru. In același timp, lu
crările executate au fost de bună 
calitate.
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O problemă la ordinea zilei

Să protejăm zonele verzi, 
create in orașele noastre 1

A. MICA
corespondent

HRIȚCAN VASILE, comu
nist, extrage împreună cu 
brigada sa din sectorul II 
Uricani în flecare lună cel 
puțin 300 tone de cărbune de 

bună calitate peste plan.

IOVI TRAIAN este exemplu 
în muncă pentru minerii sec
torului IV Vulcan. La cele 
2060 tone de cărbune date 
peste plan de sector, brigada 
comunistului Iovi Traian 

contribuit din plin.
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GHEORGHE TANASE, pri
mit recent în rîndurile parti
dului, Conduce o brigadă de 
pregătiri în sectorul I Petri- 
la. In aprilie și-a depășit cu 

30 la sută planul.

SCHNEIDER FRANCISC, 
harnic șef de brigadă din sec
torul III Aninoasa. Din aba
tajul său au fost extrase în 
aprilie 200 tone de cărbune 
peste plan cu conținut de ce
nușă cu aproape 2 la sutf. 

sub normă.
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Inovatorii — în primele rînduri 
ale luptei pentru calitate
realizarea automatului 
colectarea probelor de 
brut, am avut în vedere,

„La 
pentru 
cărbune 
înainte de toate, necesitatea sta
bilirii unor sindici calitativi cît 
mai apropiați de realitate" spu
nea deunăzi inginerul Florea Sa
bin, șeful preparației Petrila.

Aceleași năzuințe, de a obține 
cu ajutorul inovațiilor producție 
mai multă, la un înalt nivel cali
tativ, mai ieftină, i-ău animat și 
pe Maizenbach Mihai, pe Păcura- 
ru Tfaian, Măhăilă Vasile, Jic 
Jianu, Duban Anton, Acs Ludo
vic și pe mtilți alți inovatori și 
raționălizatori din Valea Jiului.

Integrîndu se în lupta pentru 
ridicarea nivelului calitativ al ex
tracției de cărbune dttsă de mi
nerii exploatărilor carbonifere, 
inovatorii aduc o contribuție de

seamă în această direcție. Inova
țiile realizate. în semestrul II al 
anului trecut și în cursul acestui 
an rezolvă o seamă* de' probleme 
pe care îmbunătățirea , producției 
le ridică. De fapt, ceea ce carac
terizează munca inovatorilor în 
perioada actuală este atenția ma
re pe care aceștia o acordă tutu- 

ing. GH. DUMITRESCU 1

In primăvara acestui an, acțiu
nea de înfrumusețare . a localită
ților Văii Jiului a luat o amploare 
fără precedent. Mii de oameni ai 
muncii, mineri, muncitori, funcțio
nari, gospodine, intelectuali, parti
cipă cu însuflețire la acțiunile ini
țiate de sfaturile populare pentru 
crearea de zone verzi în noile car
tiere, pentru amenajarea de ron
duri, plantarea de flori și arbuști. 
Tot ceea ce se face în această di
recție izvorăște din dorința oame
nilor muncii de a ridica nivelul ur
banistic al orașelor Văii Jiului, de 
a-și face viața mai frumoasă, mai 
plină de bucurii. Ce altceva putea 
mobiliza numai în decurs de ci- 
teva zile peste 3.000 de cetățeni 
ai Uricaniului la muncă volunta
ră pentru amenajarea de spații 
verzi care să sporească frumuse
țea noului oraș ?! In noul car
tier Gh. Dimitrov din Petroșani, 
la Vulcan, Aninoasa și în celelalte 
localități, răsar pretutindeni flori 
și verdeață, se schimbă fața așeză
rilor, prind viață noi și noi ini
țiative gospodărești. Și aceste ac
țiuni vor continua.

Crearea a numeroase 
verzi, pune la ordinea zilei o pro
blemă căreia încă nu i se acordă 
atenția cuvenită : protejarea a ceea 
ce s-a făcut, astfel ca munca a 
mii și mii de oameni, fondurile 
cheltuite în acest. scop să nu fie 
irosite zadarnic. Că aceasta consti
tuie într-adevăr o problemă, o do
vedesc numeroase fapte. Doar ci- 
teva zile aii trecut de la reamena- 
jatea peluzelor de pe strada care 
face legătura între strada princi
pală a orașului Petroșani și hale 
pe care s-a semănat iarbă, s-au 
plantat flori, și multe din acestea 
sînt călcate in picioare, mai ales 
în partea dinspre clădirea sfatului 
popular orășenesc. Peste unele ron
duri de flori de pe strada centrală 
a orașului Petroșani au apărut ade
vărate poteci bătătorite. Gardul 
decorativ ce împrejmuiește spațiile 
verzi din fața blocului magazin 
(cartierul Dimitrov) e distrus in 
multe locuri. Printre rondurile abia 
terminate din noile cartiere, pe 
multe terenuri nivelate, săpate și 
semănate cu iarbă se pot vedea, 
nu rareori, găini, porci care pro
duc stricăciuni. Aceste fapte dove
desc că mai sînt unii oameni in
conștienți, care n-au învățat să 
prețuiască ceea ce s-a făcut prin 
muncă, distrug aceste realizări me-

spații

nite să sporească frumusețea ora
șelor și localităților noastre. Sînt' 
de asemenea frecvente cazurile 
cînd . copiii, jucîndu-se nesuprave- 
gheați, produc și ei stricăciuni.

In fața sfaturilor populare, a 
întreprinderii de gospodărie orășe
nească Petroșani, se pune acut sar
cina luării de măsuri pentru pro
tejarea a ceea ce s-a făcut și a 
ce se va face în continuare pentru 
înfrumusețarea orașelor și localită
ților noastre. Trebuie confecționate 
tăblițe care să atragă atenția tre
cătorilor: „Nu 
„Nu rupeți florile 1“ și 
peste tot acolo 
cii amenajează 
duri de flori.

Întrucît se 
freavente cînd 
jucîndu-se, calcă 
rondurile, este necesar ca în cadrul 
școlilor să se arate copiilor că zo
nele verzi sînt create prin munca 
oamenilor, a părinților lor, că 
munca trebuie respectată și de 
aceea sînt datori nu numai să nu 
le calce, dar să participe la prote
jarea lor. Este indicat ca pe a- 
ceastă temă să se poarte discuții 
în orele de diriginție.

Deputății sfaturilor populare sînt 
datori să sesizeze cauzele care duc 
la degradarea spațiilor verzi în 
circumscripțiile electorale respec
tive, să le semnaleze sfaturilor 
populare și să ceară luarea de mă
suri. Se impune de asemenea ne
cesitatea supravegherii de către pă
rinți a jocului copiilor, spre a fi 
îndrumați să folosească terenurile 
amenajate în acest scop. Iar îm
potriva acelor cetățeni inconștienți, 
care din neglijență sau reavoință 
degradează soatiile verzi, să se ia

căleați iarba 
așezate 

unde oamenii тип- 
spații verzi și ron-

semnalează cazuri 
copiii de școală, 

zonele verzi și

degradează spațiile verzi, să se 
măsuri de sancționare.

Pentru păstrarea curățeniei 
străzi, este de asemenea necesar 
se monteze mai multe coșuri pen
tru hîrtii. Secțiile de gospodărire 
ale sfaturilor populare să dove
dească mai multă inițiativă în a- 
ceastă direcție. Trebuie creată o 
puternică opinie de masă împotri
va acelora care degradează zonele 
verzi.

Să luăm toate măsurile pentru 
ca munca' miilor de oameni ai 
muncii pentru amenajarea localită
ților Văii Jiului să nu fie irosită, 
să protejăm și să dezvoltăm ceea 
ce s-a făcut pentru înfrumusețarea 
orașelor noastre !

pe 
să

RECENZII, SERI LITERARE
Din inițiativa Secției de învăță- 

mînt și cultură a Sfatului popu
lar al orașului Petroșani, zilele 
acestea au loc în Valea Jiului 
sen literare, consfătuiri, simpo
zioane pe tema: Pagini din lupta 
partidului. Toate aceste acțiuni 
sînt închinate celei de-a 40-a a- 
niversări a partidului nostru.

Pînă în prezent biblioteca cen
trală orășenească din Petroșani, 
in colaborare cu comisia de fe
mei, a organizat 3 recenzii la

cărțile: „Povestiri despre Dofta- 
na“ de M. Novicov, „Clocote" de 
Vaida și „Drumul spre ziuă" de 
I. Străuț și 3 seri literare închi
nate vieții și operei lui Alex. Șa- 
hia și A. Torna precum și 
meroase lecturi .în grup.

La toate aceste acțiuni, au 
ticipat un' număr însemnat . 
oameni ai muncii și gospodiiie.

nu-

par-
,de

• R. BĂLȘAN
corespondent

LONEA DE AZI: minele Cimpa I și Cimpa 
peste 20 de blocuri cuprinzînd 400 apartamente, 
cinematograf, o sală de spectacole, 3 magazine 
dese prefacerile anilor noștri.

IN CLIȘEU: Vedere de pe strada principală

II redeschise, * 
un cămin, un i 

noi... oglin- *

(Continuare în pag. 3-a)
a Lonei.
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De curînd la Vulcan a avut loc 
a*a de-a doua sesiune a sfatului 
popular orășenesc care a dezbă
tut problemele de învățămînt.

In raportul prezentat la această 
eesiune de către tovarășa Karolyi 
Eugenia precum și coraportul pre
zentat <fe către tovarășa Popa 
Ida au fost oglindite realizările 
din domeniul învătămîntului lai 
Vulcan și preocupările actuale 
ale cadrelor didactice pentru ri
dicarea calitativă a învătămîntu
lui, pentru obținerea unor rezul
tate dt mai bune la învățătură 
de către tofi elevii școlii.

La discuții au luat cuvîntul 
mai multi deputati care au ma
nifestat mult interes fată de pro
blemele educative în școală. S-au 
remarcat în special tovarășii dte- 
puta(i Bordei Victor, Hanea Con
stantin, Florian Traian și Popa 
Ida care s-eu angajat să dea tot 
sprijinul școlii în problemele care 
ie ridică învătămîntul, iar în cir
cumscripțiile lor să contribuie 
din plin la munca de educație a 
tinerei generații, prin discuții per
sonale cu cadrele didactice, elevii 
și părinții elevilor. Sesiunea și-a 
atins pe deplin scopul, ea orien- 
tînd cadrele didactice din școala 
noastră în munca de viitor.

FRANCISC KELEMEN 
corespondent

Concursul cultural artistic 
al pionierilor și elevilor

Duminică dimineața pe scenele 
din Petroșani, Vulcan, Aninoasa, 
Lupeni, Uricani și Petrila s-a des
fășurat concursul cultural-artistic 
al pionierilor și elevilor (faza de 
centru). La Petroșani concursul a 
avut loc în sala Constructorul 
unde au participat peste 480 de 
pionieri și elevi. Iată acum pio
nierii clasați pe primele locuri: 
cor — Școala de 7 ani nr. 4; dan
suri — Școala de 7 ani nr. 2; 
scenete ■— Școala de 7 ani nr. 1 ; 
recitări — Popa Margareta (Școa
la de 7 ani nr. I) și Cărăguț Mir
cea (Școala de 7 ani nr. 4); so
liști vocali — Kovacs Elvira și

„D R U
Deși timpul ploios nu te prea 

îndemna să ieși d*in casă, totuși 
lonenii au venit să asiste la con
cursul „Drumeții veseli" orga
nizat marți după amiază de 
Școala medie mixtă Lonea în co
laborare cu clubul muncitoresc 
din localitate pe temele : „Crearea 
Partidului Comunist din Romî- 
nia“ și „Congresele Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice".

Profesorul examinator, tov. 
Lazăr Aurel, anunță începerea 
concursului și poftește la micro
fon concurenții claselor a V-a și 
а VI-a care au răspuns la între
bările referitoare la Congresele 
Partidului Comunist al Uniunii

Cirțl pentru tineret
„S-au intops gpaupii**

de TITEL CONSTANTINESCU
In schițele din volum explo

dează bucuria naturii, a vieții, bu
curia pentru diminețile limpezii fi 
răcoroase de vară, bucuria pentru 
jocul cu lubenițele aprinse în nop
țile de vară, pentru jocurile la 
rîu, pentru prietenia adevărată.

Aceste prime bucurii sînt le
gale de evenimentele concrete ale 
vieții noi de astăzi, din satul fi 
gospodăria colectivă. De fi schițele

PRIN
Au amenajat 

un cabinet medical
Partidul și statul nostru au a- 

cordat și acordă o mare atenție 
îngrijirii sănătății copiilor. Aceas
tă grijă au resimțit-o și copiii 
minerilor și ai celorlalți oameni 
ai muncii din Valea Jiului. In 
cursul acestui an, cu sprijinul 
conducerii spitalului (în special 
al dr. N. Aldica) și a comitetului 
de părinți, în incinta școlii ele
mentare de 7 ani nr. 2 din Lu- 
peni s-a amenajat un ca
binet medical bine utilat. Acum 
copiii sînt ținuți mai ușor sub 
observație medicala. In cabinetul 
medical al școlii ei șînt consul
tați de dr. T. Chiriacopol care, 
deși face acest lucru în mod vo
luntar, își face datoria cu multă 
conștiinciozitate.

Concurs al grupelor 
sanitare

In luna aprilie a avut loc con
cursul grupelor sanitare ale cla
selor a V-a, ale școlii elementare 
de 7 ani nr. 2 din Lupeni. Con
cursul a fost cîștigat de clasa a 
V-a В care s-a dovedit mai bine 
pregătită. Din această clasă s-au 
remarcat îndeosebi elevii Pop 
Maria, Lado Mariana, Berger 
Henrich, Dragomir Maria, care au 
acordat o mai mare atenție în-

Bekeș luliana (ambele de la 
Școala de 7 ani nr. 4); soliști 
instrumentali — Cîrpu Магіапд 
(Școala de 7 ani nr. 2).

La centrul Petrila au participat 
314 pionieri și elevi. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi elevii 
Școlii de 4 ani din Jieț, care au 
cîștigat majoritatea premiilor. Lo
curile I au fost cîștigate după 
cum urmează : cor — școala din 
Petrila; dans, ciclu I — Școala 
de 4 ani Jieț și la ciclul II școala 
din Lonea; recitări — Sanca Lu
cia (școala Lonea); scenete — 
Școala de 4 ani din Jieț iar la 
soliști — fluerașii Școlii de 4 
ani din Cimpa.

M E Ț И V E
Sovietice. Bine s-a prezentat ele
vul Preda loan, reprezentantul 
clasei a V-a B. După expirarea 
întrebărilor pentru cei mici au 
fost poftiți la microfon reprezen
tanții claselor a VlII-a — Xl-a 
care au răspuns Ia întrebările 
despre „Crearea Partidului Co
munist din Romînia". Iată acum 
pe cîștigătorii concursului și pre
miile acordate: elevul Mînea 
Paul, reprezentantul clasei a X-a 
premiul I în valoare de 360 lei, 
elevul Felea Gheorghe, reprezen
tantul clasei a XI-a premiul II 
în. valoare de 255 lei și elevul 
Rusu loan, reprezentantul clasei 
a IX-a premiul III în valoare de 
160 lei.
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cuprind multe descrieri poetice, ț 
predomină totuși faptele, lucrarea ț 
avînd un caracter dinamic.

■ Schițele sînt construite cu mul
tă artă, campletindu-se armonios 
unele pe altele, dînd astfel o ima
gine complexă.

explo-
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♦
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ȘCOLI
sușirii cunoștințelor prevăzute în 
concurs. Grupele sanitare au fost 
pregătite de către medicul școlii.

Program artistic
Cea de a 40-a aniversare a 

înființării partidului este întîmpi- 
nată cu noi succese la învățătură 
și în alte activități de elevii șco
lilor din Valea Jiului. In cinstea 
acestei mărețe sărbători pionierii 
și elevii de la școala elementară de 
7 ani nr. 2 din Lupeni au orga
nizat un bogat program artistic. 
Astfel, de curînd în fața oameni
lor muncii din Lupeni, elevii cla
selor a VII-а A și В au prezen
tat piesa „Călinaș Voinicul". La 
reușita spectacolului și-au dat 
concursul și elevii celorlalte cla
se care au prezentat un program 
bogat de recitări, dansuri și cor. 
Spectacolul pregătit cu ajutorul 
profesorilor diriginți s-a bucurat 
de aprecierea publicului.

Tot în cinstea măreței aniver
sări elevii claselor a Vll-a A și 
В au pregătit un concurs „Drume
ții veseli" pe tema „40 de ani de 
la înființarea partidului".

La școala elementară de 7 ani • 
nr. 1 din Lupeni în toate orele de ; 
diriginție s-a vorbit elevilor des- ; 
pre înființare partidului, despre ! 
lupta ce au dus-o comuniștii în ■' 
trecut pentru a lumina masele.

La Banița
Și la Școala elementară de 7 

ani din Bănită s-au obținut re
zultate frumoase la învățătură și 
d'sciplină. In urma meditațiilor 
organizate zilnic de colectivul di
dactic al școlii, mulți copii, în 
special din clasa a V-a și-au îm
bunătățit situația la învățătură la 
unele obiecte. Printre cei care au 
obținut rezultate bune se numără 
școlarii Năgăra .loan, Costea Va- 
săle, Miclăuș Ioan, Vladislav Petru, 
Vladislav Dorel și alții. La îm
bunătățirea situației la învățătură 
a contribuit în bună măsură și 
faptul că în ultimele săptămîni 
li s-au făcut expuneri cbpiilor 
despre lupta dusă de comuniști 
pentru făurirea unei vieți fericite, 
despre strădania lor pentru însu
șirea comorilor științei marxist- 
leniniste în condițiile grele din 
trecut.

S E L 1“
Dintre concurenții clasei a V-a

Și a Vi a s-au remarcat prin 
răspunsuri exacte elevii Prinț A- 
lexandru, Preda loan, Seff Ma- |

IOAN ZOROCLiU
corespondent i

NEA TASE — SAL VA TORUL * "2
O repetiție cu publicul școlii. 

Sala festivă a Școlii de 7 ani nr. 
1 Petroșani freamătă. Toți sînt 
nerăbdători, emoționați c O fi în
vățat bine Cristian rolul șoferu
lui ?! Sau... sceneta nu va mai a- 
pare în concurs ? Ar fi păcat I 
S-au ales cei mai buni pionieri 
la învățătură și disciplină. 7 pio
nieri fruntași care să aducă în sce
nă mulțumiri partidului pentru via
ța lor fericită.

...Sus cortina !... tăcere...
Micii spectatori recunosc în ro

lul principal pe Susan Nicolae dis- 
cutind supărat cu Matei (pionierul 
Furcă). Motivul ?... Un coleg pe 
care se bazau în acțiunea de în
tocmire a unei „cărți de aur“, ca
re să fie gata la inaugurarea școlii, 
fi care nu și-a îndeplinit misiunea. Și 
asta e grav. In această carte de 
aur urmau să fie scrise de aici 
înainte toate faptele remarcabile 
ale celor care vor învăța în noua 
școală, școală nouă cu etaj, cu săli 
de clasă mari, cu laboratoare, cu 
sală de teatru...

Și privirile interpretului se pierd 
parcă prin firul sălilor de clasă 
și al laboratoarelor noi, pe care

lin buchet de flori. »,
----------------- O-----------------

Id sprijinul elevilor rămași în urmă
Conducerea Școlii elementare 

de 7 ani nr. 1 din Lupeni, ține 
o strînsă legătură cu comitetul de 
părinți al cărui ajutor îl cere în 
toate împrejurările. Bunăoară, ob- 
servînd că în școală sînt cîțiva 
elevi care în repetate rînduri s-au 
prezentat nepregătiți la ore, au lip
sit de la meditații etc., conduce
rea școlii a solicitat ajutorul co
mitetului de părinți. Rezolvarea 
problemei a fost repartizată comi
siei de învățămînt din cadrul co
mitetului de părinți. Membrii a- 
cestei comisii, împreună cu profe
sorii diriginți, au făcut vizite la 
domiciliul elevilor în cauză. Ei au 
căutat să vadă dacă devii au 'con
diții de a studia, daaă este respec
tat regimul de zi stabilit. Scopul 
vizitelor era să se stea de vorbă 
cu părinții devilor, să li se ex
plice necesitatea de a efectua un 
control mai riguros asupra pregă
tirii copiilor. Procedeul folosit de 
conducerea Școlii elementare de 7 
ani nr. 1 din Lupeni (director D. 
Păunescu) a dat rezultate bune. 
Mulți elevi și-au îmbunătățit si
tuația la învățătură după vizite
le ce li s-au făcut la domiciliu, 
in urma discuțiilor avute cu părin
ții și a indicațiilor date acestora 
de profesorii diriginți. De exemplu, 
pe trimestrul II a-c. deva Reti 
Amalia din clasa a V-a a fost co
rigentă la două materii. In pre

le cunoaște atît de bine in noua 
lui școală.

...Replicile date de pionierii Su
san fi Furcă satisfac spectatorii. 
Dar iată că în tabloul 11 intră șo
ferul — nea T ase — persona/ 
așteptat cu emoție. Se așeză pe 
un butuc, aidoma unui bătrin șo
fer, grijuliu, gata să ajute pe ori 
și cine, la orice greu. „Ce bine-i 
fade în șalopetă cu mustață șt 
șapcă de șofer" — se aud șușo
teli între colegii mai mici. Cei mai 
mari remarcă frurpusețea interpre
tării dar nu-l recunosc în rol pe 
Cristian al lor. Nea Tase ăsta de 
pe scenă e parcă mai înalt și are 
un accent deosebit în vorbă... Asta 
nu-i Cristian... „Ei bine dar asea
ră la repetiție, Cristian era, l-am 
văzut" se auzi un glas.

Nea Tase șoferul fusese chemat 
să ajute la alcătuirea coperților 
cărții de aur, care peste o zi tre
buia să fie gata. El trebuia să le 
fie „salvatorul", în locul colegului 
Victor — trădătorul. Și Nea Ta
se se angajează si-i scoată din 
impas.

Ei dar în tabloul 111 lucrurile 
se schimbă. Victor își dă seama

zent ea și-a îndreptat notele. La 
fel s-a întîmplat și cu eleva Prej- 
loc Ana care pe trimestrul II a 
fost corigentă la trei materii. Pînă 
acum și-a corectat notele de la 
două materii urmînd să și-o corec
teze și pe a treia.

In urma vizitelor făcute la do
miciliu și-au corectat notele și ele
vii Mierluș Cornel și Moldovan 
Constantin din clasa a VI-а, Co- 
jocaru Barbu și Cernăt Gheorghe 
din clasa a Vll-a.

Printre părinții care fac parte 
din comisia de învățămînt și și-au 
adus contribuția la îmbunătățirea 
situației la învățătură a elevilor 
se numără tov. ii)g. Cătană , Mi
hai, Bordeanu Livia, Laszlo Ibj»* 4 
și alții.

Volumul prezintă o suită de 
schițe din viața copiilor de la 
sate. Alegîndu-și cîțiva eroi (Nu-
ță, Păvălică și Firica), autorul 
brodează în jurul lor intimplărt 
pline de umor fi lirism, reconsti
tuind, universul copilăriei.

Știind să prindă ceea ce este 
universal valabil în psihologia e- 
roilor săi autorul nu inventează 
aventuri ieșite din comun, ci ale
ge tnlîmplări obișnuite, dar sem
nificative, pe care le transfigurea
ză poetic.

Mediul țărănesc este cel actual, 
văzut insă prin ocbii naivi ai co
pilului, care, ca esență poetică, 
pare un urmaș al ciobănașilor din 
doinele populare.

In urma măsurilor luate de că
tre conducerea Școlii elementare 
de 7 ani nr. 1 din Lupeni, s-a 
îmbunătățit în ultimul timp frec
vența la meditații, iar părinții ma
nifestă mai mare interes față de 
progresele la învățătură ale copii
lor lor. Ei urmăresc cu regulari
tate notele primite de copii, pju- 
tîndu-i mai mult ia învățătură.

Date fiind frumoasele rezultate 
obținute la învățătură în urma vi
zitelor la domiciliu ar fi bine ca 
și celelalte școli din Valea Jiului 
să preia această inițiativă și s-o 
folosească.

M. CH1OREANU

trădare a colectivului și-și revine 
la timp. înainte de a pleca cu fa
milia pe un alt șantier de construc
ții, se achită de datorie (face co- 
perțile cărții de aur). N-a vrut ca, 
colectivul de pionieri să пи-și poa~ 
tă îndeplini misiunea din cauza 
lui.

Dar cine-i șoferul care l-a în
locuit în ultima zi pe pionierul 
Cristian, care trebuia să interpre
teze pe nea Tase solvind onoarea 
colectivului ? Pe scenă nu a putut 
fi cunoscut, acum da l E Bombică 
Eugen, un fiu curajos de miner 
din clasa a VII-a C, care și-a luat 
sarcina să fie interpretul celui mai 
greu rol: al șoferului. Și a reușit. 
Datorită lui, jșceneta „Cartea de 
aur" prezentată de colectivul de 
pionieri al Școlii de 7 ani nr. 1 
a fost clasată pe locul l la faza 
orășenească a concursului pionieri
lor și școlarilor. Nu le-a fost sal
vator numai în rolul lut nea Tase, 
dar a dat dovadă de faptă pionie
rească în mijlocul colectivului, sol
vind la rîndul lui onoarea școlii, 
care altcum nu putea să interpre
teze sceneta din lipsa „actorului".

1. FLORIAN



STEAGUL ROȘU :s

Mineri de frunte, cit stagiu In producție, 
In rlmtal

Din activul fără de partid al 
organizației de bază din sectorul 
I A al minei Lupeni fac parte 
50 de tovarăși, toți mineri, mun
citori și tehnicieni de frunte, ca
re participă efectiv, alături de co
muniști, ia aplicarea măsurilor 
luate pentru înfăptuirea 
lor economice elaborate 
de-al Ul-lea Congres al 
In lupta pentru calitatea 
ției — domeniu în care 
1 A este în prezent fruntaș pe 
exploatare — precum și în re
zolvarea celei mai arzătoare pro
bleme care stă în prezent în fața 
colectivului sectorului — lichida
rea rămînerii în urmă a unor a- 
bataje — tovarășii din activul 
fără de partid aduc un aport im
portant.

Grija biroului pentru educarea 
activului, încredințarea de sarcini 
concrete, repartizarea membrilor 
de partid de a se ocupa de creș
terea tovarășilor din activ, au a- 

^*jfij4rat organizației de bază o 
««portanta rezervă pentru întări
rea rîndurilor sale cu mineri de 
frunte, care muncesc cu hotărtre 
pentru aplicarea în viață a poli
ticii partidului.

Astfel, în ultima perioadă, or
ganizația de bază a primit în 
rîndul candidaților de partid mai 
mulți mineri și muncitori frun
tași, cu stagiu îndelungat în pro
ducție, toți din activul fără de 
partid. Printre ei se numără mi
nerul Smadici loan, dulgherul 
Simion Bela, ajutorul miner Bog
dan Teodor, vagonetarul Sues 
Ștefan, toți fruntași în produc
ție, tovarăși care s-au remarcat 
în sprijinirea celor cu care lucrea
ză împreună pentru a se ridica 
și ei la nivelul fruntașilor.

Recent, organizația de bază a 
luat în discuție alte cereri de in
trare în rîndul candidaților. Ce- 
tean Andrei, miner fruntaș, fiu 
de miner din Lupeni, a fost re
comandat cu căldură de comu-

sarcini 
de cel 
P.M.R. 

produc- 
sectorul

niștii Gozman lacob și Hidas 
Auiel pentru a deveni candidat. 
Lucrează la mină din 1947, a 
crescut în mijlocul colectivului, 
devenind un muncitor de nădejde, 
împreună cu membrii de partid 
dim brigada lui Jurj loan, unde 
lucrează, a studiat posibilitățile 
de folosire din plin a mecanizării, 
în vederea obținerii unei produc
tivități ridicate.

A solicitat de asemenea primi
rea in rîndul candidaților de 
partid minerul Masztnak Anton 
care lucrează la mină de mar 
bine de 20 de pni., Acest miner 
a dobîndit o înaltă calificare, și 
își pune întreaga capacitate în 
slujba îmbunătățirii procesului de 
producție în sector. Făcînd parte 
din activul fără de partid, el a 
fost trimis în abatajul frontal de 
mare capacitate, condus de bri
gadierul Alecu Iosif, spre a ajuta 
la buna organizare a muncii. Îm
preună cu șefill brigăzii din a- 
cest abataj,, tovarășul Masztnak 
a contribuit la' stabilirea unor 
măsuri importante privind ritmi
citatea lucrului în abataj, cali
tatea producției, îmbunătățirea a- 
provizionării cu materiale și va
gonete goale.

Primind în rîndurile sale mi-, 
neri și muncitori de frunte, or
ganizația de bază din sectorul I 
A își mărește 
nizatorică, își 
mobilizator al 
rului.

Condiții noi de
ln trecut, pe timpul burghe

ziei, unitățile de calc ferată din 
Petroșani, datorită condițiilor grele 
de aici, erau considerate de mun
citorii. ceferiști adevărate unități 
de pedeapsă. Și, intr-adevăr, așa 
și era. Condițiile de muncă erau 
grele. La aceasta se mai adăugi 
traiul greu, scumpetea, lipsa de 
locuințe.

în prezent depoul de locomotive 
este dotat Oi locomotive puternice. 
Pentru buna desfășurare a muncii 
în depou a fost construit un ele
vator electric care execută auto
mat alimentarea cu cărbuni a lo
comotivelor, eliminînd munca ma
nuală. A fost dată în exploatare 
o instalație de alimentare cu păcu
ră precum și o nouă clădire de 
serviciu.

Pentru a putea face față cerin
țelor sporite de transport, a fost 
construit triajul, care asigură o 
mai bună exploatare. Zilele tre
cute au început lucrări de siste 
matizare a stației.

Pentru odihna 
pe locomotive și 
amenajate atît în 
stație dormitoare
pentru familiști au fost construite 
cinci blocuri cu 60 de apartamen
te.

Nici construcția de locuințe in
dividuale nu a rămas în urmă. 
Lin număr de 20 de ceferiști și-au 
construit locuințe individuale cu 
împrumut de la stat, iar zece și-au

muncă și de trai
construit locuințe proprii cu aju
tatul întreprinderii.

în ultimul timp 18 ceferiști din 
stația noastră și-au cumpărat mo
tociclete, aprpapc fiecare are apa
rat de radio, și toți au mobilă 
nouă.

Toate acestea re datoresc grijii 
partidului față de oamenii mun
cii din patria noastră.

Drept mulțumire pentru tot ce 
a făcut, partidul pentru ei, cefe
riștii de la unitățile de cale ferată 
din Petroșani întîmpină aniversa
rea partidului cu noi realizări în 
muncă, < 
planul la lucrări și transporturi 
16 la sută ceea ce constituie 
realizare importantă

I. CRI ȘAN 
corespondent
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capacitatea orga- 
întărește rolul de 
colectivului secto-

depășind în ultimele luni
■ • ’ 'cu

o

—»♦’

personalului de 
trenuri au fost 
depou cit fi în 
confortabile, iar
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Inovatorii — în primele rînduri 
ale luptei pentru calitate

(Urmare din pag. l-a)I. ТГ iffnnw.—■

aspectelor luptei pentru cali-

trezi, lui Nicușor, 
de vreo cinci ani- 
tăcea gurița, 
nu mergem la de-

de-

să

Și

jitiiidii lui linmi
De cum se 

un voinic ca 
șori, nu-i mai

— Tăticule, 
monstrație ?

— Plouă, puiule și nu-i 
monstrație...

— Dacă nu-i, tu de ce te îm
braci să pleci ?

— Păi, eu merg la miting.
— Și eu vreau la miting.
— Dar te uzi, puișor, și ai 

răcești.
— Iau pelerina tăticule 

gluga.
Și Nicușor își căută în dulap 

pelerina și hăinuțele. De grăbit 
ce era, nici n-a observat că și-a 
tras ghetuța stîngă pe picioru
șul drept.

Văzîndu-1, maică-sa începu să-l 
ajute. In scurtă vreme fu gata. 
Era însă necăjit că prea mult se 
dichisea tăticuțul lui drag. Pînă 
l-a văzut gata de drum, a făcut 
de vreo douăzeci de ori navetă 
din 
tăi 
țoș 
alb. 
dea 
el. Pe drum a întîlnit însă sute 
de oameni și copii. Aproape toți 
aveau stegulețe. La locul mitin
gului sute de stegulețe.

Deodată dintr-o mașină și-au 
luat zborul sute de porumbei.

— Uite, tăticule, ce de porum
bei 
vesel

sufragerie în dormitor. Ia- 
plecați. Nicușor purta țan- 

un steguleț roșu și un balon 
Se simțea tare mîndru. Cre- 
că nimeni n-are stegulet ca

i

<

— exclamă Nicușor bătînd 
din palme. — Unde se duc? 
Ei simbolizează dorința de 
dragul meu. Și zboară în 
părțile vestind că noi vrem 
pentru ca tu

pace, 
toate 
pace 
să poată crește în 
ricire.

— Dar baloanele 
zboară așa sus, ce

— Și ele sînt soli ai dorinței 
noastre de pace.

meu nu-i ?
da, și al tău. 
Nicușor aruncă în 
Luat de vînt, el

și toți 
liniște

astea 
duc ?

copiii 
și fe-

care

— Al
— Ba
Atunci 

balonul, 
înălțat mereu pînă s-a pierdut 
în negura norilor.

In piață, uralele nu mai con
teneau. Deasupra capetelor flu
turau sute de stegulete roșii și 
tricolore. Printre ele era și acela 
al lui Nicușor...

sus 
s-a

ror 
ta te.

Minerul Păcuraru Traian, șeful 
unei brigăzi fruntașe din sectorul 
II Vulcan, aplică la abatajul său 
de multă vreme o nouă monogra
fie de armare care, pe lîngă re
ducerea consumului de lemn, dă 
o mai mare siguranță muncii în 
abataj, permite minerilor să a- 
leagă mai eficace sterilul din căr 
bune.

Tot la mina Vulcan, în sectorul 
de investiții, brigăzile conduse de 
Ionașcu Ioan, Pall Ștefan și al
tele obțin viteze sporite de avan
sare (de 80—102 m./lună) atît pe 
seama folosirii mecanismelor de 
încărcat cît și prin faptul că, în 
baza inovației inginerului Petruț 
loan, sapă galeriile direct la pro
filul de betonare cu susținere 
metalică provizorie eliminînd în 
acest fel operația de lărgire. Lu
crările executate conform indica
țiilor inovatorului șînt db calitate 
bună.

Contribuții de seamă la îmbu
nătățirea lucrărilor, a producției 
și la reducerea consumului de 
lemn de mina au adus și inova
torii Mănăilă Vasile, Toma loan, 
Bihavetz Adalbert, Irina Vasile 
și Brînduș Aurel de la Aninoașa.

Dacă. în lupta pentru îmbună-: 
tățirea calității cărbunelui extras 
inovatorii au un teren oarecum 
limitat, în domeniul obținerii unor 
.indici tehnico-economici înalți spi
ritul lor creator s-a manifestat 
cu toată amploarea. Sînt nume
roase inovațiile aplicate care au 
dus la ușurarea eforturilor fizice 
și la îmbunătățirea produselor. 
Așa de pildă, sistemul de heftuit 
vagonete de mină, inovație a tov. 
Jic Jianu de la U.R.U.M.P., a 
dus la creșterea productivității 
muncii la operația de sudare și 
la o calitate mai bună a produ
sului finit. Șablonul reglabil pen
tru confecționarea bobinelor elec
trice, inovație propusă și reali
zată de tov. OlarU’ Todor de la 
Uzina electrică Vulcan, permite 
executarea mai rapidă a 
lor de calitate mai bună 
duce în ultima instanță la pre
lungirea «Juratei de serviciu 
motoarelor bobinate.

Inovatorii de la preparațiile de 
cărbune contribuie și ei actitf la 
lupta colectivelor pentru crește
rea recuperării în cărbune, pentru 
reducerea consumurilor specifice. 
Așa de pildă, sistemul de recu
perare a uleiului special pentru 
zețaj propus și aplicat de Hagău 
Vasile la preparația Lupeni, sau 
dispozitivul automat de ungere a 
sitelor Zimmer propus la prepa

bobine- 
ceea ce

a

rația Petrila de Maizenbach Mi
hai, sînt inovații bine apreciate 
de colectivele de muncă. Munci-, 
torii preparațiilor văd în inova
țiile create dte cei mai destoinici 
dintre ei un sprijin puternic în 
lupta lor pentru obținerea unor 

.indici tehnico-economici înalți, 
pentru reducerea costului spălă
rii cărbunelui brut.

Minerii Văii Jiului și-au asu
mat de curînd noi angajamente 
de întrecere, pe măsura posibi
lităților lor, mobilizatoare. înde
plinirea cu cinste a acestor noi 
obiective cere și din partea ino
vatorilor o muncă de creație mai 
intensă, mai strîns legată de pro
blemele arzătoare ale producției. 
Inovatorii trebuie să-și concen
treze eforturile în direcția reali
zării unor dispozitive simple care 
să ajute minerilor în lupta lor 
pentru calitate, pentru indici teh
nico-economici înalți.

Intensificîndu-și munca
creatoare, ei trebuie să se situe
ze în fruntea luptei pentru ridi
carea calitativă a producției la 
un nivel superior. Partidul a creat 
inovatorilor condiții bune de mun
că, condiții care trebuie să fie 
din plin folosite.
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Mai multă grijă față 
de mărfurile perisabile

Zilele trecute, cam pe la vre
mea. prînzului, în fața magaziei 
de mesagerii din stația C.F.R. 
Petroșani cîțiva curioși priveau 
la vreo 50 de coșuri cu spanac, 
sosite pentru O.A.D.L.F. în cursul 
nopții și neridicate pînă la acea' 
oră. Prin împletitura rară a co
șurilor apa de ploaie trecea în 
șuvoi nestingherit. Printre cu
rioși se număra și tov. Buza Au
rel, responsabil cu primirea măr
furilor O.A.D.L.F. la gară. Fără 
să vreau m-am pomenit vorbind 
cu glas tare.

— De ce nu au băgat aei de 
la gară coșurile în magazie să 
nu stea în ploaie ? Lăsîndu-le în 
ploaie e pericol ca să se strice 
toată marfa.

Vizat oarecum, tov. Buza îmi 
replică imediat:

— Bine că le-au lăsat afară, 
dacă le băgau în magazie se stri
ca spanacul mult mai repede de
oarece aerul închis nu-i priește.

— Adică, lăsat afară se stri
că, băgate în magazie se aprind. 
Atunci de ce nu le ridicați de la 
gară imediat după sosire ? — a 
întrebat un muncitor vîrstnic iri
tat de tonul calm al responsabilu
lui de la O.A.D.L.F.

— Personalul de la O.A.D.L.F. 
nu are serviciu și în timpul nop
ții și nici nu rentează să fie ri
dicate noaptea, a răspuns tov. 
Buza.

Zilele trecute, din cauza negli
jenței, o însemnată cantitate de 
spanac s-a stricat și a fost arun
cată în Jiu.

In urma acestor fapte, cred că 
măsura de a organiza serviciul 
de noapte atunci cînd e necesar 
nu ar costa O.A.D.L.F. prea mul
tă osteneală, dar în schimb măr
furile și în special cele perisa
bile ar ajunge mai repede la con
sumator în loc să se strice pe pe
ronul stației Petroșani.

C. IANCU 
corespondent

: Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

Petroșani 
STUDIOUL EXPERIMENTAL 

prezintă
? în zilele de 4, 5, 6 și 7 
'' mai 1961 orele 19,30

PREMIERA
Ж!Л ІМШѲШІ 

i fi ж. йтНийі 

Comedie în 3 acte 
'! de Marivaux

Regia artistică :
0. Căpitanu 

Scenografia: E. Moise

|g atetlla atwistilir 
asaltul

Comitetul filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv Pe
troșani, răspunzînd cererii 
unor acvariștii amatori de a 
se afilia la A.G.V.P.S., a- 
nunță pe acvariștii amatori 
din localitățile Văii Jiului să 
ia parte la ședința care va 
avea loc în ziua de 9 mal 
ora 17 la sediul filialei din 
Petroșani strada Gh. Gheor
ghiu-Dej nr. 48.

Cu această ocazie acvariș
tii amatori vor putea să-și 
exprime punctul de vedere 
și să facă propuneri privind 3 

( obiectivele urmărite prin a- 
filierea la A.G.V.P.S., mij
loacele de înfăptuire a aces
tor obiective, structura Orga
nizatorică, drepturile și în
datoririle acvariștMor ama
tori. , ■

notă: pe ROATE... DEFECTE
Transportul în comun, executat 

cu autobuzele 1.С.О., a căpătat o 
largă extindere în localitățile Văii 
Jiului. Acum, există rețea de au
tobuze locale de la Cimpa pînă la 
Bărbăteni. Cu autobuze interurba
ne se face legătura pînă la Uri 
cani și Cîmpu lui Neag.

In activitatea acestei largi re
țele de transport, mai sînt însă 
unele lucruri care fac să șchio- 
apete circulația autobuzelor, pro- 
vocînd nemulțumiri justificate din 
partea călătorilor. Să luăm de 
exemplu orarul. El este schimbat 
după placul l.C.O., fără încuttoș- 
tiințarea cetățenilor. La cursa Pe
troșani — Aninoașa de pildă, din 
ziua de 14 aprilie, s-a introdus 
un nou orar. A fost el comunicat 
cetățenilor ? In toată Aninoașa nu 
există nici un anunț în această di
recție.

De ce nu se pun la capetele de 
linii ca Petrila, Cimpa, Aninoașa, 
Lupeni, Uricani, Paroșeni, Bărbă
teni, Vulcan mici pancarte meta
lice pe care să fie scrise cu vop
sea cel puțin orele de plecare ale 
autobuzelor 1

De citeva săptărrâni, tovarășii 
de la l.C.O. au introdus o inova
ție... încurcată : au pus numere de

autobuzelor, bun. Mă rog, ; 
ca la București. Dar în același 
timp, au ridicat tăblițele pe care I 
era scrisă ruta mașinilor. Aceasta 1 
e însă rău. Doar și la București, ; 
alături de numărul liniei, la tran- 
vat, autobuz, este tăbliță cu ruta 
vehiculului; „Casa Scînteii — 
Cotrocem"- sau alte direcții. 
Atunci de ce au fost ridicate tă- ! 
blițele ? Pentru ca zeci de cilă-! 
tori să întrebe taxatoarele, șoferii 
unde merg mașinile ?

Nu s-a pus ordine nici în pro
blema creării de gherete de aștep
tare la capetele de linie sau pune- j 
tele importante de pe traseu, în ' 
respectarea orelor de începere și • 
încetare a transportului, de eșalo- j 
narea circulației autobuzelor (une- j 
ori pe centrul orașului circulă cite i 
3—4 autobuze unul după altul, І 
pentru ca apoi Călătorii să aștepte T 
mult și bine), în atitudinea unor î 
șoferi față de călători, în viteza î 
de circulație și respectarea stații- j 
lor (fără folosirea lui „coboară i 
cineva ?“) etc. j

Este timpul ca tovarășii din | 
conducerea l.C.O. să facă ordine î 
în toate aceste probleme! !

S. M. î
•

PROBRAM DE RMK
5 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfalol, 
medicului, 8,00 Din presa de as-: 
tăzi, 9,00 Cîntece și jocuri popu
lare, 9,30 Prietena noastră par
tea, 9,50 Concert de muzică din 
opere, 11,03 Muzică distractivă,
11.30 Muzică populară din Mol
dova și Dobrogea, 12,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur, 13,05 Muzică sovietică de 
estradă, 14,00 Melodii populare 
romînești, 15,10 Mici formații, de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17.15 Cîntece despre 
prietenia' romîno-sovietîcă, 19,30 
Aspecte de la cel de-al VI-lea 
concurs pe țară al formațiilor ar-: 
tistice de amatori, 20,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 21,10 Uverturi și dansuri din 
opere. PROGRAMUL II. 14,08 
Ansambluri corale romînești,
14.30 Muzică populară romîneas- 
că, 15,00 înregistrări de la Ope
ra de Stat din Iași, 15,35 Actua
litatea în țările socialiste, 16,30 
Cîntece de luptă ale popoarelor, 
16,50 Curs dte limba rusă, 17,00 
Muzică populară romînească, 
18,15 Muzică ușoară romînească, 
18,35 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare romînești, 19,30 
Teatru la microfon : „Arcul de 
triumf" de Aurel Baranga, 21,12 
Muzică ușoară, 21,45 Muzică 
populară din țări socialiste, 21,15 
Muzică ușoară interpretată la 
diferite instrumente.

CINEMATOGRAFE
5 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Casa de pe două străzi; Al. Sa- 
hia: Sfldați fără uniformă ; PE- 
TRfLA : Pasărea cerului; ANI- 
NOASA: Hanul din Spessard ; 
VULCAN : Cu orice preț; URI
CANI : Nu vreau să mă însor; 
(Responsabilii cinematografelor 
Muncitoresc — Petroșani, Lonea, 
Livezeni, Crividia, Lupeni, Băr
băteni nu au trimis programarea 
filmelor pe luna mai).



STEAGUL ROȘU

A fost recunoscut 
rolul Cubei în luptă 

pentru pace
— Declarația lui B. Roca —

HAVANA 3 (Agerpres)
Intr-o convorbire cu corespon

dentul TASS, secretarul general 
al Partidului Socialist Popular 
din Cuba Bias Roca a spus: „De
cernarea premiului Lenin" Pen
tru întărirea păcii între popoare 
lui Fidtel Castro constituie cea 
mai bună recunoaștere a contri
buției uriașe pe care liderul nos
tru a adus-o cauzei luptei pen
tru pacea generală.

Pînă la sfîrșitul anului 1958, 
Cuba era un pion în jocul război
nic al cercurilor guvernante din 
S.U.A. In 1959, cînd ne-am cu
cerit suveranitatea națională și 
am început să promovăm politica 
externă cu adevărat independen
tă, lă care visa Jose Marți (eroul 
național al Cubei —nr), Cuba a 
devenit un bastion al luptei pen
tru pace și coexistență pașnică 
pe continentul american. Recenta 
victorie împotriva îhtervenționiș- 
tilor imperialiști constituie o lo
vitură dată politicii războiului 
agresiunii și în același timp 
nouă victorie a cauzei păcii.

Sîntem foarte bucuroși că 
fost recunoscut rolul Cubei 
lupta pentru pace. Sîntem profund 
recunoscători pentru decernarea 
premiului Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare" lui Fi
del Castro".
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N. S. Hrușciov a primit la Kremlin 
delegația Republicii Arabe Unite

MOSCOVA 3 (Agerpres) - 
TASS transmite;:

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.; Nikita Hrușciov 
a primit la 3 mai, la Kremlin; de
legația parlamentară a Republicii 
Arabe Unite, condusă de Anvar

Sadat, președintele Adunării Na
ționale.

Intre N. S. Hrușciov și parla
mentarii R.A.U. a avut loc o con
vorbire călduroasă, prietenească.

Delegația se află în U.R.S.S. la 
invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Suvanna Fumma despre rezultatele 
călătoriei sale prin țările 

din Asia și Europa
XIENG KUANG 3 (Agerpres) 
In provincia Xieng-Kuang a 

avut loc o ședință a Consiliului

(Agerpres) —

avut loc festi-

Decernarea premiului anual al revistei 
„Dance Magazine” lui Igor Moiseev

NEW YORK 3 
TASS transmite :

La New York a
vitatea înmînării premiului anual 
al revistei „Dance Magazine"- lui 
Igor Moiseev, conducătorul ansam
blului de stat de dansuri populare 
din U.R.S.S. care se află acum 
într-un turneu în S.U.A.

Ortwine, directorul revistei, a. 
subliniat în alocuțiunea sa că tur
neele ansamblului au „permis să 
se creeze o punte mai trainică 
U.R.S.S. și S.U.A.".

„Grecii antici — a răspuns 
Moiseev — spuneau că atunci
zăngăne armele, muzele tac. Mi se 
pare extrem de simbolic faptul că 
tocmai în ziua cînd la New York 
are loc o alarmă aeriană, eu par
ticip la o festivitate care confirmă

importanța artei. Cred că aceasta 
înseamnă că astăzi glasul artei ră
sună mai puternic decît cel al 
armelor".

P. Coombs, secretar de Stat ad
junct pentru problemele învățămîn- 
tului și culturii, a declarat la rîn- 
dul său că schimburile largi în do
meniul culturii constituie „cel mai 
bun instrument de creare a unei 
vieți pașnice pentru umanitate".

t

O declarație 
a Departamentului de Stat

■ NEW YORK 3 (Agerpres)
Potrivit agenției United Press 

International, Departamentul de 
Stat a declarat că S.U.A. sînt dis
puse să participe la Conferința in
ternațională în problema Laosului 
care va începe la 12 mai la Ge
neva dacă se va ordona „încetarea 
reală a focului".

După cum se știe comandamen
tul trupelor guvernamentale și co 
mandamentul forțelor Patet Lao au 
ordonat încetarea focului începind 

’ din ziua de 3 mai ora 8 diminea
ță și au propus grupului Fumi 
Nosavan — Boun Oum să încete
ze imediat operațiunile militare.

de Miniștri al guvernului regal al 
Laosului.

In cadrul ședinței a luat cuvîn
tul primul ministru, prințul Suvan- 
na Fumma, care a raportat miniș
trilor despre rezultatele călătoriei 
sale prin țările din Asia și Euro
pa, El a subliniat îndeosebi aju
torul dezinteresat 
acordat poporului 
țările socialiste și în primul rînd 
Uniunea Sovietică, China și R.D. 
Vietnam.

Informînd despre aceasta, postul 
de radio „Vocea Laosului" arată 
că la ședința* Consiliului de Mi
niștri s-a hotărît să fie creată o 
nouă capitală a Laosului în pro
vincia Xieng-Kuang.

și sprijinul 
laoțian de

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

între

Igor 
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Allen Mlts audiat de Comisia 
Kitra Afacerile fileroe

WASHINGTON 3 (Agerpres)
La 2 mai Comisia pentru A- 

facerile Externe a Senatului 
S.U.A. a audiat, cu ușile închise, 
pe directorul «serviciilor americane 
de. spionaj, Allen Dulles, în pro
blema rolului jucat de Agenția 
Centrală de investigații în pre
gătirea și eșecul invaziei Cubei 
de către bandele contrarevoluțio
narilor cubani. In aceeași zi, în 
fața Comisiei a apărut și ad
junctul lui Dulles, Richard M. 
Bissell care s-a ocupat de acti
vitatea C.I.A. în restul țărilor 
lumii.

Potrivit relatărilor agenției
France Presse, după ce Allen Du
lles și-a terminat depozițiile
Franck Church, unul din membrii 

. democrați ai comisiei a declarat

a Uliii S. II. I.
reprezentanților presei că „opera
țiile militare împotrivă regimu
lui lui Fidel Castro au fost prost' 
organizate și a lăsat să se înțe
leagă că ’vlrta" principală pentru 
acest eșec „revine consilierilor 
militari 
nnedy"

consilierilor
ai președintelui Ke-

★

YORK 3 (Agerpres) 
„New
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Maurice Thorez despre situația politică 
din Franța

NEW
Corespondentul ziarului

York Times", Carrol, relatează 
că președintele Kennedy l-a nu
mit pe James Killian junior, di
rectorul Institutului tehnologic 
din Massachusetts, în funcția dd 
președinte al Consiliului Consul
tanților care conduce activitatea 
serviciului de spionaj american 
din străinătate.

PARIS 3 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la Conferința Fe

derației din departamentul Nord 
al Partidului Comunist Francez, 
Maurice Thorez, secretar general 
al P.C.F., a acordat o mare aten
ție rebeliunii din Algeria și actua
lei situații politice din Franța.

Vorbind despre rolul hotărîtor 
al P.C.F. in mobilizarea maselor 
populare pentru respingerea rebe
liunii, Maurice Thorez a subliniat 
că cea de-a treia rebeliune din Al
geria după 1958 este consecința 
războiului din Algeria care durea
ză de aproape șapte ani .

Thorez a arătat că războiul din 
Algeria nu numai că aduce sufe
rințe fără număr popoarelor alge- 
rian și francez, dar în același timp, 
a făcut ca democrația să fie de 
fapt lichidată în Franța, în această 
țară instaurîndu-se regimul dicta
turii personale care „implică pri
mejdia fascismului".

După ce a subliniat că poporul 
și fiii săi din armată au silit pe

t

I

șefii rebeliunii să capituleze sau 
să fugă, Thorez a arătat că în 
prezent se impune pedepsirea as
pră a rebelilor și a tuturor com
plicilor lor, dizolvarea organiza
țiilor fasciste, interzicerea ziarelor 
puse în slujba lor, epurarea ar
matei și poliției.
------  ----- O-----

Dezvelirea unui monument 
memorial Patrice Lumumba 

la Stanleyville
STANLEYVILLE 3 (Agerpres)
La 1 Mai, la Stanleyville, ca

pitala temporară a Republicii 
Congo, Pauline Lumumba? vă
duva eroului national al Con- 
goului, și Antoine Gizenga, șeful 
guvernului legal congolez, au 
dezvelit în prezența a mii de lo
cuitori ai orașului monumentul 
lui Patrice Lumumba.

In timpul ceremoniei dezvelirii 
monumentului au fost trase salve 
de salut.

Ordinul căpitanului Kong Le 
cu privire la încetarea focului

XIENG KUANG 3 (Agerpres) 
Postul de radio „Vocea Laosu

lui" a transmis la 3 mai ordinul 
căpitanului Kong Le, comandantul 
trupelor guvernului regal, care cere 
trupelor conduse de el să înceteze 
orice operațiuni militare începind 
din ziua de 3 mai ora 8 diminea
ța (ora locală).

La propunerea comandamentului 
trupelor regale, comandamentul su
prem al forțelor armate Patet Lao 
a ordonat de asemenea trupelor 
sale ca de la 3 mai, ora 8 dimi
neața, să înceteze operațiunile mi
litare.

Căpitanul Kong Le a propus 
grupului Fumi Nosavan — Boun 
Oum să înceteze imediat opera
țiunile militare și să trimită la 
Na-Mon sau în oricare alt punct 
din această zonă reprezentanți pen
tru a' discuta împreună cu dele
gațiile armatei regale și f< jelor 
Patet 
cului

Lao procedura încetării In** 
și stabilirii armistițiului?

-O-----

o
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Partidele de opoziție din R. F. G. 
cer demiterea lui Globke

BONN 3 (Agerpres)
Partidele de opoziție din Ger

mania occidentală — Partidul so
cial-democrat din Germania și 
Partidul liber-democrat — au ce
rut din nou demiterea din funcția 
de' sfecretar de stat al cancelaru
lui federal a lui Hans Globke, 
împotriva căruia au fost formu
late acuzații pentru că a sprijinit 
crimele săvîrșite de hitleriști. Ir 
aceste cereri sînt invocate decla
rațiile lui Globke făcute la pos
tul de televiziune vest-german 
cînd a fost nevoit să confirme o 
mare parte din acuzațiile ce i se 
pun în sarcină. Astfel, el a re
cunoscut printre altele, că a luat

parte la îndeplinirea instrucțiuni
lor privind aducerea la îndepli
nire a „legii de cetățenie a Rei- 
chului" din timpul hitlerismului 
și a „legii sîngelui german și 
onoarei germane" cu caracter 
rasial, precum și faptul că este 
autorul „legii" fasciste „cu pri
vire la modificarea numelui", în
dreptate împotriva evreilor.

Cerînd demiterea lui Globke, 
reprezentantul P.S.D.G. a decla
rat că prestigiul Germaniei oc
cidentale este lezat de faptul că 
emul care a luat parte în timpul 
hitlerismului la elaborarea le
gilor împotriva evreilor, ocupă un 
post atît de înalt în guvernul 
vest-german.

O------------ :----

------------ ------ O----------------—

Înrăutățirea situației colonialiștilor portughezi 
în Angola

— transmite agenția France Pres
se — avioane portugheze parașu
tează arme și alimente unităților 
aflate în înaercuire.

Potrivit relatărilor aceleiași a- 
genții, la 2 mai de pe bordul 
pachebotului portughez „Niaesa" 
au fost debarcați 1.000 de soldați 
portughezi.

LUANDA 3 (Agerpres)
In ciuda sosirii neîntrerupte de 

trupe portugheze în Angola colo
nialiștii' sînt nevoiți să recunoască 
înrăutățirea situației lor din aceas
tă colonie. In apropiere de Car
mona (Angola de nord) forțele pa
triotice au ucis 20 de membri ai 
unei unități portugheze. In prezent

~ " T 5 ““

Patriotii din Oman continuă lupta
TASSCAIRO 3 (Agerpres) — 

transmite:
Reprezentanța imamului 

nului la Cairo a dat publicității 
un comunicat în care & spune 
că patrioții din Oman continuă 
să opună rezistență armată tru
pelor de ocupație engleze

In comunicat se arată: că în
căierări deosebit de crîncene între 
omanezi și trupele engleze au 
loc în regiunea Ibri.

Detașamente de partizani din

Orna-

Oman, se spune în comunicat, or
ganizează ambuscade, minează 
drumurile în regiunile unde ope-‘ 
rează subunități de patrulare 
engleze. In regiunea Seih Al- 
Garif, la 80 kilometri de litoralul 
Omanului un autocamion mili
tar englez încărcat cu soldați' 

. nimerind într-un cîmp de mine 
a sărit în aer; In regiunea Ibri 
explozia unei mine a distrus o 
mașină engleză și a omorît un 
ofițer englez.

„Necrologul evenimentelor
YORK 3 (Agerpres) 
York Herald Tribune" a 
sub titlul „Necrologul e- 

venimentelor din Cuba" un articol 
de Walter Lippmann în care se 
spune .'

Președintele Kennedy se afla în- 
tr-o situație extrem de neplăcută. 
Dacă, după îngrozitoarea greșeală 
în ce privește aventura cubană, el 
va îngădui să fie atras în afacerile 
nesigure din Laos, acest lucru va 
submina iremediabil influența lui 
asupra mersului evenimentelor.

Cu toate că deja tîrziu — 
sperăm totuși că nu este prea tîr
ziu — ar trebui să încercăm să 
regăsim calea de la care ne-am a* 
bătut. Pentru aceasta trebuie făcu
tă o anumită anchetă, pe care o 
poate face numai președintele, și 
după aceea trebuie să se dea “ex
plicații sincere și convingătoare 
asupra modului cum a fost săvîr- 
șită o greșeală atît de imensă...

Studiind felul în care s-a ajuns 
la această' greșeală am ajuns la 
concluzia că noile personalități, 
Bundy, Rostow, Schlesinger și 
Rusk — nu au știut să-l convingă

NEW
„New 

publicat

să

pe președinte de necesitatea de a 
respinge sfaturile proaste date de 
vechile personalități — Bissell și 
Dulles de la Agenția Centrală de 
Investigații, Lemnitzer și Bruke din 
Comitetul mixt al șefilor de stat 
major și Berle de la Departamen
tul de Stat...

Cred că ancheta va demonstra 
că secretarul de stat, cu toate că 
își avea temerile sale, a aprobat 
acest plan, In ciuda a tot ceea ce 
se spune în legătură cu aceasta, 
cred că Stevenson și Bowles nu au 
participat cu adevărat la discuțiile 
care au precedat această hotărîre 
fatală. Mai mult decît atît, sînt 
convins că ancheta va arăta că 
singurul participant la discuții care 
s-a străduit să-1 convingă pe pre
ședinte să respingă acest plan a 
fost senatorul Fullbright. El a pre
văzut ceea ce se va întîmpla și 
l-a avertizat pe președinte că lu
crul cel mai bun este să nu în
cerce să-l izgonească pe Castro ci 
să exercite asupra lui o influență 
de reținere, atît timp cît activita
tea lui în America Latină are un 
caracter constructiv. Singurul om
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dovadă a crimelor 
hitleriștilor

VARȘOVIA 3 (Agerpres)
Pe teritoriul fostului lagăr de 

concentrare hitlerist de la Gro- 
ssrosen a fost descoperit mor- 
mîntul comun al unor victime 
ale crimelor hitleriste. Reprezen
tanții procuraturii poloneze, Co
misiei centrale pentru anchetarea 
crimelor hitleriste și Institutului 
de medicină legală au declarat 
că în acest mormînt se aflau 
scheletele cîtorva zeci de bărbați 
în vîrstă între 18 și 45 ani. Cra
niile prezintă găuri provocate de 
gloanțe și urme de lovituri.

din Cuba66
cu judecata sănătoasă între aceste 
personalități numeroase a fost se
natorul Fullbright.

Cînd are loc o catastrofă de 
acest gen — ca de pildă catas
trofa engleză din Suez — greșeala 
poate fi remediată, iar încrederea 
restabilită numai prin înlăturarea 
figurilor centrale care poartă prin
cipala răspundere și prin 
ții sincere în. care să se 
gurări că greșeala nu se 
repeta.

-----o----

declara- 
dea asi- 
va mai

Guvernul S.U.A. pregătește 
o nouă intervenție

LONDRA 3 (Aegrpres)
Guvernul S.U.A. pregătește o 

nouă intervenție împotriva Cubei, 
a declarat la 1 Mai deputatul la
burist Michael Foot, care a luat 
cuvîntul la sărbătoarea minerilor 
scoțieni din Edinburg. M. Foot 
și-a exprimat părerea că guvernul 
englez trebuie să folosească întrea
ga sa forță și influență „pentru a-i 
înfrîna pe americani".
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