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punerii dc ia Drlcani i$l dezvolta 
succesele

— Deci nq-am înțeles, 
Ionele. Nici nu vreau să 
aud mîine că v-au rebu- 
tat vreo rîznă I — se 
adresă, gata de plecare, 
Teodorescu Stancu, șeful 
unei brigăzi de fronta- 
liști de la Uricani, mi
nerului șef de 
Cojocaru loan, 
du-i „locul de muncă.

De altfel, ne spun 
și 'minerii Suru loan și 
Drăgan Dumitru și 
membri ai 
găzi, 
să-și 
dăm 
bună 
avem

Abatajul 
pe stratul 
muncește 

Stancu este 
peste tot la mina Uri- 
cani drept un abataj de 
unde nu se trimite decît
cărbune de cea mai bu
nă calitate. Așa
că în Luna mai, 
că brigada și-a
planul cu peste 
ne de cărbune,
Jci un-vaeaoeuțtacs-pen

tru șist vizibil ne ales.
Teodorescu este mem

bru de partid, agitator în 
cadrul sectorului I. La 
propunerea sa și a altor 
comuniști din sector, or
ganizația de bază a por
nit o largă acțiune pen
tru r îmbunătățirea granu- 
*ației cărbunelui.

— Deși cărbunele nos
tru la preparație se con- 
casează, își spun acum 
minerii, aceasta nu 
seamnă că trebuie să 
mitem acolo cărbune 
runt, pușcăm cu 
multă atenție pentru a 
alege mai bine șistul și 
facem și economie de ex- 

I ploziv.
Intr-adevăr la Uricani, 

pe- lîngă că la analize 
probele de cărbune arată 
acum un procent de ce
nușă în jurul a 41 la

schimb 
predîn-

alți 
acestei bri- 

șeful n-are de ce 
facă griji. Ca să 
numai cărbune de 
calitate de asta 
grijă

de 
cu toții, 
frontal de 
8—9 unde
Teodorescu 

cunoscut

se face 
pe- lingă 
întrecut 
300 to- 
nu ate

în- 
tri- 

mă- 
mai

sută față de 44 la sută 
cît este admis, cărbunele 
blocuri intră cu o ponde
re tot mai mare în pro
ducția minei și nu depă
șește 36—41 la sută pro
centajul de cenușă.

...Acum cîteva zile pe 
președintele 
minier, tov. Popa Victor, 
l-am găsit foarte
ros. 
tabele cu situația 
cerii pe profesii, 
pe patru luni, altul 
realizările din luna mai.

— Uite tovarășe : In 
patru luni toate brigăzi’- 
din abatajele și pregăti
rile minei și-au îndepli
nit și depășit sarcinile, 
iar acum în mai, numai 
semnul plus peste tot. 
Dau tare minerii noștri. 
Dar să știi că nu nc oprim 
aici. Lucrăm - noi acum 
pentru luna iunie, în iu-

sindicatului

bucu-
Avea în față două 

între-
Unul

cu

nie vrem să trecem cu
producția în iulie și tot
așa pînă s-o termina a-
nul...

Parcă vorbit cu preșe
dintele, aceleași vorbe ni 
le-a spus și minerul 
Ștefan Nicolae fără a 
uita să adauge că briga
da lui, una din brigăzile 
care obțin randamente 
mari, are deja la activul 
său mai bine de 1W0 
tone de cărbune peste 
plan.

...Maistrul de transport 
Pirvulescu Lazăr are un 
moment de răgaz. Și-a pus 
omul la punct transportul 
pe schimbul său și acum 
stă și privește banda cul- 
butorului. Vine numai 
cărbune negru, lucios, de 
ți-e mai mare dragul să-l 
vezi.

GH. DUMITRESCU

O nouă orchestră
La Cîmpu lui Neag, 

din inițiativa sfatului po
pular ți prin contribuția 
voluntară a locuitorilor 
s-a construit fi dat în 
folosință în vara anului 
I960, un cămin cultural.

Nu de mult, ca urma
re a preocupării tovară
șei Mibuț Maria fi a ca
drelor didactice a luat 
ființă o orchestră. In 
fiecare duminică, pentru 
muncitorii forestieri fi 
țăranii din localitate or
chestra prezintă progra
me la cămin.

Printre participanții 
activi la munca culturală 
se numără: tovarășul Tri- 
fu Roman care prin exem
plul său mobilizează fi 
pe ceilalți amatori.

Vedere a Institutului de mine Petroșani.
-------------------O-------------------

Prelungirea duratei de funcționaro 
a locomotivelor

------ --------------o-------------

ȘTIRI DIN PETRI LA
In primele 12 zile ale lunii mai, minerii petri- 

. leni au obținut noi și însemnate' strcaese~în mun
că. Astfel, în această perioadă planul pe mină a 
fost realizat în proporție de 107 la sută.

MINERII DIN SECTORUL II SE AFIRMA. 
In perioada 1 — 12 mai, minerii de la sectorul II 
au extras peste planul de producție 629 tone de 
cărbune. In fruntea întrecerii socialiste la acest 
sector se află brigada lui Michiev Gheorghe.

De remarcat e faptul că de la începutul anului 
și pînă acum, minerii din sectorul II au realizat 
și economii în valoare de peste 100.000 lei.

CU ACELAȘI ENTUZIASM. Muncind cu ace
lași entuziasm, minerii de la sectorul III al mi
nei Petrila, în perioada de la 1—12 mai, au dat 
475 tone de cărbune peste plan.

La obținerea acestor realizări au contribuit mi
nerii din brigada lui Marian Simion, care au ex
tras în acest timp 231 tone de cărbune peste 
plan, cei conduși de Cîșlaru loan, care 
pășire dte 294 tone cărbune.

Numai în trimestrul I al acestui an, 
sectorului III a realizat economii la 
prețul de cost al cărbunelui în va
loare de 90.000 lei.

au o de-

Se înalță blocuri

Cele trei blocuri 
care se construiesc 
acesta în cartierul Dimi
trov 
fost deja ridicate com
plet de roșu. Blocurile 
vor avea 44 de. aparta
mente, 8 spații comercia
le la parter și încălzire 
centrală. Acum se lu
crează la acoperișul lor, 

. pentru . a-.se putea .începe 
finisajele interioare.

noi
noi 

anul

Petroșani, au

pentru determinarea durităților 
materialului de antifricțiune șî 
înregistrare a temperaturii de to
pire a compoziției care redtace 
din proprietățile materialului, de 
turnare a cuzineților. Pentru e-, 
vitarea depunerilor de crustă pe 
pereții cutiei de foc și ai țevilor 
fierbătoare, fapt care duce la 
scurtarea duratei de funcționare 
a cazanului locomotivei, s-a con
fecționat o presă de brichetare a 
substanțelor de tratare a duri
tății apei, mai ușor folosite în a- 
cest fel de mecanici.

In cadrul sectorului de repa
rații a locomotivelor s-a trecut 
la organizarea de cursuri menite 
să ridice nivelul profesional al 
muncitorilor tineri. La aceste 
cursuri elevii sînt îndrumați ca 
la locul lor de muncă să acorde 
cea mai mare atenție calității 
reparațiilor ce le execută. Tot la 
acest sector, în fiecare zi înainte 
de începerea lucrului maiștrii și 
tehnicienii fac cîte un scurt in
structaj cu toți muncitorii. Gu a- 
cest prilej se scot în evidență 
lipsurile din ziua anterioară, a- 
rătîndu-se urmările negative ale 
unor reparații executate în mod 
necorespunzător. La terminarea 
fiecărei reparații, maiștrii și teh
nicienii controlează cu minuțio
zitate lucrarea, iar acolo unde 
se semnalează deficiențe în exe
cuție se iau măsuri operative de 
îndreptare.

Măsurilor tehnico-organizatorice 
luate pînă acum și aplicate în 
viață la depoul C.F.R. Petroșani 
li se vor alături în curînd al
tele menite să ducă la o conti
nuă îmbunătățire a calității re
parațiilor efectuate, la prelungi
rea duratei de funcționare a lo
comotivelor.
zează construirea unui 
pentru degresarea pieselor de 
locomotivele ce urmează a fi 
parate. Gu această instalație, 
lîngă că se va micșora simțitor 
fortul fizic al muncitorilor 
aici, se va putea depista cele mai 
mici fisuri' și uzuri ale pieselor. 
De asemenea între atelienrl de 
reparații și remiza de locomotive 
se va construi o linie îngustă 
pentru transportarea pieselor cu 
ajutorul unei platforme.

C. MATEESCU

Colectivul depoului C.F.R. Pe
troșani a fost distins recent cu 
Diploma Direcției generale a căi
lor ferate și Uniunii sindicate
lor pe ramură pentru rezultatele 
obținute în" îndeplinirea planului 
de transport pe primul trimestru 
al, anului curent. O latură pozi
tivă a activității în cadrul de
poului a constituit-o în acest an 
îmbunătățirea calității reparații
lor la locomotive. — „Aoum puj 
tem să ne lăudăm și noi'cu ca
litatea reparațiilor efectuate, ne-a 
declarat tov. inginer Magdalin 
Constantin. Dacă anul trecut am 
avut 9 defectări pe linie a locomo
tivelor din cauza reparațiilor ne
corespunzătoare, anul acesta 
n-a fost înregistrată nici o 
defecțiune. Reparațiile accidentale 
și între spălări ale locomotivelor, 
care necesită un volum mare de 
lucrări, au fost reduse în acest 
timp aproape complet. La loco
motivele din seria 150.1000 și 
230.000 norma de parcurs între 
spălări a crescut în prezent la 
aproape 7000 km., față de 6000 
km. cît s-a atins anul trecut. A- 
ceasta ca urmare a faptului că 
muncitorii de la sectorul de re
parații a locomotivelor din de
poul nostru au pus în centrul 
preocupărilor lor executarea unor 
reparații de bună calitate. S-au 
evidențiat în mod deosebit echi
pele de reparații la locomotive 
conduse de Josan Adrian, Cazan 
Aurel, Deatcu Dumitru, strunga
rii Prejban Mircea, Dulca Gheor- 
ghe, lăcătușii Dobre Teodor, Na- 
riță Toma, Bătrîn Ioan, Krauss 
Dezideriu, Ionică loan și alții".

Nu-i mai puțin adevărat că la 
prelungirea duratei de funcționa
re a locomotivelor depoului C.F.R. 

-Petroșani au contribuit și unele 
măsuri tehnico-organizatorice lua
te și aplicate în viață. Printre a- 
cestea se numără folosirea apa-

Astfel, se preconi- 
bazin 

la 
ra
pe 
e- 
de

In clișeu: O echipă 
de constructori lucrînd 
la acoperișul unui bloc.

PLUTAȘII
Lung este drumul pe care-l 

străbate lemnul exploatat din par
chetele forestiere situate la izvorul 
fiului de vest! Acolo sus în pă
dure, muncitori harnici doboară 
copacii cu ajutorul ferăstraielor 
mecanice, 
plutașilor 
iute pe 
rampele de încărcare.

Munca acestor 
oameni care anttal’********f ****••■•*•••• 
dirijează mii și 
mii de metri cubi 
de lemn se desfă-.....................................................
șoara pe un traseu 
destul de lung, de la locul de
numit Stîna model și pînă la ca
bana Arcanu. Făcând \drum liber 
lemnului, plutașii se luptă bărbă- 
teste cu vîltorile și stîncile.

Pentru tînărul fianu losif, șe
ful brigăzii de plutași, născut și 

• crescut aici, în inima munților, 
nici o meserie nu i-ar părea mai. 
frumoasă. Împreună cu cei 20 de 
ortaci împărțiți în două echipe, 
fianu trimite zilnic fabricilor din 
țară zeci de metri steri de fag. 
Munca începe odată cu zorile. 
Muncitorii înșirați de-a lungul ca
nalului, amenajat tot de ei, diri
jează cu ajutorul spangelor lungi

colectivul

R. BALȘAN
corespondent

x •Зю*.

>.....
Printre cei mai apreciați muncitori de pe șantierul de con

strucții de locuințe Viscoza III Lupeni, se numără și tinerii zi
dari din brigada condusă de Pop Alexandru. Această brigadă, 
clștigătoarea întrecerii socialiste pe profesii pe întregul șantier, 
obține rezultate frumoase atit în scurtarea termenului de execuție 
a lucrărilor cit și în îmbunătățirea calității lucrărilor. In cursul 
lunii trecute această brigadă și-a depășit sarcinile de plan cu 23 
la sută.

IN CLIȘEU: Membrii brigăzii discută despre predarea îna
inte de termen a blocului nr. 28, la finisarea căruia lucrează in 
prezent.

' cestea se numără folosirea apa- 
, ratatei Brinell și a pirometruluî

DE PE JIU

îi curăță 
care 
scocul

fi-t predau 
îi coboară 

apei, spre

CARNET

fiecare bucată de lemn lăsînd-o j 
să pornească la vale odată cu apa. ' 
Numai în prima parte a celui de i1 
al doilea trimestru al acestui an, c 
plutafii și-au depăfit planul cu S 
1000 metri steri. Cum să nu ob- 
țină brigada lui fianu succese atit 1 
de mari cînd muncitorii cu care J 
lucrează sînt oameni harnici. Cu ) 
un an în urmă fruntași în brigadă ?

erau numai Lazăr i 
Bucur, Vulpe Du- 
mitru fi Mora- ’j 
ru Constantin. A- 1 
cum sînt toți. E ’ 
drept că pentru J

ușurarea activității lor exploata- ? 
rea a făcut multe lucrări de ane> \ 
nafare a rîului. Au fost înlăturate 
stînci și coturi. Prin construirea 
unor canale suspendate pe capre 
de lemn s-a reglementat cursul 
apel, iar împotriva ploilor au fost 
executate lucrări de asigurare pen
tru a nu periclita planul de plu
tire.

Antrenați în întrecerea socialis
tă, plutașii lui fianu își depășesc 
sarcina de plan lună de lună cu 
15—18 la sută.

TITU CORNEA
corespondent

—o—
Exemplu demn de urmat

Au trecut cîțiva ani de cînd 
la Lupeni, în locul micilor locu
ințe, înnegrite de fum, s-au înăl
țat pe lîngă zecile de clădiri din 
cartierul nou și blocurile А, В 
șî G.

Obligația de a îngriji aceste 
. locuințe revine fiecărui locatar. 
, De. altfel curățenia, rondurile de 

flori și zonele verzi proaspăt a- 
menajate prin muncă . voluntară 
vorbesc elocvent despre 
cru.

Gospodinele nu ■ s-au 
numai .cu amenajarea 
musețarea exterioară a clădirilor. 
De exemplu, dacă intri la blocul 
B, scara I-a, {responsabilă tov. 
Deak Marfa) încă de la ușă te 
întîmpină o atmosferă plăcută. 
Pereții proaspăt vopsiți sînt 
podobiți cu tablouri și vaze 
flori pe suporți.

Activitatea locatarilor de 
constituie un exemplu bun 
urmat.: ■ - •

acest lu-

țnulțumit 
și înfru-

îm-
cu

aici 
dte

ANA' PANTELEON
corespondentă-i.
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LA MINA VULCAN In dezbaterea tinerilor
Calitatea cărbunelui
OVKCimiL DE SEAFIA IN ÎNTRECERE
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Pe tot cuprinsul patriei noastră oamenii muncii participă 
răspunzînd chemării partidului nostru drag —- la o largă 
entuziastă mișcare de masă pentru a dt patriei produse 
calitatea cea mal bună. In rfndurMo luptătorilor pen 
o calitate superioară a producției pășesc țl mlnțrll de la

♦
♦
f

fi 
de 
tru 
Vulcan.

In adincurile aubpămlntene el dau vlali hotUIril de a 
trimite cocsurilor de la Hunedoara, uzinelor, fabricilor, cărbu
ne curat. In multe abataje minerii, tn frunte cu comuniștii, au 
declarat o luptă necruțătoare șistului. Minerii de aici și-au fă
cut pe deplin datoria. Așa de pildă, pe luna aprilie minerii 
din Vulcan au primit pentru calitatea bună a cărbunelui ex
tras bonificații care echivalează cu valoarea a 1000 tone de 
cărbune.

Fiecare încărcător, ajutor minor, miner, artificier, maistru, 
inginer, ocupă în frontul celor ce luptă pentru cărbune de ca
litate bună un loc precis, are sarcini precise. Locul unde se 
dă bătălia hotăritoare pentru un cărbune de calitate este aba
tajul, adică locul unde se alege șistul din cărbune. In pagina 
de față ne propunem să popularizăm exemplul înaintat al 
fruntașilor, unele din metodele folosite dc ei și să dezvăluim 
unele din lipsurile caire, cu sprijinul întregului colectiv, pot fi 
remediate.
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„Bucatapii” din mina
In fața galeriei de coastă de 

la Bealomas se întîlnesc înainte 
de a intra în subteran minerii 
din multe brigăzi de la sectoa
rele I și II. Se string grupuri, 
grupuri și rîd zgomotos de glu
mele care curg una după alta. 
In cîte un loc se discută serios, 
lată de pildă, în grupul care a 
făcut cerc în jurul tovarășului 
Drob Gheorghe, secretarul orga
nizației de bază de la sectorul II, 
minerii sint numai ochi și urechi.

— Aprilie a fost o lună bună 
pentru noi. Am dat producție be
rechet • 4.000 tone de cărbune 
peste plan. Și încă ce cărbune, 
aur curat! Cu calitatea stăm 
bine: două procente avem sub 
procentul de cenușă admis. Mi- 
nerii noștri au dovedit că știu să 
fie și bucătari — le-a spus tov. 
Drob lungind dinadins ultimele 
silabe.

— Ce are a face bucătăria cu 
mina ? Ce-o mai fi și asta : mi- 
ner-bucătar ?

Tovarășul Drob i-a dumirit.
— Cele două procente pentru 

calitatea bună a cărbunelui n-au 
căzut din cer, la întîmplare în

sectoțul nostru. Minerfi au ales 
șistul din cărbune cum alege bu
cătarul fasolea înainte de a o 
pune la fiert.

Minerii au rîs cu poftă.
...In abatajul 206 se pușcase, 

Cărbunele curgea în șuvoi gros 
pe crațer. In galeria transversa
lă, întreg schimbul I! al brigă
zii conduse de comunistul Păcu
raru Traian era înșiruit de o par
te și de alta a craterului. In timp 
ce ochii minerilor căutau piatra, 
mîinlle lor o și înhățau arun- 
cînd-o cît colo. Piatra care scă
pa de la Arsulesei Dumitru o 
vedea Modrea Dumitru. Ce-i scă
pa lui Modrea, prindea Rușu 
Vasile și așa mai departe.

— „Bucătarilor" alegeți bine 
murdăria din fasole că numai așa 
fese „ciorba" bună în cocseriile 
de la Hunedoara 1

ibiunltrea mriâioriiliii 
le la roi

încărcătorii de la roluri au 
lingi alte îndatoriri și pe aceea
a veghea ca în vagonetele pe care 
le încarcă să nu se strecoare și pia
tră.

Se mai îatîmplă însă ca unele 
brigăzi să nesocotească sarcina de 
a da cărbune de calitate și soco
tesc că și-au făcut pe deplin dato
ria numai extrăgincl cărbune cît 
mai mult. In fața unor asemenea 
situații încărcătorii de vagonete nu 
trebuie si închidă ochii. Este eloc
vent exemplul pe care l-au dat nu 
de mult, în sectarul 1, încărcătorii 
de vagonete Kanalaș Gheza care 
lucrează în brigada condusă de 
Tițu Turna și Pintea loan din bri
gada condusă de Munteanu An- 
gbel.

Brigada condusă de Tițu Toma 
scoate cărbune dintr-un abataj în 
care stratul are intercalații multe 
de steril, apa de la suprafață se in
filtrează în abataj. Aceste condiții 
grele de muncă le-a înțeles bine 
încărcătorul Kanalaș Gheza numai 
pînă atunci cind din abataj a fost 
dat cărbune cu puțin șist vizibil. 
Cind însă în cărbune au apărut 
și bulgări mari de șist cere puteau 
fi aleși în abataj, Kanalaș s-a su
părat foc. „Asta nu-i cărbune", 
și-a spus supărat in gînd și deși 
brigada îl socotea bun de trimis 
la separație, Kanalaș a încărcat 8 
vagonete apoi a scris cu c eiă, cu 
litere mari, pe peretele vagonetelor 
„șist". Nu s-a simțit mulțumit nu
mai cu atit și-a chemat in galeria 
de bază ortacii din abataj și plin 
de mîhnire i-a mustra! :

— Deschideți-vă bine ochii și ve
deți dacă ce am încărcat in vagone
tele astea este cărbune sau piatră ?

Kanalaș avea dreptate. Vagone
tele n-au mai luat drumul spre pre
parare ci spre haldă.

— Tineretul din sectorul nostru 
este o forță în stare să mute șl 
munții din loc — a spus la un 
moment dat tovarășul Drob 
Gheorghe la adunarea generală 
a organizației U.T.M. din secto
rul II. Șl n-a exagerat de loc.

Primul punct din ordinea de zi 
a adunării generale a utemiștilor 
din sectorul II l-a constituit a- 
naliza aportului pe care-1 aduce 
tineretul din sector la lupta pen
tru îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Referatul prezentat din 
partea biroului organizației de 
bază U.T.M, de către tovarășul 
Pardos Nicolae a fost bogat în 
date și a stîrnit o dezbatere vk 
a problemei puse în discuție.

Printre cei care au luat cuvîn- 
tul, tovarășii Tătărcan Dumitru, 
Cremenescu Leon, Popescu Con
stantin au vorbit cu cuvinte de 
laudă despre tinerii mineri, aju
tori ■‘’mineri și încărcători ca Mol
dovan Alexandru, Vasile Victor, 
Iordan loan, Petruț Vasile, Incze 
Ludovic și alții, despre artificieri 
ca Popescu Gheorghe, Biltz loan, 
Zbereanu Constantin, Rethy loan 
care nu scapă nici o clipă din 
vedere la locurile lor de muncă 
sarcina de a alege cit mai bine 
șistul vizibil din cărbune și de 
a pușca selectiv intercalația de 
piatră din stratul de cărbune. 
„Artificierii amintiți — spunea 
tovarășul Cremenescu — nu se 
mulțumesc numai să puște sepa-

sectorul cu 
extras-o, a 
șistul ales 
le-a pus

rat piatra din cărbune. Ei con
trolează calitatea cărbunelui la 
gurile de roluri și in abataje, iar 
atunci cînd observă deficiențe nu 
le trec cu vederea, ci iau măsuri 
pe loc".

In adunarea generală tinerii au 
criticat cu asprime pe cei ce nu 
se Integrează în lupta Întregu
lui colectiv și pricinuiesc greu
tăți sectorului.

O lecție usturătoare I s-a dat 
șefului de schimb Szakacs Mihai 
care, dorind să înșele 
producția pe care a 
încărcat In vagonete 
de alte schimburi și
marcă de cărbune. De critica ti
nerilor n-a scăpat nici Rusu Con
stantin, încărcător la rolul bri
găzii conduse de Negrescu Va- ( 
site. „Rusu a uitat cum arată la 
culoare cărbunele — apunea un 
tînă.r — și a pus marcă de căr
bune vagonetelor care au fost în
cărcate cu șist". Tinerii au ce
rut ca acest caz să fie discutat 
în brigada de tineret și popu
larizat printr-o caricatură lar^pt- 
zeta postului U.T.M. de control.

Discuțiile purtate în adunarea 
generală și măsurile preconizate 
pentru a fi luate în viitor dove
desc că tinerii din sector sint 
profund intersați și hotărîți să 
lupte cu dragoste, din toate pu
terile lor, pentru ca producția de 
cărbune a sectorului să fie de cea 
mai bună calitate.

O----------------
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OSILIhlDA
lovarașul Cornea Constantin 

este responsabil cu calitatea căr
bunelui la separație. In regis
trele pe care le păstrează și le 
completează în fiecare zi cu noi 
măsurători privind calitatea căr
bunelui pe care-1 extrag brigă
zile de mineri pot fi văzute, ca 
într-o oglindă, brigăzile fruntașe 
și cele codașe, poate fi văzută 
strădania fiecărei brigăzi în par
te pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Frunzărind .filele registrului 
observi, din situațiile zilnice, că 
brigăzile care dau cantitatea cea 
mai puțină de piatră în cărbune 
stnt cele conduse de Păcuraru 
Traian și Drob Gheorghe din sec
torul II, Moraru Nicolae și Za- 
haria Constantin din sectorul I. 
Tovarășul Cornea ține neapărat 
să amintească că „mai mult decît 
alți șefi de brigadă, tovarășii 
Moraru Nicolae și Zaharia Con
stantin țin o strînsă legătură cu 
mine. Ei se interesează personal 
de calitatea cărbunelui". Apoi cu 
un regret care i se întipărește 
pe față spune că „n-ar strica ca 
șl alți șefi de brigăzi să proce
deze la fel, mai ales că aproape 
30 la sută din brigăzile din a- 
batajele minei nu dau cărbune cu 
calitatea căruia s-ar putea mîn- 
dri".

Sugestia tovarășului Cornea 
este bună și îndreptățită. De ce 

. nu ,s-ar privi în oglindă și aceia 
care mai dau mult șist ?

Kovacs Andrei, Zercula losif și Radu loan zlmbesc mulțumiți 
cînd șeful de schimb Lorincz Ștefan din brigada comunistului Hu- 
niady Ioan, le spune că tn luna aceasta n-au rebutat nici o tonă 
de cărbune.

Din gazeta satirică „Ariciul" 
minerii din Vulcan au aflat cu 
mîhnire că două brigăzi socotite 
multă vreme fruntașe în îndepli
nirea sarcinilor de plan șl anu
me brigăzile conduse de Gantz 
Ștefan și Bordea Emanoil au ne
socotit în luna aprilie sarcina de 
a extrage cărbune nu numai mult, 
dar și de bună calitate.

Pe bună dreptate minerii din 
Vulcan pot fi supărați pe cei ca
re nesocotesc frămîntărite între
gului colectiv și tn loc să se zba
tă să-și facă conștiincios datoria, 
trimit din abatajele lor cărbune 
cu mult șist. La gazeta amintită 
se arată că în luna trecută bri
gada condusă de Bordea Emanoil 
a trimis la zi 506 tone de căr
bune cu multă piatră, producție 
care nu ar fi trebuit să-i fie re
cepționată.

După cum se vorbește la sec 
torul II, 
duse 
faptul că celelalte brigăzi 
sector au extras cărbune de bu
nă calitate, ceea ce a făcut ca

„norocul" brigăzii con- 
de Bordea a constat în 

din

procentul de cenușă planificat pe 
sector să scadă cu 2 la sută față 
de sarcina planificată șl briga
da amintită să fie penalizată in 
loc de 506 tone cît s-ar fi cuve
nit cu numai 82 tone.

A lupta pentru o calitate bună 
a producției este o datorie de o- 
noare, o sarcină de căpetenie 
pentru fiecare om al muncii. Ca
litatea proastă a cărbunelui poa
te aduce daune materiale brigă
zilor de mineri. Să luăm de ріЭ- 
dă, brigada condusă de Bordea^ 
Emanoil. Dacă din abatajul rron- 
tai din stratul 15, blocul HI bri
gada ar fi extras numai cărbune 
de bună calitate, sarcina de plan 
a brigăzii ar fi fost îndeplinită 
în proporție de 104 la sută, Iar 
pe post de miner ar fi revenit un 
ciștig de 83 50 lei. In urma re- 
butării a 82 tone de cărbune, 
sarcina lunară de plan a fost În
deplinită tn proporție de 102,1 
la sută, iar pe post 
revenit un cîștig de

Este bine să știe 
brigada condusă de 
Emanoil, precum și
mai rărnin încă nepăsători față 
de calitatea cărbunelui că dacă 
n-ar fi avut „norocul" cu celelal
te brigăzi din sector și brigada 
tov. Bordea ar fi fost penalizată 
cu cele 506 tone de cărbune de 
proastă calitate, sarcina de plan 
ar fi fost indeplinită numai in 
proporție de 93 la sută, iar cîș- 
tigul pe post de miner ar fi scă
zut la 63,52 
gubit 20 de 
lucrată.

Mai mult 
de proastă
daune și minei, colectivului în
treg. In loc ca în vagonete să 
fie transportat numai cărbune, se 
transportă pe galerii șl puț can
tități de șist. Deci transporturi 
inutile, la separație se cere o 
muncă suplimentară, sint bloca
te vagonete, trebuie efectuat 
transportul șistului de la puț la 
haldă- De aici trebuie trasă con
cluzia : numai cărbunele curat, 
poate feri pe mineri și colectivul 
exploatării de pagube.

de miner ar
82,13 lei. 
minerii din 
tov. Bordea 
aceia care

!
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НВ „(Ваічмпеі*иІ“ calității "St | 
sectorul jului. o

Nu mică le-a fost mirarea mem- § 
brii or din brigada condusă de Я 
Gantz Ștefan cînd au aflat la 8 
sfîrșîtul schimbului că sint cbe- 8 
moți la separație în frunte■■ cu 8 
maistrul și artificierul de rnrir. 8 
S-au dus și rînd pe rînd s-au 8 
plimbat cu capetele aplecate, ru- Я 
șinați, prin fața piramidei de pia- fi 
tră. g

Au trecut cîteva zile. Gantz 8 
Ștefan a fost schimbat din con- 8 
ducerea brigăzii. Printre alte cau- 8 
Ze era și aceea de-a fi executat. 8 
lucrări miniere de proastă calitate 8 
și de a fi extras cărbune cu mult 8 
șist. „Barometrul" n-a mințit. 8 
Furtuna s-a dezlănțuit și la locul 8 
de muncă al brigăzii 203 a trecut 8 
brigada 206 condusă de Păcuraru E 
Traian. La separație s-au făcut S 
din nou măsurători. „Barometrul" 8 
indica timp frumos. Piatra din va- 8 
gonetul de probă cîntărea numai 8 
40 kg. După furtună vine timp 8 
frumos. 8

8 Luna 
g Gantz 
g conducea 
g gadă din
% ll, intr-un abataj frontal din stra-
g tul 3. Numărul abatajului era 203. 
g Acest număr era amintit mai 
8 mult la separație și mai puțin în 
8 mină. Cînd muncitorii de la sepa- 
8 rație descopereau pe vagonet mar- 
8 ca rtr. 203 se întristau amarnic, 
g cărbunele era aproape întotdeauna 
8 amestecat cu multă piatră, ceea ce 
8 le pricinuia bătaie de cap și тип 
8 că irosită în zadar.
8 La separație se iau și probe de 
8 calitate. Cărbunele extras de brt- 
8 gada condusă de Gantz Ștefan 
8 deseori nu trecea examenul. In re- 
C —---- -- 4------
8
8
o
8 
8 
8 
8 
8
8 
8
8

gistrul în care se ținea evidența 
calității cărbunelui pe brigăzi căr
bunele însoțit de marca 203 nu 
avea o reputație bună.

Dacă s-a văzut că treburile nu 
se orînduiesc in brigadă și șistul 
vințibil râmîne ne ales în abataj, 
brigăzii i a fost pregătită o lecție 
bună. Dintre vagonetele venite 
la separație a fost ales la întîm-

plare unul, l-au fost făcute măsu
rătorile cuvenite. La cîntar vago- 
netul încărcat cîntărea 1670 kg. 
Oamenii au pus umărul și-au răs
turnat vagonetul pe platformă. 
Conținutul din vagonet a fost 
ales: piatra separat, cărbunele se
parat. Pus la cîntar șistul a avut 
470 kg. Vagonetul gol cîntărea și 
el 730 kg. Cărbunele curat n-a 
mai fost cintărit. Dintr-un calcul 
simplu a reieșit că el cîntărea tot 
470 kg. Concluzia era precisă. 
Brigada a extras și trimis la zî 
jumătate cărbune, jumătate șist. 
„Barometrul" de la separație ară
ta că în brigada condusă de 
Gantz Ștefan nu s-a pus pe( pe 
calitatea cărbunelui.

Cineva a venit cu ideea: b.ti 
să le dăm o papară. Muncitorii de 
la separație au fost de acord și-au 
stivuit intr-o piramidă toată pia‘ 
tra. In virful piramidei pe o tabla 
a fost scrisnumele șefului de

lei. Minerii ar fi pa
lei pentru fiecare zi

decît a/tît: cărbunele 
calitate pricinuiește

OOOC

Pagină redactată 
de C. MORARU
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STEAGUL' ROȘU

Cu sprijinul minerilor, 
neajunsurile pot fi lichidate
Preparației din Lupeni ii revi

se sarcina de a șsigura recep
tion area șl prepararea cărbunilor 
bruți livrați de exploatările mi
niere Lupeni, Uricani și o parte 
din Vulcan.

Pentru a îndeplini această 
sarcină este necesar ca instala 
țiile să funcționeze normal circa 
20 ora pe zi. La preparație au 
fost luate o scrie de măsuri pen
tru a se putea recepționa întrea
ga cantitate de cărbuni bruți pe 
care o dau minerii de la Lupeni, 
Uricani și Vulcan. Astfel, se a- 
cordă o atenție deosebită între
ținerii mașinilor de preparare, 
folosirii lor raționale și măririi 
capacității de preparare prin în
locuirea utilajelor vechi, necores- 
punzătoare, cu altele noi. Zilele 
trecute au fost efectuate lucrări 
ca : schimbarea elevatorului și 
cupelor nr. 1, schimbarea cupelor 

, la elevatorul nr. 3. modificarea 
benzii de special, lărgirea benzii 
la linia 
pelor la

Aceste 
tatea de

'iț oră cărbune la 400 tone.
In această perioadă când co

lectivul de muncitori, tehnicieni
-------------------O-

Lupeni, schimbarea cu- 
elevatorul nr. 2 etc. 
lucrări sporesc capaci- 

preparare de la 320 tone

și ingineri ai preparației Lupeni 
acordă cea mai mare atenție func
ționării utilajelor in scopul re
ducerii opririlor neprogramate și 
a defectelor mecanice, se ivesc o 
serie de greutăți cauzate de căr
bunele culbutat de la cele trei* 
mine și care conține șine, cîrii- 
ge, palete de crațer și alte piese 
de metal. Acestea ajung în insta
lațiile de preparare provoclnd 
defecte mecanice șl opriri destul 
de mari, care duc la reducerea 
orelor de funcționare și astfel la 
ingreunarea recepționării cărbune
lui brut, la expedieri întârziate. 
In acest fel se pot ivi cazuri de 
perturbație in procesul de produc
ție șl la minele pe care ie de
servim.

Pentru a înlătura aceste nea
junsuri și pentru a pute* să-și 
îndeplinească sarcinile саге-i stau 
în față, colectivul preparației Lu
peni face un apel către mineri, 
maiștri și ingineri, să acorde o 
atenție mal mare Încărcării căr
bunilor în mină și să nu mai a- 
runce în vagonete piese degra
date sau bucăți de metal.

prezintă

Teatrul de stat 
Valea Jiului”

Petroșani
STUDIOUL EXPERIMENTAL

ing. 1. IONICA
șeful secției de preparare 

Lupeni

Pe aripile ântului viața-i mai frumoasă, Și nu puțini sînt iubitorii 
de muzică din Valea fiului ce urmează secția respectivă a Școlii popu
lare de artă din Petroșani. începutul e greu. Dar, după cum vedeți ți 
din clișeu, minerul Oprean Constantin din, sectorul. 1 al minei Petrila 
și Nasta Elena, soră la Spitalul unificat din. Petroșani se străduiesc 
să copieze cit mai corect primele note muzicale pe care le-au învățat. 
Poate nu va trece multă vreme pînă cînd și ei vor cînta viața nouă pe 
care o trăim...

miercuri 17 mai 1961,
la clubul minier Uricani 

joi 18 mai 1961,
la clubul minier Lupeni 

vineri 19 mâi 1961,
la clubul minier Petrii» 

sîmbătă 20 și duminică 
21 mai 1961 în sala

Teatrului de stat

o-

Pe lingă măsurile luate de sta
tul nostru pentru dezvoltarea con 
tinuă a asigurărilor sociale și asis
tenței sociale, oamenii muncii au 
posibilitatea ca prin asigurările de 
accidente să ia și din mijloace 
proprii, în timpul dt se bucură dc 
întreaga lor capacitate de muncă, 
măsuri suplimentare de preveder 
pentru ei și familiile lor.

Astfel de asigurați se pot in 
cheia la alegere : fie pentru stime 
asigurate fixe de 5.000 lei, pentru 
cazul de deces și 10.000 lei pentru 
cazul de invaliditate permanentă, 
totală, sau pentru dublul ori triplu] 
acestor sume, pe durată minimă 
de 3,6 sau 12 luni, în funcție de 
categoria prevăzută în tarifarul 

«respectiv. Contractul de asigurare 
‘ se poate încheia și pe durata re- 

prezentînd un multiplu al duratei 
minime corespunzătoare categorici 
tarifare respective, dar nu mai 
mult dedt pe durata de 2 ani.

Foloasele asigurărilor pentru ca
zurile de accidente se extind și a- 
supra familiilor asiguraților. In 
cazul decesului asiguratului, fie în
dată după accident, fie în timp de 
1 an de la accident, persoanele de-

COpiiisemnate de asigurat, soția, 
sau părinții, primesc de îndată 
suma asigurată și aceasta indepen
dent de plățile efectuate anterior 
pentru cazul invalidității perma
nente.

Asiguratul beneficiază de foloa
sele asigurării plătind o primă mi
că de asigurare care se stabilește 
potrivit cu sumele asigurate, cu 
profesia asiguratului și cu felul în
treprinderii, la care lucrează.

In ultimul timp, asiguratul Dim 
Ioan din Bănița a primit sum* a- 
siguratJ de 5.000 lei, asigurații 
Mrazek Francisc din Petroșani 
4000 lei, Mercea Crăciun din Ani- 
noasa 1.000 lei, Das Pavel din 
Lonea 1 000 lei. Aceste sume o- 
glindesc marile avantaje de care se 
bucura cei asigurați.

B. ASCHENASY

Pe urmele materialelor publicate
„Pe roate... defecte“
Cu două săpțămîni în urmă, în 

ziarul nostru a fost publicată 
nota: „Pb roate... defecte" prin 
care se criticau unele deficiențe 
în organizarea transportului pu
blic de către I.C.O. Petroșani.

Au trecut zilele una după alta. 
Tovarășii din conducerea I.C.O. 
nu au răspuns ziarului, dar nici 
măsuri de îndreptare nu au fost 
luate. Autobuzele continuă să ci-r- 
cule fără tăblițe indicatoare de 
traseu, la autobuzele locale ora
rul nu este respectat, nu s-au 
luat încă măsuri pentru construi
rea de adăposturi-gherete în sta
țiile finale etc.

Problema transportului public 
în localități și între localități este 
importantă, ea interested mii șr 
mii de oameni ai muncii care 
folosesc autobuzele. De aceea,- 
conducerea I.C;O. Petroșani tre
buie să privească cu toată serio
zitatea problema lichidării defi
ciențelor care se mai manifestă.

sus, în care erau criticate o sea
mă de deficiente de calitate la 
unele lucrări de finisaj de la 
blocurile șantierului Livezeni.

In răspunsul trimis redacției, 
conducerea T.R.C.H. Deva arată 
că deficiențele existente se dato
rase faptului că maiștrii de șan
tier Nistor Aiurel și Prodanciuc 
Mihai nu au supravegheat în
deaproape executarea finisajelor 
pe faze de lucrări. De asemenea, 
unele tîmplării primite de la a- 
telierul Livezeni au fost executa-i 
te din material de calitate neco
respunzătoare, ceea ce 
ențat aspectul general 
apartamente. Pe viitor, 
în răspuns, asemenea 
vor fi lichidate.
------ -- =*=-_

JO>CUL ЖЮТ 
ML ÎWÎif Lfell

Comedie în 3 acte 
de Marivaux

Regia artistică:
0. Căpitanu 

Scenografia: E. Moise
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a infîu- 
al noilor 
se arată 
deficiente

„Mărunțișuri^
și urmările lor

In ziarul nostru nr. 3571 a fost 
publicat articolul cu titlul de mai
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Pe lac de frunte
In ultimul timp agenția C.E.C 

din orașul Vulcan obține rezul
tate bune în desfășurarea activi
tății pentru creșterea numărului 
de depunători. De pildă, în pri
ma jumătate a acestei luni, nu
mărul depunătorilor a crescut cu 
50 la sută. De asemenea, salaria-

timiă cu delegații din întreprin-, 
deri și îi îndrumă îndeaproape 
Pe oraș, locul de frunte în a- 
ceastă acțiune îl deține uzina e 
lectrică care și-a depășit anga
jamentele luate cu sută la sută.

Rezultate frumoase în această 
direcție au obținut și delegații 
însărcinați du depunerile C.E.C. 
de la mina Vulcan. Minerul A- 
zamfirei Constantin depunător la 
C.E.C. de 3 ani, a reușit în a- 
ceastă perioadă să-și construias
că o casă în valoare de 35.000 
lei și să cumpere o motoretă. Nu
meroși cooperatori, muncitori, 
tehnicieni și ingineri au cumpă
rat cu bani economisiți mobilă, 
motociclete, aparate de radio, 
mașini de spălat, aragaze etc.

Printre delegații fruntași evi- 
dențiați de agenția C.E.C. Vul
can se numără tov. Grădinaru 
Iacob și Mlcșan Irina.
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Ultimele cincizeci de bile
— Popice? — Ăsta-i joc de 

pensionari — zise unul ce se vede 
treaba venise doar din curiozitate 
la meciul de popice de duminică.

— De pensionari ? Atunci ia să 
te văd pe mătiluți trăgînd 200 de 
bile într-un meci ți pun pariu pe 
un kilogram de „Odobești" că ai 
s-o faci de mămăligi, O să ai o 
febră muțcbiularâ de n-o poți 
duce — îi dădu replica un îndră
gostit al jocului cu bila de ebonită.

— Dacă-i ața, atunci Gagyi de 
ce n-are, că doar nu-i cine știe 
ce voinic.

— N-are, fiindcă el are antre
nament nu glumă. ___________

Ultimele cuvin-
INS?»] 

Din 200 de bile, эооостооажооае» 
Gagyi realizase
865 lemne. Cînd a ieșit de pe pis
tă l-au felicitat călduros. Și meri
ta omul. A recuperat mult din 
handicap. Totuși Albu, ultimul 
trăgător de la fiul, mai avea de 
recuperat 25 de lemne ți avea ca 
adversar pe Solomon, unul din
tre cei mai buni jucători de la 
Voința Cluj. 1
, — Cam greu — spuse un su
porter oftînd.

— Greu al dracului, Solomon 
e vulpoi bătrin.

Începu disputa. In sală se așter
nu liniștea, întreruptă din cînd în 
cînd de ropote de aplauze. Erau 
tdresate lui Solomon.

— Trage jos cu pălăria, bătrî- 
nul — iși exprimă un suporter 
al fiului admirația.

— Tui A>bu nu-i merge nic>♦
♦
♦

»«****••«•***•••

♦
♦

cum — veni cu un oftat răspunsul • 
dat de un vecin. t

După 150 de bile trase, diferen- ♦ 
ța crescu la aproape 40 de lemne. •

— Greu, tare greu, Dacă n-ar * 
fi fost zgomottd bilei și al lem- J 
nelor căzute, cu toate că in sala ♦ 
erau vreo 150 de persoane, s-ai •

♦

♦
>

■ z ♦ 
deț

fi auzit și bizuitul muștei.
Albu părea de un calm imper- 

turbabil. Să spere oare într-o vie-* 
torie la care nu se aștepta nici 4 
unul dintre cei peste 150 
suporteri ?

Fluierul arbitrului anunță sfîr- ♦ 
fitul celor 25 de bile in plin. ț 
____ Albu recuperase*

** doar 15 lemne. ♦
TMEE ^Zn^^ 

sssasszsmsaaacx, bile izolate. Pri-ț 
mul 9 al lui Albu ♦ 

a ieșit din trei. La bilele 7 și 8 t 
a avut loc momentul psihologic. * 
Intredndu-se pe sine, Albu făcu ♦ 
doi de nouă consecutiv. Solomon J 
a devenit nervos. Din 8 bile fă- ♦ 
cuse un singur nouă. *

Galeria căreia îi pierise piuitul, $ 
începu să-și susțină frenetic favo- ♦ 
ritul. După ultima bilă, rezultatul ♦ 
final e așteptat cu sufletul la gu- * 
ră. ;

Vocea gravă a arbitrului anun- ♦ 
fă rezultatul,

— In cadrul fazei interregio 
nale a campionatului R.P.R. pe 
echipe, fiul Petroșani ă cîștigat ♦ 
întrecerea la trei puncte diferență, * 
calificîndu-se pentru faza urmă- J 
toare. •

Asta datorită ultimelor 50 de ♦ 
bile. Bravo Albule I «

O. CRIȘAN •

Dialectica marxistă 
și științele moderne 

Editura politică
Editura politică pune la înde- 

mina cititorilor cel de-al doilea 
volum, al lucrării „Dialectica mar
xistă și științele moderne". In vo
lum au fost incluse un număr de 
studii referitoare la interpretarea 
mecanicii cuantice, teoriei relativi
tății, la unele probleme filozofice 
ale astronomiei, ale ciberneticii, la 
rolul fizicii și chimiei în cercetă
rile biologice ș.a. La baza volu
mului au stat o serie de studii și 
referate prezentate la consfătuirea 
unională asupra, problemelor filo
zofice ale științelor naturii, care 
a avut loc la Moscova în octom
brie 1958.

Combătînd concepțiile filozofice 
idealiste, studiile pun în lumină 
valoarea metodologică a materialis
mului dialectic, unica bază teoreti 
că a dezvoltării științelor contem 
porane.

Anunță concursul pentru 
ocuparea unul post de mais
tru întreținere utilaj textil 
care se va ține în ziuai de 
29 mai 1961.

Candidați i la concurs tre
buie să îndeplinească urmă
toarele condiții :

Să posede diplomă de 
maistru sau adeverință din 
care să reiese 12 ani vechi
me în funcția de maistru.

înscrierile se fac pînă 
ziua de 25 mai 1951.

Informațiile se primesc

in

ta 
serviciul organizarea și nor
marea muncii din întreprin
dere* Filatura Lupani.

«
I

I

!• I

Petroșani — Triaj
Angajează imediat

Lăcătuși
Tîmplari 
Sudor electric fl J 
auiogen |
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SîntemȘedința Comitetului 
executiv al P. C. 

din Marea Britanie
LONDRA 16 (Agerpres)
Zilele trecute a avut loc o șe

dință a Comitetului executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie care a adoptat hotărîrea 
de a desfășura o campanie intensă 
pentru sporirea numărului de 
membri ai partidului și tirajul 
ziarului oamenilor muncii englezi, 
„Daily Worker". Campania «e va 
desfășura din iunie 1961 pînă în 
mai 1962.

John Gollan, secretarul general 
al partidului, a declarat în ședin
ța Comitetului executiv că se 
constată o creștere a numărului 
membrilor partidului, precum și o 
sporire a 
Worker" 
literatură 
exprimat
va face un pas important în di
recția transformării partidului 
tr-o forță politică de masă 
Anglia.

—==*=—

tel il

tirajului ziarului „Daily 
și altor publicații de 
marxistă. J. Gollan și-a 
speranța că în viitor se

Uliii ІІІ ІІІІ 
инна и

PARIS 16 (Agerpres).
Ziarul „Combat" arată că nu 

pot fi puse în nici un caz pe a- 
ceeași treaptă zborul lui Iuri 
Gagarin în Cosmos și zborul a- 
mericanului Shepard. Ziarul a 
publicat un articol semnat de 
Hilaire Cuny, care subliniază că 
nu intenționează să minimalize
ze meritele specialiștilor ameri
cani și ale lui Shepard. Dar, du
pă părerea lui, acesta din urmă 
este doar „primul călător inter
continental", iar succesul lui nu 
este de domeniul astronauticii.

„Una este să lansezi un sate
lit artificial pe orbită în jurul 
Pămîntului și alta este să în- 
făptuiești un zbor intercontinen
tal, scrie Cuny

Viteza necesară pentru prima 
experiență este de aproximativ 
28.000 km. pe oră, iar pentru cea
laltă — de numai 8.000 km. pe

iMiitilMi №1
oră. Aceasta presupune o mare 
diferență în rezolvarea probleme
lor folosirii energiei și construc
ției rachetelor (rezistența la căl
dură a materialelor din care sînt 
create). In afară de aceasta tre
buie acordată o atenție deosebi
tă preciziei matematice a traiec
toriei, normelor de conducere, 
transmiterii ordinelor prin ra
dio, recepționării comunicărilor 
etc.

La lansarea unui astronaut 
lucrul cel mai dificil este sta
bilizarea navei și frînarea trep
tată mai cu seamă în momentul 
înapoierii în cele mai dense pă
turi ale atmosferei Se înțelege că 
în condițiile unei viteze de trei 
ori mai mici, această problemă 
se deosebește mult de problema 
care trebuie rezolvată în condi
țiile unei viteze de 8 km. pe se
cundă".

în- 
din

POTEflffiCA EXPLOZIE ÎK AKfillA
NEW YORK 16 (Agerpres)
Corespondentul din Aldermas- 

ton (Anglia) al agenției Associa
ted Press anunță :

La una din cele mai înari u- 
zine engleze pentru fabricarea bom
belor cu hidrogen din Aldermas- 
ton a explodat un vas în care se 
afla o soluție de plutoniu. Doi 
asistenți 
medical 
pericolul radiațiilor.

urmează un tratament 
pentru a preîntâmpina

-----------------O—--------------

Lovitura de sfat din Coreea de sud
SEUL 16 (Agerpres).
Referindu-se la postul de radio 

din Seul, corespondentul din Seul 
al agenției Associated Press a- 
nunță că ofițeri sud'-coreeni au 
organizat în zorii dimineții de 
16 mai o lovitură de stat, 
mina pe postul de radio 
vernului și pe alte clădiri 
namentale.

Corespondentul agenției
Press International relatează că 
în dimineața aceleiași zile, pe

au p'us 
al gu- 
guver-

United

♦ ♦♦4

Kasavubu își consolidează puterea 
în detrimentul celorlalte marionete
COQUILHATVILLE 16 (Ager

pres).
După ce au căzut de acord a- 

supra „principiilor viitoarei con
stituții federale a Congoului" ca
re stipulează dezmembrarea ță
rii, marionetele întrunite 
Coquilhatville au adoptat 
alte două rezoluții. Prima 
feră „autorităților" de 1д 
poldville mandatul de a încre
dința unei comisii ad-hoc redac
tarea. noii „constituții fedterale". 
A doua rezoluție, tot atît de fla
grant ilegală, se referă la orga
nizarea armatei al cărei șef ur
mează să fie Kasavubu.

Kasavubu, profitând de situa
ția dfe semiprizonierat în care se 
află celelalte marionete congole
ze la Coquilhatville, ia în grabă 
măsuri pentru a concretiza hotă- 
rîrile luate și, totodată, pentru 
a-și consolida puterea.

In ultimul timp devine tot mai 
clar că pe lîngă scindarea țării

la 
luni 
con- 
Leo-

Manifestație la Sidi Salem
PARIS 16 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Alger al agenției 
France Presa la 15 mai la Sidi 
Salem, în apropiere de Bone a 
avut loc o puternică manifestație 
în sprijinul acordării neîntârzia
te a autodeterminării poporului 
algerian.

Manifestanții, în număr de 
peste 2500 purtau drapelul Fron
tului național de eliberare și 
pancarte pe care era înscrisă lo
zinca „Algeria algerienilor**.

potrivit, intereselor monopolurilor 
imperialiste, Kasavubu urmărește 
în același timp consolidarea pu
terii sale în dauna principalilor 
săi rivali Chombe și Kalonji.

După cum se știe Chombe a 
și fost scos din luptă de bandele 
lui- Mobutu. „Conferința" a hotă- 
rît sîmbătă ca Chombe să fie 
transportat la Leopoldville pen
tru a fi internat. In ceea ce-1 
privește pe Kalonji, după cum a- 
nunță corespondentul agenției 
Associated Press, „delegația pro
vinciei Kasaiul de sud, condusă 
de „regele" z Albert Kalonji, se 
teme în mod deosebit să nu fie 
arestat în cazul în care conducă
torul său se va situa pe o po
ziție nefavorabilă lui Kasavubu"..

Pentru a-și consolida puterea 
Kasavubu a anunțat că a „înțe-. 
Ies" necesitatea colaborării cu 
comandamentul O.N.U. din Con
go. In felul acesta el speră că 
O.N.U. îl va sprijini din nou în 
acțiunile sale criminale, așa cum 
s-a întâmplat în timpul uzurpării 
puterii și asasinării lui Lumumba.

străzile Seulului a avut loc un 
puternic schimb de focuri de ar
me între infanteria marină sud- 
coreeană și poliția militară. Po
trivit unor știri, soldații infan
teriei marine au pus mîna pe u- 
nele edificii guvernamentale în
tre care clădirea Ministerului 
Afacerilor Externe.

Comandantul trupelor S.U.A. 
în Coreea de sud, generalul Car
ter B. Magruder, a dat ordin 
armatei a 8-a americane „să facă 
față situației".

Postul de radio Seul a anun
țat că a fost creat un comitet 
„revoluționar" militar și că ge- 
neralul-locotenent Cian Do Ian 
a fost numit președinte al aces
tui comitet.

Referindu-se la postul de ra
dio din Seul, agenția Associated 
Press anunță că după preluarea 
puterii, comitetul militar a anun
țat introducerea legii marțiale 
pe întregul teritoriu al Coreei de 
sud.

încrezători
Declarațiile lui

HAVANA 16 (Agerpres).
Sîntem încrezători în viitorul 

nostru, a declarat Fidel Castro 
la festivitatea organizată la Ha
vana în cinstea Zilei mamei.

La 14 mai primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a vizitat ta
băra de la Varadero, unde sînt 
pregătiți membrii brigăzilor pen
tru combaterea analfabetismului 
și Palatul sporturilor unde s-au 
întrunit 16.000 de femei cubane. 
In cuvîntările sale Fidel Castro 
a subliniat uriașa importanță a 
transformărilor care au loc la 
sate și a luptei împotriva anal
fabetismului care se desfășoară 
în întreaga țară. Poporul, care 
a cucerit libertatea și și-a însu
șit cunoștințe, este invincibil, a 
spus Castro.

Noi avem două armate, a de
clarat Fidel Castro la Varadero. 
Una din ele este înarmată cu 
puști, mitraliere, avioane, ea a- 
pără revoluția. Cea de-a doua 
este înarmată cu cărți, manuale 
și creioane. Ea desfășoară re
voluția.

Avem nevoie de ambele arma
te. Pentru a-i zdrobi pe inter-

în viitorul nostru"
Fidel Castro

venționiștii mercenari poporul 
cuban a avut nevoie de 72 de 
ore. Pentru a lichida analfabe
tismul vom avea nevoie de ani. 
Este o sarcină mult mai com
plexă și mai delicată. Dacă o 
vom îndeplini, poporul cuban se 
va acoperi de glorie și mai mare.

Luînd cuvîntul la Palatul spor
turilor, Fidel Castro a declarat 
că orice mamă cubană visează 
ca copiii ei să meargă la școală, 
să învețe. Mamele care au ră
mas analfabete își dau seama ce 
nenorocire uriașă înseamnă a- 
ceasta. Dar revoluția a declarat 
război acestei calamități.

Mîine, a spus Castro, bună
starea poporului va fi incompa
rabil mai ridicată decît astăzi.

Cu cîteva minute înaintea ve
nirii lui Fidel Castro la Palatul 
sporturilor, în sală a explodat o 
bombă. Asistența a răspuns prin- 
tr-o demonstrație a hotărîrii de 
a-i lichida pe teroriști. A răsu
nat imnul „Mișcarea de la 
iulie". întreaga asistență s-a ri
dicat în picioare și a scandat: 
„Patria sau moartea!“, „La zid 
cu trădătorii !“, „Trăiască revo
luția cubană !“.

o

de ani de la instau- 
sovietice și_ de la 

Partidului I" 
a plecat la

i

Comunist 
: 25 mat

о dele- 
din Ca

----о----

Despre situația din Angola
BONN 16 (Agerpres).
Regimul lui Salazar supune 

unei asupriri crîncene populația 
băștinașă din Angola, scrie la 
15 mai corespondentul d!in Luan
da al ziarului „Neue Rheinische 
Zeitung". In Angola, scrie el, 
totul a rămas neschimbat ca și 
acum 400 de ani: albii stăpînesc, 
populația locală este ținută în 
robie. Locuitorii Angolei sînt ex
ploatați fără milă și în mod crîn- 
cen de către colonialiștii portu
ghezi.

BATUMI N. S. Hrușciov care 
a luat parte la sărbătorirea îm
plinirii a 40 

țarea puterii 
constituirea 
din Gruzia, 
din Batumi.

OTTAWA. La 15 mai 
gație a partizanilor păcii 
nada condusă de dr. J. Endicott, 
președintele Congresului canadian 
pentru apărarea păcii, a înmînat 
primului ministru Diefenbaker o 
declarație cu privire la dezar
mare. In declarație se subliniază 
că actuala cursă a înarmărilor nu 
poate duce decît la o catastrofă.

DJAKARTA. Ziarul -,yarta 
Berita" atrage atenția asupra in
tensificării amestecului armat al 
S.U.A. în treburile Vietnamului 
de sud. In articolul său de fond 
ziarul sublim az că acordul rea
lizat între Ngo Dinh Diem și vi-, 
cepreședintele Johnson cu privire 
la ajutorul militar acordat de 
S.U.A. Vietnamului de. sud sub. 
pretextul luptei împotriva comu
nismului este îndreptat de fapt 
împotriva mișcării de eliberare a 
poporului din Vietnamul de sud.

DELHI. Manifestațiile izolate 
împotriva regimului Salazar ca
pătă acum în Goa, Daman și Diu 
caracterul unei lupte organizate 
pentru dobîndirea independenței. 
In jungla din Goa patrioții au 
întreprins un raid curajos în di
recția Centrului administrativ Pan- 
djim și au atacat o garnizoană 
portugheză situată la numai o

milă de reședința guvernatorului 
general.

R.OMA. In mai multe regiuni 
din Italia, printre care în centrul 
țării, în Sardinia și în provincia 
Val d’Aosta, au avut loc alegeri 
pentru reînnoirea consiliilor muni
cipale. In aceste alegeri, listele 
prezentate de Partidul Comunist 
Italian, sau sprijinite de partid, 
au înregistrat cîștiguri importante 
care confirmă sprijinul acordat de 
opinia publică politicii construc
tive a comuniștilor.

PROGRAM DE RADIO
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BuBiariir a sosit la Geneva

GENEVA 16 (Agerpres).
Corespondentul din Geneva al 

agenției Reuter relatează că la 
15 mai a sosit la Geneva repre
zentantul guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria, Bulharuf, 
pentru â face pregătiri în vede
rea spsirji delegației Frontului 
de eliberare națională care va 
participa la tratativele franco- 
algeriene.

---------------"1 '"' .................................................................- ■ —  

Microfoileton: MANEVRA A FOST EXECUTATĂ
Lîngă I neburg, în Republica 

Federală Germană, țăranii care 
își araseră proaspăt ogoarele se 
odihneau tocmai la mărginea 
brazdei, admirîndu-și rodul stră
daniei. Pămîntul aburea cum abu
resc ogoarele proaspete pretutin- 

su- 
pri 

cu

deni și țăranii ștergîndu-și 
doarea priveau cerul, cum îl 
vesc toți țăranii din lume, 
gîndul la ploaie.

Dar iată că gîndurile le-au 
întrerupte de un puternic huruit 
metalic. La orizont au apărut 
tancuri. E deprins țăranul vest- 
german cu tancurile. Le privește 
chiorîș, oftând cu gîndul la „bu
curiile" pe care i le-au adus pe 
cap tancurile lui Hitler. De data 
aceasta tancurile care brăzdează 
câmpiile vest-germane sînt ameri
cane și engleze.

Și cele care apăruseră la ori
zont în ziua când țăranii din mar-

fost

ginea Luneburgului se odihneau la 
capătul ogorului, purtau steagul 
Marii Britanii.

Tancurile au înaintat urmărite 
de privirile pline de indiferență 
ostilă ale țăranilor. Dar deodată, 
la cine știe ce comandă, șenilele 
s-au răsucit și matahalele de oțel 
au pornit peste ogoare.

încă nu se Uscase sudoarea pe 
frunțile și brațele țăranilor;' abia 
începuseră aburii să se ridice din 
pămîntul reavăn. Brazdele aștep
tau sămînța și colții grapei. Dar 
în loc de sămînță au primit fumul 
eșapamentului, în locul grapei au 
năvălit șenilele tancurilor. Mynca 
țăranilor era risipită în cîteva 
clipe. ȘL țăranii avînd mai multă 
înțelegere pentru sudoarea brațe
lor lor decît pentru planurile a- 
gresive ale generalilor N.A.T.O., 
au luat în mîini pietre și bulgări 
de pămînt și au început să bom
bardeze tancurile. Bombardamen-

tul acesta trebuie să fi fost des
tul de puternic dacă tanchiștii 
au fost siliți să închidă chepen
gurile ca să poată înainta nevă
tămați; mai departe. Și au conti
nuat să zdrobească brazdele 
proaspete. Manevra a fost execu
tată. Numai că uriașele mașini 
de război s-au întors la unitățile 
lor fără antenele de radio, fără 
bidoanele de combustibil și fără 
plasele de camuflaj, smulse de 
țăranii indignați.

Incidentul s-ar fi terminat, dar 
un purtător de cuvînt al guver
nului englez a declarat, referin
du-se la „evenimentele din Lune- 
burg, că „armata britanică va cere 
daune".

Ogoarele țăranilor vest-germani 
au fost distruse. Dar armata bri
tanică va cere daune. Trebuie să 
ai cap de militarist înrăit ca să 
înțelegi o asemenea logică.

I
I
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18 mai
PROGRAMUL I. 

medicului, 8,00 Din 
tăzi, 8,30 Muzică
9.30 Vreau să știu,
bluri de cîntece din țări socia^ 
liste, 11,03 Scene din operele lui 
Giuseppe Verdi, 11,30 Duete vo
cale și instrumentale de muzică 
ușoară, 12,00 Pe graficul între 
cerii: Pentru titlul de secție
fruntașă, 13,05 Concert popular,
14.30 Din comoara folclorului 
nostru, 15,10 Concert de muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,30 Tinerețea ne e dragă 
(reluare), 18,00 Doine și jocuri 
populare romînești, 19,20 Muzi
că ușoară de Noru Demetriad și 
Vasile Veselovski, 19,45 Trans
misie din Studioul de concerte 
a concertului orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. PROGRA-. 
MUL II. 14,30 De toate pentru 
toți (reluare), 15,25 Program de 
muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 16,30 
Muzică ușoară, 17,00 Muzică 
populară din R. P. Polonă, 18,05 
Din viața muzicală a orașelor șr 
regiunilor patriei : Cluj, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd,
19.30 Din activitatea sfaturilor 
populare, 19,50 Concert de mu
zică populară romînească, 20,45 
Muzică ușoară interpretată de 
soliști germani, 21,15 Din fol
clorul popoarelor, 21,45 Părinți 
Și

7,30 Sfatul 
presa de as- 
de estradă, 
9,50 Ansam-

copii.
—=★=—

CINEMATOGRAFE
18 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Unde nu ajunge diavo* 
Iul; AL. SAHIA : Poveste nordi
că; PETRILA: Legea e lege; 
LONEA : Congo în luptă și Ra
țiunea contra demenței; ANI- 
NOASA: Hocheistul de rezervă; 

trandafiri; 
LUPENI: 

BARBA-

VULCAN: Pîine și 
CRIVIDIA: Cercul; 
In pragul * furtunii; 
TENI: Infernul îngerilor.
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