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• Prezențe romtnești peste hotare.
• Miting consacrat lui luci Gagarin.
• Materiale rezistente la temperaturii ultraîaalte.
• Un centru al spionajului englez înțr-o școală dto Liban.
• După lovitura de stat din Coreea *de sud.
• In preajma tratativelor de la Eyian. In Franța selnteneiftcă 

acțiunile ti* favoarea* »fcii tn Algeria.
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Calitatea — sursă importantă de economii
In 15 zile 432 tone 
cărbune bonificație
Măsurile luate pentru alegerea 

. șistului în abataje ți la bandă, 
pușcarea rațională, ca ți interesul 
dovedit de către minerii ți teh* 
nicienii sectoarelor productive ale 
minei, au făcut ca fiecare zi lu
crătoare din luna mai să se în
cheie cu realizări frumoase în ce 
privește îmbunătățirea calității 
bunelul. In prima jumătate a 
nii, de exemplu, procentajul 

, cenușă în cărbunele extras la 
na Aninoasa a fost mai mic 
aproape 2 la sută față de

Ѳ laturi importantă a acti 
vitifii colectivului minei Ani- 
noasa o Constituie îmbunătăți
rea calității producției, 
bataje ca ți în celelalte 
de muncă de la această 
se desfășoară în prezent 
tutpastă întrecere avînd ca 

incip, ’
căr- 
lu- 
de 

mi- 
cu 

__r. cel 
admis. De asemenea, procentajul 
de umiditate a fost în acest timp 
cu 0,4 la sută sub cel stabilit. 
Prin îmbunătățirea calității căr
bunelui minerii aninoseni au rea- 

\>Hzat în prima jumătate a lunii mai 
economii egale cu valoarea a 432 
tone de cărbune.

Л-

maximă ca- 
primul rînd

5 la sută sub procentul 
admis

Reducerea procentului de cenu
șă, o granulație cît mai mare și 
scăderea umidității sînt principa
lii indici ce se cer producției 
de cărbune pentru a fi de bună 
calitate.

In cadrul sectorului III, tot mai 
multe brigăzi de mineri depun e- 
forturi susținute pentru a da căr
bune care să întrunească toate cri
teriile de calitate.

— Dind o atenție 
lității cărbunelui, in
prin alegerea cu grijă a sterilului,, 
facem ca sectorul în care lucrătn, 
exploatarea noastră șă-și sporeas
că tot mai mult economiile — le 
spune de multe ori ortacilor săi

- brigadierul Bulgaru Gheorghe.
Această brigadă, ca și cele con

i'dese de Schneider Francisc și Se- 
restey loan, sînt fruntașe pe sec
tor în privința calității producției 
date.

Rezultatele analizelor de cenu- 
’ ță ,pe sector arată că aici există
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o susținută preocupare pentru îm
bunătățirea calității producției. 
Cărbunele livrat de colectivul sec
torului în .acpastă lună are un con
ținut de cenușă mai scăzut cu a- 
proape 5 La sută decît norma ad
misă.

Reparații bine executate
Sectorul VIII electro-mecanic 

are o mare importanță în cadrul 
exploatării miniere Aninoasa. Aici 
se repară ți se întrețin utilajele 
electro-mecanice ale minei : de la 
cea mal mică piesă pînă la utila
jele complexe cum sînt mașinile

de extracție, compresoarele, pom
pele principale etc. Strungarii, lă
cătușii, electricienii și ceilalți 
muncitori 'din cadrul acestui sec
tor se străduiesc să-și îndeplineas
că cu cinste sarcinile ce le stau 
în față. Rezultatele obținute de, ei 
în ultimile două luni sînt însem
nate. Au fost reparate 2 pompe 
tip „Standard" de 3.000 1. pe mi
nut, un compresor de 20 m.c., 2 
colivii de extracție. Totodată au 
fost confecționate o cofretă pentru 
întrerupător de la o mașină de 
extracție, un lanț elwrator pentru 
circuitul de goale și multe al
tele. De remarcat faptul că sec
torul VIII electro-mecanic n-a 
avut în acest timp nici o reclama- 
ție la utilajele miniere reparate, 
execuția acestora fiind de bună 
calitate. De asemenea, , întreține
rea generală a instalațiilor de 
transport s-a făcut fără pierderi 
de producție.

Datorită executării unor repa
rații de bună calitate cit și recon' 
diționării de piese din materiale 
degradate, colectivul sectorului 
VIII a realizat în acest an eco
nomii în valoare de 137.000 lei.

In întrecerea în cinstea aniversării a 40 de ani de la îtt- J* 
--------colectivul sectorului Roșia al I. F. Petroșani.■ 

...................................................................................
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fiintarea P.C.R., < . ,
s-a situat în fruntea întrecerii pe întreprindere, îndeplinind și , 
depășind sarcinile de plan la toate sortimentele planificate: 
producția globală — 157,58 la sută, producția marfă — 153 
la sută, realizînd o productivitate de 0,730 m.c. om zi.

In prezent, colectivul acestui sector desfășoară cu succes 
întrecerea socialistă pentru a obține noi succese în procesul 
de producție, fiind hotărît să mențină cu cinste drapelul de 
sector fruntaș.

IN CLIȘEU: O consfătuire a maiștrilor cu șeful sectoru
lui Roșia.

C. MATEESCU

„Să reparăm bine și cit mai repede utilajele miniere" și-au 
spus muncitorii atelierului mecanic al minei Petrila. Acest angaja
ment ei îl îndeplinesc zi de zi. Iată, de pildă, acum cîteva zile 
tovarășului COstna Rudolf i-a fost repartizat, spre reparare, moto
rul unui troliu electric. Cosma Rudolh l-a reparat bine și în aceași 
zi troliul a luat din nou drumul spre subteran. IN CLIȘEU: Lă
cătușul metanie Cosma Rudolf execută ultima verificare a moto
rului reparat.

Merciu Elena este bine cu- , 
noscută la Petrila. Nu de pu- J 
ține ori, cîntecele interpretate j 
de ea pe scena clubului, au ț 
descrețit frunțile ascultătorilor. * 
Una din cele mai active fete * 

Tn munca culturală, ea este l 
cunoscută și ca o bună mun- î 
citpare în producție, la secția | 
ftmpărie. Lămpile încărcate și ♦ 
reparate de ea, nu au produs * 
niciodată necazuri minerilor. î 
„j aceea minerii, ori de cîte ș 
ori primesc o lampă din mîna I 
ei, știu că este cu adevărat о Г 
lampă de siguranță. ;

IN CLIȘEU: Merciu Elena < 
surprinsă de obiectivul foto
grafic în timpul lucrului.

Pe drumul pietruit care leagă 
orașul de ruină, la o sută de pași 
depărtare de „birourile mari" — 

■cum i se mai spune și astăzi di- 
’Tecțiunii minei Vulcan — față în 
față cu noua separație mai stă 
în picioare o clădire din cără
midă. Clădirea a fost cîndva o 
locuință. Ea are trei ' încăperi 
care țin acum locul de birouri. 
Cu ani în urmă,, una din ca
mere, prima de. la intrare, era 
pavoazată cu lozinci și portrete, 
era acolo sala în care se țineau 
ședințele

Îmi amintesc că în vara anu
lui 1954 s-a ținut, ca de multe 
ori, în acea încăpere, adunarea - 
generală a organizației de partid 
de la mină. Un mănunchi de oa
meni, vreo 25 de comuniști. Și-au 
ocupat locurile pe cele 5 rînduri 
de bănci din scîndură geluită ■ 
Secretarul de partid citea mono
ton, fără să țină seama de punct 
și de virgulă, o piesă dintr-un 
dosar. Tovarășul Fodor Arcadie, 
maistru miner a cerut să -fie pri
mit în rîndurile candidaților de 
partid. „Este un element capa
bil, harnic și are perspective fru
moase de dezvoltare pentru vii-

tor", citea secretarul din reco
mandarea ce îi fusese dată de to* 
varășul Cotoț Iosif.

De atunci; în- айва încăpere 
am .auzit tot mai des citindu-se 
astfel de recomandări și 
ședință la alta numărul 
panților creștea mereu.

De zilele de atunci ne 
6 ani. Unii ar spune

nici 
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Marfa acare nu
contenea
îngreuna oarecum munca 

și. manevranților din sta-

Ploaia
mai 

să cadă 
acarilor 
ția .Petroșani. In întunericul nop- 

jurul vagoanelor licăreau 
felinare și se auzeau sem - 
de manevră.
partida de la manevra I-a

ții în 
totuși 
nalele

Era 
condusă de șeful de manevră Mu- 
răreț Dumitru. Trebuia compus 
trenul 2887 și șeful de manevră 
vroia să-1 termine 

în vîrtejul 
n-au mai

cit mai repede, 
muncii, mane- 

ținut seâmă de

lucru nu-'i i 
de. manevră.

ieșea din cap

Prinși 
vranții 
ploaie.

Un 
șefului

De Cu seară, la intrarea în ser
viciu, i s*a spus că trenul 2547 
— care în mod normal trebuia să 
tranziteze — aduce mărfuri pe
risabile pentru Petroșani, ți în. lo- 

:• cui "lor ridică alte vagoane pentru 
ca trenul să fie utilizat din plin.

In momentul cînd a apărut . 
’ trenul 2547, primul care a ■ ajuns 

lingă locomotivă era șeful de ma
nevră. A hiat. documentele vagoa
nelor și le-a verificat.

ajuns la timp la destinație
Totul părea simplu la prima 

vedere. Dai două vagoane afară, 
iar restul rămîn in tren și gata 
treaba.

Dar nu era tocmai așa, cele

Din carnetul corespondentului 
uoiunlar

2 vagoane pentru Petroșani erau 
intercalate între celelalte vagoa
ne ți trebuiau manevrate.

Timpul de 49 minute cit avea 
trenul oprire, nu permitea în mod 
normal ața ceva.

Dar șeful de manevră știa» că 
dacă Пи pleacă mai departe tre
nul respectiv, vagoanele cu măr
furi perisabile ce trebuiau să a- 
j ungă la Deva și Hunedoara tre
buiau să mai stea în Petroșani în
că 8 ote, pînă la plecarea urmă
torului tren, timp în care s-ar 
fi putut altera.

— Trebuie să facem acest lu
cru în timpul de oprire ți trenul

să plece regulari 
și-a zis șeful de 

manevră.
Și-a repartizat repede oamenii 

la posturi și a început lucrul.
Deși ploua cu găleata, nici- unul 

dintre manevranți nu mai simțea 
apa ce pătrundea peste tot. Gîn- 
dul le era numai la lucru.

Vagoanele pentru Petroșani au 
fost date afară, cele pentru De
va și Hunedoara introduse în 
tren, proba frînei și exact la ora 
0,12, cînd era plecarea trenul a 
pornit.

întreaga partidă de manevră a 
răsuflat mulțumită. Făcuse 
lucru bun.

Odihna a durat doar 
minute. Trenul 2880 care
de la Triaj pentru Vulcan nu era 
complet utilizat și mai avea ne
voie de încă vreo 10 vagoane.

In noapte se auzea glasul șe
fului de' manevră Murăreț Dumi
tru care dădea dispoziții ca lo
comotiva de manevră să fie intro
dusă. Datorită hărniciei mane
vranților H acest tren a plecat la 
timp.

cîteva 
venea

despart 
că au 

îinbătrînit în acest răstimp cu 6 
ani. Să aibă oare dreptate?

★
Ziua de odihnă le oferă mine

rilor posibilitatea de a se întîlni 
unii cu alții, indiferent de schim
bul în care lucrează în cursul 
săptămînii, și de a chibzui fără 
grabă asupra treburilor pe ca
re le găsesc cu cale că mai tre
buie rînduite O astfel de zi a 
fost aleasă pentru adunarea ge
nerală a organizației de bază de 
la sectorul II al minei Vulcan.

Spațioasa sală de festivități a 
clubului minerilor din Vulcan, 
cu o capacitate de peste 200 de 
locuri, a găzduit o adunare în
suflețită, adunarea celor aproa
pe 100 de membri și candidați 
de partid din sectorul M al ійі-

■ nei. . ■ ' '••••.-■ '
S-a vorbit Țuțin, s-ar „putea 

spune în treacăt, despre‘cele 
.y8000 torte de cărbune extrase 

peste plan de colectivul sectoru
lui de la începutul anului $ pînă 
la 15 mai a. c., despre cei 248.000 
lei economii la prețul de cost al 
cărbunelui realizați în aceeași 
perioadă.

Ca și cînd toți cei care
cuvîntul și-ar fi pus de la înce
put întrebarea „Ce facem de a-

■ ciim înainte ?“, ei s-au Ocupat pe 
rînd de sarcinile de viitor. O ho- 
tărîre a devenit unanimă: Să 
cîștigăm, în cinstea Zilei mine
rului, casca de aur și titlul de 
sector fruntaș pe bazin. Cînd a- 
ceastă hotărîre a făcut ocolul 
săli, tovarășul Fedor Petru, se
cretarul organizației de bază de 
la sectorul I, care participa Ia 
adunare
ca ars :

— O să aveți
chiar la
I, n-o să se lase întrecut.

O tăcere de cîteva 
așternut în sală. „Nu 
nici vecinii noștri" — 

. pănit în gînd minerii
— Vă lăsăm cu doi

.1 

au luat

I. CRIȘAN

ca invitat, a izbucnit

un concurent
mina noastră. Sectorul

clipe s-a 
stau râu 
au cum- 

de la H. 
kilometri

C. MORARU

(Continuare în pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

ДГ' *Z

Cum ne pregătim pentru 
.sesiunea de examene

U.R.U.M.P. Hala turnătoriei. 
Din dosul bucăților de sticlă de 
un albastru marin, împrumutate 
de la muncitori, studenții, plini 
de Interes șt căutare, cercetează 
fierberea intensă a cuptorului. A- 
celo, în interior. între tîmplele 
electrozilor, ca într-o geneză 
primară, materia incandescentă 
își pulsează în vene prin energia 
electronilor, dar mai ales a o- 
mului, premisele unui drum nou...

Mai sînt dbar citeva zile pînă 
la sesiunea de examene. Studen
ții grupei 122 a anului III, fa
cultatea de exploatări miniere, își 
însușesc, lîngă elanul brațelor ce 
еодвіпійк socialismul, ultimele 
cunoștințe aplicative de tehnolo- 

In tot cursul anului, lec- 
■іЙІЙЙіІбе cu tov. profesor 

D. au fost săptămînal 
e cu învățăminte prac-

UR.ILM.P/ Se știe doar 
«Йюгіі ingineri trebuie să în

vețe , asiduu, să cunoască mult, 
• să fie bine pregătiți.

Biroul U.T.M. al -
, sub conducerea și
grupei de partid, a luat o serie 
de măsuri eficiente pentru ca re
zultatul examenelor viitoare să 
fie cît mai pline de rod. Obiec
tivele stabilite de ședința U.T.M. 
deschisă ținută la începutul se
mestrului. au trasat linia în ac
tivitatea studenților: o muncă 
intensă și continuă, utilizarea 

•cît mai rațională, și mai fertilă 
a timpului, frecventarea conști
incioasă a cursurilor și semina- 
riilor, solicitatea de către studen
ții rămași în urmă cu pregătirea 
a ajutorului studenților fruntași 
și a cadrelor didactice.

Majoritatea obiectivelor au fost, 
cum se cuvine de altfel, înde
plinite. In general, studiul indi
vidual s-a desfășurat corespun
zător unei bune pregătiri. Semi- 
nariile, cu cele mai bune rezul
tate. La economia politică cu tov. 
profesor Pop Aurel, la mecanică 
teoretică, la rezistența materia
lelor și bazele mineritului, unde 
tovarășii asistenți au depus tot

anului ,111, 
îndrumarea

interesul pentru ca studenții 
înțeleagă dt mai bine cursurile 
predate.

In cadrul acestor seminarii 
studenții grupei 122 s-au prezen
tat destul de bine pregătiți. S-au 
evidențiat studenții: Biclineru 
Nicolae, Catargiu Eremia, Ciu- 
tacu Romică, Filip Petru, Guga 
loan, Suciu Nicolae, Sandu Ho- 
ria și alții.

Biroul organizației U.T.M., în 
scopul pregătirii restanțierilor, a 
decis înființarea grupelor de a- 
j Iilor.

Astfel, studenții Popescu Pan 
telimon și Scorțaru Iulian au 
primit un apreciabil sprijin din 
partea studentului Biclineru Ni
colae, ca să dăm doar un exem
plu.

Un caz semnificativ, demn de 
remarcat Й constituie și compor
tarea studentului vietnamez Hu
ang Minh. Foarte bun la învă
țătură, mulți colegi din grupă 
vin la dînsul pentru a lămuri 
anumite probleme neelucidate. 
Și „micuțul" Minh nu dezamă
gește pe 
adevărat 
îndrăgit

Acum 
ușă, studenții grupei 122 
ceput, cum este și firesc, 
celereze ritmul studiului, 
revadă notițele la primele disci
pline programate în sesiune, să 
ie aprofundeze cu bibliografia re
comandată.

Zilele trecute a avut loc o 
scurtă consfătuire de grupă în 
care s-aw luat ultimele măsuri 
de care studenții vor ține seama 
în pregătirea sesiunii. Viitoarea 
valorificare a cunoștințelor nu-i 
va găsi decît bine pregătiți pe 
studenții grupei 122. Avem certi
tudinea 
lor vor 
rintești

nimeni. Se dovedește 
prieten. Cum să nu 
de întreaga grupă ? 
ctnd examenele

că 
fi 
ce

11
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După orele de curs, citeva momente de destindere sînt bine ve
nite. Dar fiecare elev îți creeză aceste momente plăcute la li
bera alegere. Unii preferă jocuri le în aer liber, să citească o car
te, iar alții, așa cum se vede și din clișeu, preferă o partidă de 
șan. Spectatorii nu lipsesc nici ei.

Tg'î ~ - 7 - ?
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un 
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în-

Pitiitlri putu iHfeeiirii 
аооіві țtslar

Este scurt timpul care ne mai
desparte de sfîrșitul anului școlar 
în curs. De aceea; la toate școlile 
se fac pregătiri intense pentru ca 
anul școlar să se încheie cu reali
zări cît mai frumoase. Și la școa
la elementară de 7 ani nr. * 
Lupeni s au . luat măsurile 
punzătoare în acest scop, 
potrivit hotărîrii luate în 
liul pedagogic, în perioada 
ta se acordă o mare atenție pregă 
tirii elevilor mai slabi la învăță
tură și îndeosebi a /elevilor dir. 
clasa a VII-a care vor da exa
mene de sfîrșit de an, precum și 
examene de admitere în școlile 1 
profesionale și medii. Spre a veni 
in ajutorul acestor elevi, conduce
rea școlii a luat măsura de a se 
organiza ore de meditații la o- 
biecte 
mină, 
tocmit 
tulare 
VII-a

2 din 
cores■ 
Astfel 
consi- 
aceas

ca : matematică, limba ro- 
istorie, geografie. S-au în- 
planuri speciale de recapi- 
pentru elevii claselor a 
pentru a i ajuta. “i

__  . rf’

Procesul instructiv-educativ la clasele VIII-XI

bat
au
să ac- 

să-și

rezultatele examene- 
pe măsura grijii pă- 
ne-o poartă partidul.

TRAIAN MULLER 
student anul III

ȘCOALA
In procesul îmbunătățirii con

tinue a învățămîntului nostru 
nou, partidul și guvernul, ținînd 
seama de condițiile > concrete din 
țara noastră, aplică ideile, leni
niste cu privire la conținutul șco
lii noi, la rolul și sarcinile ei.

Pentru orice profesor este lim
pede că nivelul de pregătire al 
elevilor depinde în foarte mare 
măsură de frecventarea regulată 
a cursurilor. Ca multe alte la
turi ale activității pedagogice 
din școala serală, eforturile pen
tru atingerea unui procentaj ri
dicat al frecvenței, în condițiile 

. specifice acestei forme de învă- 
țămînt, șe realizează, în cea mai 
mare parte, pe baza unei cola
borări susținute cu întreprinde
rile în care lucrează tinerii mun- 
cîtori-elevi.

Sprijinul pe care școala tre
buie să-l obțină din partea în
treprinderilor în problema lichi
dării absențelor, are un dublu 
aspect. Pe de o parte este vorba 
de a crea muncitorilor-elevi un 

, astfel de program încît îndepli
nirea sarcinilor de producție să 
nu-i îjhpiedjce în frecventarea 
normală a cursurilor și pe de 
altă parte, comisiile de selecțio
nare din întreprinderi îi pot a- 
juța pe profesori prin suprave- 

atentă a felului cum e- 
levii îșj îndeplinesc această ele
mentară obligație școlară.

Indiferent de care aport este 
•vorba, profesorii, diriginții nu pot 
aștepta pasivi sprijinul între
prinderilor. Ei au datoria să de
pună eforturi pentru a realiza

în
Au mai rămas puține zile pînă 

la finele anului țcolar 1960— 
1961, In această etapă cadrele di
dactice, predau ultimele lecții din 
materia prevăzută în programele 
de învățămînt și pregătesc lecțiile 
de recapitulare finală.

La clasele a VIII-a — XI-a, 
în cel de-al lll-lea trimestru, si 
tuația la învățătură e în real pro
gres la majoritatea obiectelor de 
învățămînt. Cu toate acestea sînt 
încă elevi care nu privesc cu simț 
de răspundere, nici măcar în acest 
ultim trimestru, procesul de. în vă-, 
țămînt.

Cum pot motiva notele sub cinci 
elevi ca Arghirescu Cornelia, Ar-- 
mie Petru, Biro Gheorghe, Boan- 
tă Viorel, Furdui Victoria — toți 
din clasa a X-a, elevi cate în anii 
școlari trecuți au fost fruntași la 
învățătură ? Oare conștiința lor 
ca tineri utemiști, nu le spune ni
mic ? Și la fel ca ei, ceilalți elevi 
corigenți în trimestrele anterioare, 
care și în acest trimestru, au în
ceput cu note sub cinci lâ mate-

trimestrul al lll-lea
Aurel, Bo-

Silvia, loan
matică. Oare Bocan 
logh Ana, Grunță 
Maria, Uvegeș Zoltan din clasa 
X-a, nu pot asimila matematica ? 
Noi credem că pot și aceșt lucru 
îl dovedesc cataloagele din anii 
trecuți, Insă delăsarea, slabul simț 
de răspundere și lipsă de preo
cupare a familiilor lor i au făcut 
să slăbească ritmul muncii. .

La clasele a VIII-a și a X-a 
procesul de învățămînt, atît în 
trimestrele anterioare cît ți pe cel 
de acuma, situația la învățătură 
se prezintă mai bine i O 
simplă situație statistică a no
telor obținute la obiectul matema
tică 
ne 
clasa a VIII-a, din 23 note date, 
sînt numai 5 note de patru, la 
clasa a IX-a, din 46 de note date, 
sînt 12 note tub daci, iar la clasa 
a X-a, din 35 note date, 22 sînt 
sub cinci. Situația existentă la cla
sa a X-a, trebuie să dea de 
gîndit mai mult ți dirigintelui cla- 
sei care are datoria de a stabili

în trimestrul 
arată acest

al lll-lea, 
lucru. La

ȘI ÎNTREPRINDEREA
colaborarea permanentă cu uni
tățile în care lucrează elevii lor.

Sub conducerea organizației de 
partid, a direcțiunii școlii și a- 
jutați de grupa sindicală, profe
sorii, * diriginții de la școala me
die serală din Petroșani și-au 
înțeles pe deplin sarcinile ce le 
revin pentru menținerea unei 
frecvențe regulate.

Extrăgînd din planul general 
al școlii obiectivele pentru men
ținerea unei bune frecvențe și a- 
plicîndu-le la specificul fiecărei 
clase, profesorii, diriginții au 
reușit, în cea mai mare parte, 
să obțină rezultate bune.

Fiecare diriginte urmărește 
zilnic frecvența pe care elevul de 
serviciu o înregistrează pe gra
fic. Unde se semnalează mai 
multe absențe, dirigintele merge 
la înterprindfere unde se intere
sează de cauzele pentru care lip
sesc unii elevi și apoi, în cola
borare cu organele de conducere 
sau cu reprezentanții organiza
țiilor obștești, iau măsurile ne
cesare pentru înlăturarea absen
țelor. Din caietul pentru munca 
metodică și culturală se poate 
vedea destul de clar că pentru 
rezolvarea problemei elevului 
Cîrjoiu Ion, clasa а VIII-a B, 
s-a mers de 5 ori la comitetul 
sindicatului C.F.R. Astăzi elevul 
Cîrjoiu dă satisfacție atît în pro
ducție ‘ cît și la școală, unde se 
încadrează printre fruntașii la 
învățătură.

Un mijloc eficace pentru întă
rirea colaborării școlii cu între
prinderile în vederea aceluiași

scop — producția și frecvența — 
folosit la școala noastră, este 
trecerea absențelor în carnetele 
elevilor, carnete ce trebuie apoi 
semnate de responsabilul cu pro
bleme de învățămînt din între
prindere.

Multe întreprinderi de unde a 
vem elevi la școala serală, pe
riodic fac analiza muncii elevi
lor seraliști. In timpul ședințe
lor unde se discută problema 
frecvenței la cursuri, se dezbat 
și motivele pentru care unii elevi 
absentează. Consider că ar fi bi
ne, ca la aceste ședințe să parti
cipe și profesorii diriginți. Pre
zența lor dovedindu-se cu atît 
mai utilă cu cît ei sînt cei mai 
indicați a arăta ce consecințe 
poate avea asupra pregătirii ele
vilor lipsa de la cursuri.

Colaborarea cu întreprinderile 
ne-a adus rezultate bune. Pe la 
începutul anului elevul Purcărea 
Ion, lăcătuș lș revizia C.F:R. 
Petroșani, a semnalat că între
prinderea îi crează greutăți. Mer- 
gînd la locul de producție, to
varășul maistru Seraficeanu a 
jezolvat pe loc problema, fără 
ca producția să sufere. Felul cum 
a înțeles să rezolve problema tov* 
Seraficeanu merită să fie pildă 
și pentru unele întreprinderi ca
re, sub o formă oarecare, ne mai 
crează greutăți, cum ar fi Uzina 
electrică Vulcan, unde lucrează 
eleva Bogza Maria din clasa a 
XI-а A. atelierul de zonă C.F.R., 
șantierul de construcții Petro
șani.

O armă pentru întreținerea 
unei bune frecvențe, des folosită

la școala noastră, este critica și 
autocritica. De exemplu: Elevul 
Tigvă Stelian și alții, la înce
putul anului școlar, lipseau mul
te ore nemotivat. Colegii lor, în 
timpul orelor de diriginție, au 
luat o poziție sănătoasă față de 
elevii cu absențe nejustificate. 
Astăzi elevul Tigvă Stelian frec
ventează cursurile regulat, ba 
mai mult, se încadrează în 
tonul fruntaș la învățătură, 
turi de Zuba V., Lungu N.. 
da M., Ținea P. și alții.

Procedînd în acest fel am 
șit să menținem la școala noas
tră o frecvență mulțumitoare, iar 
rezultatele la. apropiatele exame
ne vor dovedi necesitatea acestei 
frecvențe.

Problema frec
venței regulate a 
elevilor din învă- 
țămîntul seral se 
poate rezolva nu
mai pe calea co
laborării menți
nute cu întreprin
derile. Bineînțe
les însă, că răs
punderea princi
pală revine ca
drelor didactice, 
care au datoria 
șă găsească mij
loacele cele mai 
potrivite 
ca, 
nie 
cu 
să

pentru 
pe această li- 

colaborarea 
întreprinderile 
fie rodnică.

prof.
POPOROGU

Școala medie
serală Petroșani

I.

plu- 
ală- 
Gîr-,

reu-

măsurile ce se impun pentru o 
grabnică remediere.

La clasa a XI-а unde în cel 
de-al П-lea trimestru au fost 16 
promovați și 7 corigenți, colecti
vul nostru didactic a luat hotă- 
rîrea de a pune la dispoziția ele
vilor o sală pentru a-și pregăti 
lecțiile zilnic, între orele 15—20 
sub supravegherea profesorilor, 
începutul a fost promițător. 
Treptat însă, unii elevi, n-au mai 
venit cu regularitate la pregătire, 
invocînd diferite motive. Așa 
ej cazul elevilor Ivănescu Pe
tru, Ianki Maria și Marinescu 
Paul. Cum se pregătesc pentru ma
turitate elevii Ianki Maria, Ignat 
Ioan, Marinescu Paul, Margină 
loan, Uzonovici Ristea, Ivănescu 
Petre, Tontea Gabriel și 
care au început trimestrul cu 
de patru ?

Profesorii care predau la 
a XI-а, paralel cu materia 
lui în curs, recapitulează și mate
ria ănijor anteriori, pregătind ele
vii pentru maturitate. Deși au 
mai rămas puține zile pînă la fi* 

. nele anului școlar, situația slabă 
la învățătură mai poate fi îndrep
tată.

Pentru aceasta profesorii care 
predau la clasele a VIII-a și a 
XI-а tfebuie să-și înzecească efor
turile pentru remedierea situației, 
să verifice cunoștințele elevilor în 
fiecare oră, notînd cîți mai mulți 
elevi.

PETRE SȚOICAN 
director al Școlii medii Lonea

alții, 
note

clasa ji 
anu^’

; La ora de geografie. Vulca- 
( nil cti craterele lor, nu mai 
j constituie o taină pentru elevi.

Răspunsurile elevilor curg cu
I LUI kioll LUlv

/ Rășpunsur 
J siguranță.
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La fiecare toc de muncă — produse de calitate superioară

Mineri loneni, alegeți mai bine șistul!
La fel ca și celelalte colective 

miniere din Valea Jiului, mine
rii de la Lonea s-au angajat să 
extragă cărbune de bună calita
te. In primul trimestru al anu
lui, acest angajament a fost res
pectat în mare măsură. Procen
tul de cenușă a fost sub cel au- 
•mis cu 0,3 la sută, iar cel cte. 
umiditate îmbunătățit cu 1,1 
puncte.

Incepînd însă din aprilie și 
continuînd cu luna mai, la Lo
nea calitatea cărbunelui extras 
Iasă de dorit. In luna trecută 
procentul de cenușă admis a fost 
depășit cu 0,4 puncte, la granu- 
lație cu 0,8 puncte și numai cel 
de umiditate a fost redus cu 0,4 
puncte. In luna curentă, pînă pe 
data de 13 inclusiv, procentul de 
cenușă în cărbunele extras depă
șește pe cel fixat cu 0,4 la sută. 
Acest lucru se datorește faptului 
că nu se acordă importanța cu 
venită alegerii șistului vizibil 
din cărbune. Ca exemplu, cîteva 
cifre concludente: la sortul de 
10—80 mm. procentul de cenușă 
este în medie de peste 38 la sută, 
•iar la sortul mai mare de 80 
mm. (cărbune blocuri), unde șis
tul se poate alege cel mai ușor, 
procentul de cenușă este în jur 
Sfe 45—50 la sută.

Acțiuni de folos obștesc
Tinerii din Vulcan, mobilizați 

de către organizațiile de U.T.M. 
din întreprinderi și de comitetul 
orășenesc U.T.M. participă cu în
suflețire la acțiunile de folos 
obștesc. De la începutul anului 
și pînă în prezent ei au colectat 
și trimis oțelarilor bunedoreni 
peste 100 tone fier vechi. De a- 
semenea, ei au participat la ac
țiunea de înfrumusețare a ora
șului și la plantarea de puieți 
în cadrul acțiunii de împădurire. 
Fruntași în acțiunile de folos 
obștesc sînt tinerii Lăcătuș Va- 
sile, Iacob Iosif, Klein Victoria, 
Nica Sultana, de la UiE.V., Bă
dița Miron, Ispas Constantin, 
Tașnady Iosif, de la termocentra
la Paroșeni, și Ciobanu Constan
tin de la I.L.L.

Cărbune cu mult șist extrag 
sectoarele II, 111 și IV. Multe 
brigăzi din aceste sectoare, cum 
sînt, de pildă, cele conduse de 
Crețu Gheorghe, Molnar Traian, 
Zorllă Anghel, Ballnt Dioniaie;, 
Bîrluț Clement, cu toate că au 
foșt penalizate pentru calitate de 
mai multe ori, au continuat să 
neglijeze această problemă prin
cipală, trimițînd la suprafață 
cărbune cu mult șist vizibil. O 
lipsă în această privință o au 
de asemenea maiștrii și condu
cerile sectoarelor respective, ca
re nu se ocupă în suficientă mă-; 
sură de problema calității, nu 
au aplicat măsuri corespunzătoa
re în vederea alegerii cu atenție 
a sterilului, deși acestea sînt 
prevăzute în planurile de acțiune.

Cu cîteva zile în urmă, tov. 
ing. Frier Gheorghe, șeful mi
nei și inginerul șef s-au depla
sat la laboratorul preparației 
Petrila pentru a asista la cîteva 
probe. Ei s au convins de reali
tate. La cărbunele blocuri, în 
special, s-au găsit bucăți multe 
și mari de steril neales.

Această realitate trebuie să 
facă însă loc alteia: cărbunele 
trimis preparației Petrila să 
conțină cît mai puțin șist vizi
bil, în loc de penalizări, mina 
să obțină bonificații pentru ca
litate. Lipsurile existente trebuie 
și se pot remedia în scurt timp. 
Conducerea minei a luat deja 
unele măsuri în această privin
ță. N-ar strica însă, așa cum s-a 
mai procedat în urmă cu cîtva 
timp, ca acei șefi de brigadă și 
mineri care mai continuă să nu 
aleagă șistul la locurile de mun
că să fie scoși cîteva zile la su
prafață și să aleagă acolo șistul. 
Ar fi mai bine, totuși ca acest 
lucru să nu se întîmple, iar cei 
care au neglijat problema cali
tății să se pună pe treabă, să 
lupte pentru a extrage cărbune 
cît mai curat. Maiștrii și tehni
cienii să urmărească îndeaproape 
acest lucru și, în același timp 
conducerea exploatării și comite
tul de partid să tragă la răs
pundere pe cei care nu se achită 
de această datorie.

ȘT. EKART
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S Atunci cind un tînăr rostește 
“ cuvintele „Joia tineretulin', gîn- 
” dul îi aleargă la o seară plăcută, 

interesantă, cu un pronunțat ca
racter educativ distractiv. Așa o- 
bițnuiesc tinerii să gîndească 
despre foile lor. De cele mai 

‘ multe ori organizațiile U.T.M. se 
preocupă îndeaproape de progra
mele joilor de ti-

' neret, în afa fel 
■ ca acestea să co- 
! respundă ,pe de 

plin scopurilor 
pentru care sînt 
organizate. Muzica, cîntecul, dansul 
sînt nelipsite la foile tineretului. 
Ele au darul de a înfrumuseța

! viața, de a-i da un conținut fi 
; mai bogat.
! Pe lingă muzică, cîntec, dans 
I foile tineretului trebuie să ris- 
i pundă fi altor cerințe: să aibă 
' un pronunțat caracter instructiv, 
I să răspundă setei de cultură și 
I ftiințâ caracteristice tineretului. 
I Nu toate organizațiile de ti- 
I neret țin însă seama de aceste
> cerințe, unele din ele mai so~ 
I cetesc că fi-au îndeplinit sarcina
> prin înjghebarea orchestrei și or- 
1 ganizarea dansului. Cel puțin așa 
l se poate spune despre organiza- 
1 tarii joilor de tineret din orașul 
i Vulcan. Cu cîtva timp în urmă
> fi aici au fost organizate joi ale 
i tineretului interesante, atractive, 
î cu un program bine întocmit. In 
I ultima vreme în loc ca lucrurile 
i si fi progresat, după spusele se- 
î creierului comitetului orășenesc 
• U.TJfL, tov. Buciu Anton, sînt
> organizate „o joie buni și una 

slabi".
’ Este semnificativ de arătat fe- 
’ Iul în care a fost organizată joia
> tineretului din îl mai a.c. Inițial 

a fost preconizată în program o
8 seară de audiție muzicală care 

1 ** trebuia pregătită de tinerii de la
g U. E. Vulcan. La ora fixată pen-

sa sc freacă la lapte!
l
8
8
8
8
8
8
8

tru începerea programului 
unde el 
ocupată ;
Ză 
rul 
rală. In sfirfit, după o bună bu
cată de vreme a început fi audi
ția. In sala încăpătoare însă... 
bătea vîntul. Participau numai 

vreo 25 de tb
********** * ne:ri- Cind imi a* - 

început să fie 8 
auzite acordurile 8 
instrumentelor 8 
muzicale și-au fă- 8 
alți tineri. 8

u. 
ii

urma să aibă loc 
organizația de 

T. M. din 
f inea adunare

sala 
era 
ba- 

secto- 
gene-

8

8
8
8
8
8
8
8

cut apariția și
Se dansa printre scaune, aga 8 

cum ele au rămas din timpul a- 8 
dunării generale. Cine a organi 8 
zat acea joie de tineret î Ris- 8 
punsurile pe care le primești sînt 8 
contradictorii: tov. Ancuța loan, 8 
responsabil cu munca adturăl- 8 
educativă în comitetul orășenesc 2 
U.T.M. susține ci joia a fost or- J 
ganizată de tinerii de la U. E. ' 
Vulcan. Ba mai mult cbiar, el ' 
spune că ea trebuia si fie o 
joie model. Se socotește organi- « 
zator al aceleiași joi de tineret și J 
biroul organizației de bagi de la J 
sectorul l al minei. Parei îna- 
dins ca si nu mai ști ce si trezi, $ 
directorul clubului afirmi ci „or- 
ganizarea joii de tineret este ne- 
glijati de către organizațiile ț 
U.T.M. și de cele mai multe ori ‘ 
această problemă cade în sarcina ; 
clubului".

Iată o joie care a trebuit si fie , 
model și n-a fost, o joie care în ! 
ciuda atîtor organizatori nu fi-a« 
atins scopul și n-a fost o... joie ! 
a tineretului. ’

De aici trebuie trasă conclu- ! 
Zia: pentru ca joile de tineret, ’ 
mijloc de educare comunistă a 
tineretului să-fi atingă adevăra
tul scop, organizațiile U.T.M. din 
Vulcan trebuie să treacă de în
dată de la vorbe la fapte.

C. M.

î N T I N
(Urmare din pag. l-a)

în urmă — i-a răspuns o voce 
de bas din sală. Rîsetele și a- 
plauzele au subliniat faptul că 
întrecerea dintre cele două sec
toare a fost inaugurată, că ea 
a început.

Cînd iei startul într-o între
cere, trebuie să te prezinți pre
gătit. Numai un atlet sănătos 
poate să aspire la performanțe 
de valoare. Comuniștii «de la sec 
torul II s-au examinat singuri : 
„Sîntern noi pregătiți pentru o 
astfel de întrecere ? Da 1“ — 
s-au întrebat și și-au răspuns ei

Rusu Constantin II din briga 
da comunistului Păcurar.u Tra
ian, a chemat la întrecere bri
gada condusă de Guiu Nicolae, 
pentru că, spunea dînsul, „fron 
talele noastre nu numai că sînt 
vecine dar sînt și surori. Avem 
condiții asemănătoare de lucru"

Comuniștii de la sectorul II 
știu că nu poate fi vorba de în
trecere fără a o lega strîns și 
de calitatea muncii. Brigăzile de 
la pregătiri conduse de Azamfi- 
rei Dumitru și Pîrvu Ștefan e- 
xecută numai lucrări de calitate. 
De ce nu face același lucru și 
brigada condusă de Pădureanu 
Simion ? De ce această brigadă 
este singura din sector care nu 
și-a realizat planul pe prima de
cadă a lunii ? După ce a tras la 
răspundere pe șeful de brigadă, 
maistrul miner Munteanu Sabin 
s-a angajat în fața organizației 
să răspundă de ea, s-o ajute și 
s-o îndrume pas cu pas.

La adunare a luat cuvîntul și 
șeful de brigadă Bordea Ema- 
noil. El a arătat că înțepătura 
pe care a primit-o de la gazeta 
„Ariciul" i-a prins bine și cali
tatea cărbunelui extras de bri
gadă s-a îmbunătățit. Ea se va 
îmbunătăți și de acum înainte.

Ascultîndu-i cît de înflăcărați 
discută, nu poți să nu vezi în

" O T * CINB
Cu vreo 5 ani în urmă, la Lu- 

peni, a început construcția noului 
cartier Braia, cuprinzind Ыосцгі 
de locuințe, 4 cămine muncitorești 
și un local modern de cantină. 
Cantina nouă clădită după cerin 
țele cele mai moderne, cu etaj și 
instalație de încălzire centrală, a 
costat cca. 2.800.000 lei.

Bucuria tinerilor mineri din Lu- 
peni că vor avea o cantină nouă, 
la 50 m. distanță de căminele un
de locuiesc a fost de scurtă du
rată. Imediat ce clădirea noii 
cantine a fost terminată, condu 
cerea administrativ-gospodărească 
a C.C.V.J. a închiriat localul 
T.A.P.L. pe motiv că ar fi „nc- 
rcntabil" ca intr-un local așa de 
frumos să fie cantină I? Tinerii 
mineri care locuiesc în cămine au 
continuat să meargă kilometri în
tregi pînă la vechea cantină pe 
care Sanepidul de mult a decla
rat-o necorespunzătoare.

Au trecut anii. Din cauza ne- 
îngrijirii de către T.A.PX., clă
direa nouă, în care se găsea ins-

E R I R E
același timp cum minerilor din 
sectorul II le cresc aripi. Cu x- 
ceste aripi.ei *e avtntă spre țe
luri tot mai mărețe fn întrecere.

★

Sală de festivități cu o capa
citate de 260 locuri și nu o în
căpere cu cinci iăviți găurite. A- 
dunare de partid lâ care parti
cipă aproape 100 mdmbri și can
didați de partid, nu ca înainte 
vreo 25. Toți reprezintă organi
zația de partid de la un sector 
și nu pe cea a minei întregi. 
Sectorul II este numai unul din 
cele 8 sectoare ale minei Vulcan.

In cei 6 ani, toate au crescut, 
s-au dezvoltat sub ochii noștri 
de la mic la mai mare. Atunci 
cînd o mlădiță crește și se dez
voltă nu e potrivit să i se spună 
că îmbătrînește. Ea devine din 
ce în ce mai viguroasă. Cu alte 
cuvinte aceasta înseamnă tinere
țe. Au trecut 6 ani în care oa
menii și mina Vulcan au înti
nerit continuu.

RĂSPLATĂ
In aceste zile s-a făcut bilan

țul muncii pe luna aprilie, pe
rioadă în care minerii Aninoa- 
sei au desfășurat cu mult succes 
întrecerea în întîmpmarea ani
versări a partidului. Din bilanț 
se poate vedea că angajamentele 
luate atît la producție, calitate, 
randamente cît și la economii la 
prețul de cost au fost îndeplinite 
și depășite. Pentru munca lor fru
moasă răsplata e similară, t

Ortacii brigadierului Szerestey 
loan, care în "abatajul cu front 
scurt al sectorului III au lucrat 
cu randamente mai mari cu pînă 
la 2 tone 270 kg. cărbune pe post 
peste planificat au realizat un 
cîștig pe post de miner, de 118 
lei.

PLĂTEȘTE
triat restaurantul „Cina" a înce
put să se degradeze. Pentru a scă
pa de cheltuirii, T.A.P.L. a bo- 
tărît ia riadul său că restauran
tul „Cina" nu mai e rentabil 
(care pe timpul gestionarului Ia- 
noși avea un venit de cca. 180.000 
lei lunar) ei va da clădirea înapoi 
la mină. Ca urmare, localul res
taurantului de la etaj a fost go
lit^ la parter însă continuînd să 
funcționeze un bufet.

După calculele provizorii, chel
tuielile pentru repararea clădirii 
se ridică la cca. 300.000 lei. To
varășii de la T.A.P.L. spun că re
parațiile trebuie să le plătească 
mina, iar cei de la mină că 
T.A.P.L.-ul Cearta aceasta con
tinuă de aproape un an de zile, 
în timp ce localul stă nefolosit și 
continuă să se degradeze.

Pînă la urmă va trebui totuși 
ca cineva să se gîndească’ serios 
la întreținerea și folosirea acestei 
clădiri.

ȘT. M1HA1

PUBLICITATE

0. C. L. Produse
Industriale 

PETROȘANI 

anunță : 
4 Pentru sezonul de pri

mi vâri-vară, O.C.L. Pro
duse Industriale Petroșani 
a pus în vînzare prin toa
te magazinele de țesături 
un bogat și variat sorti
ment de:

imprimeuri * 
de țesături bumbac 

și mătase
Vzitați țnagazinele 

de textile

TELEGRAME

Manolis Glezos trebuie 
pus în libertate !

PRAG A 17 .. (Agerpres) —
CETEKA transmite :

Secretariatul General al Orga
nizației Internaționale a Ziariști
lor a dat publicității o declarație 
în care cere punerea în libertate 
a patriotului grec, ziaristul Mano
lis Glezos.

La 31 mai, se spune în decla
rația O.I.Z., se împlinesc 20 de 
ani de cînd Manolis Glezos a 
smuls drapelul nazist de pe Acro
pole din Atena, ceea ce a simbo
lizat faptul că libertatea și de
mocrația nu pot fi înăbușite. Deși 
la proces a fost dovedită nete
meinicia acuzațiilor întocmite pe 
baza unei legi adoptate fn anii 
regimului militar fascist, eroul 
poporului grec se mai află încă 
în dosul gratiilor.

Organizația Internațională a 
Ziariștilor cheamă pe toți membrii 
săi ca la aniversarea actului eroic 
al lui Glezos să protesteze pe lin
gă regele Greciei, ministrul Jus
tiției și partidele politice și să 
ceară restabilirea dreptății. Nu se 
poate tolera ca un luptător pen
tru libertate și democrație să su
fere in închisoare. Manolis Glezos 
trebuie pus în libertate 1

savantul danez nieis Bour ales 
profesor de onoare al uniuersiiăjii 

Zomonosor
MOSCOVA 17 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Ilustrul savant danez Niels 

Bohr a fost ales profesor de o- 
noare la Universitatea „Lomo

nosov" din Moscova.
După cum s-a subliniat la Con

siliul științific al universității, 
oamenii de știință sovietici apre
ciază mult contribuția remarca
bilă adusă la dezvoltarea fizicii 
atomice de către Niels Bohr.

Actualmente savantul danez se 
află în Uniunea Sovietică.

Ședința С. C. al partidului 
Neo Lao Haksat

XIENG-KUANG 17 (Ager
pres)

După cum anunță- agenția Chi
na Nouă, la 11 și 12 mai la 
Xieng-Kuang a avut loc o ședin
ță a Comitetului Central al par
tidului Neo Lao Haksat. In ca
drul acestei ședințe; prezidată de 
prințul Sufanuvong, au fost discu
tate situația care s-a creat în 
țară și noile sarcini ale partidului.

flLITOII ИІРЕІ1І J
. Anunță concursul pentru ’ 
ocuparea unui post de tnais* i 
tru întreținere utilaj textil 
care se va ține în ziua de 
29 mai 1961.

Candidați! 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 în i 
ziua de 25 mai 1961.

Informațiile se primesc la : 
serviciul organizarea și nor
marea muncii din întreprin- 

ț derea Filatura Lupeni.

Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

Petroșani
STUDIOUL EXPERIMENTAL

prezintă

' Joi 18 mai 1961,
Ia clubul minier Lupeni 

vineri 19 mai 1961,
la clubul minier Petrila 

' simbătă 20 și duminică 
21 mai 1961 în sala

Teatrului de stat

JOWL PRW0STEI 
,$i M taTHPlAW

Comedie în 3 acte 
de Marivaux 

; Regia artistică:
0. Căpitanu 

Scenografia : E. Moise



4 STEAGUL ROȘU

SC<J«T
La 16 mal Maria Voloșescu, 

solistă a Teatrului de Operă și 
Balet al R.P.R., artistă emerită, 
și; a început turneul în Uniunea 
Sovietică prin interpretarea rolu
lui Tos ca pe scena Operei din 
Minsk. Artista romînă a interpre
tat excelent acest rol dificil.

Maria Voloșescu va Interpreta, 
de asemenea, în Uniunea Sovie
tică rolurile'Aidei și Desdemorteî.

• La 16 mai, președintele fe
deral al Republicii Austria, A- 
dolf Scharf, a sosit într-o vizită

. oficială în Olanda.

• Primul, ministru al Republicii 
Somalia, Abdî Râșid Sermark, 
va face la sfîrșitul lunii mai o 
vizită oficială în Uniunea Sovie
tică.

Primul ministru al Republicii 
Somalia a fost Invitat în Uniu
nea Sovietică de Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri ai U.R.S.S.

• Președintele Indoneziei, Su
karno a sosit la 16 mai la Cairo 
într-o vizită oficială de două zile.

a Răspunzînd invitației primu
lui ministru al Canadei Diefen- 
baker, la 16 mai președintele 
S.U.A., J. Kennedy, a sosit la 
Ottawa într-o vizită oficială.

(Agerpres)

romînești peste hotare
(Agerpres)

Eva Trenka*, 
Stai din

Pr&zențe
STALINABAD 17 

— TASS transmite:
Cintăreața romînă

solistă a Operei de 
Cluj a interpretat la 16 mai la 
Stalinabad rolul Violetei din o- 
pera „Traviata" de Verdi.

După cum a declarat unui co-
------------------- O

(Agerpres)

de 16 mai, în 
a municipal ită-

Miting consacrat
DELHI 17 

TASS transmite:
In, seara zilei 

sala Darbar-Hall
ții din -Delhi a avut loc un mare 
miting consacrat primului cos
monaut Iuri Gagarin. Au luat 
parte d-na Ramesvari Nehru, 
laureată a premiului Lenin „pen
tru întărirea păcii între popoare", 
Pandit Sunderlal, președintele 
Consiliului păcii pe întreaga In
die, cunoscuți reprezentanți ai 
vieții publice indiene.

Cei prezenți au ascultat cu o 
deosebită atenție conferința con
silierului sovietic S. S. Veșunov 
despre zborul legendar al luî 
ri Gagarin.

Iii-

--------  - — ev • ♦ =----------
In preajma tratativelor de la Evian

in Franța se intensifică acțiunile 
în favoarea păcii în Algeria

nu- 
res-

lis- 
în-

PARIS 17 (Agerpres)
Pe măsură ce se apropie ziua 

de 20 mai cînd la Evian vor în
cepe tratativele pentru reglemen
tarea problemei algeriene, în în
treaga Franță se desfășoară 
meroase acțiuni în favoarea 
tabilirii păcii în Algeria.

Pretutindeni se întocmesc 
te de semnături care vor fi
minate primarilor și prefecților 
departamentali.

Una din aceste petiții purtînd 
mii de semnături cere ca guver
nul francez să ducă tratative pen
tru încetarea focului și înfăp
tuirea dreptului' poporului alge- 
rian la autodeterminare, să fie 
trași la răspundere toți cei răs
punzători pentru puciul de la 22 
aprilie, să fie anulate itoate res
tricțiile care împiedică poporul 
să-și exprime voința de pace în 
Algeria.

Lozinca „Pace în Algeria" 
scrisă cu cretă, cărbune sau vop
sea roșie apare pretutindeni: pe 
pereții uzinelor, pe arcurile po
durilor de cale-ferată, pe șosele, 
pe gardurile antrepozitelor, pe 
marginea căilor-ferate.

Ziarul ..L'Humanite" din 16 
mai consacră o întreagă pagină 
știrilor din întreaga țară în Te-

----- O

Un centru al spionajului 
englez într-o școală dm Liban

BEIRUT 17 (Agerpres) — 
TASS transmite:

Ziarele „AL’ANWAR", AL-KI- 
FAH" și AN-NIDA" au publi
cat în ultimele zile o serie de ar
ticole despre activitatea unei 
școli engleze din Semi an în ca
re, aparent, diplomații englezi 
studiază limba arabă dar în ca
re, se pregătesc de fapt, cadire de 
spioni pentru serviciul secret bri
tanic din țările arabe.

„Cerem închiderea* acestui cen
tru de spionaj — scrie. „An-Ni- 
da“. Existența sa în Liban este 
o sfidare fățișă la adresa suve
ranității și independenței noas
tre. Centrul trebuie lichidat și 
încă imediat. Aceasta a devenit 
o necesitate națională".

fa- 
din

gătuță cu manifestările în 
voarea încetării războului 
Algeria pe calea tratativelor cu 
guvernul provizoriu at Republi
cii Algeria,-'singurul reprezen
tant al celor care luptă pentru 
libertatea ° poporului algerian. 
Ziarul arată că în departamen
tul Bouchesndu Rhone reprezen
tanții a 120 comitete ale parti
zanilor păcii, care s-au adunat la 
Marsilia au adoptat o rezoluție 
în care cheamă pe toți cei ce do
resc restabilirea păcii' în Alge
ria să-și sporească eforturile în 
ajunul tratativelor de la Evîan 
„L’Humanițe" arată de aseme
nea că la Dijon a fost organizat 
un miting pentru pace în Alge
ria cu participarea reprezentan
ților Confederației Generale a mun
cii, Partidului Comunist Fran
cez, Partidului Socialist Unifi
cat și Uniunii femeilor franceze.

respondent al agenției TASS, 
Gafar Val om at — Zaide, regizor 
șef al Teatrului de Operă ți Ba
let din R.S.S. Tadjică, spectato
rii din Stalinabad au fost cap
tivați de vocea puternică și 
moașă a talentatei artiste 
mine.

fru- 
ro-

lui Iuri Gagarin
Ramesvari Nehru a rostit 

vinte dfe salut adresate cosmo
nautului.

Participanții la miting au a- 
doptat cu mare entuziasm textul 
unei telegrame de salut adresată 
lui Gagarin.

cu-

O

Materiale rezistente 
la temperaturi 

ultraînalte
MOSCOVA 17 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Dezvoltarea tehnicii rachetelor 

și a energeticii atomice, a electro
nicii și chimiei necesită mereu 
noi metale și aliaje care posedă 
proprietăți fizice bine determinate 
scrie în ziarul „Izvestia" Alexan- 
dr Samarin, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Pentru a se satisface cerințele 
tehnicii reactive și ale tehnicii ra
chetelor, amintește autorul arti
colului, a fost necesar să se re
organizeze din temelii metalur
gia titanului, niobiului, wolfra
mului, molibdenului și beriliu- 
lui. Aceasta se explică prin fap
tul că coli st rl Eorii de cofe’riiS- 
nave au nevoie de materiale ca
pabile sfi reziste unei tempera
turi de 3000—5000 de grade. In 
același timp, subliniară prof. Sa
marin, rezervoarele pentru oxi- 
danți cu punct de fierbere jos 
trebuie să fie suficient de rezis
tente la temperaturi apropiate de 
zero absolut

A. Samatin arată, de aseme
nea, că realizarea diferitelor va
rietăți de acoperiri de protecți 
greu fuzibile a dus ]a obținerea 

. unor materiale rezistente și re
fractare ce pot fi folosite în orice 
condiții atmosferice.

isplcalrl din presa occidentală І 
♦ ♦ ♦
♦

♦ V
♦
♦ în care se vorbește despre situa- 

! care se află
„O 

tineri cutreieră, 
fără căpățîi, străzile, scrie revista 
un număr de tineri echivalent cu 
populația unui mare oraș, vaga
bondează de-a lungul și de-a la
tul țării noastret fără adăpost, 
indezirabili.. Acești tineri, între 
15—20 de am, dorm în hambare 
fi în vagoane de cale-ferată scoa
se din uz. Ei cerșesc și fură"...

încercând să analizeze cauzele 
care duc la această situație grea,

♦ revista aruncă vina pe seama u-

in.000 не плен 
uasaboiiifeeză pe sirâzl

Revista vest” germană „Quick(i, 
care apare la Munchen, publică

♦ un material cu titlul de mai sus 

t ția „alarmantă” în 
J tineretul din R.F. Gr emană.
♦ sută de mii de
♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦
♦
♦♦<_____ ___ _  ___ _ ....... ..
X nor factori cu totul neesențiali ș
• falși. De pildă, se arată că o par-
♦ te din acești tineri care „vaga-
• bondeaza de-a lungul și de-a latul
* țării" sînt dintre aceia „cărora 
X părinții le satisfac toate gusturile"
♦ și care... săturîndu-se de „trai
♦ buri" fug de acasă în căutare:’. 
X de noi aventuri I Tot așa, săptă- 
J mînalul vest-german încearcă să-i
♦ găsească vinovați numai pe pă-
* rinții unora dintre „vagabonzi" 
J fi anume ai acelor „copii prove-
* niți din căsătorii desfăcute, care 
V nu-și găsesc adăpost la nici unul
♦ ♦ 
« * ♦
♦ ♦ ♦
♦ care se află tineretul din țările
♦ capitaliste, în general, și a tine- 
X retuluî din Germania F^darală:> 
X în special, trebuie căutata nu pc
♦ căi lăturalnice ci în greșita educa-
♦ ție pe care societatea capitalistă
♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦

♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦*

nu-și găsesc adăpost la nici unul 
din soții divorțați fi care țină la 
urmă îfi iau fi ei lumea în cap"...

După cum se vede „QuicK" se 
ferește să spună lucrurilor pe nu
me- In fond, adevărata cauză 
care a dus la tragica situație în

o dă tineretului, în educarea ti
neretului în spiritul „comicsuri
lor" și al filmelor cu gangsteri, 
în neputința acestei societăți de 
a umple viața tinetelor vlăstare 
cu preocupări folositoare socie
tății.

coDSMre BHstă
Ziarul elvețian „Voix O uvrie

re” scrie „Lipsa de cadre știin
țifice ; necesitatea de a se acer- 
da burse studenților; democrati
zarea invățămîntului superior.. 
Despre toate aceste probleme se 
vorbește și se tot vorbește de 
multă vreme pe culoarele umver-

După lovitura de stat din Coreea de sud
După cum g-a anunțat. la 16 

mai un grup de ofițeri superiori 
sud-coreeni au înfăptuit o lovitu
ră de stat militară cu obiective 
vădit reacționare.

Cu prilejul împlinirii unui an 
de la răscoala cute l-a înlăturat 
pe Li Sin Man, în Coreea de sud 
au avut loc puternice demonstra
ții și mitinguri de protest la a- 
dresa politicii guvernului Tian 
Men. Acțiunile populației din Co
reea de sud au început să capete 
un caracter tot mai organizat și 
un profund caracter politic.

In fața acestei situații, cercu
rile cele mai reacționare coreene, 
sprijinite de stăpînii lor ameri
cani au trecut la organizarea u- 
nei lovituri militare de stat în 

. scopul instaurării unei dictaturi 
militate.

Caracterul reacționar al lovitu
rii de stat reiese și din primele 
ordine emise de noua autoritate. 
Pe baza lor, în Coreea de sud 
s-a introdus starea excepțională. 
Sînt interzise toate adunările, pre
cum și orice deplasări. A fost 
interzisă criticarea „Comitatului 
militar revoluționar" și a membrilor

de I. DRAGUȘANU
л

■ săi în presă sau sub alte forme. A- 
ceastă interdicție se extinde și 
asâpta agențiilor străine. în Co
reea de sud a încetat orice acti-
♦*♦♦♦«♦♦*****«•♦•♦*♦♦♦♦***

Comentariul zilei

porturile s-au 
sud-coreean a 
adunările re- 
Este interzisă 
organizațiilor 
de asemenea 

speciale

«*»«*««*«»**««*«««**«*«»^* 
vitate financiară, 
închis. < Parlamentul 
fost dizolvat ca și 
prezentative locale, 
activitatea tuturor 
obștești ; a încetat
activitatea tribunalelor 
xare judecau procesele intentate 
celor care au săvîrșit crime anti
populare în timpul dominației lui 
Li Sin Man. Toate funcțiile sta
tului vor fi exercitate de comi
tetul „revoluționar".

Corespondentul ziarului „Prav
da" relatează că lovitura de stat 
reprezintă un complot al reacțiunii

pus la cale după venirea la pu
tere a guvernului Tian Men, care 
nu a fost .în stare, după eveni
mentele din aprilie anul trecut, 
să paralizeze lupta populației sud- 
coreene și prin activitatea sa a 
accentuat criza politică și econo
mică din Coreea de sud. Lovitura 
de stat a fost săvîrșită de forțele 
ultrareacționare speriate de creș
terea stării de spirit antiameri- 
cane și de extinderea în Coreea 
de sud ă mișcării diferitelor pă
turi ale populației pentru unifica
rea pașnică a țării.

Agenția France Presse arată că 
această lovitură de stat „întărește 
punctul de vedere cu privire la 
amestecul american în 
altor state, amestec care 
te să impună popoarelor 
împotriva voinței lor", 
francez „Le Monde" scrie în le
gătură cu lovitura, de stat din 
Coreea de sud că „deoarece ar
mata sud-coreeană se află in strîn- 
să dependență de americani, este 
greu de presupus că complotiștii 
ar fi putut pregăti lovitura de 
stat în sfere militare înalte fără 
ca acest lucru să fie cunoscut

treburile 
urmăreș- 
guverne 

Ziarul

♦
sităților, in cercurile patronale 
în cadrul Con .Viului naționa-. 
Dar între timp, situația rămînc 
neschimbată. In acest domeniu 
Elveția se transformă încetul cu 
încetul într-o țară slab dezvolta • 
tă... ț *

O anchetă întreprinsă recen. X 
la universitatea din Berna cu pri- ♦ 
vire la originea socială a studen- • 
ților, s-a soldat cu următoarele X 
rezțdtale: numai 3,6 la sută din * 
totalul studenților provin din rin- ♦ 
dul familiilor jîe muncitori... In ♦ 
schimb, păturile înstărite, care X 
nu constituie decît 10 la sută dir. ♦ 
populație, livrează universității ♦ 
un contingent de 46,4 la sută X 
din totalul studenților. Această X 
anchetă a fost întreprinsă la Ber- ♦ 
na. Dar universitățile din Lau ♦ 
sanne fi Geneva furnizează dat * 
aproape asemănătoare", înch:i • 
ziarul. *

♦ *

milioan. 
un sfert 
țării a 
140 de

Oorm in bordeie
„Aproximativ două 

de greci, adică aproape 
din populația totală a 
un venit brut anual sub
dolari", scrie intr-o coresponden- ♦ 
tă din Atena ziarul vienez ,JDie * 
Presse”. „Cei mai săraci dintre ♦ 
ei, al căror număr este apreciat ♦ 
la 300.000 pînă la 400.000 tră- X 
iese în munți, arată mai departe X- 
ziarul. Ei locuiesc în adăposturi • 
din pămînt, trestie și pietre, în ♦ 
care lumina pătrunde numai prin * 
ufa acoperită cu o pînză de sac. 
Ei dorm pe pămînt fi se 
cu porumb..."

Dacă un grec evadează 
din sărăcia sa fi ajunge 
oraș orecare sau chiar la 
el este copleșit de ceea ce vede... 
Înapoiat acasă, povestește despre 
locUrile în care este lumină, în 
care se doarme în paturi... Și ti
neretul evadează într-acolo. 
Fluxul spre marile orașe, mai 
ales spre Atena provoacă mari 
griji guvernului. De unde să pro- 

locuri de muncă suficiente, 
intr-un timp scurt ?

„Șomajul total și șomajul par
țial reprezintă una din principa
lele rele ale țării. Șe apreciază 
că aproximativ un milion de oa
meni — nu există cifre precise 
— sînt victimele lipsei de lucru, 
ceea ce înseamnă că aproximativ 
fiecare al patrulea grec apt de 
muncă trăiește de pe urma fami-

♦♦
hrănes ' ♦

♦♦♦
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦*
Hei sale, sau de pe urma unor • 
munci ocazionale"... *

♦

o dată 
intr-un 
Atena,

de americani și că ar fi putut si 
treacă la acțiune fără consimță- 
mîntul acestora".

Indiferent pe baza căror planuri 
ar fi fost organizată această lo
vitură de. 
cru apare 
ea nu va 
dreaptă a 
se ridică, 
sale legitime. In cele din urnță 
poporul va răsturna, și această 
dictatură.

La Londra domnește părerea că 
indiferent de rezultatul loviturii 
de stat din Coreea de sud, . a- 
cesta va crea în mod cert noi 
dificultăți pentru întregul Occi
dent. Se consideră de asemenea, 
că după răscoala de anul trecut 
a studenților din Coreea de sud 
care a dus în cele din urmă la 
răsturnarea dictatorului Li Sîn 
Man, alte țări din această regiu
ne a lumii „aliate Occidentului" 
au avut de suferit serioase zgu
duiri politice interne: Turcia în 
mai 1960, Vietnamul de sud la 
sfîrșitul anului trecut, recent Ira
nul, fără să mai vorbim de Laos 
și tulburările din Japonia. Se con
sideră că deși cauzele acestor tul
burări au fost diferite ele au dus 
la „slinul' a poziției Occidentului"^ 
remarcă agenția ’ trance Press.

stat reacționară, un lu
cit se poate de clar ; 
putea să înăbușe lupta 
poporului coreean care 

în apărarea drepturilor
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