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Citiți în pagina IV-a:
• W. Ulbrichi a sosit la Praga.
• In legătură cu apropiata întâlnire dintre N. S. Hrușciov și 

J. Kennedy.
• O me falie de aur in cinstea performanței lui Gagarin.
* C. Eaton a sosit la Sofia.
* I. Abbud va vizita U.R.S.S.
* Represiuni în Uniunea Sud-Africană.

IN ORELE DE REPAUS

La mina Lonea re muncește 
cu tot mai mult avînt

Economii ta lemn de mină
Minerii de la Lonea 

muncesc cu multă însu 
flețire pentru traducerea 
în viață a sarcinilor de 
producție. In luna tre
cută ei au obținut suc
cese însemnate. Planul 
de producție, datorită 
depășirii considerabile a 
randamentelor planifica 
te In abataje, sectoare 
ți pe mină a fost între
cut cu 15,5 la sută. In 

Ancdați timp, minerii de 
t aid, prin introducerea 

sistemelor de armare 
moderne ți a altor mă
suri, au reușit ca în a 
prilie să realizeze un 
consum de lemn mai 
otic cu 7Д6 m. t/1000 
tone de cărbaoe, față 
de cel planifimt- Din

747 tone de cărbune 
peste plan

- Zb de ă famxrată

torului V al minei Le
nea tonele de cărbune 
extrase peste plan se 
înmulțesc Pînă la 23 
mai, minerii de aid, 
muncind cu randamente 
înalte (pe sector randa
mentul planificat a fost 
depășit cu 164 kg. de 
cărbune pe post) au ex
tras 747 tone de cărbu- 

~np peste plan.
La această depășire,

abatajele frontale 
armare metalică au fost 
extrase la suprafață cv 
6537 tone de cărbune 
mai mult dedt era fi
xat, planul la susținerea 
metalică în galerii a 
fost depășit cu 3,7“ ia 
sută. EconomiL - -mari 
s-au realizat la lemn 
rășinos și la cherestea. 
Ele au contribuit în ma
re măsură la reducerea 
prețului de cost al pro
ducției extrase.

Cele mai bune rezul
tate în reducerea con
sumului de lemn le-au , 
obținut sectoarele I, IV, 
și V care au economisit 
60 m. c. ți, respectiv, 
100 tn. c. de lemn. <
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Lupta pentru calitatea firelor de mătase este 
obiectivul central al filatoarelor de la Lupeni. In 
toate secțiile fabricii, muncitoarele se străduiesc 
să dea cît mai multe fire care la controlul teh
nic de calitate să fie de categorie extra și prima. 
IN CLIȘEU: Muncitoarele Ciocean Reghina, 
Olah Maria, Craioveanu Georgeta, Florea Irina 
și Lauran Hortensia din secția de sortare, discută 
despre 
față.

calitatea sdulului de mătase care îl au în

din brigada condusă de 
Dandu Moise. Depă
șind randamentul plani
ficat cu 1.230 kg. căr- 
bune pe post, ei au ex- <1 
tras peste «я«rina plani- 1 
fîcată 453 tone de cir- (' 
bune. Rezultate bune a 
obținut și
Petric Simion, 
depășit planul 
ducție cu 231 
cărbune.

brigada lui J 
care și-a 
de pro- ’) 
tone de

-----------------O----------------
Pe loc de frunte
i Ілрепі, co
lectorului Ш,

La ■ 
lectmd 
fituntaț în întrecerea pen
tru calitate, cantitate ți 
economii pe primele 4 
luni 
nuă
cese. 
cade

Cu dteva zile în ur
mă, muncitori tineri ți 
vîrstnid din cadrul sec
torului mecanic al mi
nei Lonea au efectuat 
zeci de ore de muncă 
patriotică. Ei au repa
rat și revizuit numeroa
se utilaje și scule pen
tru mineri, au recuperat 
însemnate cantități de 
materiale din piese și

pe 
în 
au 
de

Acțiuni voluntare
utilaje degradate, 
care le vor folosi 
viitoarele lucrări și 
colectat o cantitate
aproape 15 tone de fier 
vechi. In această acțiu
ne s-au evidențiat mun
citorii Cenușă Petru, E- 
manuel losif, Gubaș Iu- 
liu și alții.

ȘT. EKART

Schimbul I intrase de mult în 
șut cînd colivia aducea la ziuă 
pe minerul Helgiu Mircea, cu 
mai mulți ortaci. Intîrziase cam 
mult în ort. avînd de făcut o 
prăbușire. Voia ca tovarășii din 
schimbul următor să găsească 
abatajul gata prăbușit, să poa
tă începe atacarea.

— De acum puteți da cărbune 
pogan — le zise Mircea la da
rea în primire a locului de muncă.

Apoi întregul 
schimb, ce ter
minase șutul o 
porni spre casă.

■— Ce faci du- 
pă-masă, Mir-
cea —'îl întrebă Trifan Paul 
mergînd agale pe trotuarul fă
cut de curînd. ce duce dte la mi
na ГІ spre blocuri.

— Apoi ce s>ă fac? Merg la 
club că-i repetiție la cor. Tu nu 
vii ? — întrebă Mircea.

— Ba da — răspunse Trifan 
Paul. Și eu am repetiție la tea
tru. Merge și soția mea că și 
ea-i în echipa de teatru.

— Noi am ieșit pe locul I în 
faza raională și pe locul II la 
faza regională cu formația co
rală, la cel de-al ѴГ-lea concurs 
— zise Mircea. — Voi cum stați 
cu echipa de teatru ?

— Ce mai întrebi ? întrebi, 
parcă nu ne-ai văzut jucînd în 
cinstea celei de a 40-a aniver
sări a partidului piesa „Anii ne- 
gri“ de A. Barangă și N. Mo- 
raru. -

— Те-am văzut cît de fain ai 
jucat rolul lui. Mircea Buznea — 
îi spuse Helgiu, apoi se despăr
țiră iirîn<hi-și noroc bun și poftă 
la fel.

...După-amiază primul care so
sise la club a fost Helgiu Mir
cea. Aruncă o privire plină de 
admirație spre sala nouă de 
spectacole și păși în holul clu
bului. Pe coridor îl întîlni pe 
tov. Podosu Ștefan.

— Unde, unde, tovarășe Po
dosu ?

— La sala de șah — îi răs
punse acesta zîmbind. îmi pre
gătesc echipa pentru concurs. Am 
mare nădejde în Smida Iosif II 
și Lăcătuș losif. Au făcut treabă 
bună și-n concursul cu echipa de

la Rovinari și cred că nu ne va 
face de rușine nici acum.

Cei doi se despărțiră. Din sala 
bibliotecii ieși minerul Gyarmati 
Andrei cu un vraf de cărți.

— Ce citești Andrei ? Văd că 
ești fruntaș și în muncă, dar și 
la bibliotecă. După cîte știu ai 
ajuns la 70 de volume citite în 
acest an.

— Da și nu mă pot sătura. 
Acum am luat „Mizerabilii“ de 

Hugo și „Rapso
dia Carpaților" 
— îi răspunse, 
grăbindu-se spre 
ieșire Andrei.

...Cînd Mircea intră în sală, 
coriștii erau adunați. Vocile lor 
ajungeau pînă în sala unde Tri
fan Petru împreună cu ceilalți 
făceau repetiții la piesa de tea
tru „Un musafir picat din cer", 
ce o vor prezenta în curînd pe 
scena clubului din Lonea.

Se lăsase înserarea. Luminile 
aprinse stăteau mărturie că aici 
se desfășoară încă o activitate 
febrilă...

I. Z ORO CLUJ

Cărbune mult 
și de calitate

Minerii din Vulcan muncesc cu 
însuflețire pentru a-și dezvolta și 
mai mult succesele. In luna cu
rentă, pînă pe ziua de 23 inclu
siv, ei au extras peste sarcinile 
de plan 4355 tone de cărbune din 
care 3540 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. Cele mai mari realizări 
le-au dobîndit sectoarele I, II și 
III care și-au depășit sarcinile 
de plan cu 1325 tone, 2218 tone 
și, respectiv, 1281 tone de căr
bune. Rezultate bune au fost ob
ținute de brigăzile conduse de 
Biro Emeric, Bogdan Nicolae, 
Drob Gheorghe, Păcuraru Tra
ian, Tucaciuc Mihai și Bojte Pa
vel care au muncit cu un ran
dament între 4,900 și 6.100 tone 
de cărbune pe post.

In același timp, datorită aten
ției care se acordă alegerii șistu
lui din cărbune, procentul de ce
nușă pe mină este sub cel ad
mis cu 0.8 la sută.

nerii din acest sector an 
■pocit productivitatea 
muncii cu 9 la sută, au 
îmbunătățit calitatea căr
bunelui cu 3 la sută și 
au ..extras peste sarcinile 
de plan 1044 tone de 
cărbune cocsificabil.

an, conti- 
noi suc- 

două de- 
mai, mi-

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

Un salt calitativ

din acest 
să obțină 
In cele 
ale lunii

Incepînd din luna aprilie, graficele de produc
ție ale sectoarelor întreprinderii de explorări Lu
peni urcă mereu în dreptul tuturor indicilor de 
bază Acest lucru dovedește hotărîrea sondorilor 
de a realiza și depăși sarcinile de plan ce le revin 
pe trimestrul II al anului 1961. De exemplu, co
lectivul sectorului Uricani printr-o mai bună or
ganizare a muncii la sonde a reușit să realizeze 
o viteză comercială record de 181 m. granic pe 
lună. Tot în acest sector timpul productiv a cres
cut la 93,6 la sută, timp productiv care în Valea 
Jiului nu s-a obținut încă niciodată. Insușindu-și 
experiența de lucru a sondelor de la Uricani, co
lectivul sectorului Livezeni a reușit .să sporească 
și el viteza mecanică de foraj la 0,65 metri pe 
oră (săpare fund) și să crească timpul produc
tiv la 81 la sută față de 50—60 la sută.

In activitatea 
ceste rezultate 
constituie uri 
salt calitativ deo
sebit de impor
tant lucru care 
face cinste între
gului colectiv.

sondorilor de la I. E. Luperir a-

♦♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦

Rari sini cetă
țenii care să nu 
fi văzut suit pe vreun stîlp de 
telegraf vreun om cate să întin
dă sau să lege sîrmă, să schimbe 
izolatoare de pe rețeaua telefo
nică...

...Dacă*  ne întoarcem cu cîțiva 
ani în urmă, și chiar în zdele 
noastre uneori, din anumite cau
ze obiective ca ploi torențiale, 
furtuni, înghețuri, zăpadă abun
dentă — se întîmplă ca atunci 
cînd ridici receptorul să ți se 
răspundă de la centrala telefoni
că „linia deranjată, reveniți pes
te o jumătate de oră".

...Masa de comandă a oficiului 
P.T.T.R. La început îți face im
presia că ai intrat la masa de 
comandă a unei uzine electrice. 
Trei pereți de tablă metalică sînt

MEREU LA POSTURI...

♦♦♦♦♦♦
J instalați în mijlocul încăperii, țar
♦♦♦♦♦

caiectivui sectorului iv Lonea se angajase să 
ma de cărbune. Deschiderea boot noi locuri 
boas de aprovizionare ți transport create în 

a*  extragă în două decade de muncă 
ве dh cărbune peste plae. IN CLIȘEU : Șeful „ 
jal Mi, tov. Burdn Gheorghe stă de vorbă 

Caleeor Samoilă II, Rusu Petru și Mar 
■Mcn brigăzi lor care a contribuit dîn plin

♦♦♦♦♦

♦ ♦♦

pe ei sînt așezate zeci de ca
drane, indicatoare, beculețe roșii- 
care se aprind și se sting la anu
mite intervale de timp. Un zum
zet abia perceptibil îți stăruie în 
urechi. Telefonul zbîrntie 
cînd 
masa de verificare ridică recep
torul și răspunde.

— Da, masa!... 
Deranjament, pe traseul Deoa ?

din 
în cînd. Mecanicul de la

Nu trecu nici două minute și 
mecanicul, vorbește cu masa de 
verificare Deva.

Se aude din nou vocea meca
nicului ;

— Deranjament la Banița. Li- 
niorul 437 te deplasezi la Banița, 
De la stîlpul 1796, 3 metri spre 
Petroșani ai scurt circuit...

N-a trecut nici o jumătate de 
oră și telefonul de la masa de 
comandă sună din nou. -

— N-am găsit scurt circuitul. 
Mai precis, n-am găsit locul. 
Măsurați încăodată.

Din nou calcule. Stabilește 
pentru a doua oara același loc.

— De la stîlpul 1796, 3 metri 
spre Petroșani. Verifică bine.

La locul indicat liniorul a cer
cetat cu atenție fiecare metru de 
fir. Toate păreau să fie în regulă, 
lată însă că din stația Bănită 
pleacă un tren de marfă. Bariera 
se ridică. Vîrful barierei atin
gea un fir care era slăbit. N-au 
„trecut nici cinci minute și el ra
portă celor de 1a та .a de co
mandă.

— Deranjamentul lichidat. 
Cauză : Bariera C.F.R. atingea 
un fir slăbit.

...Acesta este 
un fapt mărunt, 

deranjamentului eDeși găsirea 
dificilă, cu ajutorul mesei de co
mandă și verificare, prin măsu
rători și calcule precise se sta
bilește exact de fiecare dată lo
cul deranjamentului.

Asemenea convorbiri 
canicul de la masa de 
și liniorii de pe teren 
ani în urmă erau dese. In pre
zent ele sînt foarte rare. O com
parație :■ în 1960, în luna martie,

între me- 
verificare 
cu cîțiva

♦♦

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦ ♦ 
au avut loc 12 deranjamente. In + ... ф

♦♦
acest an nici unul. In aprilie 
1960, 10 deranjamente, în acest 
an doar 3. \

Obiectivul principal al liniarilor 
este reducerea la zero a deranja
mentelor, asigurarea traficului te
lefonic pe toate rețelele. De a- 
ceastă sarcină se achită cu cinste 
salariații T.l.T.C.-ului Petroșani. 
Dar cea mai mare contribuție la 
asigurarea traficidui telefonic au 
adus-o liniorii Popescu Vasile din 
Vulcan, lancu Nicolae, Tudor ache 
Aurel, But măi ai Dumitru ți alții. 
Laude merită întregul colectiv. 
Liniorii se găsesc la posturi la 
orice oră din zi ți noapte-.

FL. 1ST RATE

♦

♦
♦♦♦♦

♦♦♦♦



2 STEAGUL ROȘU

Cum am organizat educația sanitară in școală
Pornind de la ideea că și e- 

ducația sanitară este o parte 
componentă a educației comu
niste și țintnd seama de ultimele 
instrucțiuni ale forurilor superi
oare în această direcție, între
gul colectiv al școlii noastre a 
acordat o deosebită atenție edu
cației sanitare.

In cele ce urmează nu voi pre- 
?ența decît unele aspecte ale or
ganizării educației sanitare co
lective, remarcîndu-le pe cele 
care au dat rezultate imediate 
și eficiente :

Serviciul pe școală este asigu
rat nu de colectivele sanitare de 
clasă sau pe școală, (pentru a 
nu le supraîncarcă) ci în fiecare 
zi dte către colectivul unei clase. 
16 elevi din fiecare clasă sînt re
partizați Cîte o zi la diferite 
puncte din școală (vestiare, scări, 
WC etc.). Purtînd banderola „de 
serviciu", ei controlează curățe
nia, ținuta copiilor, disciplina, 
plimbarea ordonată pe coridoare, 
păstrarea rînduielii la deservirea 
cu cornuri etc. Abaterile întîl- 
nite sînt aduse la cunoștința 
profesorului de serviciu sau a 
dirigintelui care apoi ia măsu
rile cuvenite. Elevii care s-au 
remarcat în această activitate, de 
asigurare a ordinei în școală, au 
fost evidențiați în cadrul unită
ții de pionieri. Acest procedeu a 
constituit un stimulent atît pen
tru ei cît și pentru alți colegi.

întrecerile pe clasă privind cu

rățenia clasei, pavoazarea ei și 
păstrarea avutului obștesc (ini
țiate odată cu „luna curățeniei") 
au dat rezultate minunate, fapt 
ce a determinat permanentizarea 
lor. In „graficul curățeniei" pe 
școală sînt trecuți la sfîrșitul 
fiecărei zile de muncă, rezultatele 
curățeniei și starea în care este 
lăsată clasa. Se observă că în 
dreptul unor clase (VI A, V B, 
V D) care erau notate uneori cu 
negru (murdar), au apărut apoi 
notări numai în roșu (curat). De 
asemenea, pentru a stimula preo
cuparea elevilor în păstrarea cu
rățeniei, în careul de la sfîrșitul 
fiecărei săptămîni se decernează 
drapelul de „clasă fruntașă la 
curățenie".

Oglinzile mari așezate în fie 
care aripă a școlii, nu s-au pus 
cu scopul de a înfrumuseța co
ridoarele. Deasupra lor stă scris 
„Controlează-te dacă ești curat 
și ordonat". Se părea la înce
put, că foarte curînd ele vor fi 
sparte. De aceea, pentru a evita 
lovirea, maiștrii de la atelierul 
școlii au fixat niște lădițe cu 
flori. Rolul acestor oglinzi se 
deduce din citatul pus deasupra 
lor. Intr-adeVăr, în fiecare di
mineață după ce își lasă ghioz
danele, elevii vin în fața oglin
zilor pentru a-și aranja ținuta. 
Sînt și cazuri cînd dirigintele ori 
învățătorul aduce în fața oglin
zii un elev murdar, dezordonat, 
alături de unul foarte îngrijit,

influențînd și în acest fel educa- j 
ția sanitară a elevilor.

Colțul sanitar al școlii a fost 
dotat nu numai cu medicamente 
dar și cu unele obiecte absolut 
necesare, care contribuie la în
grijirea aspectului exterior al e- 
levului. Observă echipa de ser
viciu că un elev vine cu ghetele 
murdare, fără nasturi, cu un- 1 
ghiile netăiate, cu haina mur- j 
dară etc.. îndată, respectivul i 
„murdăriei" este trimis la col- ; 
țul sanitar, de unde pioniera 
responsabilă Onciu Teodora îi 
oferă crema de ghete, ori ață și 
ac, un nasture dacă-i lipsește, 
foarfecă să-și taie unghiile etc. 
Și nu e prea plăcut să fii tri
mis la „colțul sanitar", pentru 
că te rîd colegii. Or procedeul 
are efect, a doua zi elevul vine 
cu întreaga ținută pusă la punct.

Diverse lozinci cu conținut sa
nitar și instructiv-educativ sînt 
fixate în curte, în jurul coșurilor 
de gunoi etc.

Aș vrea în încheiere să men
ționez că în toată munca, con
ducerea școlii s-a bazat pe unele 
propuneri și inițiative ale colec
tivului didactic, pe sprijinul per
manent al responsabilei de Cruce 
Roșie din școală, precum și pe 
cel din partea comitetului de 
Cruce Roșie al orașului Petro
șani.

FL. MUȘTEAN 
directoarea Școlii de 7 ani nr. 1

Petroșani

In fiecare dimineață, pe ulițele din Cîmpu lui Neag se aud glasu
rile zglobii ale copiilor, îndreptîndu-se spre școala lor. Merg bucuroși la 
școală, fără griji. De multe ori, în dreptul școlii se oprește cîte un 
moșneag, privește spre geamurile mari luminoase ale claselor, la copiii 
care zburdă. Și el ar fi dorit să fi învățat la școală. Dar pe timpul 
'ui nici nu se vorbea în sat de scoală, de învățătură. Pe cînd azi...

IN CLIȘEU : Școala din Cîmpu lui Neag.

Pentru orientarea absolvenților
Directivele Congresului al III- 

lea al P.M.R. prevăd printre al
tele și mărirea numărului de ele
vi în școli, dezvoltarea continuă 
a învățămîntului tehnic și pro
fesional. O sarcină importantă în 
această direcție revine școlilor de 
7 ani, care trebuie să îndrume 
elevii, viitori absolvenți, spre șco
lile profesionale și tehnice. In 
mod concret munca de îndrumare 
a elevilor spre o profesiune sau 
alta trebuie să înceapă din. pri
mele clase, prin trezirea intere
sului elevilor față de munca din 
uzine și fabrici.

In orele de curs la obiecte ca 
matematică, fizică, chimie, etc. e- 
levii studiind bazele disciplinelor 
respective, le îndrăgesc. Profeso
rii și în speciei diriginții, tre
buie să trezească" ta"’elCVi dragos
tea pentru muncă lâ fiecare lecție, 
la orele de diriginție, în cercurile 
de materii, arătîndu-le în același 
timp importanța pe care o are 
pentru țara noastră crearea unei 
industrii puternice, insuflîndu-le 
elevilor dragostea pentru muncă.

O mare importanță în această 
direcție o are și practică elevilor 
în producție,, cît și vizitarea în
treprinderilor din împrejurimi. 
Elevii de la Școala de 7 ani nr. 1 
Lupeni au vizitat în acest scop mina 
Lupeni, unde au făcut cunoștință 
cu mineri fruntași, care le-au vor
bit despre specificul muncii lor. 
Au vizitat, de asemenea termo
centrala Paroșeni și Filatura Lu
peni. Tot în cadrul programului 
de vizite a fost prevăzută și cea 
la școala profesională din locali

tate, pe care o cunoșteau încă din 
anul școlar trecut, cînd au ®§cut 
practică aici. încă de atutjti, 
mulți dintre elevi au îndrăgit a- 
ceastă școală și au hotărît ca 
după terminarea școlii de 7 ani 
să se înscrie aici.

Prin discuțiile purtate la orele 
de curs și la orele educative, $-a 
constatat că majoritatea elevilor 
doresc să se înscrie la o școală 
tehnică, iar o parte la școlile 
profesionale din Valea Jiului.

La orele de diriginție tovarășii 
diriginți ai claselor a VII-а au 
expus referate pe această proble
mă.

Colectivul de profesori de la 
școala noastră a ținut ședințe cu 
părinții elevilor claselor a VII;a 
pentru lămurirea acestei proble
me. In ședințele ținute — ședințe 
la care au participat aproape tdți 
părinții elevilor — diriginții și-au 
spus părerea in problema orien
tării elevilor spre alte școli, ce
tind și părinților să-și dea părerea 
cu privire la această problemă. 
Discuțiile au scos în relief uni
tatea de vederi dintre colectivul 
de profesori și părinții elevilor ide 
la școala noastră. J •

Indrumînd elevii spre școlile 
tehnice și profesionale, spre pro
ducție, cadrele didactice de la 
Școala de 7 ani nr. 1 Lupeni 
traduc în viață Directivele Con
gresului al Ш-lea al P.M.R. pri
vind creșterea de cadre necesare 
construcției socialismului în patria 
noastră.

prof. DUMITRU PAUNESCU 
directorul Școlii de 7 ani nr. 1 

Lupeni
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8 De o vreme în- 
g coace s-au . des- 
8 cbis țarcă zăgazurile 
8 ritnd din înalt, fără 
8 ploaie măruntă și deasă. Ascun; 
8 după nori, soarele răzbătea arare- 
8 ori, și asta pentru scurtă vreme 
8 să-și furișeze razele strălucitoare 
8 prin perdeaua deasă și cenușie.

Cu tot timpul nefavorabil, 
pentru că nu peste multă vreme 

8 se vor despărți, unii elevi trecind 
8 în a VIIl-a, alții la pedagogică 
8 sau la vreo școală medie tehni

că ori de ucenici, conducerea 
școlii de 7 ani nr. 1 din Petro
șani împreună cu instructoarea su
perioară de pionieri au organizat 
pentru elevii claselor a Vil-a o 
excursie spre frumoasele plaiuri. 
ce împrejmuiesc Petroșaniul.

Elevii au primit vestea cu bu
curie. S-a fixat și un intinerar : 
cabana Rusu, construită în anii 

Ș puterii populare, păstrăvăria de 
la Jieț și Gambrinusul, cu fru
moasele vederi de pe Surduc.

...Deși duminică, totuși excur
sioniștii s-au sculat devreme. 
PI orii continuau să cearnă, o 
ploaie de parcă conductele de 
apă de sus ar fi toate defecte, 
iar instalatorii în concediu.

— Mai stați și dormiți. Unde 
credeți să mergeți pe o vreme 
de asta ? O să răciți — căutau

8
8

8
8
8
8
8
8

8

Șl TOTUȘI A FOST SOARE
cerului, cer- 
coptenire o

să-i convingă părinții pe cei mai 
mulți dintre cei 44 de pionieri 
ce urmau să plece în excursie.

Dar pionierii nu s-au lăsat.
— Mergem doar cu autobuzul 

— au spus și Susan Nicolae, pre
ședintele unității de pionieri, și 
l'.ranea Marioara, președintă de 
detașament și Stan Anca și Nagy 
Adela și toți ceilalți.

— Dar unde o să vă adăpos
tiți de ploaie ?

— Păi, cabana Rusu e mare și 
frumoasă — căutau să le explice 
copiii părinților.

Imbrăcați bine, cu rucsacurile 
pline de bunătăți puse de ma
mele grijulii, purtînd hăinuțe 
groase și pelerine, că deh, sus 
la munte e cam răcoare, 44 de 
pionieri fruntași în diferite ac
țiuni și bineînțeles și la învăță
tură au pornit cu pas .vioi spre 
locul unde mașina urma săti du
că în excursie.

...Luind pieptiș panta, mașina 
începu să urce duduind pe dru
mul ce duce pînă la cabana Ru
su. După vreo jumătate de oră 
a oprit. Cabana i-a primit ospi
talieră așa cum îi primește în-, 
totdeauna și pe părinții lor. Cei 
care încă n-au avut prilejul s-o 
vadă au rămas îneîntați. Auzi-

‘ seră ei că-i ma
'••• re șl frumoasă, 

dar realitatea a întrecut așteptă
rile. Camere mari, cu un confort 
de hotel modern, aparate de ra
dio, lumină electrică, totul a fă
cut o impresie plăcută asupra co
piilor. După ce au luat o masa 
îmbelșugată au pornit să vizite
ze împrejurimile.

— Ce frumoasă-i natura — se 
auzeau deseori exclamații de ad 
mirație.

Grupul de excursioniști a vizi
tat apoi păstrăvăria de la fieț și 
grădina de vară Gambrinus pre
cum și Valea Surducului.

După-amiază, pionierii s-au re
întors în oraș. Ttiua a fost plo
ioasă cu cerul întunecat. Și to
tuși a fost o zi cu soare și încă 
mult, mult de tot. A fost soare 
în inimile copiilor care trăiesc 
astăzi o viață fericită fără griji, o 
Aceasta fiindcă în țara noastră o 
strălucește azi soarele vremurilor g 
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După zilele ploioase, soarele și-a arătat dini nou fața-i 
zîmbitoare, îmbiindu-te din nou la plimbări. Iată-i pe copiii 

de la grădinița din cartierul Ștefan Lupeni. Ei au pornit sprit*  
club unde repetă la un program destinat sărbătorii de înche- 

N iere а anului școlar. Clubul e doar cel mai bun loc pentru 
I pregătiri.

IN CLIȘEU: Copiii de la grădinița din cartierul Ștefan 
j din Liipeni în drum spre club.

Peste j 
timp, elevii Gru- 
pului școlar mi
nier 
șani — maiștri și 
trăi un eveniment deosebit de 
important din viața lor: susți
nerea examenului de diplomă.

Acest examen are menirea să 
acorde calificarea actualilor ab
solvenți ai anului III, în dife
rite specialități de muncitori ca
lificați precum și de maiștri mi
nieri și electromecanici.

Pentru realizarea acestui o- 
biectiv, conducerea școlii spriji
nită de organizația de partid, a 
trecut la întocmirea unui plan de 
măsuri, în scopul creării condi
țiilor corespunzătoare pregătirii 
elevilor.

Revederea materiei predate în 
anii de școlarizare, realizată prin 
meditații dirijate, lămurirea unor 
probleme noi apărute ca o ur
mare a dezvoltării tehnicii,*  pre
cum și verificarea stadiului de în
tocmire a proiectului de diplomă, 
fac posibil ca anul acesta exa
menul să se ridice la nivelul aș
teptat.

Elevii școlii, înțelegînd că ni
mic nu le poate acorda o satis
facție mai mare decît reușita la 
examenul pentru calificare în me
seria aleasă, au răspuns cu en
tuziasm chemării școlii, pârtiei*

ATENȚIA EXAMENULUI
din Petro-

ucenici — vor
DE DIPLOMA

pînd activ la orele de meditații, 
consultații și la schimburile de 
experiență în execuția lucrărilor 
proiectului de diplomă.

Interesul arătat de elevii maiș
tri Voicescu Nicolae, Preduț Ni- 
colae, David Ioan. Chichoș Ioan, 
Căvescu Eugen, Zapp Zoltan de 
la exploatări miniere, precum și 
elevii-maiștri electromecanici Osan 
loan, Tcaciuc Nicolae, Dorcioman 
Alexandru, ne dau speranța că în 
fața comisiei candidații vor da 
răspunsurile cele mai bune.

La fel, majoritatea cadrelor 
didactice de la școala tehnică de 
maiștri, acordă o atenție deosebită 
pregătirii examenului de diplo
mă, fiind mereu prezenți în mij
locul elevilor, acdrdîndu-le medi
tații și consultații.

Nu odată, profesori ca Bitir Pa
vel, Dicu Alex., Pătrașcu Mihai 
și profesorii Pîrîianu V., Băbea- 
nu Radu, în orele de meditație 
au dat un ajutor substanțial e- 
levilor, dirijîndu-le munca de în
tocmire a proiectelor.

Un alt aspect pozitiv este a- 
cela că anul acesta între condu
cerea școlii și conducerile exploa
tărilor a existat o legătură strîa-

s-ă, mulți ingi
neri din producție 
ajutînd efectiv pe 
maiștri la -în

tocmirea documentației proiectu
lui.

Așa de exemplu, la mina Lo- 
nea inginerii Miclăușdiu Ioan și 
Nicoară Jozefa, au acordat și 
acordă și în continuare un aju
tor direct elevilor maiștri, la cu
legerea de date pentru întocmi
rea proiectelor. Și asemenea lor 
mai sînt și la celelalte exploa
tări ingineri, care au sprijinit 
pe elevi pentru culegerea datelor 
necesare proiectului. Acest lucru 
dovedește încăodată că legătura 
între școală și exploatări s-a în
tărit.

De asemenea. în celălalt sec
tor — activitatea ucenicilor — 
în vederea examenului de diplo*  
mă, atenția . este îndreptată în 
special spre pregătirea practică, 
care anul acesta va fi elementul 
de bază.

Activitatea din școală în aceas
tă perioadă, strădiuinta cadrelor 
didactice și a elevilor pentru o 
bună pregătire, ne dau certitu
dinea că vom contribui la reali
zarea sarcinii trasate de cel de*al  
ПГ-lea Congres al P.M.R. de a 
forma noi cadre tehnice. -*

prof. FANE IOAN



STEAGUL ROȘU

„NICI UN VAGONET PE CĂRBUNE REBUTAT
Minerii sectorului III Lupe ni au preluat inițiativa

minerilor de la Teliuc
' r

Lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui codifica- J 
bil și energetic este obiectivul central al activității minerilor * 
din Valea Jiului. Rezultatele obținute plnă acum sînt bune. La ț . .. ■ . ........ , ... - •
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Теіиісіеаіі, Io plinele Mii 

Din cuvîntul maistrului minier 
Brezeanu

majoritatea exploatărilor cărbunele are un procentaj de cenușă 
simțitor scăzut față de normele interne.

De curînd, la inițiativa ziarelor „Drumul socialismului" 
Deva și „Steagul roșu", Petroșani cu sprijinul Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani și al comitetului de partid al 
minei Lupeni, a avut loc la sectorul III al minei c consfătui
re pe tema îmbunătățirii calității cărbunelui 
care au luat parte 
din sector, precum

C<u acest prilej, 
ful unei brigăzi de 
muncesc în cărbune 
GONET DE CĂRBUNE REBUTAT", 
minerii de la Teliuc la începutul anului acesta.

In pagina de față prezentăm aspecte de la consfătuirea 
amintită.

cocsificabil la 
un mare număr de mineri și tehnicieni * 
și conducerea minei. •
la îndemnul minerului Ghioancă Sabin, șe- i
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frontaliști, toți minerii sectorului care 
au îmbrățișat inițiativa „NICI UN VA- 

inițiativă pornită de

Dumitru
„încă acum 

câteva luni, cu 
ocazia plenarei 
comitetului de

i partid al minei, 
'!•*  am ridicat pro-

„Apelăm la toți minerii Văii Jiuluin

Din cuvîntul brigadierului Ghioancă Sabin
Dacă stăm să 

socotim, la drept 
cuvînt nu a fost 
o consfătuire așa 
cum sînt multe 
altele. Nu s-a 
prezentat nici un 
referat pe margi
nea căruia să se 
facă discuții. Mi
neri și tehnicieni 

multi la nu
măr — au aflat pe scurt despre 
ce este vorba și și-au spus pă
rerea. '

Printre primii s-a ridicat pen
tru a-și da părerea unul din cei 
mai buni mineri ai Văii Jiului, 
minerul GHIOANCĂ SABIN, șe
ful brigăzii de frontaliști de la 
frontalul 3 est. El a spus prin
tre altele ;

— Abatajul nostru dă cărbu
ne dintr-o zonă a stratului III 
care nu-i prea curat. Cu toate 
acestea avem acum mindria să 
raportăm că de la 31 martie și 
pînă azi deși am extras cîteva 
mii de tone de cărbune cocsifi
cabil. la toată această cantitate 
NU AVEM NICI UN VAGONET 
DE CĂRBUNE REBUTAT pentru 
că ar fi fost găsit la controlul 
dș calitate cu șist vizibil neales 
pfcste procentul admis. Metoda 
folosită în abatajul nostru este 
bine cunoscută fiecărui miner: 
alegerea atentă a șistului vizibil. 
Atît și nimic mai mult. La baza 
muncit noastre stă grija fiecărui

miner sau vagonetar pentru ca 
din parte» lui de lucru să se dea 
pe crațer numai cărbune curat. 
Șistul are locul său către surpa
re. Fiecare om din brigadă își dă 
seama de importanța faptului că 
producția noastră să fie de ca
litatea l-a. Aici și-a spus cu- 
vtntul munca politică de la om 
la om dusă cu perseverență de 
comuniștii din grupa de partid 
a frontalului nostru.

In prima jumătate din luna mai 
noi am dat peste plan mai bine 
de 900 tone de cărbune muncind 
cu un randament mediu cu circa 
050—700 kg. cărbune pe post 
mai mare decît cel cerut prin 
foaia de acord. In acest an vom 
da încă multe mii de tone de căr
bune peste plan și pentru a ne 
simți și mai mult mobilizați în 
lupta pentru calitate ÎMBRĂȚI
ȘĂM CU CĂLDURĂ INIȚIATI
VA ORTACILOR DE LA TE
LIUC $1 NE ANGAJAM CA Șl 
DE ACUM ÎNAINTE SA NU A 
VEM NICI UN VAGONET RE
BUTAT PENTRU SIST VIZIBIL. 
APELAM LA TOȚI MINERII 
VAI! JIULUI SA ȘI MASOARE 
FORȚELE ȘI SA NE URMEZE, 
SA SE INTREACA CU NOI. 
Astfel vom răspunde cu noi suc
cese uneia din cele mai impor
tante sarcini pe care partidul 
a pus-o în fața noastră, a 
nerilor: vom da cărbune nu 
mal mult, 
perioară.

blcma intensif i - 
cării luptei pen 
tru îmbunătă
țirea calității 
cărbunelui, che- 
mînd la între

cere in acest scop pe toți tehni
cienii și maiștrii de la mina Lu
peni, a spus între altele mais
trul minier BREZEANU DUMI
TRU. De rezultatele bune ale 
brigăzii lui Ghioancă Sabin mă 
mîndresc și eu ca maistru în fron
talul său pe schimbul de tăiere. 
Susțin chemarea adresată de briga
dier. Consider că în ajutorarea bri
găzilor de mineri pentru a da NU
MAI cărbune fără șist vizibil, 
nouă maiștrilor și tehnicienilor ne 
revine o mare și însemnată sar
cină. Trebuie să conducem în așa 
fel munca în abataj incit interca- 
țiile sterile să fie scoase separat și 
pe crațer să meargă numai cărbune. 
Reînnoiesc cu acest prilej chemarea 
mea către corpul mediu tehnic al 
minei și propun ca obiectivul de 
calitate să fie considerat ca eli
minatoriu pentru maiștrii la pre
mierea de producție.

„Cărbunele nostru va fi tot mai
Din cuvintul ing. Teodoreseu Constantin, șeful sectorului

— Sectorul III dă acum pro
ducție multă și de bună calitate, 
fără mici un vaigonet rebutat pen
tru șist vizibil, Ca să ajungem 
la arest rezultat nu ne-a fost de 
loc ușor. Era o vreme, în anul 
trecut, și în primul trimestru din 
1961 cînd ni se rebutau numeroa
se vagionete pentru calitate ne
corespunzătoare, înregistrînd ast
fel pierderi de producție pentru 
nealcgerea șistului din cărbune. 
Peste 350.000 lei am plătit pena
lizări în trimestrul I 1961. Pon
derea noastră în producția minei 
Lupeni este în jurul a 25—27 
la sută așa că orice depășire a 
baremului de cenușă și șist la 
frontalele noastre are o mare in
fluență asupra întregii producții 
a minei Lupeni.

De cînd însă în abataje, prin
tre mineri, s-a creat o puternică 
opinie de masă pentru ca nici un 
bloc de steril să nu scape în căr
bune, situațiai-i cu totul alta. Cu 
penalizările am terminat, procen
tul de cenușă este din ce în ce 
mai scăzut. Iată cîteva cifre ca
re ilustrează acest fapt. In pri
mul trimestru am dat peste plan 
cîteva mii de tone de cărbune, 
dar procentul de cenușă a fost 
de 36,0—41 la sută. In aprilie 
am scăzut procentul de cenușă 
la 35—36 la sută, iar în luna 
mai oscilăm în jurul a 32,1—33,2 
la sută față de norma admisă 
de 39,5 la sută.

Scăderea procentului de cenu
șă la sectorul nostru a influen
țat direct calitatea cărbunelui1 pe 
mină. In aprilie cenușa în căr
bunele extras la Lupeni a avut

cu 1 la sută mal puțină cenușă, 
iar in mai cu 0,7—0,8 la sută 
sub norma*  admisă.

Faptul că nici în aprilie, nici 
în mai, sectorul nu a avut re
butat nici un vagonet de cărbu
ne ne dă forțe noi, este deosebit 
de mobilizator. Minerii acordă 
mare atenție calității producției 
lor și nu lasă pe crațer nici o 
bucată de piatră. In frontalele 
conduse de Ghioancă Sabin și 
de Ghioancă Ioan lucrurile merg 
bine. Mai puțin bine se prezintă 
situația la frontalul lui Spînu 
Petru. Aici există încă la unii 
muncitori tendința de a lăsa să 
scape șistul pe crațer. Asupra a- 
cestui frontal se îndreaptă 
treaga noastră atenție.

Inițiativa minerilor de la 
liuc, îmbrățișată cu dădură 
întregul nostru colectiv care 
răspuns chemării lui
Sabin, are un teren prielnic în 
frontalele noastre. Cu sprijinul 
organizației de partid, al comite
tului de secție sindicală, vom fa
ce totul ca NICI UN VAGONET 
DE CĂRBUNE SÂ NU FIE RE
BUTAT!

Minerii și-au luat în consfă
tuire angajamente mobilizatoare. 
Este sarcina noastră, a tehnicie
nilor, să le acordăm tot spriji
nul, asistența tehnică necesară 
pentru ca eforturile lor să fie în
cununate de succes !
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Ghioancă

Ecoul chemării
Numărul minerilor 

nilor participanți la 
care au ținut să-și spună punctul 
de vedere in urma chemării lui 
Ghioancă Sabin a fost mare, iar 
discuțiile bogate în conținut. Re
dăm mai jos cîteva spicuiri din 
aceste discuții.

fi tehnicie- 
consfătuire

— Frontalul nostru, nr. 2 vest, 
trece de mai multă vreme cu 
exploatarea in zone de strat foar
te țistoase. Din cauza asta cali
tatea cărbunelui extras nu este 
cea corespunzătoare. Noi vedem 
totuși că din luna aprilie am în
ceput să progresăm în îmbună
tățirea calității cărbunelui dat. 
Eu sînt membru de partid, agi
tator, și în această calitate am 
stat de vorbă cu fiecare minier 
și ajutor minier de pe fîșie, cu 
ortacii din schimbul de răpire. 
Am căutat să-i explic fiecăruia 
ce înseamnă cărbune curat, cum 
poate fi obținut acest cărbune.4

• _

î Carnetul agitatorului, prin mate-
Halele sale, mi-a fost ți-mi este 
de un real folos. Din luna apri
lie șistul a început să fie mai 
bine ales.

Despre cele ce a vorbit tov.
. J♦ J

mi- 
nu- 

dar șl de calitate su-

I

brigada lui 
alăturat cui 
lui Ghioan-lui Ghioancă Sabin

Ghioancă 
in cadrul 
noastră a 
înainte și de la 2 vest se va în 
cărca în vagonete numai cărbune 
curat. Cînd vom trece de zona 
intercalațiilor sterile friabile, și 
asta în scurtă vreme, la munca 
frontalului nostru controlul de ca 
litate nu va putea aduce nici o 
obiecțiune. Avem condiții pentru 
a trimite la ziuă numai cărbune 
curat și vom face acest lucru 1

am discutat pe larg 
brigăzii. Hotărîrea 

fost luată : de acum

SUBA MIRCEA, maistru 
energetic de sector

— Am observat că îmbunătă
țirea calității cărbunelui este 
strîns legată de felul cum sînt 
iluminate abatajele noastre și 
punctele de încărcare. Măsurile 
prevăzute în planul de acțiune al 
sectorului nostru privind extin
derea iluminatului fix au fost în
deplinite. Acum însă cînd în toa
te locurile de muncă s-a pornit 
lupta pentru ca nici un vagonet 
de cărbune să nu mai fie rebu
tat pentru șistul vizibil neales, 
iluminatul fix existent consider 
că nu-i de ajuns. Eu propun con
ducerii sectorului să asigure pen
tru fiecare punct de încărcare cîte 
o lampă electrică fixă suplimen
tară pentru o mai bună ilumî-

nare. Aceeași măsură să se apli
ce și in abataje la punctele de 
descărcare. Colectivul părții ener
getice a sectorului se angajează 
să efectueze lucrul necesar prin 
munci voluntară.

APOSTOL PETRU, miner 
șef fie schimb
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Frontaliștii din 
Spînu Petru s-au 
entuziasm chemării 
că Sabin. „Deși avem greutăți, 
au spus ei, vom face totul ca 
din frontalul nostru să nu ple
ce decît cărbune curat". IN 
CLIȘEU: Minierii Petre Con
stantin, Pop Grigore, Horecan 
Teodor, Dumitraș loan și San
du Vaier dini brigada lui Spînu 
discută despre noul angajament 
re și l-au luat.

4

„Măsuri concrete"
Din cuvîntul maistrului 
Nan Traian, secretarul 
organizației de bazâ

Succint și convingător tov. NAN 
TRAIAN, secretarul organizației 
de bază de partid a prezentat ex
periența comuniștilor din sector în 
lupta pentru a da cărbune de cît 
mai bună calitate. El a arătat 
printre altele :

— In primul trimestru al anu
lui sectorul nostru a depășit pla
nul cu 6Q87 tone, de cărbune, 
dar în realitate noi am produs 
peste plan mai bine de 7100 tone 
de cărbune, diferența însă am 
pierdut-o numai din cauza de
pășirii procentului admis de ce
nușă și din cauza rebuturilor 
pentru șist vizibil neales. Acest 
fapt a dat de gîndit serios comu
niștilor din sector și, după ple- . 
nara de partid pe mină, organi
zația de partid a venit 
suri concrete și eficace, 
pildă, la toate frontalele 
canici de crațer au fost 
zați membri sau candidați de par
tid cu sarcina concretă de a ve
ghea neslăbit asupra alegerii șis
tului din călrbune, oprind cra
terul ori de cîte ori vine piatră 
laolaltă cu cărbunele.

Agitatorii au fost instruiți în 
problemele legate de îmbunătă
țirea calității producției și au fost 
îndrumați să stea de vorbă cu 
fiecare muncitor în parte, 
ales cu cei care muncesc 
de strat au mult șist, la 
de pregătire în mixt și cu 
nu dau atenția cuvenită 
șistului vizibil.

cu m&- 
Așa de
ca me- 
repartț-

mai 
în zone 
lucrările 
cei care 
alegerii

— Ca să dai cărbune de bună 
calitate^ fără nici un bulgăre de 
piatră, după mine asta-i nu nu
mai treaba celor de la tăiere, ci 
și a minerilor de pe celelalte 
schimburi. O bandajate corectă 
la tavan, pentru ca rambleul de 
sus să nu scape în cărbunele tă
iat prin poditură, la răpire în 
locul stîlpilor să se bandajeze 
cu scîndură așa cum trebuie, iată 
cîteva condiții de muncă ce duc 
la asigurarea unui cărbune curat 
atât în felia ce se exploatează a- 
cum cît și în cea de jos. In briga 
da" noastră, condusă de Ghioan
că loan, așa procedăm de multă 
vreme și rezultatele obținute nu-s 
deloc slabe. Și noi, cei de la 
frontalul 4 est putem să mun
cim în așa fel încât să nu avem 
rebutat nici un vagonet cu căr
bune și pentru asta urmăm cu în
suflețire îndemnul brigadierului 
Ghioancă Sabin.
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Consfătuirea organizată la sectorul III Lupeni la inițiativa ce
lor două ziare a dat roade. Ea a demonstrat că minerii luptă 
Cu înflăcărare pentru ca mina Lupeni să devină în. scurt timp 
mina care să conducă pe întregul bazin in acțiunea pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui cocsificabil șl energetic. In cuvintele 
lor, minerii și-au expus metodele folosite la alegerea șistului di
rect în abataje. Chemarea brigadierului Ghioancă Sabin va trebui 
să fie extinsă în toate sectoarele minei Lupeni, A NU AVEA NICI 
UN VAGONET DE CĂRBUNE REBUTAT PENTRU ȘIST VIZI
BIL, ÎNSEAMNĂ NU NUMAI O ALEGERE MINUȚIOASA A 
PIETREI IN ABATAJ CI. IN ACELAȘ TIMP, UN RIGUROS 
CONTROL TEHNIC DE CALITATE, căruia să nu-.i scape nici un 
vagonet necontrolat cum trebuie. Cei care au o mare sarcină în 
această direcție sînt crațeriștii și încărcătorii de la rol. De aceea, 
în rîndiîl acestora trebuie să fie creată o puternică opinie pentru 
alegerea șistului, să existe un înalt simț de răspundere în muncă.

Condiții pentru ca numărul vagonetelor rebutate pentru șist 
vizibil să fie minim sau egal cu zero există șl la multe brigăzi 
șl sectoare miniere de| la alte exploatări, în special la Uricani, 
Vulcan și Aninoasa. Minerii acestor exploatări, mobilizați de oft 
gamiizațiile de partid, au datoria ca pe baza anlizei temeinice a 
posibilităților lor să urmeze exemplul colectivului sectorului III 
Lupeni. „NICI UN VAGONET DE CĂRBUNE REBUTAT PEN
TRU ȘIST VIZIBIL" trebuie să devină în scurt timp lozinca tu» 
turor minerilor din Valea Jiului.
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• PUBLICITATEȘTIRI DE PESTE HOTARE
I. llhltM 9 mit la №ia

PRAGA 24 (Agerpres).
In capitala R. S. Cehoslovace 

a sosit Walter Ulbricht preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

W. Ulbricht a fost primit la 
Hradu! din Praga de către A. 
Novotny, președintele R. S. Ce
hoslovace și prim-secretar al 
C.C. al P.C. dfin Cehoslovacia.

In timpul convorbirii au fost 
discutate probleme care intere
sează ambele părți, îndeosebi 
probleme referitoare la dezvol
tarea colaborării prietenești între 
cele două țări în domeniul eco
nomiei.

A. Novotny l-a invitat pe W. 
Ulbricht să viziteze Cehoslova
cia în cea de-a doua jumătate a 
acestui an, în fruntea unei dele
gații de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane. W. Ul
bricht a acceptat invitația.

O-----

L Abbud va vizita U.R.S.S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 17 iulie a. c. mareșalul 

Ibrahim Abbud, președintele Co
mandamentului Suprem al forțe
lor armate și primul ministru al 
Republicii Sudian va face o 
zită oficială în U.R.S.S.

I. Abbud a fost invitat să 
ziteze Uniunea Sovietică de 
tre N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și L. I. Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Vi-

vi- 
că-

О.

Brazilia nu va participa ia mei 
un № de agresiune împotriva 

cunei
RIO DE JANEIRO 24 (Ager

pres).
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, luînd cuvîntul la 
postul de televiziune din Rio de 
Janeiro, Alfonso Arinos, minis
trul Afacerilor Externe al Bra
ziliei a declarat că „Brazilia nu 
se va alătura țării sau țărilor 
care intenționează să atace Cu
ba". Brazilia, a spus el, „nu va 
participa la nici un fel de agre
siune împotriva Cubei și nu va 
sprijini nici un 
în acest domeniu 
vemul cuban se 
munist".

Referindu-se la
rile socialiste. Arinos a decla
rat „că dacă Brazilia vrea să se 
dezvolte, ea nu poate ignora co
laborarea cu marile piețe create 
de Uniunea Sovietică și China".

------ - = •*
nale africane, a prezentat la 23 
mai în Consiliul legislativ o re
zoluție în care cere guvernului Ke- 
nyei să închidă consulatul portu
ghez din Nairobi în semn de pro
test împotriva fărădelegilor să- 
vîrșite de colonialiștii portughezi 
în Angola.

• SEUL, Agenția France Pre
sse transmite că junta militară 
din Coreea de sud a adoptat un 
decret în baza căruia sînt inter
zise 60 de ziare, create cu un an 
în urmă după ce a fost anulat 
controlul sever, asupra presei sta
bilit de fostul președinte Li Sin 
Man. Vor apare doar ziarele exis
tente în timpul lui Li Sîn Man.

* BONN. La 23 mai, a sosit 
la Bonn într-o vizită oficială 
Kampmann, primul ministru al 
Danemarcei însoțit de ministrul 
Afacerilor Externe și de minis
trul Agriculturii. Ei vor duce tra
tative cu cancelarul Adenauer și 
cu miniștrii Afacerilor Externe, 
Economiei, Finanțelor și Agricul
turii.

Adunări {^rănești în Italia
ROMA 24 
In ultimele 

provincii din 
peste 250 de 
cadrul cărora
unei cuprinzătoare reforme agrare 
și împărțirea pămînturilor acelora 
care le munaesc.

fel de măsuri 
chiar dacă gu- 
va intitula ca

relațiile cu ță-

(Agerpres)
trei zile în diferite 
Italia au avut loc 

adunări țărănești, în 
s-a cerut efectuarea

In satele Italiei au avut 
conferințe țărănești provinciale și 
regionale. Au fost aleși delegați 
pentru Adunarea națională a ță
ranilor care se va întîlni la înce
putul lunii iunie.

------------ —O—---- -----

In Cuba sînt 200 gospodării populare
и Luînd cu vi nitul la posturile de radio și televiziune, direc- 
i) torul Institutului national pentru reforma agrară, Antonio Nu- 
i nez Jimenez, a subliniat că pină în prezent în Cuba s-au

HAVANA 24 (Agerpres). — TASS transmite:

. _ __________ . _ _  ._____ ... ___  s-au
creat 200 gospodării populare în care lucrează 96.000 de mun
citori agricoli. Potrivit legii referitoare la reforma agrară, 
96.000 de caballerias de pămînt (1 caballeria este egal cu a- 
proximativ 13,5 ha.), care înainte aparțineau moșierilor, au 
fost predate, producătorilor de trestie de zahăr. In afară de a- 
ceasta, aproximativ 400 de cabailerias de pămînt aparțin mi
cilor proprietari de pămînt
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In legătură cu apropiata intllnire 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 

înlăturarea 
internaționale
(Agerpres). TASS

dintre

apropiata întîlnire

Pentru 
încordării

DELHI 24 
transmite:

Comentînd 
dintre N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy, ziarul „Nav Djivan" scrie: 
„Unii extremiști din blocul occi
dental privesc această întîlnire 
cu presentimente sumbre și cu 
teamă. Aceste păreri nu sînt însă 
împărtășite de cei care se pro
nunță pentru îmbunătățirea rela
țiilor americano-sovietice în sco
pul înlăturării încordării inter
naționale...".

Speranțe noi
RANGOON 24 (Agerpres). — 

TASS transmite :
„Toți cei xărora le este scum

pă pacea trebuie să se bucure de 
apropiata întîlnire a condiucăto- 
rilor celor două mari puteri — 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy — 
a subliniat la 23 mai ziarul 
„Mandaing" în articolul său de 
fond".

In prezent arată ziarul „New
---------------- O

Represiuni în Uniunea Sud-Africană
LONDRA 24 (Agerpres)
Corespondentul din Johannes

burg al ziarului „Daily Express" 
relatează că la 23 mai, mii de 
soldați cu mașini blindate „Sa
razin" au ocupat în diferite re
giuni ale Uniunii Sud-Africane 
poziții de luptă în așteptarea gre
velor și demonstrațiilor africani
lor.

In prezent, scrie coresponden
tul, în Uniunea Sud-Africană se 
află sub arme aproximativ 41,000 
de soldați bine înarmați. Numai 
în orașul Johannesburg, guvernul 
Verwoerd a concentrat peste 
1.000 de soldați înarmați cu 
puști automate belgiene. Pe aco
perișul clădirii aeroportului inter
național din Johannesburg au fost 
instalate mitraliere. In parcul din 
centrul orașului au fost concentra
te șapte mașini blindate și 12 tu
nuri grele. Observatorii unităților

Sezonul de vară al expoziției 
realizărilor economiei naționale 

a U. R. Si Sa
MOSCOVA 24 — (Corespon

dentul Agerpres)
S-a deschis sezonul de vară al 

expoziției realizărilor economiei 
naționale a Uniunii Sovietice. Cu 
acest prilej, Boris Bogdanov, di
rectorul expoziției, a relatat co
respondenților în cadrul unei con
ferințe de presă că la expoziție 
sînt prezentate peste 100.000 de 
exponate din care aproape 
tate sînt expuse pentru 
oară.

jumă- 
prima

loc

Light of Burma" situația din 
lume depinde de relațiile dintre 
U R.S.S, și S.U.A. Sperăm că 
cei doi conducători vor depune 
toate eforturile pentru îmbună
tățirea lor.

Ziarul „Tribune" își exprimă 
speranța că în prezent, cînd li
derii celor două mari puteri au 
căzut de acord asupra întîlnirii, 
nu se va mai întîmpla ceea ce 
s-a întîmplat în timpul adminis
trației Eisenhower cînd a avut 
loc incidentul cu avionul „U-2“.

sub- 
fond 

N. 
„este 
întîl- 
Stat

Premiză a slăbirii 
încordării internaționale

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres) 
— TASS transmite :

Ziarul „Ethiopian Herald“ 
liniază într-un articol de 
că apropiata întîlnire dintre 
S. Hrușciov și J. Kennedy 
binevenită 
nire între 
din Est și 
prezintă o 
cordării internaționale. Iată de ce 
toate popoarele iubitoare de pace 
salută această întîlnire.

și utilă". Orice 
conducătorii de 
Vest, arată ziarul, re- 
premiză a slăbirii în-

de artilerie s-au instalat pe înăl
țimile care domină cartierele afri
cane.

Au fost mobilizate și forțele 
aeriene militare ale Uniunii Sud- 
Africane, care dispun de avioane 
de vînătoare cu reacție — „Sa- 
bre“ — scrie în continuare co
respondentul. Toți proprietarii a- 
vioanelor civile au fost preveniți 
că „în caz de necesitate" guvernul 
le va rechiziționa avioanele. ”

Conferința de presă
GENEVA 24 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

în seara zilei de 23 mai șeful 
delegației guvernului provizoriu 
al Algeriei, K. Bellkassem, a or
ganizat o conferință de presă te
levizată, în cadrul căreia a făcut 
o declarație în legătură cu poli
tica guvernului algerian.

După cum știe întreaga lume, 
a declarat el, poporul algerian 
a pus mîna pe arme pentru a-și 
cuceri' independența. Tratativele 
care au început la 20 mai la 
Evian au ca* * obiectiv găsirea 
unei soluții pentru această pro
blemă. Kerim Bellkassem e expli
cat că poporul algerian înțelege 
autodeterminarea ca dreptul dte 
a dispune liber de destinele sale.

După ce a condamnat tentati-
-------- = »t

‘У'И' C&fe&Cj, hiAbduhlt
• MOSCOVA. La 23 mai a 

sosit la Moscova Indira Ghandi 
eminentă reprezentantă a vieții 
publice din India.

• BERLIN. La 23 mai. Cru
cea Roșie din R.D. Germană a 
trimis în Cuba medicamente, pan
samente și instrumente medicale 
în valoare de 350.000 de mărci. 
Acest ajutor este destinat cubani- 
lor răniți în perioada agresiunii 
imperialiste împotriva Cubei.

9 BOGOTA. Studenții din Co
lumbia desfășoară o amplă miș
care revendicativă in vederea ob
ținerii unor reforme universitare 
și a sporirii bugettdui pentru ne
voile educației publice.

Mișcarea a fost declanșată de 
greva studenților de la Universi
tatea din Medellin, sprijinită de 
7.000 de studenți de la Univer
sitatea Națională a Columbiei și 
de mii de studenți de 
universități.

• NAIROBI. Agenția 
Presse . transmite -că Tom 
secretar general al Uniunii națio-

la alte

France 
Mboya,

24 (Agerpres).
unit al turnătorilor 

a hotărît să bată o 
aur în cinstea per- 

primului cosmonaut

0 medalie de aur în cinstea 
performanței lui Gagarin 

LONDRA 
Sindicatul 

din Londra 
medalie de 
form antei 
din lume, Iuri Gagarin, care a 
acceptat propunerea de a deveni 
membru de onoare al aaestuî 
sindicat. Conducerea sindicatului 
a anunțat'la 23 mai că intențio
nează să-i înmîneze lui Iuri Ga
garin care a fost și el turnător, 
o diplomă de ■ felicitare pentru 
remarcabila sa faptă de eroism.

C. Eaton a sosit la Sofia
SOFIA 24 (Agerpres).
Agenția B.T.A. transmite că, 

la invitația lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar și a Comi
tetului Național Bulgar pentru 
Apărarea Păcii, la 23 mai au so
sit la Sofia cunoscutul reprezen
tant al vieții publice americane 

' și industriaș Cyrus Eaton, lau
reat al premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare", și soția sa.

----- O—
Congresul Camerei 

internaționale de comerț
COPENHAGA 24 (Agerpres).
La 23 mai s-a deschis la Co

penhaga cel de-al 18-lea Con
gres al Camerei internaționale 
de comerț.

La congres participă peste 
2.500 de delegați din 64 de țări. 
In calitate de observatori, la lu
crările congresului iau parte re
prezentanți ai camerelor de co
merț din mai multe țări socia
liste.

a lui K. Bellkassem
vele cercurilor conducătoare fran
ceze de a obține împărțirea te
ritoriului Algeriei, sub pretextul 
apărării intereselor cetățenilor 
francezi în Algeria, Bellkassem 
a arătat că o astfel de împărțire 
ar împiedica restabilirea păcii 
și ar implica pericolul unor 
crize.

Explicînd în încheiere că gu
vernul provizoriu al Republicii 
Algeria este adevăratul repre
zentant al poporului algerian, 
Bellkassem a subliniat că lichi
darea regimului colonial în Al
geria ar contribui la instaurarea 
unor relații fructuoase între 
Franța și Algeria în condițiile 
respectării intereselor reciproce 
ale celor două popoare libere și 
egale în drepturi.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 

prezintă: 
simbătă 27 și duminică 

28 mai 1961, orele 19,30 
premiera: 

„NEAMURILE" 
comedie de Teofil Bușecan 

Regia artistică: 
Marcel Șoma 

Scenografia: Emil Moise

ANGAJEAZĂ |>
Contabili (absolvenți ai j! 

I. S. E. P
Se asigura condiții bune ;î 

de salarizare și cazare.
Ofertele se vor adresa :< 

direct întreprinderii de con- <: 
strucții siderurgice — Hune- 
doara, serviciul cadre și in- | 
vâțâmînt, str, Molotov nr. 8 jl

0. C. L. Produse 
Industriale л

PETROȘANI 

anunță :
Pentru sezonul de pri- 

măvară-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 
Vizitați magazinele 

de textile

Y
A,

PROGRAM DE RADIO .
26 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării, |,30 
Prietena noastră cartea,4V$45 
Muzică ușoară, 11,03 Muzică 
populară romînească, 12,00 Lim
ba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 13,05 Con
cert de prînz, 14,30 Muzică u- 
șoară, 15,50 Din repertoriul for
mațiilor corale participante la 
cel de-al VI-lea concurs pe țară, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Emisiune muzicală pentru copii, 
18,00 Cîntă soprana Elena Cri
văț din Timișoara și tenorul . 
George lonescu din București, 
la pian Mariana Parnica, 18,40 
Muzică ușoară interpretată de 
Alia Baianova și Luigi lonescu, 
19,05 Tribuna Radio, 20,30 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 21,45 Noi înregis
trări primite din partea Radio- 
televiziunii sovietice. PROGRA
MUL II. 12,10 Folclorul în pre- 
lucrarea compozitorilor noștri, 
13,10 Cîntece inspirate din lupta 
popoarelor, 13,30 Pe teme medi
cale, de dr. A. Șaim, 14,03 Mu
zică ușoară, 15,35 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,30 Muzi
că ușoară, 16,50 Curs de limba ■ 
rusă, 17,00 Concert popular, 
18,25 Din viața de concert a Ca
pitalei, 19,30 Teatru, la micro
fon : „Bădăranii", comedie de 
Carlo Goldoni, 21,45 Concert de 
muzică din opere.

----- O-----
CINEMATOGRAFE

26 mai
PETROȘANI — 7 NO1EM- 

BRIE : Floarea zăpezii; AL. SA 
HIA: Mama India; PETRILA: 
Steaua tăcerii; LONEA: Culi
sele varieteului; ANINOASA: 
Mîndrie ; VULCAN : Strada pre
riilor; CRIVIDIA: Casa părin
tească; LUPENI : Jucătoarea de 
baschet; BARBATENI : Povestea 
tinerilor căsătoriți. j

Tiparul: s,6 August" — A>li grafie


