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Citiți în pagina IV-a
• Vizita lui N. S. Hrușciov la Kiev
• N. S. Hrușciov a părăsit Kievul plecînd spre Viena
• Indonezia va continua lupta pentru eliberarea Irianutui de 

vest
• Deputatul laburist Sorensen a plecat în Grecia
• Săptămlna de solidaritate cu detirvufii politici din Spania și 

Portugalia.

SĂRBĂTOARE LA DEPOU
a adus și atelierul de
poului сате a făcut nu
mai reparații de calita
te.

S-a redus cu 2,26 ■ la 
sută prețul de cost, rea- 
lizîndu-se în același timp 
o economie de 141,992 

lei; S-a redus cu 4,96 la 
sută norma de combusti
bil.

Cele mai mart econo
mii de combustibil au 
fost obținute de echipele 
conduse de mecanicii 
Marcu Aurel și Gostian 
Ladislau care au econo
misit 87,7 tone combus
tibil 
călu 
loan 
misit
Constantin 
loan — cu 69,3 torte și 
Bozera Ferdinand și Cri- 
șan Iosif — cu 58,1 
tone.

Sărbătoarea de la de
pou a fost dublă, deoa
rece Direcția regională 
C.F.R. împreună cu Ser
viciul de tracțiune Timi~ 

■ 'i 
de depou fruntaș a măi 
acordat suma de 125.700 
bn pentru premierea 
celor merituoși.

I. CRIȘAN 
corespondent

Festivitatea fusese 
fixată pentru ora 16, 
la ora 15 nu mai găseai 
mei un loc liber în sala 
— școală a depoului de 
locomotive Petroșani.

Veniseră și cei ce nu 
erau de serviciu și ai 
ce sosiseră de la drum. 
Deși rezultatele obținu
te în muncă pe trimes
trul 1 al anului 1961, 
pentru care urma să se 
decanteze diploma de 
depou fruntaș pe Direc
ția regională C.F.R. Ti- 
rptșoara, erau cunoscute 
de toți, totuși abia aș

teptau să le mai audă 
odată din darea de sea
mă. Era și normal. Re
zultate ca pe trimestrul 
1 nu se obținuseră încă 
în depou; au fost depă
șite angajamentele luate 
cit și cele mai bune re
zultate obținute pînă a- 
tunci.

Astfel, regularitatea 
circulației a foit de 
99,95 la sută. In iței 
lum n-au fost deât două 
trenuri-ăntirziate din vi-, . șoara, pe lingă diploma 
rm^personaltdui de' la 
depou. N-a fost nici un 
accident de muncă, nici 
в. defectate pe. parcurs I

La aceste realizări o 
contribuție de seamă
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ULTIMELE PROBE

convențional, Das- 
loan și Cătuțoiu 

— care au econo- 
79,8 tone. Zbora 

și Marcu

Cartea prieten nedespărțit
F

„®- August*-  din Bărbă- 
aeni au fost înscriși anul

biblioteca clubului

Zcesta 720 cititori. Tot 
In , acest timp, la această 
bibliotecă au fost difu
zate 5.200 volume.

. Pentru atragerea citi
torilor, bibliotecara Zam
fir Iuliana a organizat 
6 biblioteci mobile la 
Filatura Lupeni și două 
biblioteci de casă în 
satul Bărbăteni. Tot în 
scopul popularizării cărții 
se organizează recenzii, 
seri literare și dimineți 
de basm. Printre acțiu
nile cu cartea organiza
te în ultimul timp

1

numără recenziile roma
nelor „Oțel și pîine* ! “de 
I. Călugăru, „Destin**  de 
A. Mihale, „Bătălie în 

marș" de G. Nikolaeva.

Brigada lui llin Cornel este una din cele mai 
bune brigăzi ale sectorului de investiții de la Uri- 
câni. Minerii săi își depășesc lunar sarcinile de 
plan cu 15—22 la sută, dau lucrări de cea mai 
bună calitate. De curîttd brigada folosește 
tem modern de awre in galerie; cu 
metalice.

IN CLIȘEU : Minerii Birău Ștefan, 
Constantin și Ciceu Martin din brigada 
Cornel sînt bucuroși de succesele lor.

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

un sis- 
ancoTe

Moraru 
lui llin

al minei Vulcan
Randamentul planifi

cat pe sector a fost de
pășit cu aproape 300 kg. 
cărbure pe post.

La succesul întregului 
colectiv și-au adus în

Sectorul fruntaș
Sectorul II al minei 

Vulcan se numără printre 
sectoarele miniere din 
Valea Jiului care dau 
cărbune coesjficabil. In 
prezent, colectivul aces
tui sector se situează în. .mod deosebit Contribuția 

- fruntea întrecerii pe ex
ploatare. Și nu intim - 
plător. Organizîndu-și tot 
mai bine lucrul în abata
je minerii de aici au ex
tras numai în intervalul 
de timp 3—29 mai 2067 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil peste plan.

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

Prin muncă voluntară
Recent, din inițiativa 

cadrelor didactice și a 
comitetului de sprijin, de 
la Școala de 7 ani > dîn '■ Boloșin 
Bărbăteni, s-a amenajat 
în curtea școlii, prin 
muncă voluntară, un fru
mos parc. La executarea 
lucrărilor de amenajare 
au participat un număt 
de 20 tovarăși.

S-au evidențiat Nicu- 
lescu Constantin, Șerban 
loan, Drăghici 

Maria 
Lucrările efec
tuate prin mun
că voluntară se 
ridică la suma 
de 700 lei.

Florica, 
și alții.

brîgăzile de mineri con
duse de Păcuraru Traian, 
Bordea Emanoil și Drob 
Gheorghe. Acestea au 
trimis la suprafață sute 
de tone de cărbune în 
plus, producția dată fiind 
de bună calitate, .

Minerii și tehnicienii 
din sectorul II sînt hotă- 
rîți să muncească tot mai 
bine pentru continua creș
tere a producției și pro
ductivității munci, pentru 
păstrarea locului de sec
tor fruntaș pe exploatare.

R. BALȘAN 
corespondent

Я

Statul nostru' manifestă o griji deosebită față de copiii oamenilor 
muncii ca ei să crească sănătoși, viguroși, folositori societății noi, 
socialiste. Pentru ocrotirea acestora se cheltuiesc anual sume - impor
tante de bară. Această grijă părintească se simte din plin și față 
de. copiii minerilor din Valea Jiului cărora li se fac periodic con
troale medicale gratuite.

IN CUȘEU: Un grup de elevi din clasa IV-a de la Școala 
de 7 am nr. 2 Petroșani la un control medical efectuat cu ajutâ
nd aparatului de tmcroradiofotografie.

Bătrînul Manea Walter, își a- 
ranjă ochelarii cu ramă groasă, 
apoi cercetă cu ochi de specia
list o piesă minusculă; o prinse 
în menghina de mînă și cu 
domol se adresă unui tînăr 
aștepta cu nerăbdare sfatul

— Băiatule, mai trebuie 
puțin cu pila la capul mașinii. 
Să fii foarte atent să iei drept, 
altfel strici totul.

Tînărul. își frecă mîinile, le 
șterse de salopetă luă menghina 
cu piesa și făcînd ochii mici în
cepu s-o cerceteze plin die impor
tanță. O privi din diferite un
ghiuri, o mai măsură de cîteva 
ori cu șublerul, apoi ca 
că a găsit ce măi trebuie de fă
cut îngînă ca pentru sine: „Da, 
așa și așa și apoi...". Cînd își 
ridică privirea, Walter baci, cum 
îi spun tinerii, ieși pe ușa micu
lui atelier. Tînărul parcă ar fi 
vrut să-i ceară unele sfaturi. Se 
apucă însă de lucru.

Intr-o mică încăpere, alături 
de atelierul de sculărie, alți doi 
tineri, la două menghine, pileau 
cîte o piesă. Bătrînul Manea cu 
mîinile la spate, cu șapca trasă 
într-o parte, privea îndemînarea 
tinerilor preocupați cu lucrul. 
Ochii bătrînului luminau fața lui 
brăzdată de cute adînci. După

glas 
care 
său 
luat

semn

expresia feței sale îți dădeai sea
ma că este mulțumit. Cei trei ti
neri, Burlec B., Ilinescu P. și 
Tomuș T., elevi în ultimul an 
al școlii profesionale, au devenit 
meseriași. Știu să mînuiască cu 
pricepere bonfaierul, cheia și șu- 
blerul. Nu este lucru în ale me
canicii pe care încredințîndu-1 
acestor tineri să nu fie rezolvat.

Privind tinerii, lui Walter baci 
i se perindau prin față, aseme
nea unui film întîmplări din ti
nerețe, cînd a luat pentru pri
ma oară în mînă ciocanul și 
pila. Deseori își aduce aminte de 
vorbele unui maistru de atunci: 
„Băiete, meseria se fură, nu se 
învață". Cîtă diferență între ti
nerii <fe azi care vreau să în
vețe o meserie și el care a „fu
rat" meseria ? Cîte sacrificii n-a 
făcut? Cîtă bătaie și mizerie 
n-a înghițit ? își aduce aminte 
de examenul de 
tocmai la. vîrsta 
tinerii pe care-i

Cei trei tineri 
cum ei execută 
de lucru pentru 
trebuie să prezinte la examen o 
mașină de găurit, Ilinescu un

FL. ISTRATE

calificare. Era 
la care sînt și 
supraveghează...

au emofii. A- 
ultimele probe 

examen. Burlec

(Continuare în pag. 3-a)

Lucrările de zidărie a noilor blocuri din cartierul Dimitrov sînt 
pe terminate. IN CLIȘEU: Constructori — cu ajutorul unei ma
carale — ridică grinzile pentru planșeul unui bloc.

Calitatea producției — 
In centrul atenției comuniștilor

Călăuziți de 
Directivele celui 
de-al IlI-lea Con
gres al partidu
lui, comuniștii din organizația de 
bază nr. 1 dela mina Vulcan și-au 
propus ca lupta pentru o calitate 
superioară a cărbunelui să devină 
una din preocupările lor princi
pale.

Pornind 
sebită a 
producției, 
trecut la 
ținute munci politice în 
direcție, a studiat 
existente de 
procentajului de cenușă din căr
bune.

— Putem și trebuie să facem 
în așa fel ca pe benzile prepa- 
rației să pătrundă numai cărbune 
de calitate — a spus într-o adu
nare generală comunistul Ursa 
loan, secretarul organizației de ba
ză. Toți membrii și candidații de 
partid care au participat la aceas- 

" tă adunare, unde s*a  analizat pro
blema calității cărbunelui, au sus
ținut această propunere. Cuvintele 
comuniștilor și-au găsit ecou în 
hotărîrea pe care a luat-o orga
nizația de bază, în măsurile pro
puse conducerii sectorului privind 
îmbunătățirea calității producției.

Astfel, în adunarea comuniștilor 
s-a hotărît ca în fiecare brigadă 
să se traseze sarcini concrete u- 
nui număr de 3—,4 membri ți

de la însemnătatea deo- 
îmbunătățirii calității 
organizația de bază a 

desfășurarea unei sus- 
această 

posibilitățile 
reducere continuă a

candidați de partid care să răs
pundă de calitatea producției. In 
fiecare abataj să se pună un accent 
deosebit pe alegerea șistului -vizi
bil din cărbune, agitatorii să fie 
instruiți lunar cu probleme strîns 
legate de calitate, iar periodic a- 
ceștia să prezinte informări în 
fața comuniștilor despre felul în 
care își desfășoară munca politi
că de agitație în direcția îmbu
nătățirii calității cărbunelui.

De asemenea, împreună cu con
ducerea sectorului s-a stabilit ca 
în abatajele ce prezintă interca- 
lații sterile să se facă o pușcare 
selectivă, iar încărcătorii să fie ins- 
truiți periodic în privința alegerii 
șistului la gurile de rostogol.

Deși la început unor vagonetari 
ca Urzică Trifan, Ciuceac loan, 
sau unor mineri din brigăzile con
duse de tov. Biro Emeric, Mun- 
teanu Anghel și alții, li se părea 
a fi o sarcină grea alegerea ma
nuală a șistului la locurile de 
muncă, comuniștii au dovedit că 
atunci cînd se muncește pentru 
îndeplinirea unei hotărîĂ, ea poa
te fi dusă cu succes' la bun sfîr- 
șit. '

Organizația de bază a urmărit 
în permanență felul cum minerii 
luptă pentru „ calitatea cărbunelui, 
pentru traducerea in viață a hotărî-

rilor adunării. 
Prin exemplul per
sonal al membri
lor și candidaților

de partid s-a reușit ca producția 
extrasă să fie din ce în ce mai 
bună. Comuniști cum sînt : Aldea 
Ioan, Gristea. loan, Dănilă Pavel, 
Malcoci Vasile, Nicoafă Alexan
dru și mulți alții au fost inițiatorii 
unor acțiuni valoroase pentru îm
bunătățirea calității.

Organizația de bază se spriji
nă pe un puternic colectiv de agi
tatori și un larg attiv fără de 
partid. Colectivul de agitatori este 
instruit cu regularitate în proble
ma calității, el desfășoară o rod
nică activitate în această privință. 
Agitatori cum sînt Săbău Dumi
tru, Urdaș Vasile, Gagyi loan, 
Moraru Nicolae ți alții, organi
zează convorbiri cu muncitorii în 
care discută despre 
economică a extragerii 
ducții de calitate.

Printre agitatorii de
organizației de bază se numără 
și comunistul Dăscălescu Alexan
dru, care zi de zi desfășoară o 
muncă susținută : pentru reducerea

importanța 
unei pro*

frunte ai

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 8-a)



STEAGUL^ROȘU

TEHNICII MINIERE
PE TEME ACTUALEare teren largLa mina Lupeni

De c urî nd la propunerea bri
gadierului fruntaș Ghioancă Sa
bin, colectivul sectorului III al 
minei Lupeni a pornit pe o cale 
nouă In lupta pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. „Nici 
Un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist vizibil”, chemareai 
frontalistului Ghioancă Sabin 
prinde viață in toate frontalele 
sectorului. La abatajele din pa
nourile 3 est și 4 vest chemarea 
se înfăptuiește zi de zi. C.ele două 
frontale au produs peste plan în 
luna mai aproape 1700 tone de 
cărbune cocsificabil. Aceste două 
frontale nu au avut rebutat nici 
un vagonet de cărbune pentru 
șist vizibil. La frontalul din 
panoul 1 vest, brigada lui Spînu 
Petru și-a îmbunătățit simțitor 
activitatea. Pînă la 27 mai fron
talul, deși a dat peste plan mai 
bine de 300 tone de cărbune, nu 
a avut rebutate pentru șist vizi
bil decît 8 vagonete.

Pe întregul sector procentajul 
de cenușă dini cărbune a oscilat 
In luna mai între 33,1—39,0 la 
sută, norma admisă fiind de 
89.0 la sută.

Inițiativa pornită de minerii 
sectorului III are posibilități de 
extindere, de aplicare concretă 
la toate sectoarele minei Lupeni. 
Ea poate fi deîndată aplicată la 
sectorul I A. Colectivul de aici 
are o bogată experiență de mun
că în privința îmbunătățirii cali
tății cărbunelui. Minerii, mobili
zați de comuniști, au dat cărbu
ne fără șist chiar în condiții cînd 
abatajele treceau prin zone de 
strat cu puternice intercalații șis- 
toase. Aici, la îndemnul birou
lui organizației de partid, brigă
zilor care aveau in abataje prea 
mult șist li s-au dat planuri vo
lumetrice, fapt ce a impulsionat 
acțiunea pentru alegerea atentă 
a șistului vizibil. In ultima pe
rioadă, sectorul și-a depășit pla
nul lunar cu peste 400 tone de 
cărbune cocsificabil. iar procen
tul de cenușă In cărbune variază 
între 30.0—37,4 la sută față de 
norma internă de 38,1 la sută. 
La controlul de calitate, cărbu
nele extras de brigăzile lui Căi- 
lă Vasile, Jurj Ioan, Feher Va- 
sile, Rotaru Dumitru, Mellă A- 
lexandru a fost acceptat ca fiind 
de calitate corespunzătoare.

O situație asemănătoare, ba

i Noi utilaje confecționate la U.R.U.M.P
♦ Prin eforturi comune, ingi- 
+ fțerii proiectanfi de la C.C.V.f. 
J și metalurgiftii de la U.R.U.M P.,
♦ au pus la dispoziția minorilor d'
♦ teua noi utilaje mecanice și mi'
♦♦♦♦♦
<•♦♦

♦
♦
♦

IN CLIȘEU : Brigada condusă de Vasiu loan din secția 
construcții metalice, în timpul lucrului la mașina de îndoit pro
file.

inițiativa 
de extindere I
chiar mai bună prin natura stra
tului exploatat, se poate consta
ta la sectorul IV A. „Abatajele 
noastre, spunea deunăzi tov. ing. 
Davidescu Gheorghe, șeful secto
rului, exploatează stratul 3 în- 
tr-o zonă fără intercalații șistoa- 
se, De aceea nici rebuturi nu a- 
vem, jar cenușa din cărbune se 
menține la media de 25 la sută 
față de norma de 29,0 la sută. 
Brigăzile conduse de Novac Ște
fan, Vărzaru Constantin, Rusu

Mici un vagonet de cărbune 
< rebutat pentru șist vizibil

Vasile, Bartoș loan dau cărbu
ne mult și fără piatră In el. Con
diții pentru aplicarea inițiativei 
ortacilor din sectorul III avem. 
Pentru noi insă va fi de mare 
folos aplicarea acestei inițiative 
In luna viitoare (iunie n. a.) 
cînd stratul 5 — mai șlstos — 
va intra în exploatare cu o pon
dere apreciabilă”.

Și în frontalele sectorului li 
sînt condiții de a extrage cărbu
ne fără șist vizibil șl prin ur
mare de extindere a inițiativei 
brigadierului Ghioancă Sabin. In 
cursul lunii mai sectorul are re
butate 6—7 vagonete pentru de
pășirea procentului de șist vizi
bil admis (grupa 247 are 4 va
gonete rebutate). Cenușa în căr
bunele dat de sector se menține 
cu 1,5—3,2 la sută sub normă.

La sectorul IV B, unde se dis
pune de o bogată înzestrare teh
nică, de crațere blindate, haveze, 
susținere metalică, care ajută la 
obținerea unui cărbune cu gra- 
nulație mare, de bună calitate, 
alegerea șistului vizibil este com
plet neglijată de conducerea sec
torului ca și de unii mineri. Căr
bunele extras din frontalele de 
pe stratul 15, conduse de Pan- 
țiru Gheorghe și Meszaroș Ga- 
vrilă, prezintă la recepție blocuri 
mari de piatră care puteau foar
te bine să rămînă In abataj dacă 
ar fi fost alese., Cenușa in căr
bunele sectorului IV B, depășeș
te norma internă cu 5,3—7,2%.

Din cele de mai sus se des
prinde o concluzie: în toate sec
toarele minei Lupeni sînt con
diții pentru extinderea inițiativei 
pornite ia sectorul III. Ceea ce 
diferă de la un sector ia altul

★

MAȘINA DE ÎNDOIT PRO
FILE T.H. a fost concepută fi 
executată în Valea Jiului. Ea se 
compune dintr-un sistem de role 
pentru curbare acționate mecanic. 
Cu ajutorul acestei mașini, profi
led speciale îndoite la rece îți 
mențin parametrii de elasticitate cu 
circa 45 la sută mai bine decît 
la sistemul de îndoire la cald. 
De cînd se folosește această nw 

este munca cu oamenii, felul in 
care minerii au fost antrenat! in 
alegerea șistului vizibil, felul 
cum s-a creat opinia de masă în 
jurul necesității de a extrage căr
bune tot mai mult dar și de bu
nă calitate. Dacă pe linie poli
tică și tehnică s-au luat unele 
măsuri (faptul că cenușa in căr
bunele extras de la LupeM este 
cu 0,6 — 0,8 la sută sub norma 
admisă dovedește eficacitatea 
lor i), din partea comitetului sin
dicatului nu se vede încă o preo
cupare activă pentru mobilizarea 
minerilor la luptă pentru calita
te. Agitafia vizuală in jurul ini
țiativei minerilor din sectorul III 
este ca și inexistentă și nici rezul
tatele întrecerii socialiste nu se fac 
cunoscute In mod operativ. De 
multă vreme sindicatul a luat 
măsura confecționării unor gra
fice, dar execuția lor intirzie.

Situația se poate și trebuie re
mediată grabnic. Comitetul sin
dicatului, comitetele de secții pe 
sectoare să pună în discuția mi
nerilor această inițiativă, să mi
liteze pentru extinderea ei la toa
te locurile de muncă. Din abatar 
jele Lupe ni ui ui trebuie să se tri
mită preparafiei numai cărbune 
curat, fără șist în el!

ing. GH. DUMITRESCU

. ■ -ЧА...,

♦ 
șină rezultatele obținute sînt bu- J 
ne, uzina astgurind minerilor • 
cantitățile necesare de armături * 
pentru galerii. J

niere.
Printre acestea, mai recent, s-au 

dat în funcțiune o mașini de 
îndoit -profile TJL la rece și un 
crițer blindat pentru abatable 
cameră.

CRATERUL BLINDAT PEN- î 
TRU ABATAJE CAMERĂ este ♦ 
un utilaj nou destinat încărcării ♦ 
cărbunelui la locurile de muncă *

*♦ ♦ « * ♦ ♦♦ ♦ _ • 
mult *

pușcat. Circa 70 la sută din 
cărbunele dislocat se încarcă pe 
crațer fără intervenția omului, 
aproape 15 la sută necesită antre
narea cu sapa și doar 10—12 la 
sută trebuie încărcat cu lopata la 
o înălțime maximă de 50 cm. 
Folosit de cîtva timp la abatajul 
nr. 12 Deșt din sectorul III Pe
trila noul utilaj se bucură de a- 
precierea minerilor, care pot ob
ține o avansare de două ci/ftpuri 
dc cărbune pe scbintb. El a fost 
construit în întregime la 
U.R.U.M.P. unde se află în faza

din Valea Jiului. El se com
pune dintr-o ramură transportoa
re paralelă cu frontul de cărbu
ne fi o ramuri perpendiculară pe 
front. Utilajul permite să se efec
tueze pușcarea în imediata lui a- 
propiere, ușurind astfel i 
munca anevoioasă la încărcare. J 
Ramura paraleli cu frontul este • 
prevăzută cu un sistem de pla- * 
se metalice așezate oblic care J 
au rolul de a reține in zona de • 
activitate a crațerului cărbunele •

♦ ♦ ♦ ♦
♦

♦
♦
♦

♦ *
♦ ♦

♦ ♦
finală de execuție încă un lot de ♦ 
4 asemenea utilaje. ♦

M. B. ♦

Utilajele 
de încărcat 

mecanic, 
să fle folosite din plin!

Anul acesta la exploatările 
carbonifere din Valea Jiului s-au 
obținut noi succese în folosi
rea utilajelor de încărcat. In pri
mele patru luni, de pildă, ,1a Lo
nea 
525 
era 
m.
724 
zin

s-au încărcat mecanic cu 
m. c. steril mai mult decît 
planificat, la Petrila cu 282 
c. steril, iar la Vulcan cu 
m. c. steril mai mult. Pe ba- 
au fost încărcați cu mijloa 

ce mecanice peste prevederile de 
plan aproape 1270 m. c. steril.

In luna mai au funcționat la 
minele Văii Jiului 6 mașini elec
trice de încărcat tip E.P.M.-l și 
27 reîncărcătoare cu bandă con
fecționate la U.R.U.M.P. Folo- 
sindu-le cu pricepere minerii au 
obținut din nou rezultate bune. 
La Lonea și Petrila s-au încăr
cat mecanic circa 460 m. c. ste
ril peste plan (pînă la 27 mai).

Sînt numeroase 
niere unde, prin 
loacelor mecanice 
s-au obținut mari producții pes
te plan, viteze de avansare spo-

lucrările mi- 
folosirea mij- 
de încărcat,

„Piese metalice de cea mai bu
nă calitate, executate conform de
senelor tehnice”, aceasta este lo
zinca sub care se desfășoară a- 
cum munca In toate secțiile de 
la U.R.U.M.P.
complex de măsuri tehnice și or
ganizatorice, bine chibzuite, a 
permis muncitorilor de la secția 
mecanică, una din secțiile de ba
ză ale uzinei, să reducă procen
tul dte rebuturi cu aproape 80 la 
sută față de norma admisă. IN 
CLIȘEU: Maistrul mecanic An- 
ghel Viorel și ing. Sîrbu Sofro- 
nie, șeful secției analizează ca
racteristicile spirei de la apara
tele de cuplare. Piesa este bună 
și poate intra In fabricație de 
serie.

Aplicarea unui

♦♦ ♦

ACTUALITATEA PE SCURT
• După experiența făcută in anul trecut la mina Lupeni unde 

s-au armat cu ancore circa 40 m. galerie care se comportă mulțu
mitor, în cursul lunii mai acest procedeu modern de susținere se 
aplică și la mina Uricani in galeria paralelă orizontul 580 nord 
pe o lungime de circa 20 m. Ancorele folosite la mina Uricani 
sînt confecționate In atelierele minei. Plnă acum au fost montate 
ancore pe circ» 10 m. lungime. Comportarea lor este satisfăcă
toare.

• In luna mai armarea galeriilor cu bolțari a cunoscut o lar
gă extindere. La mina Aninoasa, de pildă, planul de susținere cu 
inele de bolțari a fost depășit cu peste 120 m. galerie, iar la Lu
peni cu aproape 30 m. galerie. Rezultate bune au obținut și cele
lalte exploatări. Este cu atlt mai necesar ca la nivelul combina
tului să se ia măsuri concrete pentru sporirea rezistenței bolțari- 
lor fabricați.

• Susținerea metalică în abataje capătă tot mai mult teren 
în Valea Jiului. Din abatajele armate metalic Ia mina Lonea s-an 
dat peste plan In luna mal aproape 3300 tone de cărbune energe
tic, Iar Ia Vulcan aproape 2000 tone de cărbune cocsificabil.

5—3, blo- 
planul de 

fost depă-

pînă acum

mecanic 
au fost folosite din plin 

.i ingineri și 
nu acordă a- 

acestor utilaje.

rite. In galeria direcțională din 
culcușul stratului 3 orizontul 
412 la mina Lonea. folosirea u- 
nei mașini E.P.M.-1 a permis mi
nerilor să dea peste plan 69 m.c. 
sterii excavat și încărcat (aproa
pe 8 m. liniari mai mult). La, 
Aninoasa la săparea galeriei de 
circuit la puțul principal, ori
zontul 9, minerii au excavat și 
încărcat peste plan 31 m. c. sta- 
тіі folosind un reîncărcător cu 
bandă. Tot cu un asemenea uti- ' 
laj, minerii care sapă galeria 
transversală de legătură între 
puțul Ileana și puțul 21 orizon
tul 590 la mina Lupeni au ex
cavat peste plan și încărcat me
canic 56 m. c. steril. Tot ahti cu 
ajutorul unei mașini E.PM.-l 
la săparea galeriei direcționale 
în culcușul stratelor 
cui II, orizontul 565, 
încărcare mecanică a 
șit cu 48 m. c. steril.

Rezultatele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor de plan 
la încărcarea mecanică sînt bu
ne, dar nu se ridică încă la ni
velul posibilităților. O seamă de 
utilaje de încărcat 
nu l 
din cauză că unii 
tehnicieni mineri 
tenția cuvenită 
La sectorul III Lonea. de pildă, 
din neglijența șefului de sector 
ing. Focșa loan, reîncărcătorul 
de^inat prin plan la săparea 
galeriei direcționale din blocul 6 
orizontul 562, nu a funcționat 
nici- b ’Zi în tohtă luna mai. La 
Lupeni, de asemenea, în unele 
locuri de muncă utilajele de în
cărcat nu au dat rezultatele aș
teptate, din cauză că locurile ae 
muncă nu au avut asigur Л. o 
aprovizionare corespunzi

Invățînd din deficiențele sențj 
nalate, la exploatări trebuie lua' 
te măsuri eficiente pentru ca toa
te utilajele aflate în dotare să 
fie folosite la deplina lor capa
citate. Mașinile de încărcat, re- 
încărcătoarele cu bandă pot a- 
sigura viteze de avansare care 
să depășească 3—4 metri pe zt 
dacă sînt bine utilizate. La a- 
ceasta ar trebui să se gîndească 
mai mult inginerii și tehnicienii.

Neîndeplinirea întocmai a pla
nului de încărcare mecanică în 
galerii este legată de nerespec- 
tarea termenelor de reparații și 
revizii la utilaje. Mecanicii sînt 
datori să asigure reparații la 
timp și de cea mai bună cali
tate, piese de schimb de rezer
vă. La Aninoasa. o mașină de 
încărcat nu a putut fi folosită 
mai multe zile la rînd din cau
ză că nu a avut de schimb un 
inel de rotire orizontală.

Statul a investit sume mari 
în utilajele de încărcat pentru a 
ușura munca minerilor, a o face 
mai spornică, 
trebuie folosite

D.

Aceste utilaje 
din plin 1 
GRIGORESCU
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Pe marginea desfășurării colocviilor 
ic ai cadrelor didactice

-A - ■ «
m cursul acestei luni s-au des

fășurat colocviile ini invățămîn- 
tul ideologic ai . aadrelor didac
tice. Modul trUcârt au decurs 
colocviile, rezultatele -obțlnUte, au 
dovedit interesul creseînd al ca- 

i drelor didactice dm Valea Jiului 
pentru însușirea teoriei marxist- 
leniniste, a problemelor de bază 
ale politicii partidului nostru.

La buna desfășurare a coloc
viilor »u adus o contribuție pre
țioasă propagandiștii,' care în 
cursul anului au muncit cu simț 
de răspundere, pentru a asigura 
un bogat conținut de idei îtwă- 
țămîntuluî de partid, au ajutat 
pe cursanți în studiu. Numeroși 
Propagandiști, între care tov. 
Părăianu' Simion, Bădău Victor, 
Stoican Petru, Păunescu Dumi
tru, Solomon loan, Niculescu Ioan 
s-au străduit în mod deosebit 
pentru a asigura calitatea lec
țiilor expuse in cadrul cercurilor 
pe care le-au condus, iar discu
țiile în seminarii să fie comba
tive, legate de sarcinile ce revin 
cadrelor didactice din diferitele 
materiale studiate.

La colocvii majoritatea cadre
lor didactice s-au prezentat bine 
pregătite, dovedind că stăpînesc 
problemele mai importante din 
materialul studiat, sînt în stare 
«K desprindă concluziile cuvenite 
pentru activitatea practică a mun
cii pe care o desfășoară.

De asemenea, au fost cunos
cute îh mare măsură documen
tele Congresului al lll-lea al 
P.M.R., sarcinile actuale puse de 
desăvârșirea construcției socia
liste.

Cadre didactice ca tov. Popa 
Ida, Voiculescu Maria din Lu
peni, Buzuloiu Felicia din Vul
can, Sortam M»ria din Anjnoa- 
sa, Pintea Mihai din Petroșani. 
H ari ton Solomon și Păunescu 
Chirii din Lonea și mulți alții au 
dat răspunsuri competente, ca ur
mare a studiului conștiincios fă 
cut în cursul anului.

Pozitiv e faptul că în comp a 
rație cu anul trecut, cadrele di
dactice au urmărit mai temeinic 
cele mai importante documente 
de partid, Iar răspunsurile lor, 
în marea majoritate, au fost date 
în lumina acestora. La fel s-a 
constatat 
furda a 
iw >

•L '
( De

orășăuesc de partid 
t In ziua de vineri 2 iunie a. 
începînd de la orele 16, va avea 
loc seminarul recapitulativ cu 
propagandiștii din învățămîntul 
de partid, la următoarele forme:

— Statutul P.M.R.
— Istoria P.M.R. (anii I și II). 
Vor participa propagandiștii 

din localitățile: Aninoasa, Pe
troșani, Petrila și Lonea.

★
—^Miercuri 31 mai a. c„ orele 

17. se va da o consultație colec
tivă pentru elevii Școlii serale 
economice de partid, anul II, la 
tema : „Prețul de cost al produc
ției industriale și căile 
cere a lui".

— Vineri 2 iunie a. 
17, pentru aceiași elevi, 
consultație la tema: „ 
rea economiei naționale; Organi 
zarea planificării în R.P.R.“.

o cunoaștere mai pro- 
problemelor Intern ați o

la Cabinetul

c.,

de redu-

c., orele 
se va da 
Ptanifica-

Hamit Mir atieti
Faza regională a campionate

lor școlilor medii (atletism) a 
avut loc stmbătă și duminică la 
Deva. Elevii atieti care au ocu
pat locul I vor participa la faza 
finală numai în cazul cînd au 
îndeplinit un anumit standard 
la proba respectivă. Din Valea 
Jiului 5 elevi atieti au ocupat 
locul I, trecînd și standardul ce
rut pentru participarea la finală. 
Nemeș Magdalena, la înălțime 
(1,0 m) și lungime 4,63 m. și 
colegul său Popescu Lucian la 
disc (33,60 m.) vor participa la 
finală. împreună va merge și 
ștafeta de 4X100 m. (fete) for
mată din Nemeș, Duncea, Pop 
și Vîrlan care a obținut perfor
manta de 56 secunde și 6 ze
cimi. De menționat că cei de mai 
sus sînt toți elevi ai Școli*  medii 
mixte din Petroșani.

In curtea minei Lupeni, la 
trecerea deasupra galeriei de 
coastă, au fost expuse de cfteva 
zile un stîlp de abataj și o bu
cată de piatră de aproximativ 
70 kg. In dreptul acestora se 
află următoarea inscripție: „To
varăși mineri I Ceea ce vedeți 
aici stnt cfteva din obiectele 
trimise odată cu cărbunele de 
către voi și găsite la culbutor. 

ț Ca urmare a a-

1 e v a t o r u 1 de 
bruți. oprindu- 
se cîieva ore funcționarea lor“.

La intrarea și ieșirea din șut 
o bună parte dintre minerii lu- 
peneni, care trec prin acest loc. 
se opresc cîteva minute privesc 
obiectele expuse și își pun, pe 
bună dreptate.
„De ce se admite ca la în
cărcarea cărbunelui în vagonet 
să fie aruncate piese degradate, 
bucăți de piatră sau de lemn ?" 

Intr-adevăr în unele zile căr
bunele culbutat de la mina Lu
peni conține cantități mari de 
fier. lemn, piatră etc. Numai în 
ziua de 12 mai au sosit la pre- 
parația Lupeni, odată cu căr
bunele, 83 bucăți de diferite 
piese ca roți de vagonet, palete 
de crater, tub de aeraj, eclise

Totodată trebuie remarcat fap
tul că s-a scos în evidență rolul 
cimducățor aă partidului în lupta 
poporalul nostru pentru socia- 
îlșm șl eă problemele de bază ale 
politicii partidului cum sînt: in
dustrializare» socialistă, trans
formare» socialistă a agricultu
rii, dezvoltarea bazei tehnice ma
teriale a socialismului și altele 
nu fost cunoscute.

Calificativele date cu prilejul 
colocviilor oglindesc faptul că 
s-au obținut succese îmbucură
toare, fată de anii trecuțl, in des
fășurarea învățămîntului ideolo
gic al cadrelor didactice. In , a- 
cest an peste 80 Ia sută din ca
drele didactice au. primit califi
cativele de bine și foarte bine.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute in desfășurarea învăță- 
mlntului ideologic și al colocvii
lor, este necesar să fie scoase In 
evidentă și anumite lipsuri ce 
s-au manifestat și pentru a că
ror înlăturare trebuie luptat in 
viitorul an școlar.

La școlile din Uricani, Lonea 
nu toata cadrele didactice au dat 
atenția cuvenită fnvățămlntufui 
Ideologic. Alte cadre didactice 
au studiait superficial, doar în 
preajma colocviilor din care cau
ză răspunsurile date au fost șco- 
larlstice, neaprofundate. L» unele 
cadre didactice s-a manifestat o 
nesiguranță în tratarea diferite
lor probleme, un vocabular să
rac, ca urmare a slabului inte
res depus în vederea efectuării 
unui studiu temeinic. Au fost 
și unele cazuri, puține 1» număr, 
cînd n-au fost cunoscute unele 
probleme actuale legate de poli
tica partidului nostru. Asemenea 
cadre didactice care au subapre
ciat invățămintul ideologic sînt 
<ov. Dorac Elena de la Lonea, 
Cosma Dumitru de la Uricani, 
Mureșan Olimpia de la Gimpa, 
Grițnfc Aurelia de la Vuicae.

Unde cadre didactice nici nu 
s-au prezentat la colocvii, șl a- 
ceasta fără motive Ыпе înteme
iate. Față de această situație 
este ur-“sar ca Secția de învă- 
țămtrA șf^osHură a Sfatului 
popular orășenesc să analizeze 
poziția unor asemenea cadre di
dactice Si să la' măsurile cuve
nite.

Desfășurarea, colocviilor a ară
tat, de asemenea, că este necesar 
ca organizațiile de partid să dea 
o mai mare atenție îndrumării 
fnvățămîntului ideologic al ca
drelor didactice, să controlere 
mai îndeaproape modul în care 
acestea studiază. Astfel se vp a- 
Junge ca tn anul școlar viitor să 
se obțină succese tot 
seamă In munca de 
ideologică a cadrelor

₽.

mai de
pregătire 
didactice,

UNGUR

Rezultaiele unor neglijențe
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Rețeaua comercială din Valea Jiului a cunoscut în ultimii ani 

o largă dezvoltare. La Uricani, Lupeni, Vulcan ca și în celelalte 
localități miniere au fost deschise numeroase magazine moderne. 
Prin aceste magazine se desfac zilnic cantități însemnate de măr
furi industriale și alimentare.

IN CLIȘEU: Magazinul textil din Uricani, deschis nu de 
mult, cunoaște în fiecare zi o afluență mare de cumpărători. E șî 
firesc să fie așa. Aici se găsesc mărfuri din abundentă, iar 
deservirea se face în mod civilizat.

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

Calitatea producției — 
i» centpul atenției comuniștilor

(Urmare din pag. l-a) 

șistului din cărbunele cocsificabil. 
Ca om înaintat al zilelor noastre, 
tovarășul Dăscălescu a organizat 
convorbiri interesante pe tema îm
bunătățirii calității cărbunelui, a 
arătat practic minerilor felul în 
care poate fi redus șistul din căr
bune. Așa de pildă, a procedat 
cu brigăzile conduse de minerii 
Munteanu Anghel, Tițu Toma ca
re intr-un timp nu se ocupau su
ficient de calitatea producției, nu 
alegeau șistul. Pentru acest lucru 
brigăzilor respective, li s au rebu
ts® zeci de tone de producție, așa 
cum a fost cazul la brigada con
dusă de tov. Zaharia Constantin, 
căreia. în primele trei luni ale a- 
cestui an i s-au rebuțaț 270 tone 
cărbune.

In discuțiile purtate cu munci
torii din aceste brigăzi, tovarășul 
Dăscălescu a arătat minerilor ce 
sume importante de bani se irosesc 
atunci cînd producția nu este de 
calitate. El a arătat că pe primul 
trimestru al anului sectoarelor pro
ductive li s-au rebutat sute de 
tone de cărbune pentru procenta
jul ridicat de cenușă, ceea ce e- 
chivalează cu suma de 
70.000 lei.

Asemenea convorbiți și
-ții ale comuniștilor au fost orga
nizate nu numai la fronturile de 
luau, ci și la separație în jurul

peste
I

discu-

C.F.I., oîrlige de vagonet și al
tele. In aceeași zi în cărbunele 
trimis din sectorul III al minei 
Lupeni a fost găsit un motor 
electric cu numărul de inventar 
001—30.839. De asemenea, în 
ziua de 19 mai în cărbunele ve
nit pe culbutor de la mină Lu
peni în silozurile preparației 
s-au găsit 54 bucăți lemn de 
mină de diferite dimensiuni. 

multe dintre ele
fiind încă utili-
zabile. .

Toate aceSte
„procedee** care

_ . _ a

aduc neajunsuri mari instala
țiilor de îa preparare și duc la 
perturbatii în activitatea minei, 
pot și trebuie să fie lichidate 
Corpul tehnico-ingineresc al 
minei are datoria să exercite un 
control riguros asupra felului 
cum unele brigăzi de mineri 
înțeleg să trimită preparației 
cărbunele extras.

împotriva acelora care „uită“ 
că în-vagonet trebuie încărcat 
numai cărbune curat, fără bu
căți de, metal, să fie luate mă
suri severe de sancționare.

Fierul vechi din mină trebuie 
adunat cu grijă și nu trimis o- 
dată cu cărbunele pe culbutor 
preparației Luperii!

C. MATEESCU

grămezilor de șist alese din căr
bune. Aici s-au arătat sumele im
portante de bani care se cheltuiesc 
cu transportul șistului la ziuă, s-a 
discutat despre timpul pierdut de 
muncitorii de Fa separație, chel
tuielile în plus care se fac cu 
transportul șistului pînă la haldare 
și altele.

In urma muncii politice desfă
șurate de comuniștii din organi
zația de bază, activitatea econo
mică în sector s-a îmbunătățit. 
Brigăzile de mineri se străduiesc 
ca producția extrasă să fie tot 
mai bună. Majoritatea șefilor de 
brigăzi sau de schimb, cum sînt 
tov. Mikloș Laurențiu, Gagyi 
loan, Parts Dumitru, Niță Cons
tantin, sau încărcătorii Pintea 
loan, Cristea Gheorghe și mulți 
alții se preocupă cu răspundere de 
calitatea producției, de înlăturarea 
șistului din cărbune. Acest lucru 
este dovedit și de realizările ob
ținute în producție de colectivul 
sectorului I. In luna martie, de 
pildă, minerii din abataje au re
dus cu 1,1 la sută cenușa din căr
bune, iar în aprilie cu 1,2 la su
tă. La aceste realizări de seamă 
ale muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor-din sectorul I, se mai 
adaugă și cele aproape 9.000 tone 
de cărbune date peste plan și mai 
bine de 80.000 lei bonificații ob
ținute în ultimele 3 luni pentru 
calitatea producției.

Succesele înregistrate în îmbu
nătățirea calității cărbunelui nu sînt 
întîmplătoare. Ele se datoresc îh pri
mul rînd preocupării permanente 
a comuniștilor, care au mobilizat 
întreaga masă de muncitori pentru 
traducerea cu succes în viață a 
sarcinilor ce revin industriei de 
cărbune din Dțrecțivele celui de-al 
Ш-lea Congres al partidului.

. SA AIBĂ ASUPRA SA

RECHIZITE Dt FUÎ1№

"Tovarăși

MINERI
Șl

TEHNICIENI

Ultimele probe
(Urmare din pag. 1-»)

Ta-, 
ta-i

bliț de tuburi (clește mox), 
aeuș o foarfecă pentru tăiat 
ЫА. г

Walter bad' este convins

călit să

că 
elevii lui o să treacă cu bine 
examenul. La practică ș-au pre
zentat toti foarte' bine, la școală 
de asemenea. Dar totuși încear
că un sentiment de emoție. El 
vrea ca elevii cu care a muncit 
trei ani să iasă foarte bine la 
examene. Acolo unde vor fi re
partizați după absolvire să nu-1 
facă de rîs.

Bălrînul Walter își întrerupse 
firul amintirilor cînd își aruncă 
privirea spre Tomuș care pilea 
buza unei părți a foarfecii pen
tru tăiat tablă.

— Traiane ia înclină puțin 
pila pentru că atunci va închide 
și va tăia perfect. La 
mă chemi și pe mine!

Supraveghindiu-î pe 
tineri саге-și pregăteau 
probe de lucru, bătrînul Walter 
văzu că ei stăpînesc meseria. în
cercă un sentiment de bucurie. 
Era convins că Ja calificarea lor 
și-a adus și el contribuția. A îm
părtășit tinerilor din experiența 
sa îndelungată.

...Peste ctteva zile un nou lot 
de tineri va părăsi băncile școlii 
profesionale. Un nou lot de me
seriași vor intra în producție. 
Printre aceștia, se află și tinerii 
lui Walter.

cei trei 
ultimele

>★*—l

3700 tone de cărbune 
peste planul lunar
Colectivul celei mai tinere mi

ne din Valea Jiului — Uricani 
a căpătat o bogată experiență în 
sporirea productivității muncii. 
Prin aplicarea inițiativelor valo
roase și extinderea întrecerii pe 
profesii, minerii de aici obțin 
sucoese remarcabile în această 
direcție. In luna "mai, de exem
plu, pe întreaga mină s-a rea
lizat un randament de aproape 
1,300 tone cărbune pe post. Pe 
baza sporirii productivității mun
cii, minerii de la Uricani au ex
tras peste planul lunar 3700 tone 
de cărbune cocsificabil. Cărbu
nele dat de ei în acest timp are 
un conținut de cenușă 'cu 2 la 
sută mai mic decît norma 
misă.

$i de această dată cele 
bune rezultate le-a dobîndit 
lectivul sectorului I care a 
tra« peste plan 2465 tone de 
bune de bună calitate.

De la începutul anului și 
în prezent harnicii mineri 
Uricani au trimis 
noastre siderurgice circa 2Q.Q00 
tone de cărbune cosificabil peste 
prevederile planului.

maj 
co- 
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căr-
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Vizita lui N.S. Hrușciov 
la Kiev

KIEV 30 '(Agerpres). TASS1 
transmite:

N. S. Hrușciov se află la 
Kiev de două zile. El s-a oprit 
în capitala Ucrainei în drum 
spre Viena unde la 3 și 4 iunie 
se va întîlni cu președintele Ken
nedy.

In după-amiaza zilei de 29 
mai N. S. Hrușciov, care se află 
în Ucraina a 
Hidrocentralei 
s-a întîlnit 
conducătorii 
șantiere.

Luîndu-și
N. S. Hrușciov constructorii i-au 
urat 
nire

și 
și

vizitat șantierul 
de la Kiev unde 
s-a întreținut 
muncitorii de

cu 
pe

rămas bun de la

succes la apropiata întîl- 
cu președintele S.U.A.

O------

N. S. Hrușciov a părăsit Kievul 
plecTnd spre Viena

KIEV 30 (Agerpres). — TASS 
transmite:

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P..C.U.S. și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a părăsit la 30 mai o- 
rașul Kiev unde s-a aflat timp 
de două zile, plecînd cu un tren 
special spre Viena.

» 
T 
t

♦

ț
i»
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
у
*
♦

Un eveniment dadător 
de speranțe

CONAKRY 30 (Agerpres1) 
Ziarul ,;Horoya“- a consacrat 

un articol de fond întîlnirii din
tre N. S. Hrufciov fi ]. Ke
nnedy.

„In fața primejdiei continue 
care amenință pacea, creată de 
politica occidentală „pe marginea 
prăpastiei" 
prezintă un 
de speranțe.

Intr-un alt 
leva că dacă 
la Viena nu 
mentarea problemelor nerezolvate, 
el poate țotuf't să influențeze 
pozitiv în numeroase domenii ale 
relațiilor internaționale. Ziarul îfi , 
exprimă dorința ca întîlnirea I 
dintre N. S. Hrufciov fi Kennedy 4 
să contribuie la rezolvarea pro- ț 
blemeî dezarmării fi lichidării J 
urmărilor Celui de-al doilea răz~ J 

i
4 

fi la asigurarea păcii în lumea 4 
întreagă.

această întîlnire re- 
eveniment dătător

articol, ziarul re
primai contact de 
va duce la regie'

boi modial, precum fi la norma
lizarea relațiilor între popoare

IHontzia va continua lupta pentru eliberarea 
Irianului

DJAKARTA 30 (Agerpres).
Ziarele care apar la Djakarta 

au publicat la 29 mai declara
ția secretarului general al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Suwito KusumoWi- 
dagdo în care se confirmă din 
nou hotărîrea guvernului Indo
neziei de a continua lupta pen
tru eliberarea Irianului de vest. 
Comentînd recenta declarație a 
ministrului Afacerilor Externe al

de vest
Olandei, Luns, făcută în parla
ment că Olanda nu intenționea
ză să înapoieze acest teritoriu 
Indoneziei. Kusumowidagdo a 
subliniat că această problemă, 
indiferent de poziția guvernului 
olandez, va fi rezolvată de po
porul indonezian însăși. In le
gătură cu aceasta el a arătat că 
are o mare însemnătate sprijinul 
acordat acestei lupte și de țările 
prietene Indoneziei.

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

Săptâmîna de solidaritate cu definufii politici 
din Spania și Portugalia

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres) .

La Buenos Aires a avut loc 
ședința Comitetului Executiv per
manent al Americii Latine pen
tru eliberarea deținuților poli
tici din Spania și Portugalia. 
La ședință a fost adoptată hotă
rîrea de a se organiza în țările 
Americii Latine în luna septem
brie o săptămînă de solidarita-

Deputatul laburist Sorensen 
în Grecia

primelor trei luni din 
și care sînt maltratați 
rități".
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te cu deținuții politici din Spa
nia și Portugalia, fixîndl-o în 
preajma începerii sesiunii Adu
nării Generale.

Comitetul a hotărît de aseme
nea să organizeze între 17 și 20 
august la Santiago, capitala 
Chile, o conferință a delegații
lor parlamentare ale țărilor A- 
mericii Latine pentru eliberarea 
dăținuților politici din Spania și 
Portugalia.

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

Cercurile conducătoare din Occident 
vor să încludă Spania în N. A. T. O.
BONN 30 (Agerpres).
Presa occidentală a readus în 

atenția opiniei publice încercă
rile cercurilor conducătoare din 
Occident de a include Spania 
franchistă în N.A.T.O. Referin
du-se la aceasta, ziarul elvețian 
„Die Tat" scrie că „politica bri
tanică cu privire la Spania a că
pătat o actualitate sporită ca 
urmare a unei declarații făcute 
de ministrul de Interne al An
gliei, Butter în timpul vizitei 
sale la Madrid".

Referindu-se la declarația lui 
Butter și la’ vizita —--1—' 
facerilor Externe 
Home, în Spania , și Portugalia 
„Die Tat“ arată că în guvernul 
englez există tendința spre o 
mai mare apropiere de Spania.

Tot în legătură cu această pro
blemă, ziarul vest-german „Deut
sche Zeitung" oglindește presiu-

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

ministrului A- 
al Angliei,

nile pe care cercurile militariste 
occidentale le fac în favoarea in
cluderii Spaniei în pactul mili
tarist N.A.T.O.

Referindu-se la aceasta, zia
rul cotisideră că „este logic ca 
Spania să fie invitată să adere 
formal la N.A.T.O. de vreme ce 
ea este în fapt încă din anul 
1953, un partener al Occidentu
lui în cadrul acestei organizații".

Ziarul amintește faptul că gu
vernul SILA. а ІбЖ 
acestei acțiuni. „Prin tratatul
militar americancHspaniol ... din
1953 și cel lărgit din 1956, dnd 
a fost indusă și Portugalia, Spa
nia a devenit de fapt o bază 
militară la dispoziția S.U.A. și 
deci a N.A.T.O. In felul acesta, 
continuă ziarul, Spania partici
pă alături de celelalte țări la 
N.A.T.O., chiar dacă în mod for
mal ea nu este 
acestui pact".

încă membră a

Neutralitate sau participare la
TEHERAN 30 (Agerpres). —

TASS transmite:
Cunoscutul activist pe tărîm 

obștesc, Seid Ahmed Tabatabai,
------ -»•*«  — ' -—-

„Rasismul se bucură în Anglia
de sprijinul oficialităților46

blocuri ?
Medjlis a adre- 

ziarului

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Faptul că în presa engleză au 

apărut relatări ample și „mora
lizatoare" în legătură cu inci
dentele rasiste din Alabama a 
trezit o vie nemulțumire în rîn- 
durile anumitor cercuri din 
S.U.A. Replica a fost dată în- 
tr-un articol apărut în „New 
York Herald Tribune".

„Dezaprobarea Angliei față de 
manifestările rasiste din Alaba
ma a fost temperată de conști
ința că însăși în această țară 
există o problemă serioasă și tot 
mai acută a discriminării ra
siale" — scrie Richard C. Wald, 
corespondentul din Londra al 
ziarului 
bune", 
manifestă cel mai 
land-ul industrial 
orașe portuare".

Corespondentul 
sebi atenția asupra situației grele 
a celor 200.000 de emigranți din 
Indiile occidentale, în majoritate 
veniți din Jamaica, „unde șoma
jul este atît de ridicat scrie Wald, 
încît nici nu mai este înregis
trat. Principala problemă, scrie 
el, este cea a locuințelor. Mulți 
proprietari nu vor să aibă chi
riași oameni de culoare. Alții 
percep de la aceștia chirii fan-

„New York Herald Tri- 
„Această discriminare se 

mult în Mid- 
și în marile

atrage îndeo-

tastice, care se ridică la triplul 
chiriei plătite de albi pentru case 
degradate care au devenit o ru
șine publică. Foarte multe sluj
be sînt pur și simplu inaccesibile 
oamenilor de culoare". Pentru a- 
ceeași muncă oamenii de culoa
re primesc în Anglia un salariu 
inferior albilor.

La aceste discriminări, la ca
re sînt supuși oamenii de culoa
re în Anglia, se adaugă și per
secuțiile politice. Wald amintește 
în această ordine de ideî ciocni
rile sîngeroase care au avut loc 
în 1958 în cartierul Nottinghill 
din Londra, și care nu se deo
sebesc cu nimic de cele săvîrșite 
în prezent de rasiștii americani 
în Alabama.

Rasismul, scrie corespondentul, 
se bucură în Anglia și de spri
jinul oficialităților. In rîndul 
Partidului conservator, arată el, 
a și început o mișcare pentru 
oprirea venirii în Anglia a oa
menilor de culoare. Pe străzile 
orașelor engleze pot fi deseori 
văzuți membri ai organizațiilor 
fasciste, purtînd pancarte cu in
scripția : „Păstrați Marea Brita
nic albă". Aceste manifestații 
rasiste revoltătoare nu sfiit in
terzise de autorități.

fost deputat în 
sat prin intermediul 
„Bamshad" o chemare populației 
tării de a organiza un referen
dum în problema neutralității 
Iranului. Tabatabai propune ca 
toate declarațiile și doleanțele în 
legătură cu aceasta să fie trimi
se pe adresa sa. La 29 mai aceas
tă temă s-a aflat în centrul aten
ției presei iraniene.

Ziarul „Peyghame Emruz" 
consideră că la întrebarea lui 
Tabatabai — neutralitate sau 
participare la blocuri — peste 
un milion de oameni vor da un 
răspuns pozitiv.

a plecat
LONDRA 30 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că deputatul laburist R. W. So
rensen a plecat în Grecia pentru 
a se interesa de soarta deținuți- 
lor și deportaților politici greci. 
Sorensen este unul din inițiato
rii campaniei pentru amnistierea 
dteținuților politici greci, care a 
fost organizată în Anglia cu pri
lejul vizitei în această țară a 
regelui Greciei. Actuala sa că
lătorie în Grecia este organiza
tă și sprijinită de 62 de depu- 
tați laburiști și liberali.

La plecarea din Londra, So
rensen a declarat că se va inte
resa în Grecia „îndeosebi de 
soarta celor 81 de membri ai 
partidelor de opoziție din Gre
cia care au fest arestați în cursul

Grevele oamenilor
LONDRA 30 (Agerpres).
Pe întreg cuprinsul Republicii 

Irlanda au loc numeroase gre
ve ale oamenilor muncii, la ca
re iau parte aproximativ 30.000 
de oameni. Oamenii muncii ir
landezi cfcr reducerea săptămî 
nii de lucru și majorarea sala
riilor.

La grevă iau parte construc
torii și muncitorii de la fabricile 
de ciment din țară. In afară de

acest an 
cte auto-

duceGuvernul Seltzer 
o politică de genocid in Angola 

HAVANA. Ziaristul portu
ghez M. Urbano Rodrigues a д- 
cuzat guvernul Salazar că duce 
o politică de genocid „asasinînd 
în 7 săptămîni 30.000 de ango
lezi. Rodrigues a declarat unui 
corespondent al agenției Prensa 
Latina că Portugalia menține 
50.000 de soldați în coloniile sa- ■ 
te, din care 30.000 — în Angola. ' 
Militarizarea, a subliniat ei, du
ce la falimentul economic al 
țării". (Agerpres)

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

muncii din Irlanda
aceștia se află în grevă perso
nalul cinematografelor și teatre
lor care sînt închise de două 
săptămîni. In momentul de față 
greva amenință să se extindă$a- 
supra portului Dublin. 

Grevele au luat o asemenea 
extindere îndît Sean F. Lemass, 
primul ministru al Irlandei, a 
convocat o consfătuire a repre
zentanților patronilor și ai sin
dicatelor.

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

Bonnul face efopfupi 
penfpu a pătrunde în Afpica

BONN 30 (Agerpres).
Cercurile guvernante de la 

Bonn aspiră la coloniile pierdu
te ale Germaniei, Eugen Gersten- 
maier, președintele Bundestagu- 
lui de la Bonn, a declarat: 
durere în inimă 
luat rămas bun ________ _
ei din Africa". Cu acest prilej 
el a elogiat pe 
mani care au acționat în Africa 
la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și la începutul secolului actual.

Astăzi, împreună cu misiona
rii, pleacă în Africa comisvoia- 
jori, industriași, bancheri, oa
meni politici veșt-germani. Ei își 
oferă pretutindeni „ajutorul". 
Ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau" a relatat că pleacă 
în Congo ca misionar Martin 
Bohrmann-junior, fiul călăului 
hitlerist Martin Bohrmann.

Luna trecută autoritățile O.N.U. 
au reținut la Leopoldville un a- 
vion al societății hamburgheze 
de transporturi aeriene „Konti- 
nentale Deutsche Luftreederei", 
care a transportat șapte tone de 
armament pentru bandele merce
nare ale lui Chombe.

Caraterizînd „incidentul" de la 
Leopoldville ca o demascare a 
politicii neocolonialiste a Bonn
ului, postul de radio Conakry a 
declarat: „Cazul de față a de
monstrat în mod grăitor exis
tența unui complot al puterilor 
imperialiste împotriva Congoului. 
Și nu se mai poate afirma că

„Cu 
Germania și-a 
de la teritoriile

misionarii ger-

R. F. Germană n-ar fi implicată 
în acest complot. Includerea în 
armata lui Chombe a unor mer
cenari vest-germani — ofițeri-și 
subofițeri, precum și vechi SS- 
iștt — vorbește de la sine".

Eforturile Bonnului de a pă
trunde în Africa primesc repli
ca cuvenită din partea popoare
lor. Acest lucru a fost recunos
cut pînă și de revista „Afrika 
Poet" din Pretoria, exponentă a 
intereselor vest-gemjane în Afri
ca.

------------- -------------------1- -- ' —>--------------

Conferința tripartită de la Na Mon
XIENG KUANG 30 (Agerpres) 
La 29 mai la Na Mon a avut 

loc o nouă ședință a reprezen
tanților, politici și militari ai 
guvernului regal laoțian, parti
dului Neo Lao Haksat și grupu
lui de la Savarmaket.

După tratative îndelungate, 
participanții la ședință au accep- 
itat în unanimitate să ia ca bază 
propunerile elaborate la 17 mai 
de partidul Neo Lao Haksat și 
alcătuite din următoarele 5 punc
te; 1) principiul și baza creării 
guvernului provizoriu de coaliție 
al. Laosului, 2) metodele și pro
cedura constituirii guvernului 
provizoriu de coaliție, 3) proble
ma componenței guvernului pro
vizoriu de coaliție, 4) funcțiile 
guvernului proyjzoriu de coali
ției' 5) programul ( guvernului 
provizoriu, de coaliție.

Participanții la conferința de

la Na Mon au adoptat propu
nerea prezentată la 29 mai de 
partidul Neo Lao Haksat care 
prevede examinarea în primul 
rînd a punctelor 4 și 5 ale a- 
cestor propuneri.

După încheierea ședinței din 29 
mai șefii delegațiilor celor trei 
părți au organizat o conferință 
de presă la care au făcut o de
clarație comună anunțînd că cele 
trei delegații au acceptat să dis
cute propunerile alcătuite din 5 
puncte în problema 
guvernului provizoriu 
coaliție și că se vor 
primul rtnd. punctele 
acestor propuneri.

Reprezentanții celor trei părți 
speră că aceste tratative vor duce 
la rezolvarea problemei laoțiene 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă.

constituirii 
laoțian de 
discuta în 

4 și 5 ale

PROBRAM DE
l iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară ro*  
mînească, 9,30 Roza vînturHor, 
10,30 Muzică distractivă, ,11,33 
Muzică de estradă, 12,00 Melo
dii populare sovietice, 12,37 An
sambluri corale de copii din lu
mea întreagă, 13,05 Concert de 
muzică ușoară, 14,30 Uverturi 
din operete, 15,30 Concert popu
lar, 16,15 Vorbește Moscova 1
16.45 Cîntă Dorina Drăghid, 
17,25 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale, 
19,05 Tinerețea ne e dragă (re
luare), 19,45 Transmisie din Stu
dioul de concerte a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. PROGRAMUL II. 12,10 
„Pe aripile cîntului" — în pro
gram muzică ușoară, 13,00 Me
lodii populare romînești, 13,30 
Versuri închinate copiilor, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
15,00 Scene vesele din opere —- 
montaj muzical (reluare), 16,30 
Muzică populară romînească, 
17,35 Din viața de concert a 
Capitalei, 18,45 Să învățăm lim
ba rusă cîntînd. 20,00 Muzică din 
filme, 20,30 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 21,15 Con
cert de muzică corală clasică,
21.45 Părinți și copii.

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

CINEMATOGRAFE
1 iunie

PETRILA: Unul dintre noi; 
ANINOASA: Doamna cu cățe
lul; VULCAN: Jucătoarea de 
baschet; LUPENI: Strada pre
riilor. (Responsabilii cinemato- 

> grafelor 7 Noiembrie, Muncito- 
; resc. Al. Sahia Petroșani, Lo- 
nea, Bărbăteni, Crividia.. Uricani 

î nu au trimis programarea filme
lor pe luna iunie).
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