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Minerii sectorului I Aninoasa 
au preluat inițiativa

din cauza 
cei de. la 

aflat din 
articol a

bune condițiuni 
crațerul direcțio- 
preabatajul de la 
de către mecani- 
crațer. Ceea ce 

punct.

iniția-

Despre inițiativa mine
rilor din brigada lui 
Ghioancă Sabin de la Lu
peni de a da cărbune de 

- calitate fără nici un va
gonet rebutat 
șistului vizibil, 
Aninoasa au 
siare. Fiecare
fost citit de ei cu aten
ție, au fost comentate 
metodele folosite. Mine
rii se gîndeau ce se poa
te face și la ei pentru 
aplicarea acestei 
tive.

Zilele trecute, la comi
tetul- sindicatului 
măJa-^Aninoasa__ „ „
dunat șefii brigăzilor de 
producție de la sectorul 
I. Erau aici tov. Cristea 
Aurel, Mujnai Nicolae. 
Sas Teodor, Prața Ghe- 
rasim, Mănăilă Vasile, 
David Ioan, Bud Gheior- 
ghe și alții — toți mineri 
fruntași — pentru a dis
cuta problema aplicării 
inițiativei de la Lupeni. .

Președintele comitetu
lui, tov. Colda Andrei, 
a vorbit pe larg mineri
lor și tehnicienilor sec
torului I despre iniția
tiva brigăzii lui Ghioan
că Sabin, de la Lupeni, 
arătând că extinderea ei 
la mina Aninoasa ar a- 
duce un real folos. Apoi 
a luat cuvîntul 
torului I care 
printre altele :

— Colectivul 
ducere al sectorului I, 
studiind posibilitățile din 
jĂctor în privința pre
luării inițiativei minerilor 
lupeneni, își fixează pen
tru activitatea viitoare 
ca să nu aibe nici un va
gonet de cărbune rebutat. 
Aceasta se poate obține 
folosind cu pricepere con
dițiile existente în sector. 
Astfel :

• La abatajele came
ră, spațiul fiind mai ma
re, șistul vizibil ales din 
cărbune se poate depozi
ta pe poditură. Interca- 
lațiile mai mari de pia
tră, se vor pușca sepa
rat.

•La abatajele frontale, 
alegerea șistului se poate

de la
s-au a-

șeful
a

sec- 
spus

de con

face în 
de pe 
nai în 
culcuș, 
cui de 
scapă din acest 
poate fi ales de către va
gonetarul care încarcă la 
orizontul VII, dat fiind 
că aici producția se în
cărca direct de pe crate
rul montat pe transver
sală, iar punctul de în
cărcare este bine ilumi
nat.

• La 
efectuată 
bună în 
batajul 
încît să 
rea pietrei sau rambleu- 
lui în cărbune.

• Să se facă o podire 
bună pentru a nu permi
te căderea materialului 
din felia superioară.

• La abatajele care se 
rambleiază hidraulic este 
necesară efectuarea la 
sfîrșitul lucrării а щ.еі 
curățenii bune ca să nu 
rămînă rambleu sau mur
dărie pentru a se ames
teca cu cărbunele.

In discutarea 
posibilități, primul 
cuvîntul minerul 
loan, șeful brigăzii de la 
abatajul frontal 
El a arătat că 
lui de la frontal 
sușește inițiativa 
lor lupeneni și 
Ia întrecere pe baza 
cestui obiectiv toate bri
găzile din sector. Ceilalți 
mineri, șefi de brigăzi, 
au primit cu bucurie 
chemarea la întrecere. 
Toy. Mujnai Nicolae a 
propus să 
felul cum 
vagonetele, minerul 
Teodor 
ficarea curățitului 
netelor, 
a spus, 
dă în abataj în care mi
nerii vor aduna șistul pe 
schimburi, tovarășul Bud 
Gheorghe a cerut ca în 
această întrecere să fie 
antrenate, alături de. aba
taje și brigăzile de pre
gătiri în cărbune.

ȘT. MIHAI

abataje trebuie 
o bandajare 

partea către a- 
deja exploatat, 
se evite căde-

acestor 
a luat.. 
David

nr. 16. 
brigada 
își în- 
mi neri- 
cheamă

a-

se înciuda și 
sînt încărcate 

Sas 
a cerut intensi- 

vago- 
Mănăilă Vasile 

că va pune o la-

„(II ui molie îieiniii tu suoiatonai
Inițiativa „Cît mai multe trenuri cu suprato- 

naj“ îmbrățișată prima oară de mecanicii comu
niști Marcu Aurel, Dascălu loan, Bușoi Gheorghe 
și Groza Romulus de la Depoul de locomotive 
C.F.R. Petroșani, este acum aplicată de toți me
canicii de locomotivă din cadrul depoului.

Zilele acestea mecanicii de locomotive de la 
Depoul de locomotive Petroșani au făcut o pro
punere care merită să fie luată în seamă : Tre
nurile cu supratonaj să formeze mașrute închise 
și să circule în continuu cu tonajul, sporit. Astfel 
organizată munca, rezultatele ar fi și mai fru
moase.

P. BALAȘ 
mecanic de locomotivă

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

Abataje de mare productivitate
Sectorul II de la mina 

Vulcan livrează cărbune 
cocsificabil centrelor side
rurgice.

In cadrul acestui sec
tor, producția de cărbu
ne e dată în cea mai 
mare parte din abataje
le frontale, socotite pe 
drept cuvînt, abataje de 
mare productivitate. Din, 
abatajul frontal de pe 
stratul III unde lucrea
ză brigada comunistului 
Drob Gheorghe, de e- 
xemplu, au fost extrase 
peste plan în această lu
nă mai mult de 200 de 
tone de cărbune, randa-

Graficul de producție din curtea minei Lupeni este oglinda 
activității minerilor diiii sectoarele minei și a exploatărilor mi
niere din Valea Jiului. Deseori, în fața graficului, grupuri, gru
puri de mineri se opresc și discută între ei de mersul întrece
rii socialiste. Zilele trecute aici i-a surprins fotoreporterul nostru 
pe minerii Zdrobiri Gheorghe, Mândruță Ioan și Haidan Alexan
dru, din brigada de tineret condusă de Diana Chițu, din secto
rul IV A, înainte de a intra în mină, conisuttînd graficul de 
producție.

----------------- o-----------------
Nici un vagonet de cărbune s^butat pantru șist vizibil

Succesele anterioare nu justifică 
delăsarea actuală

Pentru faptul că în luna acea
sta cărbunele extras de la Uricani 
este de calitate mai proastă decît 
în luna mai și conducerea tehni
că are partea ei de vină. In pri
mul rînd maiștrii și tehnicienii au 
luat obiceiul să admită (de dra
gul îndeplinirii și depășirii preli
minarului !) ca din abataje să se 
încarce cărbune cu șist neales. 
Apoi, de multe luni, controlul ca
lității cărbunelui este lăsat pe sea
ma unor oameni care nu au nici 
cea mai elementară calificate mi
nieră. In concepția conducerii mi
nei Uricani a fi cantonier la tran-.\ 
sportul de suprafață este sufici
ent ca să exerciți și controlul teh
nic de calitate ! La Uricani se în
calcă (cu bunaștiință a tovarăși
lor ctd la' combinat) o hotărîre 
care spune clar că pentru a e- 
xercita controlul tehnic de calita
te trebuie însărcinați cei mai buni 
mineri sau tehnicieni, cunoscători 
deplini ai meseriei de miner.

Cu toate că în planul de acți
une al minei Uricani s-a prevă
zut printre alte măsuri și amena
jarea unui loc special unde să se 
poată aprecia prin separare și cîn- 
tărire cantitatea de steril din căr
bunele venit la recepție, această 
măsură nu a fost nici pînă acum 
dusă la îndeplinire. Tovarășii din 
conducerea minei abia acum stu-

Dacă în lunile trecute cărbunele 
extras de minerii de la Uricani 
avea 
1,8—2,2 
misă, în 
ceput să 
juns ca 
cărbune să fie cu 0,1--0,2 
tă mai mare deqît cel 
Sînt . numeroase abataje 
au condiții prielnice pentru 
trage cărbune fără șist și 
dau- la recepție cantități mari de 
șist împreună cu cărbune. Pentru 
exemplificare arătăm că în ziua 
de 13 iunie de la locurile de mun
că cu numerile de încărcare 1005, 
1023, 1109, 1111 s-a dat mult 
șist odată cu cărbunele.

Comitetul - sindicatului minier 
(președinte tov. Popa Victor) nu 
a luat nici pînă acum măsuri pen
tru extinderea inițiativei minerilor 
din sectorul III Lupeni : „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist vizibil1', nu a canalizat 
agitația vizuală spre extinderea 
acestei inițiative. Panoul pe care 
altă dată se notau brigăzile care 
nu aleg șistul vizibil a devenit un 
fel de afișier pentru tot soiul de 
alte înștiințări ; nici un alt panou 
nu cheamă minerii la însușirea 
și aplicarea acestei inițiative de 
preț. Brigăzile de mineri care a- 
plică această inițiativă (cele con
duse de Teodorescu Stancu, Mis- 
chie Gheorghe, Gașpar Dănilă, 
Poloboc Constantin), o fac din 
îndemn propriu, din conștiința că 
trebuie să aleagă șistul.

un procentaj de cenușă cu 
la sută sub norma ad- 
luna iunie calitatea a in
se înrăutățească. Ș-a a- 
procentul de cenușă în 

la sir 
admis.,

care 
a ex- 
totuși

mentul obținut fiind de 
aproape 5 tone cărbune 
pe post.

In scopul sporirii con
tinue a producției de căr
bune în . sectorul II a 
fost dar zilele acestea în 
exploatare un nou aba
taj frontal pe stratul III. 
In noul abataj, care este 
armat în fier, a fost re
partizată să lucreze cu
noscuta brigadă de 
neri condusă 
cu Vasile.

Prin darea 
tare a acestui 
tal producția 
ne în sector va crește 
circa 10 la sută.

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

Grijă față de om
Incepînd din aceste zile, o brigadă organizată 

de Consiliul local al sindicatelor și Secția de să
nătate a Sfatului popular orășenesc Petroșani, 
formată din activiști sindicali, medici, și ingi
neri, va analiza cum sînt folosite la mina Pe
trila condițiile create în vederea îmbunătățirii 
protecției muncii ale minerilor și muncitorilor în 
subteran și la suprafață, grija pentru sănătatea 
oamenilor muncii în instituțiile sanitare din lo
calitate.

După încheierea lucrărilor de pe tetren, brigadă 
va întocmi, pe baza constatărilor făcute, un re
ferat care va fi prezentat în fața conducerii mi
nei și a comitetului sindicatului, și care va cu
prinde măsurile 
pentru folosirea 
din plin a con
dițiilor create 
de partid și gu
vern pentru îm
bunătățirea con
dițiilor dte mun
că ale minerilor

muncitorilor.

mi- 
de Negres-

în exploa- 
abataj fron

de -cărbu-
cu

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Titlul de „cea mai bună în profesie întrecerea
desfășoară în secția bobinaj ușor de la A.C.R.E. Vulcan o de
ține bobinatoarea Iliescu A. Georgeta, din brigada de 
condusă de Pașca Doina. Bobiniatoarea Iliescu Georgeta este și o 
elevă sîrguincioasă a Școlii medii serale din Vulcan.

Iat-o executînd rebobinarea unui motor de 10 kW pentru o 
betonieră de la T.C.M. Coroiești.

tineret,

CARNET CÎT1VA DIN FRUNTAȘII PETRlLEl'l
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Dirpă ce urci cele cîteva trepte 
ale scării, ajungi în holul mare 
al clubului minerilor din Petrila. 
Încă de la intrare îți atrage aten
ția un panou mare și frumos pe 
care sînt expuse fotografii. Ale 
cui or fi oare de sînt puse toc
mai la club, locul cel mai frec
ventat din oraș, unde fie timp fru
mos, ori ploaie vin zilnic sute ba 
chiar mii de oameni ba să vizio
neze un film ori un spectacol, ba 
să citească, sau să împrumute o 
carte, să joace șah, sau să repete 
în vreuna din f ormațiile се-și des
fășoară activitatea în cadrul clu
bului. Nu încape îndoială că nu 
pot fi decît poze ale fruntașilor și 
sînt puse aici să afle cu mic cu 
mare că minerii din Petrila sînt 
harnici.

Cum însă și la mină și la pre- 
parație și în alte domenii de ac
tivitate, sînt multi fruntași în Pe
trila, n-au loc toți deodată pe un 
singur panou. Cui i-a revenit de 
data aceasta cinstea de a fi popu
larizat la cel mai frceventat loc 
din Petrila o arată panoul. Printre 
fruntașii de pe el se poate vedea 
șeful brigăzii de la investiții. Bă- 
buț Constantin, E cunoscut în în
treg sectorul ca bun' organizator, 
iar brigada lui a dat' lucrări nu
mai de catîtate. Bine stă 
brigada lui cu toți indicii de clan.

Viteza de înaintare planificată a 
depășit-o cu 11 la sută, producti
vitatea a crescut cu 19,5 la su
tă, îar la exploziv a realizat eco
nomii de 1 la sută. Cu aceste suc
cese, brigada și-a înscris numele 
printre cele fruntașe în întrecerea 
pe profesii pe sector.

Minerul șef de brigadă Miclea 
loan e specialist în extragerea căr
bunelui în abatajele de pe stratul 
III. Extrăgînd în trei luni 590 
tone de cărbune de calitate în a- 
fara sarcinilor de'plan, sporind cu 
11 la sută productivitatea, lui i-a 
revenit cinstea de a fi pe panoul 
de onoare din partea sectorului 
III. Pe panou se poate vedea și 
David Gheorghe, șeful unei bri
găzi ce pregătește noi fronturi de 
lucru pentru minerii din sectorul 
11. Și merită să fie, doar a spo
rit cu 22 la sută productivitatea 
planificată.

Tovarășul Barboane loan nu lu
crează în subteran, dar tot e pe 
panoul fruntașilor. Ca gaterist a 
fost mereu exemplu de conștiin
ciozitate în muncă. Dacă minerii 
au avut din abundență margini 
pentru podîrea abatajului, o parte 
din merit o are și gateristul Bar
boane. lată deci că și sectoarele 
auxiliare își au fruntașii lor.

Pe panou e un fruntaș puțin 
obișnuit. In Petrila se poate spu-

ne că nici n-are cu. cine se între
ce fiindcă e dirijorul corului de 
aici și nu are „adversari". In 
schimb e într-o întrecere continuă 
cu dirijorii ansamblurilor corale 
din celelalte localități ale Văii 
fiului și zău nu-i ușor. Străduința 
lui a fost răsplătită din plin tind 
ansamblul pe care-l dirijează s-a 
situat la loc de frunte pe regiune 
în cadrul celui de-al Vl-lea con
curs al formațiilor corale de ama
tori.

— La fruntași vă uitați nene ?
* — întrebă un copil pe un om care 

privea panoul. Copilul tocmai co
bora de la bibliotecă.

— La ei, flăcăule.
• — Atunci veniți și afară 
acolo sînt niște panouri cu 
tași. Fruntași avem și noifa școa
lă. Aceia sînt la învățătură. Mul
te fotografii cu fruntași sînt și la 
mină și preparație. Cei mai mtdți 
însă sînt jos în mină că, acolo se 
dovedește hărnicia și fruntașta. j 

Deși era dat de un copil, nenea 
a ascultat sfatul și intrînd in mi
nă intr-adevăr n-a avut ce regre
ta. La sute de metri sub pănttnt, 
întrecerea pentru titlul de fruntaș 
pe profesii i-d cuprins pe toți,- iar 

. din acest avînt ies la ziuă sute 
și mii de tone de cărbune de burtă 
calitate în afară de plan.

D>. CRI ȘAN

că și. 
frun-
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I tat o jumătate de oră, cetind lista 
li cărților sosite, Chiar în acea du-
♦ pă-amiază au fost împrumutate
* peste 20 de cărțl din noul lot abia 
î înregistrat, Printre primii cititori
1 care au im с.гц mulat cărți noi so- 
e site au fost și Rața Vasile, Tu-І dorică Ștefan,

Biblioteca a primit 
încă 300 de cărfi
Cu citeva zile In urmi, într-o 

după-amiază, ghișeul de dittrfbu- 
ție a cărților de la biblioteca clu
bului din Vulcan nu s-a deschis 
ca de obicei la ora 17. Cititorii 
au fost surprinși, pini. atunci bi
bliotecara nu intțr%iase deschide
rea bibliotecii niciodată. „Ce s-o 
fi întîmplat ?, se întrebau el,

Pește o jumătate de oră cînd ci
titorii nu mai credeau că vor pu
tea lua cărți în ziua aceea, iată 
că vine fi bibliotecara- Nu e însă 
singură- Odată cu ea au venit și 
doi tineri purttnd baloturi mari 
și grele. „Au sosit noi cărți“- a 
trecut odată un murmur prin ria
dul cititorilor, intr-adevăr în ziua 
aceea biblioteca ți-a mărit fon
dul de cărți cu încă 53 de titluri.

Bucuroși că vor putea împrumu
ta ultimile titluri de cărți apăru
te, cititorii au uitat că au aștep-

Succesul Inccpc cu un program 
Nuc întocmit

In ultimul timp, cluburile din 
Valea Jiului !»1 desfășoară acti
vitatea pe baza unui program de 
activitate dinainte stabilit și ju
dicios întocmit- Așa se și explică 
de eg oamenii șînt mai bine in
formați asupra acțiunilor care se 
desfășoară U club, participarea 
lor din ce in ce mai mare la a- 
cestea.

Oamenii muncii 
s-au obișnuit ca 
în locurile de ar 
fișaj să găseas
că neapărat ș| 
un program al 
clubului, frumos
tipărit, cuprinzător, fiind con
semnate cu claritate și precizie 
felul acțiunii, data desfășurării, 
cine organizează și unde are loc.

Participarea la viața clubului 
a unui larg activ voluntar face 
posibilă cunoașterea de către 
conducerea clubului a probleme
lor care frămîntă oamenii mun
cii, a ceea ce ar dori ei să gă- 

Cuprinderea a- 
căutate, gusta- 
marea masă a 

Lupenii, în pro- 
este premiza

iHn Lupțnj

INSEMNARE
^ocqoooooooqoqoqoggqooooqooooooooq

Cit de frumoase sînt după-amiezile la club. Fiecare are posibilita
tea să-și petreacă timpul liber după cum dorește: unii ascultă o mu
zică, citesc 0 carte, iar alții se cor-fruntă în fața mesei de șah.

IN CLIȘEU ‘ Pașca Nicolae și Mununar Vasile de la sectorul 
XI de la mina Petrila asistați de electricianul Brînzan Constantin la- "! 
o partidă de șah într-una din după-amiezi la clubul din Petrila.

Mîine te așteptăm din nou la club

sească la club, 
cestor probteme 
te, apreciate de 
muncitorilor din 
gramul clubului,

Sfîrșîtul de an școlar a sosit și pentru elevii Școlii populare
~ ~ J*. ."„1 de an școlar

pregătit cu 
- iar rezul-

da artă din Petroșani. Pentru unii elevi, sfirșitul 
înseamnă absolvirea școlii. Viitorii 
stăruință în vederea terminării cu 
tartele sint îmbucurătoare.

IN CLIȘEU: Eleva Brădiceanu 
timpul oxamenulu» de absolvire.

absolvenți s-au 
succes a școlii

Teodora, (clasa de vioară) în

succesului înregistrat zilnic. Ast
fel, programul cuprinde schim
buri <te experiență, seri literare, 
conferințe, joi de tineret, toate 
organizate în funcție de timpul 
liber al celor pe care acțiunea 
respectivă îi interesează în pri
mul rînd. Folosind experiența 
clubului din Lupeni și unitățile 
culturale din Lonea, Anlnoaea Șl 
Vulcan îșl desfășoară întreaga 

activitate pe ba
za unpr progra
me întocmite și a>- 
fișate din timp. 
De fapt progra
mul este o oglin

dă a activității clubului, a inte
resului și priceperii directorului 
și conducerii întregului dub. Din 
păcate însă tocmai această o» 
glindă la unele cluburi (ca de 
pildă la clubul central 
troșani) este neglijată, 
arată că directorul și 
rea clubului nu cunosc 
parte ce anume probleme intere
sează în primul rînd oamenii 
muncii, iar pe de altă parte nici 
nu sînt preocupați de dezvolta
rea muncii culturale. De pildă, 
la clubul central din Petroșani, 
vin doar 2—3 cetățeni pe zi care 
joacă șah sau împrumută o car
te. Directorul clubului, tov. Ga
bor, se întreabă adesea de ce nu 
participă oamenii la acțiunile pe 
care le gîndețte el si uneori le 
consemnează ne o fițuică și «0 
același timp de ce <д clubul co
merț și sanitar vin oameni în 
număr mare. în flecare zi ? ! Dar 
pe strada Gheorghe Gheorghlu- 
Dej la 100 metri de clubul sanfe 
tar apare, la fee vizifeL un pro
gram de activitate al clubului 
bogat în conținut si atrăgător e- 
Xecutaț. Acesfa este primul ele
ment care îndreaptă pașii omu
lui spre club.

Comitetele sindicatelor și In 
deosebi responsabilii culturali din 
cadrul acestora au datoria să se 
preocupe mai mult de felul în 
care directorii de club îșl fur
nizează șl îșl 
în programele 
dlcîndu-le în același timp și ce 
anume acțiuni ar dori oamenii să 
găsească la club. Activiștii cul
turali trebuie să înțeleagă că suc
cesul activității culturale începe 
cu un program bine întocmit.

dia Pe-
Aceaștai 

eonduee- 
pe de o.

fixează punctele 
de activitate, in

MIHAIL DUMITRESCU

— Noroc, Vasile 1
— Noroc, Petrică ! încotro ?
— Am ieșit și eu la plimbare. 

Dar tu ?
— Mă duc la club. Nu vii cu 

mine ?
— Bine, vin.
Și cei doi tineri — minerul 

petrilean Pef.ruș Vasile și elec
tricianul Vinta Petru de la pre- 
parație, au pornit alături. La in
trare în parcul ce înconjoară 
clubul un tînăr de statură po
trivită, cu ochi albaștri, privea 
în lungul drumului, nedînd a- 

‘ tenție celor ce treceau.
— Servus, Bela. Ai întîlnire ? 

Cel doi tineri se opriră lîngă el.
-- Servus! Cu nimeni. Iacă 

stau și eu ca să treacă vremea.
— De ce nu intri înlăuntru ?

■— Ce să fac acolo ?
— Cum ce să faci ? Ceasul e 

cinci fără douăzeci de minute. 
La cinci, în safe de spectacole 
а clubului se tine o conferință 
foarte interesantă, Este vorba dto 
istorica realizare a științei șl 
tehnici sovietice, lansarea pri
mului om în Cosmos. Nu te in
teresează ? Apoi urmează un 
film.

— Bine, hai să merg și eu. 
Fug mai întti pînă acasă să iau 
și cărțile să le schimb la biblio
tecă. Ne găsim noi la club, Și 
electricianul Mathe Adalbert de 
la investiții porni în grabă spre 
casă, iar cei doi spre club.

In holul clubului tixit de oa
meni, majoritatea tineri, îi a- 
junse din urmă un al treilea tî
năr foarte grăbit.

— Noroc. Costele ! Unde fugi ?
— Noroc, băieți! E cinci ime

diat și începe repetiția echipei 
de dansuri, pregătim un dans 
nou. Avem program duminică și 
nu vrem să ne facem de rușine.

Și fără alte cuvinte de prisos, 
minerul Chivu Constantin își face 
loc prin mulțime spre ușa dea
supra căreia scrie: „Dansuri 
populare". La intrare îl și luă în 
primire o fată care-1 aștepta.

In cele două săli mai mici de 
la intrare, la două mese de&șah 
patru tineri își disputau îmîîe- 
tatea.

— Hai jos că se aglomerează 
sala, să ne găsim locuri mat în 
față, Prin ușa întredeschisă îl 
zăriră însă pe Bela, care le fă
cea semn să-l aștepte. Nu l-au 
așteptat afară, au intrat în bi
bliotecă. In fund, la o masă lun
gă îmbrăcată în pînză roșie, mi
nerii Croitoru Gheorghe și Păsă
rică Nicolae răsfoiesc ziarele de 
astăzi. Alături de Croitorii erau 
dtauă cărți: „Pămînt desțelenit" 
de M. Șolohov și „Răscoala" de 
L. Rebreanu. Pe un colț al me
sei, lîngă celălalt miner, șe afla 
romanul Iui Mihail Sadoveanu 
„Frații Jderi".

In sala de spectacole ultimii 
oameni își ocupaseră locurile. 
P'efruș, Vința și Mathe se mul
țumiră cu locuri mai îndepărtate 
de scenă, deoarece întîrziașeră.

.„Orele 10 seara. De la film 
ies în grupuri spectatorii, în- 
draptîndu-se spre casele lor. Ia- 
tă-i și pe cei trei prieteni : VițlJ 
țan, Petruș și Mathe. r\

— Ei, ți-a plăcut, ce spui 
Bela ? îl întrebă Vasile, dînd 
niîna cu el 1a despărțire.

—- A fost minunat. Nici hu 
m-am așteptat să văd lucruri 
atît de interesante. Vă mulțu
mesc băieți.

-- Pe mîine, după-amtază, a- 
tUJici. Te așteptăm din nou 1a 
club.

L. MANEA 
corespondent

ACTIVITATEA CLUBULUI STRlNS LEGATĂ 
DE PROBLEMELE PRODUCȚIEI

Esfe știut că munca culturală 
de masă ar® ca latură principală 
sprijinirea producției, stimularea 
muncitorilor în studierea și in
troducerea tehnicii noi, popu
larizarea1 inițiativelor și a meto
delor înaintate de muncă, a frun
tașilor și a rezultatelor obținute 
du ei în întrecerea socialistă.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej arăta în raportul pre
zentat la Congresul al lll-lea 
al P.M.R. că „sareina principală 
a industriei cărbunelui eonsță în 
aaigurarea siderurgiei cu cărbuni 
da calitate superioară, destinați 
cocsificării si termocentralelor cu 
Jigniți și alte sorturi de cărbuni 
interiori". Pentru eu activitatea 
duhurilor sl contribuie în rnod 
efectiv la înfăptuirea acestei sar
cini sînt necesare anumite ac
țiuni, bazate pe cunoașterea si
tuației locurilor de muncă, a ne
cesităților producției, care să a- 
jute concret minerilor. Aceste ac
țiuni sânt multiple, îmbrăcînd 
forme diferite cum ar fi; confe
rințe, schimburi de experiență, 
popularizarea metodelor înainta
te de muncă a fruntași-lor în pro
ducții propaganda cărții tehni
ce ete. Majoritatea cluburilor din 

Valea Jiului; pentru a veni în 
sprijinul producției, au folosit 
aceste forme de activitate cu suc
ces. Astfel la clubul din Lupeni 
de Ia 1 ianuarie și pînă în pre
zent s-au ținut circa 35 de con
ferințe Р® teme tehnice, cuprin- 
zînd problemele actuale ale pro
ducției cum ar fi • calitatea pro
duselor, căile reducerii prețului 
de cost, ridicarea productivității 
muncii,

Aceste conferințe au fost în
tocmite pe baza unui studiu a- 
mănunțit ținînd seama de ne
voile și specificul întreprinderi
lor respective. Astfel, pentru mi
nerii de la sectorul IV В ș-a 
ținut conferința „Metodele de ex
ploatare a stratului 15, blocul 
VII, sectorul IV B“; la" filature 
- - „Tehnologia de fabricare a 
fibrelor sintetice"; în construc
ții — „Calitatea lucrărilor de 
construcții" și altele.

Și în alte cluburi, cum ar fi 
cele de la Anmoasa și Petrila, 
pe Ungă conferințe, s-au orga
nizat schimburi de experiență, 
seri de odihnă pentru fruntași 
în producție, pentru populariza
rea lor, etc, La clubul <Sn Lo
nea s-a pus un accent deosebit 

pe popularizarea cărții tehnice 
în rfedul minerilor.

O formă deosebit de eficace 
în munca culturală și care vine 
în sprijinul producției, o consti
tuie brigada artistică de agita
ție. Experiența brigăzii artistice 
de agitație de la mina Aninoa
sa este deosebit de prețioasă în 
această direcție. In spectacolele 
pe care le-a susținut, ea a popu
larizat cu consecvență sarcinile 
care stau în fata minerilor, a 
arătat metodei© folosite de frun
tași și nu de puține ori a inter
venit în mod operativ, acolo 
unde treburile nu mergeau bine.

Cluburile din Valea Jiului au 
obținut succese, dar nu întot
deauna activitatea lor s-a în
dreptat cu precădere spre obiec
tivele principale ale producției. 
In această direcție mai sînt încă 
mult© de făcut. In vederea cu
noașterii ctt mai profunde a pro
blemelor producției, membrii 
consiliilor de conducere ale clu
burilor și Instructorii diferitelor 
cercuri, trebuie să-și planifice în 
așa fel timpul îneît să poată Іца 
parte eu regularitate la cele mai 
importante consfătuiri de pro
ducție, schimburi de experiență, 

adunări sindicale etc. Cu ocazia 
acestora, se pot cunoaște o se
rie de probleme actuale, care 
frămîntă pe mineri. Pe baza ce
lor constatate se pot organiza 
schimburi de experiență, înțîlniri 
între diferite grupuri de oameni 
ai muncii etc.

In școpul sprijinirii cît mai o- 
peratiye a procesului dte produc
ție, consiliul de conducere al 
clubului trebuie să țină o strîn- 
să legătură cu grupurile de con
ferențiari de pe lîngă comitetele 
sindicatelor, Aceștia, lucrînd în 
marea lor majoritate în produc
ție, cunosc cel mal bine proble
mele de a căror rezolvare depin
de bunul mers al producției. Ei 
pot veni cu propuneri concrete, 
cu teme care apoL să fie cuprin
se în planul de activitate al clu
bului.

Introducerea tehnicii noi, sti
mularea interesului minerilor 
pentru însușirea tehnicii moder
ne, necesită însă și o activitate 
susținută în domeniul propagan
dei tehnice. De aceea. în cola
borare cu cabinetele tehnice, fo
losind din plin grupul de con
ferențiari, trebuie îmbunătățită 
munca de atragere a muncitori, 
lor, inginerilor și tehnicienilor 
la activitatea clubului. Tot în 
domeniul propagandei tehnice 
intră și popularizarea inovato

rilor și a raționalizaturilor. Re
zultatele obținute de ei, eficaci
tatea lor economică, trebuie cu
noscută de către toti muncitorii.

In activitatea de propagandă 
tehnică trebuie tinut seama de 
nivelul de pregătire al minerilor, 
acțiunile organizate la club ve
nind să completeze cunoștințele 
lor pe categorii de meserii. In 
felul acesta diferite acțiuni or
ganizate ar ajuta oamenii mun- i 
cil în realizarea angajamentelor 1 
luate, ar stimula întrecerea socia
listă între brigăzi. De curînd, 
brigada de producție a fronta- 
Hstului Ghioancă Sabin de la 
mina Lupeni a început să aplice 
inițiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist vi
zibil". Pentru ca această iniția
tivă să se extindă, este necesar 
ca întregul colectiv de mineri să 
fie antrenat în întrecerea socia
listă, ca toti să o aplice. De ase
menea, este necesar ea la club 
aă se organizeze schimburi de 
experiență, să se facă o vie a- 
gitație în jurul inițiativei șl a 
celor ce o aplică.

Folosind toate metodele și 
formele pe care le îmbracă ac
tivitatea culturală în sprijinul 
producției, clubul devine un . a- 
jutor important în munca fie
cărui om al .muncii.

' C. COTOȘPAN '
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„Prin lucrări de calitate, 
contribuim la succesele minerilor”

ne

sarcinile ce ne

La fiecare ioc tie muncă — 
produse de calitate superioară

Muncitorii din cadrul atelie
rului mecanic al minei Lupeni 
caută ca în munca lor de zi cu 
zi sa asigure minerilor utilaje, 
unelte și mașini bine reparate. 
Așa cuni minerii lupeneni luptă 
pentru a extrage cărbune mult 
șt. de bună calitate și noi
străduim ca la fiecare loc de 
muncă, șă obținem lucr;; de ca
ntate superioară,

Rezultatele obținute în acest 
an confirmă că ne am achitat în 
mare mășură de 
revin. Fiecare 
muncitor și echi
pă, maiștrii de 
atelier. primind 
spre executare re
pararea de di
ferite utilaje sau mașini, au cău- 
tat să constate toate defecțiu
nile, pentru ca, remediindu-le prin- 
tr-o reparație atentă, de calitate, 
să așigure funcționarea acestora 
în bune condițjuni, cu randamen
te optime și cu o durată cît mai 
lungă. Jn acest scop în cadrul 
atelierului srau luat și o seamă 
de măsuri specifice. Utilajele și 
mașinile care necesită lucrări de 
reparații principale, anevoioase, 
care necesită o mînă de lucru 
mai calificată, sînt încredințate 
muritorilor celor mai pricepuți, 
cap^Jșub controlul maiștrilor dau 
în primire lucrările pe faze de 
execuție. După asamblare utila
jele sau mașinile la care s-au 
făcut reparații se încearcă la 
mers în gol și la mers în sar
cină, apoi pe bază de proces ver
bal sînt predate mecanicilor de 
sectoare. Piesele, în cazul cînd 
starea de uzură nu permite recon- 
diționarep lor, sînt confecționa
te din nou de către muncitori cu 
înaltă calificare, Ei caută ca 
prin mijloacele de care dispune 
atelierul nostru 
racteristicile și 
mic al pieselor, cît mai apropia
te de cele provenite djn fabrica
ție. Pentru ca timpul de imobi
lizare al utilajelor în reparație 
să fie cît mai mic, imediat după 
primirea acestora, se trece la e- 
xecutarea lucrărilor care se pot 
face cu materiale ce există în a- 
țelier, iar pentru restul lucrărilor 
urgentîndu-se procurarea mate-

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

să asigure ca- 
tratamentul ter-

rialului sau a pieselor necesare.
In acest an muncitorii din a- 

telier au executat sut© de repa
rații de bună calitate, folosind 
în același timp, în cele mai mul
te cazuri, materiale recuperate șl 
piese recondiționate care consti
tuie pentru ei șursa cea mai im
portantă în obținerea de-economii. 
De asemenea unele reparații ca
pitale, eu’toate că aceșt gen de 
lucrări nu sînt trecute pe pozi
țiile planificate, de reparații ale 
atelierului, se execută de către 

muncitori cu ex
periență. Astfel, 
s-a făcut repara
ții capital® U 7 
garnjturi de cra
ter tip S.K.R.-ll, 
încărcat E.M.P.-1, 

la 3 locomotive electrice cu acu
mulatori, 5 pompe pneumatice și 
4 pompe electrice, la multe tro- 
lii electric© de 5,5 kW și 12 kW 
și altele, La aceste lucrări și-au 
adus contribuția echipele condu
se de 
Bel1 a, 
Nicolae 
riale vechi, recuperate, au 
confecționate 134 buc. stîlpi de 
abataj, 8 macaze pentru linie fe
rată îngustă, 60 grinzi de aba
taje și tot felul de piese. Mași
nile unelte au fost revizuite și, 
cele la care s-au constatat de
fecțiuni au fost reparate, 
funcționează acum în bune 
dițiî.

Prin folosirea în cantități 
a materialului recuperat, prin re- 
condiționări de piese, colectare 
de fier vechi prin acțiuni de mun
că patriotică atelierul nostru a 
obținut în cele cinci luni ce au 
trecut din acest an economii în 
valoare de peste 250.000 lei. Noî, 
muncitorii de aici ne-am angajat 
ca si în viitor să obținem succe
se mai mari, să executăm lucrări 
de cea mai bună calitate, contri
buind astfel la lupta minerilor 
din Lupeni pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

VASILE CORO!
maistru

ANTON DUBAN 
șef de echipă 

atelierul mecanic Lupeni

la 2 mașini de

Sașvari 
lies
și alții-

Andrei, Sas 
Iosif, Predoșan 

Din mate- 
fost

Ele
eon-

mari

Li secfcoMil de investiții Anînoasa

Angajamente înfăptuite

a
z „Cărbunele păcii" se pregătește 

de eoneurs
De la mina Petrila a plecat 

recent o scrisoare pe adresa re
dacției ziarului „Drumul socia- 
lismlui“-Deva, cuprinzînd răs
punsul. colectivului de redacție al 
gazetei? de perete „Cărbunele pă
cii" la chemarea la întrecere în
tre gazetele de perete din regiune 
ce se va desfășura între 1 iulie— 
30 decembrie 1961.

Mobilizarea colectivului minei 
la îmbunătățirea calității cărbu
nelui, reducerea consumului de 
lemn de mină, realizarea în 11 
luni a angajamentului colectivu
lui exploatării de a da în acest 
an 50.000 tone de cărbune ener
getic pește preliminarul anual, 
înfăptuirea lozincii „Nici o bri
gadă de mineri sub plan" ridica
rea calificării muncitorilor, res
pectarea normelor privind tehni
ca securității muncii, urmărirea 
pe elementele componente a re
ducerii prețului de cost — iată, 
principalele obiective spre care

vacolectivul gazetei de perete își 
îndrepta atenția în cadrul con
cursului.

In vederea susținerii obiective
lor pe care și le-a propus, la ga
zeta de perete vor apărea noi ru
brici, iar numărul coresponden
ților voluntari din rîndurile mun
citorilor și tehnicienilor va fi spo
rit cu încă 30 de tovarăși.

cu cinste
Minerii sectorului de investiții 

al minei Aninoasa s-au angajat 
la începutul anului ca să înde
plinească planul în mod ritmic, 
să muncească cu o productivita
te sgorită, iar lucrările executate 
să fie de bună calitate și la un 
preț de cost cît mai scăzut.

Ceea ce au hotărît, au și rea
lizat. Muncind cu eforturi spo
rite ei s-au achitat cu cinste de 
sarcinile ce le revin. In primul 
trimestru planul fizic pe sector 
a fost depășit cu 291 m. 1., iar 
randamentul obținut întrece pe 
cel planificat cu peste 1 la sută. 
In lunile următoare, indicii de 
plan au fost, de asemenea, în
depliniți și depășiți. Planul la 
săpări și lărgiri, în luna apriNe 
a fost depășit cu 43,2 m, I. iar 
la total lucrări de investiții cu 
22.3 la sută. In luna mal planul 
firic pe sector a fost realizat în. 
proporție de peste 106 la sută.

Preocupările minerilor, maiștri- 
. lor și ale conducerii sectorului 

nu au constat numai în îndepli
nirea ritmică a planului ci și în 
a asigura o bună calitate lucră
rilor, în folosirea tuturor mij
loacelor și posibilităților de re
ducere a prețului de cost. Privind 

i calitatea lucrărilor s-au luat 
’ măsuri ca brigăzile care execută 
• lucrări speciale, pretențioase, să 

cuprindă mineri cu experiență și 
eu înaltă calificare, brigăzile 
mai slabe au fost întărite cu ,mi- 

; neri șefi de schimb pricepuți și 
ajutate de maiștri și tehnicieni 
din sector.

Comitetul de secție sindicală, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, a organizat o întrecere 

j însuflețită între brigăzi, fixînd 
I ca obiective principale: 
I nirea ritmică a planului 

’ducție pe baza creșterii 
tivității muncii, nici o 
de calitate inferioară si 
dărirea rațională, a materialelor 
în scopul reducerii prețului de 
cost. Aceste obiective constituie 
o preocupare de zi cu zi a fiecă
rui miner, tehnician și inginer. 
Pentru ca ele să fie îndeplinite 
cu succes, conducerea sectoru
lui s-a străduit ca la fiecare loc 
de muncă, în ordinea urgenței 
și importanței, să asigure brigă
zilor materiale de sortimentul ce
rut, în cantități necesare și la 
timp.

In ajutorul minerilor, pentru 
reducerea efortului fizic și spo
rirea productivității muncii unele 
operații au fost mecanizate. Sec
torul are în dotare o mașină so
vietică de încărcat E.P.M.-l la 
lucrările în galeria transversală 
principală de la puțul orb nr 2, 
două betoniere la puțul orb nr.

6,/ trei reîneărcătoare cu bandă 
și altele. Folosirea din plin a 
acestor utilaje a contribuit în 
mare măsură la creșterea vite
zei medii de avansare. In acest 
an viteza de avanșiare planifica
tă a fost depășită în fiecare lung 
în medie cu 0,4 m.

La capitolul preț de cost, re
zultatele dobîndite adeveresc 
preocuparea întregului colectiv 
al sectorului pentru folosirea Ju
dicioasă a materialelor. In cele 
5 luni trecute, pe .sector s-a ob
ținut o economie bănească în 
valoare de 650.000 lei peste sar
cina planificată

Iată, așadar că angajamentele 
minerilor aninoseni din sectorul 
de investiții au fost cu succes 
îndeplinite în perioada arătată, 
rezultatele obținute fiind ur
mare firească a efortului depus 
de minerii, tehnicienii și ingine
rii din sector. Pentru munca lor 
rodnică merită să fie evidențiate 
brigăzile conduse de Hiitter Mar
tin, Pagnejer Gheorghe, Pop 
Vasile, Damian I’oșif și Sava 
Petru.

In viitor minerii de aici sînt 
hotărîți să muncească cu același 
elan pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid, ca prin 
-sporirea vitezelor de avansare și 
creșterea productivității muncii 
să asigure punerea în exploatare 
la timp a cîmpurilor miniere, să 
execute lucrări trainice, de ca
litate.

S. EKART

Succesele anterioare 
nu justifică 

delăsarea actuală
(Urmare din pag, l-a)

diază găsirea unui loc corespun
zător pentru separarea și cîntări- 
rea șistului vizibil !

Trebuie curmată ideca că dacă 
circa 60 la sută din producția 
minei se dă din abatajele de pe 
stratul 8-9 (strat curat prin în
săși compoziția sa petrografică !) 
nu sînt necesare măsuri pentru a- 
legerea șistului vizibil. Astfel s-a 
ajuns ca în unele zile cărbunele de 
la Uricani să prezinte o accentuată 
înrăutățire calitativă.

Colectivul minei Uricani a ob‘ 
ținut rezultate importante în în* 
deplinirea obiectivelor de între
cere. Cu atît mai mult se cere ca 
din partea tuturor factorilor de 
răspundere de la mină să existe 
o deosebită atenție pentru calita
tea producției. Măsurile care se 
impun sînt mai ales de ordin or
ganizatoric. In primul rînd trebuie 
ca organele sindicatului să por
nească la treabă pentru extinde
rea inițiativei minerilor de la Lu* 
peni. Pentru aceasta să nu se 
tepte numai „impulsurile11 Consi
liului local al sindicatelor !

Acum conducerea minei știe 
ce are de făcut. Să pună la con
trolul calității cărbunelui oameni 
competent!, șă creeze acestui con
trol condiții optime de verificară 
a calității producției extrase. Ac-; 
ționînd în deplină concordanță cu, 
organele sindicatului, să creeze, 
condițiile tehnice și organizatorice 
pentru extinderea inițiativei mine-, 
rilor de la Lupeni ! La Uricani 
se poate și trebuie să se dea căr' 
bune de tot mai bună calitate !

îndepli- 
de pro- 
produc- 
lucrare 
gospo-

...
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Dacă s-ar întocmi o statistică a posesorilor de motociclete ] 
de la preparația Petrila, cifrele ar arăta că tot al 20-lea mun
citor posedă motocicletă, motoretă sau scufer. (

Iată doi din aceștia, tovarășii SofalvI Ludovic, maistru ; 
la sectorul de preparare șl Boer Gheorghe, instalator ta a- | 
celași sector venind la serviciu pe motocicletele lor. |

lată doi din aceștia

Probleme din activitatea scolii de callHcare 
de la mina Petrila

se intereseze de oamenii din sec
toare. Birourile organizațiilor de 
bază ar trebui să analizeze șl 
această problemă.

Școala de calificare de pe lin
gă mina Petrila are o activitate 
frumoasă, In 10 ani de existență, 
ea a dat exploatării peste 1200 
de cadre de nădejde — mineri, 
ajutori mineri, — înarmate cu 
trainice cunoștințe teoretice în 
domeniul mineritului, pe care 
apoi oamenii le îmbogățeau cu 
practica de fiecare zi în 
galerii.

Dacă 
numai 
mineri, 
absolvenți ! 
neri și 105 
nul curent, 
va da încă 
tori mineri 
Petrila,

Apreciind 
tru ridicarea calificării, îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale și 
implicit obținerea unui cîștig mai 
bun, majoritatea 
se străduiesc să învețe cit mai 
bine, însușindu-și 
noștînțele predate. Școala se mîn- 
drește cu absolvenți «a Borș ilie, 
Fleșcan Constantin, Smeu Flo
rentin, Rotundu Fănică — toți 
de la sectorul XI investiții al ml-

nei Ptetrila care au obținut ca
lificativul de „foarte bine", ca și 
cu Vlăduțeșcu Gheorghe de la 
sectorul I, Gheorghe Panait din 
sectorul II, Dîrleanu Petru de la 
sectorul IV si alții care au 
mit calificativul de „bine".

pri-

abataje,

nota 8. Sînt rezultate 
pentru care respectivii

în
27 
în

1951, școala 
mineri și 47 
1957 numărul 
s-a ridicat la
ajutori mineri. In a- 

, școala de calificare
53 mineri și 48 aju- 

i pentru exploatarea

a dat 
ajutori 
elevilor 
75 mi-

condițiile create pen-

elevilor școlii

temeinic cu-

Două extreme 
în rezultate

de mult, actualii cursanțiNu 
au dat lucrări de control la una 
din materiile predate: matema
tici. Cu această ocazie s-au vă
zut unele lucruri curioase, care 
ar trebui să dea de gîndit în pri
mul rînd tovarășilor din cadrul 
serviciului de învățămînt al com- 
bihatului carbonifer.

La examinarea făcută, s-au dat 
note în raport cu felul în care 
au rezolvat elevii temele date 
Astfel. Nikelschi Robert, Vințe 
Ioan, Bărbiei Gheorghe de la sec
torul IV și Săndulescu Gheorghe 
de la sectorul XI au primit pem 
tru lucrările lor, nota 10, Cașotă 
Constantin și Gaier Ioan de la 
sectorul I au primit nota 9, iar 
Dobrotescu Florea, Șchneider 
Francisc, Blro Ladîslau din sec-

torul IV 
frumoase 
elevi merită felicitări.

Dar la aceeași examinare s-au 
„împărțit" și altfel de note. Ast
fel, elevii Marton Ștefan, Kiss 
Francisc, Sandu Ioan de la sec
torul IV au primit la lucrările 
lor de control la matematici 
nota... 2, Hegyi Vasile de la sec
torul IV. Strat Gavrilă de la 
sectorul VII și Hogea Nicolae 
de la sectorul XI au primit nota 
4, iar Stamate Nicolae de la sec
torul III și Cozma Ioan de la 
sectorul IV au primit nota 5.

Două extreme : oameni apar- 
tinînd aceluiași sector primind 
unii note de 10 și 9, iar alții de 
2 și 4. Care este cauza ? Ea pro
vine din faptul că conducerile 
sectoarelor minei Petrii a nu se 
interesează de felul cum învață 
oamenii ’or la școală, . nu iau 
măsuri de sprijinire a celor cu 
rezultate slabe la învățătură. 
După cum spun tovarășii de 1a 
școala de calificare, nici un in
giner sau tehnician din condu
cerea sectoarelor sau a minei nu 
a pus piciorul pe la școală, să

Cu..» banca pe valuri!

Clădirea școlii este veche. Da
că ar fi întreținută cum trebuie, 
s-ar mai putea folosi. Insă, gos
podarul minei Petrila tpv. Csen- 
teri Ioan hu a dat cu anii pe 
aici. Astfel, clădirea a suferit 
degradări. In exterior, pămîntul 
s-a acumulat în jurul clădirii 
îneît acum... bate rata cu ciocul 
în geam, sînt găuri în zidărie, 
tencuiala este căzută în multe 
locuri ceea ce produce și igra- 
sierea pereților în interior — iar 
din cauza ultimelor ploi apa a 
intrat ' în sălile de cursuri. Este 
necesar să se treacă la repara
rea clădirii școlii de calificare 
din Petrila.

Asigurînd un control și spri
jin eficace din partea tehnicieni
lor sectoarelor și rnine’, creind 
condiții mai bune de învățămînt 
prin' întreținerea localului — 
școala de calificare de la mina 
Petrila va putea 'obține noi suc
cese în pregătirea de cadre ca
lificate pentru abatajele exploa
tării.

ȘT. MIHAl



4 STEAGUL ROȘU

И L *'
» 1

ъ O ІИ V

i)

lori Gagarin a făcut o 
lol W. foster

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Cosmonautul sovietic Iuri Ga
garin a făcut o vizită lui William 
Foster, președintele de onoare al 
Comitetului Național al Partidu
lui Comunist din S.U.A., care se 
află la tratament într-un sana
toriu din apropierea

William Foster a 
un viu interes față 
tele zborului cosmic i 
mîntului.

Poporul american 
bine și v-a îndrăgit,

vizită
Gagarin. Mi-

W. LIPPMANN

de
în

Moscovei, 
manifestat 

amănun- 
jurul Pă-

vă cunoaște 
i-a spus

William foster lui 
lioane de americani așteaptă să 
faceți o vizită în S.U.A., ceea 
ce ar contribui la întărirea le
găturilor prietenești dintre po
poarele sovietic și american.

In timpul convorbirii a venit 
vorba despre zborul pilotului a- 
merican Allan Shepard pe o tra
iectorie» balistică. Dînd o înaltă 
apreciere curajului lui Allan She
pard, Iuri Gagarin a spus că a- 
cesta a făcut tot ce era posibil 
avîndu-se în vedere nivelul știin
ței și tehnicii americane.

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

[BosfătBirea шіш a leprezentanîiler parlamentului 
Congolez

STANLEYVILLE 17 (Ager
pres) — G. Fedeașin, corespon
dentul agenției TASS, transmite :

La Stanleyville a avut loc o 
consfătuire comună a reprezen
tanților parlamentului congolez 
în frunte cu Joseph Midi BtTTl- 
reaux, vicepreședinte al Camerei 
Deputaților, și a Comisiei O.N.U. 
pentru sprijinirea pregătirilor în 
vederea convocării parlamentului 
Republicii Congo, condusă 
Robert Gardiner (Ghana), 
consfătuire a fost discutată 
blema posibilităților de a se 
voca parlamentul congolez.

Vergemeire, ministrul Informa
țiilor al guvernului legal, a in
format pe ziariștii locali și stră
ini asupra punctului de vedtere 
al guvernului legal al Congou- 
lui, care și-a găsit expresie în 
documentul semnat, după înche
ierea consfătuirii, de către

de
La 

pro- 
con-

toine Gizenga și Robert Gardi
ner.

După cum a arătat Verge- 
meire, guvernul central al Con- 
goului și-a reafirmat asentimen
tul pentru convocarea parlamen
tului congolez în orice parte a 
țării, cu condiția ca O.N.U. să 
garanteze ’ securitatea 
parlamentarilor.

Documentul cuprinde 
adresată O.N.U. de a 
venirea la locul sesiunii a tutu
ror deputaților și senatorilor, 
precum șr înapoierea lor după ter
minarea sesiunii.

tuturor

o cerere 
asigura

Critici poziția S. 
probleme

NEW YORK 17 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la posturile de 

televiziune cunoscutul comentator 
american Walter Lippmann a re
comandat insistent Statelor Unite 
să ducă tratative cu Uniunea So
vietică . în legătură cu statutul Ber
linului occidental.

Statele Unite, a spus Lippmann, . 
trebuie să-și schimbe modul de a- 
bordare a problemei germane. Pînă 
acum, a spus el, Statele Unite 
erau ferm de părere că actualul 
statut al Berlinului și Germaniei 
trebuie menținut și că nici o schim
bare n-ar fi în avantajul occidentu
lui. Dar chiar populația Berlinului 
occidental și Germaniei occidentale 
consideră că actualul statut al Ber
linului occidental este nesatisfăcă
tor.

In continuare Lippmann a criti
cat programele americane de „a- 
jutorare" a statelor străine. Este 
necesar, a spus el, „să se lichideze 
cele mai îngrozitoare abuzuri" le
gate de acest ajutor. Dînd ca e- 
xempltf „ajutorul" acordat Laosu
lui, el a relevat că „cea mai mare 
parte din bani a servit la îmbo-

U. A. in numeroase 
internaționale

gățirea celei mai avute clase, care 
a folosit acest ajutor în scopurile 
sale egoiste și care și-a etalat 
bogăția, ceea ce a făcut să creascS. 
ura săracilor față de cei bogați...,

Lippmann respinge ca fiind cu 
desăvîrșire nefundamentate zvonu
rile că Uniunea Sovietică a creat 
în Cuba baze militare.

„Nu există nici un fel de date 
care să arate că în Cuba ar exista 
măcar o bază militară sovietică", 
a spus el. Mai mult, a arătat 
Lippmann, „Allan Dulles mi-a 
spus personal nu de mult că în 
timpul invaziei n-a fost văzut nici 
un avion rus și că Fidel Castro 
a folosit avioane americane vechi".

Referindu-se la născocirile des
pre pretinse 
rachete care 
Lippmann a 
Sovietică nu
asemenea baze întrucît ea dispune 
de rachete capabile să ajungă 
pînă la lună.

I
i 
i

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

Suvanna Fumma 
a sosit la Ziirich

An-

ZURICH 17 (Agerpres).
La 16 iunie au sosit la Ziirich 

prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al guvernului regal al 
Laosului, și prinjul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat. Ei vor duce 
tratative cu Boun-Oum.

Pe aeroport prințul Suvanna 
Fumma a declarat coresponden
ților că. speră că întîlnire de la 
Zurich va duce, în sfîrșit, la re- 

, zolvarea pozitivă a problemei 
laoțiene.

La 15 iunie au sosit la Zurich 
Boun-Oum și Fumi Nosavan. In 
dimineața zilei de 16 iunie a ve
nit la Ziirich și prințul Sianuk, 
șeful statului Cambodgia.

Evenimentul do
minant al săptă- 
mînii încheiate — declarația ra- 
dio-televizată a șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, — a con
firmat încă o dată că în princi
palele probleme internaționale i - 
nițiativa aparține socialismului. 
Căile de rezolvare ale celor mai 
stringente probleme internaționale 
indicate în memorandumurile gu
vernului sovietic cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleare și cu privire la problema 
germană — au fost reafirmate cu 
claritate în declarația lui N. S. 
Hrușciov.

întreaga omenire este astăzi, con
știentă de faptul că pentru întă
rirea coexistenței pașnice cea mai 
eficientă bază este înfăptuirea de
zarmării generale și totale sub un 
strict control internațional. Iniția
tiva sovietică ca problema dezar
mării să fie rezolvată concomitent 
cu cea a încetării pentru totdeauna 
a experiențelor cu arma nucleară 
are avantajul de a îngădui stabi
lirea’1 unui control care să elimine 
posibilitatea ca efectuarea lui să 
fie legată de culegerea de infor
mații cu caracter de spionaj. Su
tele de ședințe ale conferinței tri
partite sovieto-anglo—americane de

---- ----- .——
întrevedere Gromîko-Couve de Murville

GENEVA 17 (Agerpres). — 
La reședința delegației sovie

tice de la Geneva a avut loc o 
convorbire între A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și Couve de Murville. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței.

Conducîndu-și oaspetele, A. A. 
Gromîko a declarat coresponden
ților că Ia conferința pentru 
Laos este nevoie să fie depuse 
încă multe eforturi. Toți, a dte- 
clarat el, vorbesc despre neutra
litatea și independenta Laosu-

Iui, însă îndată ce lucrurile a- 
jung la propuneri concrete, unele 
delegații, printre care și cea a- 
mericană se eschivează de la re
zolvarea problemei. Ele vor să 
creeze „un stat în stat". Uniu
nea Sovietică se pronunță cate
goric împotriva acestui lucru. 
Laosul trebuie să devină o țară 
neutră și independentă.

A. A. Gromîko și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu faptul 
că o serie întreagă de delegații 
se situează pe o poziție care 
incide cu poziția sovietică.

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

co-

baze sovietice pentru 
ar exista în Cuba 
declarat că Uniunea 
are deloc nevoie de

♦

împotriva provocărilor vest-germane
BERLIN 17 (Agerpres).
Guvernul Republicii Democra

te Germane a remis prin inter
mediul 
Externe 
note cu 
cinaților
S.U.A. și Angliei și ambasado
rului Franței la Fraga. In aceste

Ministerului Afacerilor 
al R. S. Cehoslovace 
conținut similar însăr- 
cu afaceri ad-interim ai

note se protestează împotriva 
mitingurilor care au fost organi
zate și care urmează să fie or
ganizate de Germania occidentală 
în viitorul apropiat în Berlinul 
occidental, precum și împotriva 
marșurilor provocatoare din a- 
propierea frontierelor de stat ale 
R. D. Germane.

Mitingul oamenilor 
muncii din Phenian

PHENIAN 17 (Agerpres).
Delegația guvernamentală a 

R. D. Vietnam condusă de pri
mul ministru Fam Van Dong a 
sosit la 16 iunie la Phenian ve
nind de Ia Pekin. In cinstea de
legației guvernamentale a R/ D. 
Vietnam a avut loc un miting 
al oamenilor muncii la care Kim 
Ir Sen președinte al C.C. al Parti
dului .Muncii din Coreea și, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene a rostit o cu- 
vîntare de salut.

IM CUBA

Lunta împițfriva analfaMiunulii
HAVANA 17 (Agerpres).
Potrivit unor declarații făcute 

de Mario Diăz, coordonator al 
Comitetului național de luptă 
împotriva analfabetismului, peste 
27.000 de membri ai brigăzilor 
pentru stîrpirea analfabetismului 
activează în prezent în orașele și 
satele din Cuba». Alți 13.000 ur
mează cursuri la Varadero. In 
afară de aceștia circa 22.06*3 de 
tineri s-au înscris ca voluntari 
pentru campania de alfabetizare.

• ÎN FATA OFICIULUI 
DE ȘOMAJ...

ne des- 
stau în

I тонной

: I
• John și Sam, prieteni 
[părțiți de ani - de zile,

fața Oficiului de șomaj de pe 
cea de-a cincea Avenue din De
troit — citadela americană a au- 

J tomobilului. S-au sculat din zori ca 
4>
9 să fie printre primii în fața ghi- 

șeuluî. Poate le va „pica" ceva de 
lucru, măcar pentru cîteva ore...

John citește un articol din „New 
York Times — Book Review". 
Ajungînd la o frază în care se a- 
rată că S.U.A.; -„care fac parte 
din țările bogate ale lumii" ati 
ajuns -„să se înnece în grăsime", 
pe John îl trece un fior...

— Auzi Sam, sîntem cei mai

4
»•
I 
f
I
e

♦с•
J bogați din lume. Dar Sam nu-l
* aude. Se află și el adîncit în lec-
* tura unei reviste. „Șomajul a lo- 
î vît, de fapt, fiecare din princița-
* lele ramuri ale industriei; fiecare 
J stat industrial al S.U.A., citește el 
0

*

0

0 
0
0

♦

în „Time" schimbîndu-și greutatea 
corpului de pe un picior pe alt ui. 
Șomajul a atins cel mai înalt 
nivel din ultimii 20 de ani"—

— Hei Sam, mă auzi ?, îl în
ghiontește cu cotul John. Ne înne- 
căm în grăsime, înțelegi 1 Sîntem 
cineva к my Boy ! Dar Sam nu-l

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
la Geneva au scos în evidență pie
dicile ridicate de reprezentanții 
occidentali în calea încheierii unui 
acord reciproc acceptabil pentru in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară. Refuzul occidental de a 
îngădui ca controlul — despre ca
re puterile apusene vorbesc atît de 
mult — să fie efectuat de un con
siliu administrativ alcătuit din trei 
reprezentanți — unul al statelor 
socialiste, unul al statelor membre 
ale blocurilor militare occidentale 
și unul al statelor neutre — se 
împletește cu cererea occidentală 
de a se efectua un număr excesiv 
de mare de inspecții, fără consim- 
țămîntul chiar al statului pe teri
toriul căruia s-ar solicita inspec
ția.

Anunțarea tratativelor sovietor 
americane pentru începutul săp- 
tămînii viitoare în legătură cu sta
bilirea felului în care se vor des
fășura ulterior tratativele de fond 
în problema dezarmării constituie 
un factor încurajator.

Propunerile sovietice în vederea 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania și pînă la constituirea 
unui singur stat german ■— pro
blemă strict internă a poporului

german — cu cele două state ger
manie existente astăzi este apreciată 
de toți oamenii de bună credință 
ca o nouă dovadă a dorinței Uniu
nii Sovietice de a lichida una din 
primejdioasele rămășițe ale celui 
de-al doilea război mondial. Ne
cesitatea reglementării pașnice cu 
Germania încă în acest an — sub
liniată de N. S. Hrușriov — a- 
pare mai mult decît evidentă. Ca
racteristic pentru poziția Uniunii 
Sovietice și a celorlalte state so
cialiste în problema germană este 
faptul că nu se solicită vreun a- 
vantaj special, ci se urmărește ex
clusiv consolidarea păcii în Euro
pa. Iar țipetele despre ^ultimatu
muri" ce se fac auzite în Occident 
pentru a califica propunerile cal
me, ferme și rezonabile ale 
U.R.S.S. în vederea încheierii tra
tatului de pace cu Germanii nu 
pot camufla manifestațiile revan
șarde nesăbuite ale Bonn-ului.

Dacă în problema dezarmării 
sau în problema germană desfă
șurarea ulterioară a evenimentelor 
va confirma măsura în care cu
vintele despre dragostea de pace 
a conducătorilor occidentali sînt 
sau nu sincere, în schimb confe-

rința de la Ge
neva a celor 14 

state pentru reglementarea pro
blemei laoțiene constituie o veri
ficare directă și imediată a acestor 
declarații. Felul în care S.U.A. și 
celelalte puteri occidentale sînt 
dispuse să consimtă la traducerea 
în viață a celor înscrise în comu
nicatul publicat în Urma întîlnirii 
de la Viena dintre N. S. Hruș- 
ciov și J. Kennedy cu privire la 
transformarea Laosului într-un stat 
neutru, independent și pașnic se 
verifică în aceste zile la conferința 
de la Geneva. Este desigur un lu
cru pozitiv faptul că acum con
ferința discută problemele concrete 
ale reglementării pașnice în Laos, 
dar cererile persistente de a se 
impune o tutelă străină îh Laos for
mulate de reprezentanții occiden
tali arată că în fond mai 
multe obstacole de biruit.

Pentru crearea unui Laos neu
tru, independent și pașnic este ne
cesar ca toți participanții la confe
rința de la Geneva să se călău
zească după interesele păcii în A- 
sia de sud-est și în întreaga lume, 
amintindu-și evident de acordurile 
din 1954 cu privire la Indochina.

sînt

Z. FLOREA
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aude. Pe pagina revistei pe care o 
citește joacă niște cifre. In 1948 
erau în S.U.A. 2.300.000 de șo
meri, în anul 1957 numărul lor 
a ajuns la 2.900.000...

John a scos din buzunar și un 
număr mai vechi al revistei 
„Look". Șansele dv. de a deveni 
milionari sînt mai mari decît cre
deți !, citește el minunîndu-se.

— Auzi Sam, Ne înnecăm în 
grăsime, putem deveni oricînd mi
lionari ! Dar Sam parcurge mai 
departe cifrele: în anul 1959 — 
3.800.000 șomeri, în 1960 —» 
3.900.000, iar in martie 1961 — 
5.705.000 /

„Printre noi trăiește un gen nou 
de oameni care fac bani, citește _ 
John în „Look". Ei se îmbogă-"'^ 
țese mai ușor; mai creator; prin " 
mijloace mai variate și la o vîrstă 
mai tînără decît oricînd în trecut... 
Frank J. Jameson din Pasadena- 
California a ajuns milionar la 36 
de ani l"...

— Aceiași etate cu noi, Sam! 
Dar Sam nu-l aude nici de data 
aceasta. „In prezent, citește el, 
33,5 la sută din cei 5.705.000 șo
meri din S.U.A. sînt tineri sub 
25 de ani"... Sam urmărește apoi 
în ziar povestea tristă a unuia 
din cei 5.705.000 : Jim Wilson 
din Hagerstown, de aceeași vîrstă 
cu proaspătul milionar Frank Ja
meson din Pasadena. Jim Wilson, j 
citește Sam, „nu are nici bani, nici j 
mîncare și nici un fel de perspec- •
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tive de a găsi de lucru, în schimb 
are o grămadă de datorii și... pa
tru copii".

John îl trage insistent de mâ
necă pe pritenul său.

— lată Sam ce scrie în „LookF 
într-un singur an ”257 americani 4 
au devenit milionari" ! O cifră I 
record cu care ne putem mîndri. * 
Numărul celor care se vor îm- ț 
bogăți „măi ușor, mai creator, * 
prin mijloace mai variate și la 1 
o vîrstă mai tînără decît oricînd 
în trecut", va crește, auzi Sam ?

4»
ț Dar Sam nu-l aude. El urmă- 
» rește perpectivele sumbre, indicate 
* de ministrul Muncii al S.U.A.,

Goldberg. In aprilie 1962, citește 
Sam, numărul șomerilor ameri
cani va ajunge la 8,5 milioane !

...Cei doi prieteni ajung, în 
sfîrșit în fața ghișaului Oficiului 
de șomaj

— Nimic pentru dv. astăzi, le 
spune cu gl
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’ naruC. Și coada se deplasează u~ J
» șor mai departe...
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c pentru dv. astăzi, le î 
\lasul inflexibil funcție- ț
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