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Organ a BomttetaM orășenesc Р.МЛ. Petroșani șl al Sfatului popular orășenesc

Bitauiț гмІЫс ,
Gt mai mult fler 

vochi oțelarilor huaedo 
meii — iată obiectivul 
pentru realizarea căruia 
tinerii din Valea Jiului 

întreprins în cursul 
arestai an numeroase ac
țiuni de muncă volunta
ră. Acest obiectiv a fost 
di ut în toate organi
zațiile U.T.M., în consfă
tuirile brigăzilor dț mun
că patriotică în plena
rele comitetelor U.T.M. 
Tinerii brigadieri ai 
muncii patriotice și-au 
luat ente concre
te, ni e duminici
și săptamîni au fost de
clarate zile ale colectării 
fierului vechi. Și în a- 

A ceste zile tinerii briga 
dieri ai muncii patrioti
ce, organizați pe echipe, 
au luat cu asalt galeriile 
subterane, incintele între
prinderilor, cartierele măr
ginașe, toate locurile un
de au fost descoperite 
recurse de fier vechia 
Reoiltatul. acestor acți
uni еле îmbucurător i de 
la începutul anului tiiie- 

\ retul Văii Jiului a colec- 
Д—tat și expediat oțelarilor 

hunedoreni cantitatea de 
peste 1500 tone de fier 
vechi.

4'

oțelarilor hunedoreni
In prezent între brigă

zile de muncă patriotică 
din Valea Jiului se des
fășoară o entuziastă în
trecere pentru a realiza 
obiectivul fixat într-o 
chemare a Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petro
șani, de a expedia oțcla- 
rilor pînă la 23 August 
a.c. o cantitate de 2500 
tone fier vechi.

rul II, Trancă Lazăr, Ar- 
vinte Tudor, din sectorul 
VIII ți Nina Năstase 
din sectoral VI, care 
colectat dte 15—38 
ne de fier vechi.

au 
to-
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thiitdțî cooperatiste 
fruntașe în muncă
Printre secțiile cooperativei 

Sprijinul minier Lupeni fruntașe 
în. muncă se numără și unita
tea, de croitorie nr. 2 condusă de 
tovarășul Balaș Dionisie. De la 
începutul anului, colectivul a- 
cestei unități îndeplinește și de
pășește, cu regularitate planul cu 
16—12 la sută și dâ lucrări de 
calitate. Un merit însemnat în 
obținerea acestor succese revine 
croitorilor Abraham Petru, Bur- 
lacu* Constantin, Szighearto A- 
lexandru și Butoi Vaier care se 
preocupă în permanență de ridi
carea calificării personalului din 
subordine.

Rezultate bune în muncă ob
țin și muncitorii de la unitatea

• de croitorie nr. 6 din Vulcan și 
cei de la secția coafură de dame 
din Uricani care lunar îsi depă
șesc planul cu 10—18 la sută și 
nu a nici o redamație.
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Vizita смвѵсдЮТііог dc partid 
U de stat Га rcdluaca Ваваі

4 I» айеіе da II, lt șl 17 lanie a. c. tovarășii Gheorghe 
(feeorgttu-Dej, Mre Bottiă, Chivu Stoica^ Leonte Răutu au vl- 
Mtat regtnma Banat In carată vlzHef el au fost însoțiți de to- 

Мцг WMbe NrtHKu, Comitetaini de Stat pentru
construcții, Mteifurl și sistematizare. Petru Blajovtel, prim-se- 
cretar al Comitetului regional al P.M.R. Banat, Vasile Daju, pre
ședintele Comitetului executiv al sfatului papular regional, și de. 
аф activiști de ritepdndere de partid și de stat.

Conducătorii de partid: și de stat au făcut vizite, la Reșița, 
Arad, gospodăria de stat „Grabăți**, gospodăria agricolă colectivă 
„Victoria" din Lenanhehn, precum șl In orașul Timișoara.

0 chemare primită 
cu aprobare

Intr-o plenară lărgită 
a comitetului U.T.M. de 
la mina Vulcan s-a lan
sat o chemare către toți 
tinerii -de la exploatare 
de a participa cu toții 
la acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Această 
chemare a fost adusă la 
cunoștința tinerilor prin 
adunări generale U.T.M. 
Chemarea a fost primi
tă cu aprobare de tine
rii din toate sectoarele. 
Drept rezultat, la mina 
Vulcan s-au obținut în 
cursul acestei luni succe
se însemnate in colecta
rea fierului vechi. ■ Din 
fierul- vechi adunat de 
tm«;ri‘*jpiaăr.în. 2Q *ue 
a fost predată I.C.M.-uîui» 
cantitatea de 71 tone. 
Tot în cursul at ți * luni 
au ipai foșt întreprinse 
acțiuni de muncă volun
tară în subteran și la . 
suprafață, cu care prile-- 
juri s-au efectuat 415 ore 
de muncă voluntară. S-au 

mai 
din
de *

De la începutul anului, 
1000 tone de fier 

vechi
1000 tone — iată can

titatea de fier vechi ex
pediată de > la începutul 
acestui an spre oțelăriile 
din Hunedoara de tine
rii mineri, preparatori • și

іші - IM M
КНЯІІ :

La propunerea unor 
tehnicieni de la mina A- 
ninoasa, muncitorii - de 
la atelierul ' de sudură 
din sectorul IX rambleu 
au început să confecțio
neze din materiale recu
perate flanțe fi inele 
metalice* necesare asam
blării țevilor de ram
bleu btdrmdic. Această 

^inițiativă aduce sectorur 
Irului economii .de .3000 
II lei lunar. De exemplu,
I în lunile aprilie ți rită, 

echipa de sudori condu-
II să de Șerban Petru a 

confecționa. 40 bucăți 
flanșe și П6 inele.(Continuare în pag. 3-a)

De întreținerea în bună stare a .angrenajelor din 
preparațla Pettila și de reperarea lor. se .ocupă-un 
măriunthr de muncitori (specialiști în .acest dome
niu în frunte - cu comunistul -Marcu Dumitru. Fo- 
torepforterdl nostru. i-a surprins pe membrii echi
pei și pe teful' lor, după terminarea șutului:, ei 
zîmbesc fericiți.

IN CLIȘEU: (De la stînga la dreapta) Podaru 
loan, Cesca Anton, Gurcă Ioan, Demian . Petru și 
Marcu Dumitru.

Granulația este un indice 
calitativ de seamă

In marea majoritate a aba
tajelor, la toate sectoarele și 
minele din Valea Jiului lupta 
pentru cărbune* de cît mai bună 
calitate este-iin obiectiv de pri
mă importanță în activitatea mi
nerilor. Stfcdesele repurtate jjînă 
acum de colectivele exploatărilor 
miniere sînf însemnate. Aproape 
la toate minele cărbunele extras 
prezintă indici calitativi mereu 
mai buni. . Se remărcă In deo- 
■ • ■ . • / * ‘ ... :' “ ' 
cocsificabil. La Lupeni., de pil; 
dă, în prima jum «ft a lunii 
iunie cărbunele extras (inclusiv 
cele 1125 tone dat peste plan) 
a avut în medie cu 0.2 la sută 
mai puțină cenușă, în multe zile 
procentul de cenușă 
1,1—1,5 la sută sub 
Vulcan procentul de 
cărbunele extras este 
sută sub normă, iar 
la Uricani au obținut în ulti- 
mile zile de muncă indici record 
la calitatea cărbunelui extras.

îmbunătățirea calitativă a căr
bunelui extras pe bazin în. luna 
iunie .se- datoțește înțr-o măsură 
tot mai mare extinderii ,șî apli
cării inițiativei minerilor de la 
Lupeni „Nici un vagenel de căr
bune rebutât pentru Șist vizibil** 
de către tot трГтмМе brigăzi 
din abataje și preabataje.

Avînd în vedere rezultatele 
' obținute de mineri în îmbunătă
țirea continuă a indicelui Cali
tativ de bază — procentul de 
cehușă — este necesar să se 
tțeacă la îmbunătățirea simți
toare Și, a. celorlalți indici cali

tativi.: .umiditatea * și. granulați a 
’care, împreună cu procentul de 
Cenușă, formează aprecierea cali
tativă, a cărbunelui extras și im
plicit a muncii minerilor din a- 
bataje și preabataje,. . .

Umiditatea în. cărbune $e com
pune din umiditatea higroscopică

a

de constituție) și umidita-

Citiți în pag. IV-a

• „Să înfăptuim speran
țele tuturor popoarelor"

• Adunarea oamenilor 
muncii de ‘la Moscova con
sacrată victoriei poporului 
sovietic asupra fascismului.

* Declarația Biroului Po
litic al C.C.. al P.C. din Tu
nisia.

• Comandamentul O.N.U. 
nu ia atitudine împotriva hu
liganilor mobutiști.

• Pentru majorarea sala
riilor muncitorilorenglezi.

* Manifestații antiamerica- 
ne ta Columbia.

(apa 
tea de îmbibație (apa care ume
zește cărbunele). Umiditatea de 
îmbibație poate fi redusă prin 
măsuri tehnice și organizatorice. 
Conținutul de apă în cărbune se 
poate reduce prin limitarea can
tității de apă cu care se stropeș
te cărbunele pentru evitarea for
mării prafului, prin drenarea co
rectă a apelor de la rambleu, de 
infiltrație.. Un cărbune eu .pro- 

sebi edect ele care dau cărbune cent ridicat de umiditate cauzea
ză prejudicii atît minerilor, dt 
și celor de la preparații, influ- 
ențînd negativ recuperarea în căr
bune.

Prin indicele de granulație se 
înțelege procentul de cărbune cu 
dimensiunea de 0—10 mm. în to
talul producției extrasă și pro
centul de cărbune bulgări. Acest 
indice are mare importanță în 
comercializarea cărbunelui spă
lat, deci are influență economi- 
co-financiară. Cu cît exploatările 
vor avea grijă să trimită la re
cepție mai mult cărbune în bul
gări, maî mici sau mais mari și 
mai* рЦіп*' cărbune măriirttj •’*a- 
futt, cu atît preparațiile po<‘.li- . 
yr&.bemfițiărijpr șpriarl 
bune spălat de ntai mare cău- 4 
tare. îmbunătățirea indirelufMe-- 
granulație depinde,„de duritatea 
cărbunelui, de metoda de exploa
tare și de atenția eu care sd puș
că și se încarcă. Acest indice estS 
important să se respecte îndeo
sebi la cărbunele energetic (cel 
extras de la Ldnea. Petrila, Anî- 
noasa și parțial Vulcan) cît' și 
la cel cocsificabil. La prepara- 
ția Lupeni, de pildă, nerespec- 
tarea indicelui stabilit la gra- 
nulație atrage după sine chel
tuieli suplimentare de preparare, 
greutăți în curățirea ăpțlor re
ziduale^, greutăți la recuperare 
fcenpșa țn sterilul fiți evacuat 
la JM e mai mică ifeeft. rea' a : 
șisturi dat lâ haldă).

Acel’- lucruri sînt îndeobște 
cunosciite fiecărui miner, tehni
cian . sau inginer de lâ exploată
rile Văii Jiului. Felul însă cunț 
celor doi indici, umiditatea și 
granulatia, li re acordă ate :, 
diferă de. la mină Ія mină. In

Ing. GH. DUMITRESCU

fiind 
normă, 
cenușă 
cu 1,1 
minerii

cu 
La 
în 
la 
de

evidențiat 
ales tinerii 
brigăzile 
muncă patrio
tică conduse de 
tov. Chftroiu 
Aurel, Chetroiu 
Nica, din secto t
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— S-o facem, tovarășe Datnd g 

— au primit minerii entuziasmați g 
propunerea. 8

Cu toții au început să analizeze 3 
posibilitățile pe tare le au de a 8 
da cărbune mult și bun. In urma >8 
discuțiilor s-a ajuns lă concluzia 
că pentru a da cărbune: amat tre
buie să facă podituri bună ca nu 
cumva să cadă steril din tavan, 
să bandajeze aim scrie la carte 
spațiul mptemat. 7 
bineînțeiiie, dff tmr trebsa să puf 
te separgt bateradă^be mai gr&t- 
se de fist ți si aleagă cu toții ste
rilul începîsid da la șeful de bri
gadă ți pini iu vagonetarul de la

Deci putem du cărbune mult § 
și bun, ftr .îi mai în- °

oddtd refsd -Mc
— Srgnr că da —APiUt, rătpun- i 

sid. '. I
- Ab ici te tgeabă, /adu O 

trd ta că eu toata gd»' n
tăgKn o rtțXAsș 
bun.

8
8
8
8 
8 
8 
8 
8 
8
8
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8
g cameră.
8 Odată specializat într-o direc- 
g ție îți vine cam greu să te apuci 

de alte ttebuii. E cum spune un 
vechi proverb din popor „să'dai 
pasărea din mină pe cioara din 
par". Comuniștii nu se lașă înșă 
țintuiți în loc de rutina. Trebuie 
uri om de nădejde la un Ide de 
muncă greu, oii si experimenteze 
o nouă ' formă de extragere a 
cărbunelui mai productivă și mai 
economicoasă nu sare numai unul 
ci zece, o sută, cu toții. Acela că
ruia i se încredințează sarcina se 
simte rriindru de cinstea ce i-a 
fost acordată.

Nu prea de multă vreme, în 
sectors# î au fost terminate lu
crării de pregătire a urmi той <r 
bataj frontal .armat în fier. Sar
cina conducerii lucrărilor i-a fost 
încredințată membrului dă partid. „ _ îj i_ -__ ‘14_ ♦.* _ _ i_»_ 1:’
adus prejudicii salariului tuturor ’

CARNET IA

Cînd e vorba de mineri price- 
puți, apoi’ Amnoasa are .cu ce 
se mândri. Cine nu-l cunoaște pe 
membrul, de partid Pop Vasile, 
a cărui brigadă lucrează la bate
rea « de nov galerii atît. de nece- muncă; începutul' atfoeb greuirA- 
sare dezvoltării de viitor a minei. 
S-au specializat ortacii lui la lu
crările de investiții, așa cum au 
făcut-o cei ai tui Bulgaru Gheor- 
gbe, Hegedilș Dănilă, Ungurean» 
Vasile și a multor altora în ex
tragerea de cărbune din, abataje

componenților brigăzii, nici unul 
n-a pus problema ciftiguhd.-Mo- 
bilizați de exemplul lui David 
loan, toți membrii brigăzii au 
început să lucreze la noul loc de

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8
8
8 
8 
8

poi și pe parcurs s-au ivit unele 
greutăți ce păreau de neînvins. 
In tSem condiții nu-i de mir 
râie că brigada a cam rămas în 
urmă ■ cu planul. AdeVărdții bă- 

“ beri se călesc însă în lupta cu 
greutățile, 'iar care dă bir cu fu 
giții nu prea are de ce coborî îți 
adine. Nici unul din ortacii ‘lui 
David n-a dat însă înapoi îti'fața 
greutăților. Cu toții' au luptat’ cu 
perseverență' pentru înlăturâreti 
lor. E drept că' ri-Ou fost încă 
toate greutățile învinse, dar mi
nerii din ' brigadă ‘ șîrit optimiști. 
Acest lucru îl dovedește și fe
lul'în care au primit vestea ini
țiativei lui Gbioâhci lânn de la 
Lupeni, de a nu da „Nici un vg- 
gdnet de cărbune rebutât"i • Asț- 
gjnd despre inițiativă, s-uc adte 
nat toți membrii brigăzii într-o 
consfătuire.

— Om fi axând noi greutăți 
— le spuse Ddvid '—- dar dSta' nu 
înseamnă că nu putem da eitbA- 
ne mult . și bun. ,-

— Putem, cum. de nu du 
răspuns toți ortacii înir-un. glas. 

_ _ u — Atunci bai să îmbrățișăm Si
David loan. Defi un eșec ar fi noi inițiativa lui' Gbioahcă Sa- 
лИІ/л е'ЛІ ..а

, и

bin.

hi aritea,

rol.

spor.

дат «rif Іл pontrafyd | 
аайЦЙА eU fi la reacția da la s 
pntpanție Petrila. o
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(Continuare tn pag. &*a)
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Succese 
ale ceferiștilor

Antrenat în întrecerea pe pro
fesii, colectivul de muncitori și 
tehnicieni de la stația C^F.R. Lu
peni a reușit să depășească pla
nul global de producție pe ul- 
timrie 3 luni cu 12 la sută. In a- 
ceastă perioadă a crescut numă
rul trenurilor cu tonaj sporit, 
timpul de staționare la încăr
cări și descărcări a fost redus 
substanțial, far sarcina statică 
a fost și ea îmbunătățită. La 
obținerea acestor realizări o con
tribuție de seamă au adusro Ne
grea Gheorghe și Joca loan im- 
piegați de mișcare care tonează 
trenurile cu deosebita atenție, 
Stoica loan, șef de maneviră, Cio- 
baou Aurel și Dinu Marin ma- 

' nevranți, Bîrsan Andrei si Ur- 
greanu Va Ik acari și lăWks- 

‘ cu Paraschiv magazione» "«ide 
tranzit.

. Recent, cu prilejul unui bilanț. , 
muncitorii ceferiști de la stația 
Lupeni s-au angajat să "эгеавг- 
că și mai mult realizările lor.

. • 4



STEAQUti ROȘU

j prins acul Indicator care se i 
mișcă în fața unui cadran gra- f 
dat în amperi. In interior are > 
o bobină. Ampermetrul mai ( 
are și două borne: negativ* t 
și pozitivă. J

— Ajurvge Lenuța. Tratează < 
al doilea subiect. <

.«te»/ ‘ Fenomenele trarwîormărli C 
apei în natură... Vara, în zi- J 
lele călduroase, o parte din apa | 
mărilor și oceanelor, Muritor 5 
și lacurilor 
de apă se ridică în atmosferă 
unde dînd 
transformă în picături de apă..

Eleva Costinaș Elena, con
tinuă să răspundă frumos, 
t răgî nd atenția profesorilor din'* 
comisia de examinare. Ileana < 
Jure a, profesoara de fizică pa- i 
re că o soarbe din priviri. Știa > 
că Lenuța se va prezenta bine 
la examenul de absolvire — 
tot timpul anului s-a dovedit 
sîrguincioasa. Cu siguranță că 
și Nandi, Ioana, Clara, Rafila, 
Briglta și ceilalți care fșl aș
teaptă rtndul în bănet vor răs-
амоемоемееееееееевеомееаевееео

Felicitări 
proaspeților 

absolvenfi
MooosooacoeeccooosâooooocioMMoao 
punde la fel de bine. Azi e ul
timul examen. Romîna, istoria, 
geografia, matematica, au fost 
trecute cu succes de toți 
peste 40 elevi ai claselor 
Vll-a de ta Școala de 7 
din Aninoasa. In tabelul 
rezultatele examenului de 
solvire predomină notele de 8, 
9 și 10.

Azi, în ultima zi de examen, 
profesoarele încearcă o umbră 
de regret. Vorbesc cu admi
rație de însușirile multor elevi 
care acum părăsesc școala por
nind spre o alta superioară, 
alegîndu-ți drumul în viață.

se evaporă. Vaporii

de straturi reci! se

a-

cei
a 

ani 
cu 

ab*- 5>5
?
<
5 
$
<■ г I>■5

Încearcă o umbră de regret, < 
dar sint totuși mulțumite. S-au
străduit să-i pregătească și au 
reușit.

— Parcă regret că n-o să-l 
mai am la clasă pe Dezideriu. 
spuse în șoaptă profesoara de 
geografie — Brînzan Elena — 
unei colege de alături. L-ai au
rit Teri cit de frumos a vorbit 
despre structura economiei 
R.P.R.. ce frumos a tratat și 
al doilea subiect...

Și privirea profesoarei se 
plimbă neste căpșoarele elevi
lor aflați în bănci, cu care s-a 
obișnuit atît de mult în ulti
mii ani, de care se desparte cu 
greu și cărora le urează mult 
succes pe drumul luminos pe 
care vor păși mai departe...

LUCIA LICIU
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Viitorii maiștri în examen PREOCUPĂRI DE VACANTĂ
întîrzie. L-a dat însuși candida 
tul. Clar, precis, sigur răspun
sul І8І Zapp Zoltan a fost notat 
cu calificativul de f. bine, califi
cativ primit cu aceeași satisfac
ție de candidat, de colegi și pro
fesorii din comisie șl asistența... 
Felicitări, urări de noi succese 
pe mai departe.

Prin răspunsurile lor la exa 
menele de diplomă, prin felul 
cum lucrează apoi în producție, 
nu odată absolvenții școlii teh
nice. de maiștri din Petroșani au 
fost lăudați, apreciați.

Pentru aceasta atît maiștrii cît 
și conducerea școlii și cadrele 
didactice merită laude.

N-au trecut decît 5 minute de 
cînd elevul maistru David Ga- 
vril, susținuse examenul de di
plomă și voia bună, luînd locul 
emoțiilor îi reapăru. Țelul pe ca
re 1’1 avut, de a absolvi cursu
rile școlii tehnice de maiștri, a 
fost atins. Astăzi are o califica 
re îaalta ma|s(ru minier. Mîine 
în producție, sub conducerea lui, 
ortacii VOT Obțin* Прі rezultate...

In sală era liniște deplină. A- 
sistența, formată din elevi și pro
fesori, privea spre noul candă- 
dat: Zipp Zoltan. 11 cunoșteau 
cu toții din timpul școlii. Tăcut 
și modest, atent la explicații și 
totdeauna .bine pregătit.

Privirile colegilor din asisten
ță parcă Întrebau : oare ce-o face 
Zapp al nostru ? Răspunsul nu

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

GRUPEI 122
— Și acum, mult succes! — 

Dintr-un dosar de pe masă, 
scoate o bucată efe hîrtie. Pri
viți și cum arată un bilet — 
generatorul de emoții — glu
mește conferențiarul.

Foșnirea albă trece din mină 
în mînă. Curioși și nerăbdători 
ochii o parcurg în grabă. Stu
dentul fruntaș Suciu Nicolae se 
încruntă puțin, citește, apoi, ho- 
tărtt spune: — „Păi, aș putea 
răspunde chiar acum".

Toți rîd. Cînd stăpînești ma
teria, desigur nu ai teamă.

— Dacă ați învățat conștiin
cios, veți răspunde bine — adau
gă conferențiarul. Vedeți, sub
stanțelor minerale utile li se cere 
și cantitate și calitate, mai 
seamă calitate. Dar vouă, 
care trebuie să le stăpînițl, 
le extrageți și să le dărtilți 
rii și mai multe calități.

.„A trecut și acest examen. Un 
examen, dlh cele multe pe care 
le susținem.. Studenții au dove
dit că nu zadarnică le-a fost 
munca, pregătirea lor de zi cu zi. 

Majoritatea studenților grupei 
122 au luat note de 8. 9 și 10. 
Deși normal ar trebui cu toții 
evidențiați. amintim doar cîțiva : 
Catargiu Eremia, Stăicuș Iulian, 
Filip Petru, Guga loan, Mone 
Alexandru.

Cînd a ieșit de 1a examen, stu
dentul vietnamez Huang Minh 
din această grupă, a fost încon
jurat Cu căldura. Toți 1-au feli
citat. Obținuse, firesc, nota 
maximă, ț Pe măsura strădaniei. 
Gchii lui Minh revărsau bucu
ria șt grăiau parcă:

— Mulțumesc, prieteni î
T. MULLER 
corespondent

STUDENȚII
„In esență, calculul rezervelor 

prin metoda blocurilor geologice 
se bazează pe separarea calita
tivă a substanțelor minerale u- 
tlle din interiorul scoarței... Di
ferențierea aceasta, obținută 
printr-un număr apreciabil de 
lucrări de explorare, dă și posibi
litatea categorisirii substanțelor 
minerale în perspectiva exploa
tării...".

In fața dosarului cu lecții, în
conjurat de studenții grupei 122 
ai anului HI de la Institutul de 
mine tov. conf. Fodor repetă în- 
eăodata materia la bazele mine
ritului și mecanica rocilor la ca
re mîine grupa are examen. Și, 
intr-adevăr sînt... bazele viitoa
rei activității în producție.

Toți studenții au făcut prac
tică în anul I la diferite exploa
tări miniere. Mulți dintre ei chiar 
înainte de a veni la studii, au 
fost mineri, maiștri mineri. În
treprinderile i-au trimis aici să 
învețe. Porțile li s-au deschis spre 
cea mai înaltă calificare.

Multe din cele învățate la ba
zele mineritului, au fost trăite la 
fața tocului. In curfnd tuturor 
acestor cunoștințe teoretice va 
trebui să li se dea. de către ei, 
inginerii de mîine, o aplicare 
practică.

Conștient, fiecare student a 
participat efectiv la cursurile 
predate. Fiecare a căutat să con
sulte o bibliografie cît mai «cu
prinzătoare. S-au făcut utile lu
crări de laborator, în cadrul că
rora tov. asistent Jenny Olodea- 
nu șj-a adus un aport eficient.

S-au dat consultații periodice, 
la care attf profesorul cît și stu
denții grupei și-au dat tot In
teresul în elucidarea și însuși
rea cît mai temeinică a bazelor 
mineritului.

...E seară. Tov. conf. Fodor a 
terminat repetarea succintă a ma
teriei.

Jacob Aiicc, muncitoare la A.C.R.E. Vulcan a devenit pentru 
citeva săptămini... profesoară. Elevele aflate în practică de văr* ii 
ascultă cu multă atenție indicațiile, căutind să învețe cit mai 
multe de la această muncitoare harnică și pricepută. Rujoiu Li- 
gla și Rovența Melania se pregătesc să cositoresc Capetele firelor 
unei bobine. Operație grea, dar cu ajutorul muncitoarei și a cu
noștințelor teoretice cele două eleve vor reușL

prof. FANE ION
corespondent
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V A C A NȚ A
In această perioadă o atenții 

deosebită se acordă organizării 
odihnei și recreării copiilor. In fl
ees» scop se organizează colonii, ta
bere, tabere turistice, excursii pentru 
pionieri și școlari care contribuie 
la reconfortarea fizică a copiilor, 
la îmbogățirea cunoștințelor, la 
dezvoltarea dragostei și devota
mentului lor față de patrie, »£aț»w «răsuri -petrtru aprovizionarea ta- 
partid — conducătorul ți îndru- berei cu alimentele necesarei ui
mitorul poporului. gurăriî celor, cinci mese pe Zi, ce

In acest an se organfâCSkfi o se_vor servi copiilor de aici, 
serie de tabere regionale și cen
trale, unde Iți vor putea petrece 
vacanța aed de mii de copii din 
patria noastră, ca un rezultat al 
condițiilor din ce în ce mai opti
me create copiilor. In regiunea 
noastră vor funcționa o serie de 
tabere iu diferite locuri pitorești 
cum vor fl la Săcel, Pui, Peșteana, 
Geoagiu, Orăștie, Pietrosu, Hațeg 
și Lunca Florii, iar în afara regiu
nii noastre la Timișul de Sus, la 
Vasile Roaită, unde vor fi tri
miși și copii din Valea Jiului.

Dacă în anul trecut am avut în 
planul de trimitere în tabere 800 
copii, în acest an numărul elevilor 
care vor fi trimiși pentru odihnă 
în tabere se ridică la 1,100 copii 
pe Valea Jiului.

In vederea recrutării pionierilor 
și școlarilor pentru tabere, s-au 
repartizat din timp fiecărei școli 
locurile și fișele de tabără, pentru

Aspectele obișnuite ale vacanței sint desigur jocurile, excur
siile, plimbările. Școlarii însă știu că o vacanță activă înseamnă 
ca în afară de acestea să și ajuți părinților și școlii. Citeva ore 
de muncă voluntară pe sâptămînă sint chiar bine venite. Așa 
au făcut elevii Școlii de 7 ani nr. 1 din Petroșani care în pro
gramul de vacanță au înscris și amenajarea grădiniței fbg^^gri 
din curtea școlii.

FERICITĂ , 
stabilirea copiilor care au avut re
zultate bune la învățătură, disci
plină și în activitatea extrașcolară.

La tabăra noastră de la cabana 
Lunca Florii vor funcționa trei 
serii cu cite 90 elevi, atît dm Va
lea Jiului cît și din Hunedoara, 
Alba Iulia și Sebeș. Secția de în
vățămînt și cultură a luat din timp

Tabăra este asigurată cu apă 
potabilă, cu lumină electrică, cu 
teren de sport, precum și alte con* 
diții pentru buna desfășurare a 
programului zilnic.

In tabără se vor organiza di
ferite activități cultural-educative 
ca : învățarea de cîntece și jocuri 
pionierești, focuri de tabără, \ șe
zători literare, reuniuni pionierești, 
concursuri ghicitoare etc. /

Se vor organiza, de asemenea, 
jocuri distractive, excursii • în ju
rul taberei, concursuri sportive și 
alte activități care să asigure ele
vilor o vacanță cit mai plăcuți.

Iată cîteva aspecte din marea i 
grijă ce se acordă astăzi de către I 
partidul și guvernul nostru tinerei 
generații, chemată să 
munca începută de părinții 
pentru construirea societății 
muniste.

M. FERENCZ1 
inspector metodist

continue; 
lor i 
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Pregătirile s-au 
făcut cu mult 
înainte. Gazdele 
au ținut ca oas
peții să se simtă 
t oare a școlii. Și

Totul a îmbrăcat haină de Săr
bătoare. Pe terenul din fața școlii 
au răsărit, ca prin minune, flori 
și spații verzi, un adevărat parc. 
Nu, nu au răsărit peste noapte, 
ci au fost rezultatul miilor de ore 
de muncă patriotică a celor peste 
400 de elevi ai Școlii profesiona
le din Lupeni care, la chemarea 
organizației de tineret, au schim
bat teremd viran dintre școală și 
internat intr-o grădină de flori 
avînd grijă să amenajeze și un te
ren sportiv.

...Au început si vini oaspeții: 
părinții, prietenii și cunoscuți ai 
elevilor. Cînd a început să vor
bească tovarășul Cristea Aron, di
rectorul Grupului școlar minier 
Lupeni, în sala de festivității era 
liniște deplină. Elevii, tmbrăcați 
sărbătorește, în frumoasele lor 
uniforme școlare, îl ascultau cu 
multă atenție, îl ascultau pe cel 
care vorbea despre grija părin-

Sărbătoare la „Grafit
bine la sărbă- 
au reușit.

tească a partidului, pentru dez
voltarea multilaterală a tineretu
lui, despre condițiile create pentru 
ca fiii oamenilor muncii să poată 
învăța o meserie, să devină mun
citori de nădejde in industria 
noastră carboniferă, cetățeni dem
ni ai scumpei noastre patrii,

— Cu fiecare an, a spus tov. 
Cristea Aron, Grupul școlar mi
nier din Lupeni, ridicat în anii 
regimului de democrație populară, 
s-a dezvoltat tot mai mult, deve
nind un complex cu atelier-școa- 
lă, cămin și cantină, cu labora
toare și o bibliotecă cu care ne 
putem mindri. in acest an, labo
ratoarele noastre au fost dotate 
cu multe utilaje noi, s-a mărit 
capacitatea atelierului-școală, iar 
in clădirea ridicată deja la roșu 
îmbină teoria cu munca practică 
elevii secției tîmplărie fi dulgbe- 
rie, iar incepînd din toamnă, com
plexul nostru își va mări capa
citatea cu încă patru ateliere... Cu 
acest prilej trecem în revistă suc-

«ț cesele noastre in 
domeniul învi- 
țămîntului, în for
marea omului 

nou. întregul corp didactic și or 
ganizațta de tineret raportează că 
pe Ungă alte rezultate obținute 
s-a reușit ca în cataloage si fie 
trecute numai note bune.

Cu fiecare an de învățămînt 
profesional, absolvenții sint tot 
mai bine pregătiți, lucrările de 
probă expuse in holul școlii exe
cutate de el.vii anilor 1, 11 și 
III sint mărturii ale preocupării 
profesorilor-maiștri, întregului 
corp didactic pentru ca elevii ab
solvenți ai școlii profesionale să 
devină încă de pe băncile școlii 
militanți pentru tehnica nouă.

Au mai vorbit și alți partici
pant! la sărbătoarea școlii orga
nizată cu prilejul încheierii gnu- 
lui școlar.

„Ziua școlii* a continuat est ttn 
frumos și bogat program artistic, 
după care a urmai o masă tovă
rășească.

A. MICA 
torcrpondtnl
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STEAGUL', ROȘU

Schimb de experiență privind 
Cruce Roșie 

nile de vaccinări, depistări de bol 
navi, izolări etc., participanții la 
schimbul de experiență au ajuns 
la concluzia că numai printr-o 
muncă organizatorică susținută în 
rîndul celor peste 280 activiști ob
ștești, cît numără în prezent cir
cumscripția a IV-a medicală Pe
troșani, s-au putut obține rezul- 
zultate bune. Prin sectorizatea fă
cută a fost cuprins întregul activ 
sanitar de masă în munci concrete 
alături de organele medicosanita- 
re, privind rezolvarea probleme
lor ce decurg din planul sanitar al 
circumscripției. Indicii sc&zuțî de 
morbiditate și mortalitate înregis
trați in circumscripție, dt și starea 
de curățenie a cartierelor au do
vedit că activul sanitar de masă 
este bine organizat, îndrumat, sec 
torizat și folosit.

Rezultatele obținute de circums
cripția a TV-а medicală Petroșani 
se datoresc îndrumării și spriji
nului permanent primit din partea 
organizației de bază cartier Blo
curi (secretară tov. Cimpeanu Ma
ria), precum și ajutorului dat de 
Spitalul unificat Petroșani, Secția 
sanitară a sfatului popular ți Bi
roul Comitetului de Cruce Roșie.

GIZELA IANCU 
secretara comitetului 

de Cruce Roșie Petroșani

activitatea de
In ziua de 15 iunie ac., a avut 

loc la Petroșani un schimb de ex
periență asupra rezultatelor obți
nute de circumscripția ÎV-a medi
cală din orașul Petroșani, în mun
ca desfășurată în acest an pe linie 
de Cruce Roșie. La acest schimb 
de experiență au participat* preșe
dinți ți secretari de Cruce Roșie 
din orașele Deva, Hunedoara, ra
ionul Brad și activiști obștești de 
Cruce Roșie din Valea Jiului.

Scopul acestui schimb de expe
riență a fost de a populariza me
todele folosite de comitetul de 
Cruce Roșie al circumscripției a 
IV-а medicală Petroșani, al cărei 
președinte este tov. Dr. Samoilă 
loan, privind folosirea activului 
sanitar de masă în munca sâni 

A taro’antiepidemică și curativ-prc- 
' rilactică.

Atît din materialul prezentat, 
ut și din cele văzute de pârtiei 
panți cu ocazia vizitei făcute în 

, teritoriul deservit de circumscrip
ție (cartierele de blocuri Live- 
zeni și Dimitrov, și satele Slăti- 
nioara și Lunca Livezeni) unde s-a 
analizat la fața locului, de către 
cei prezenți, activitatea desfășurată 
de posturile sanitare de Cruce 
Roșie de cartier, cercurile de ci
tit, starea. de curățenie a cartie
relor și activitatea desfășurată de 
grup^etmitară de cartier în acțiu-

Găină Petru ți Băduță Constantin sînt muncitori la prepitrația 
Pgtrila. Amîndoi se situează printre primii în întrecere : Băduță Cons- 
iaiftin în calitate de mecanic la benzile de bruți din secția spălă
torie, iar Găină Petru ca muncitor la descărcarea Lonea — Vulcan. 
Amîndoi sînt corespondenți ai ziarului „Steagul roșu".

lată-i în fața panoului fruntașilor întrecerii socialiste.

Cînd se așteaptă ca lucrurile să meargă

Minerii din Petrila și-au cîș- 
tigat un binemeritat renume în 
privința realizării cu succes a 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă. Planul de pro
ducție pe primul semestru al a- 
nului curent a fost îndeplinit cu 
17 zile înainte de termen.

Lupta pentru un cărbune de 
calitate a stat, de aseme- 

în centrul atenției colecti- 
minei Petrila. In multe 

din acest an, procentul de

bună 
nea, 
vUlui 
luni 
cenușă din cărbunele extras a 
fost Cu 1,5- -2 la sută mai mic 
față de norma admisă. Cum 
era și firesc colectivul minei 
trebuia să-și dezvolte tot mai 
mult realizările obținute în di
recția îmbunătățirii calității pro
ducției. Ce s-a întîmplât însă ?

Calitatea cărbunelui extras de 
minerii Petrilei în ultima vreme 
nu a fost la nivelul cerințelor. 
La data de 16 iunie, de exem
plu, în urmă analizelor de labo
rator s-a constatat că producția 
dată de minerii de aici a avut 
un procentaj de cenușă cu 3 la 

♦ sută mai mare decît norma ad- 
- misă. Din abatajele sectorului 

II s-au trimis la recepție îm
preună cu cărbunele cantități 
mari de șist. Bunăoară din a- 
batajul în care lucrează brigada 
minerului Michiev Gheorghe s-au 
trimis într-un singur vagonet cu 
cărbune peste 180 kg. steril. 
Cantități asemănătoare de șist

I

I

i
I

I

к

de la sine
au fost găsite și în vagonete ■ 
trimise la suprafață de către 
brigăzile minerilor Cristea Nico- 
lae și Nistorean Gheorghe.

Desigur că alta ar fi fost si
tuația în privința calității pro
ducției la sectorul II, ca și la 
alte sectoare productive de la 
mina Petrila, dacă în toate aba
tajele se trecea la aplicarea va
loroasei inițiative a minerilor de 
la Lupeni „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist vi
zibil". In momentul de față la 
mina Petrila această inițiativă 
nu este încă popularizată în rîn- 
dul minerilor. Âtît la gazeta de 
perete a exploatării cît și la pa
nourile existente în incinta mi
nei, nu se află scris nici un cu- 
vînt despre inițiativă, despre a- 
vantajele însușirii ei de către 
toate brigăzile de la abataje.

Comitetul sindicatului minier 
Petrila (președinte tov. Giurgiu 
Gheorghe) nu a luat încă mă
suri pentru ca inițiativa mineri
lor lupeneni să fie extinsă 
toate abatajele exploatării, 
consfătuirile de producție 
nare ținute nu de mult pe sec
toare comitetele secțiilor sindi
cale, conducerile de sectoare, 
n-au amintit nimic minerilor de 
această prețioasă inițiativă, nu 
i-a îndemnat să treacă la apli
carea ei.

Dacă la mina Petrila cîteva 
brigăzi de mineri aplică totuși

la 
La 
lu-

........ I ІГ Гіиу—Ііп

ОкчюикЦіа este un indice 
calitativ de seamă

ffi

• PUBLICITATE
(Urmare din pag. l-a)

prima jumătate a lurtii iunie nici 
o exploatare din cele care dau 
cărbune energetic —. nu s-a în
cadrat în indicele planificat la 
granulațte. La mina Lonea pro
ducția de cărbune clasa 0—-10 
mm. în 
50,3 la 
de 42,5 
de 38,8 
re dau 
nulația pe 
buhătățftil 

totalul producției este de 
sută în medie, la Petrila 
la sută, iar la Aru'noasa 
la sută. Și la minele ca- 
cărbuiie cocsificabil gra- 
loate fi substanțial îm- 
J, mai ales la Lupeni și 

Uricani.
Situația se poate îndrepta ra

pid la toate minele dacă se vor 
lua și aplica imediat măsuri e- 
ficiente pentru o pușcare mai a- 
tentă în abataje, pentru mon
tarea unor estacade în buncărele 
mari cu înclinare accentuată, 
pentru manipularea mai cu gri
jă a cărbunelui la punctele de

-----------o-
Fier vechi ofelarilor hunedoreni !

(Urmare din pag. l-a)

sondori din orașul Lupeni. Tine
rii de la mina Lupeni au colectat 
o cantitate de 630 tone de fier 
vechi, eyidențiindu-se mai ales 
brigăzile de muncă patriotică con
duse de tov. Vintilă Gheorghe, 
Huda Mihai și Morar и loan, din 
sectoarele IV A, VIII și IX.

Succese de seamă în colectarea 
fierului vechi au obținut și ti
nerii de la preparația Lupeni. Bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică din această uzină și-au de
pășit angajamentul anual, expe
diind 328 tone de fier vechi. Zi
lele trecute au mai plecat de la 
preparație încă două vagoane în
cărcate cu 40 tone de, fier vechi.

La cele 1000 tone de fier vechi 
colectate de la începutul anului în 
orașul Lupeni 
Sondorii din 
care au strîns __  __
precum și tinerii constructori de 
pe șantierul I.C.M.M.

au mai contribuit 
sectorul Bătbăteni 

40 tone fier vechi,

Pentru merite deosebite
La mina Aninoasa cele mai fru

moase rezultate In colectarea fie
rului vechi le au obținut tinerii 
din sectorul'VI. Cei 103 membri 
ai brigăzilor de muncă patriotică 
din sector au efectuat în total 
1150 ore de muncă voluntară. Pi
ni la începutul acestei luni ei 
și-au îndeplinit angajamentul de 
a colectă în acest an 40 tone de 

de 
vi- 

aceasta au făcut-o dHn în-

inițiativa „Nici un vagonet 
cărbune rebutat pentru șist 
zibil" 
demnul lor, din dorința de a da 
cărbune cît mai curat. Rezulta
tele pe care le obțin aceste bri
găzi în urma aplicării inițiati
vei sînt semnificative. In abata
jul în care lucrează brigada co
munistului Bartha Francisc bu
năoară, nu s-a înregistrat în ul
tima vreme nici un vagonet de 
cărbune rebutat. De asemenea, 
după însușirea inițiativei, rebu
tul a fost complet lichidat și la 
brigada minerului Sidorov Va- 
sile,

In luna trecută brigăzii con
duse de minerul Szekelv Ștefan 
din sectorul I î s-au rebutat cî- 
teva vagonete de cărbune care 
conțineau mari cantități de șist. 
De cînd aplică inițiativa mineri
lor lupeneni, această brigadă n-a 
mai trimis la suprafață cărbune 
amestecat cu șist.
. Colectivul minei Petrila are 
mari posibilități pentru îmbună
tățirea calității producției. Se ce-- 
re însă mai multă preocupare, 
mai mult interes în această di
recție din partea tuturor facto
rilor de răspundere de la mină. 
Inițiativa ..Nici un vagonet țle 
cărbune rebutat pentru șist vi
zibil" poate și trebuie să fie ex
tinsă la toate abatajele exploa
tării miniere Petrila!

C. MATEESCU

su- 
ne-
re-

deversare și încărcare de la 
p lața Sfttt, de asemenea, 
cesare măsuri tehnice pentru 
ducerea procentului de umidita
te. La exploatări se motivează că 
depășirea normei admise la umi
ditate este influențată mult de 
precipitațiile atmosferice. Acest 
lucru în parte e adevărat, dar 
tocmai în asemenea caz se im
pune multă atenție pentru ca îrf 
cărbune să nu mai pătrundă șî 
ape de la rambleu sau de la stro
pirea excesivă a frontului de
cărbune.

Este necesar ca si organele 
C.T,C. din combinat. în colabo
rare cu inginerii serviciului teh 
nic. să Urmărească mai atent fe
lul cum exploatările se ocupă 
de respectarea tuturor indicilor 
calitativi aî cărbunelui, să inter
vină cu autoritate în cazurile 
unde se manifestă neglijență sau 
dezinteres.

fier și și-au fixat ca un nou o- 
biectîv să expedieze pînă la sfîrși- 
ml anului încă 40 tone de fier 
vechi, din care, în cursul acestei 
luni, au fost realizate deja 10 
tone. Intr-o recentă adunate
U.T.M., pentru merite deosebite 
în colectarea fierului vechi, unui 
număr de 23 tineri li s-a înmînat 
insigna de 
patriotice". Printre aceștia se nu
mără tov.
Alexandru, 
Ilie și Bujor Nicolae.

„brigadier al muncii

Demen Petru, Szabo 
Dina Horea, Corban

Au fost trași 
la răspundere

Ca urmare la articolul „Nu! 
Nu-i din cauza vitezei" publicat 
în ziarul „Steagul roșu" nr. 
3.620 din 3 iunie a. c.. care cri
tică activitatea barmanelor de la 
grădina de vară „Constructorul" 
din Petroșani, conducerea TAPL 
ne 
d₽ 
că
pe 

comunică : Cercetările făcute 
organe competente au dovedit 
cele sesizate în articol sînt 
deplin adevărate, lucru pen

tru care conducerea a dispus 
sancționarea vinovaților. Totoda
tă au fost luate unele măsuri 
organizatorice pentru evitarea u- 
nor asemenea neajunsuri pe Vii
tor.

*

De 
lialei 
mează

asemenea, conducerea fi-
I.C.R.A. Petroșani infor- 
redacția ziarului că mus

trare cu avertisment 
vînzătoarea Săsăran 
la noul magazin cu 
vire, criticată recent 
ticol pentru comportarea sa ne
corespunzătoare față de clienți.

а primit și 
Maria de 
autodeser- 

într-un ar-

I

3

IntrepliteeTn le mtritlli | 
siteruriKt — iitnediiti

ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudor] 

auiogeni, sudori elec
trici, dulgheri, fierari- 
betoniști și strungari.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de con
strucții siderurgice — Hune* 
doara, serviciul cadre și în- 
vățâmînt, str, Molotov nr. S

d

f

I

ANUNȚ
Întreprinderea de con

strucții și montaje minie
re Petroșani

ANGAJEAZĂ :
— Un inginer principal 

norme montaje,
— Un inginer principal 

contracte,
— Un inginer pr. verif, 

proiecte și devize,
— Un inginer control 

tehnic calitate,
— Un inginer principal 

mecanic,
— Un tehnician I. — 

metrolog,
— Un contabil principal,
— Un inginer principal 

montaje (construcții),
— Un tehnician II — 

utilaje.
Condițiile de salarizare 

și angajare 
văzute de 
vigoare.

Ofertele
direct întreprinderii de 
construcții și montaje mi
niere Petroșani, str. M. 
Eminescu nr. 17.

I 
I

I

sînt cele pre- 
hotărîrile în

se vor adresa

♦’,« 5 -1 ■ f
----------.... ■ ...........    I

I Atelierul de zonă | 
J C. F. R. Petroșani, an- | 
î gajează cu dată Ime- ; 
; diată ;

: ШІШ li SUD9K : 
J Cei interesat! se vor £ 
$ prezenta la Atelierul £ 
£ de zonă Petroșani.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
„„ i___ ......................„__ de ♦

ani de la izbucnirea războiului, ♦ 
corespondentul agenției TASS a X 
luat interviuri unor reprezentanți ♦ 
ai vieții publice și foști militari ♦ 
din Anglia. X

William Kellow, lordul primar ♦ 
al orașului Coventry, oraș care a ♦ 
fost distrus de bombardierele fas- > 
ciste, a declarat; X

♦ Acum, după 20 de ani, sîntem ♦
♦ convinși ca nici o țară nu va mai ♦ 
X îndura asemenea suferințe. Noi +
♦ cei din Marea Britanie, sîntem X
♦ ferm hotărîți sa colaborăm cu Uni- ♦ 
X unea Sovietică prin intermediul ♦♦ *---- --------A♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦
♦ ♦

„Să înfăptuim 
speranțele tuturor 

popoarelor"
LONDRA 21 (Agerpres!). 

T ASS transmite
Cu prilejul împlinirii a 20

Declarația Biroului Politic 
C. din Tunisiaal O. C. al P.

O.N.U., să nu tolerăm niciodată * 
o asemenea agresiune. J

Fie că această zi să ne întă- ♦ 
rească hotărîrea de a încerca sa * 
înfăptuim speranțele tuturor po- * 
poarelor în menținerea păcii în ♦ 
întreaga lume. ♦

Keneth Turmer, lordul primar « 
al orașului Htdl, oraș care a a- * 
vut, de asemenea, mult de sufe- ♦ 
rit de pe urma bombelor germa- ♦ 
ne, și-a exprimat speranța că va « 
veni o vreme cînd toate popoare- ♦ 
le vor trăi în pace și prietenie. ♦

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 20 iunie, la Teatrul Verde 
din Parcul de cultură și odihnă 
„,Gorki", a avut loc o adunare 
a oamenilor muncii din Mosco
va consacrată victoriei poporului 
sovietic în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei din anii 1941— 
1945.

La adunare au luat parte cu- 
noscuți comandanți militari ai 
forțelor armate sovietice, eroi ai 
Uniunii Sovietice care s-au dis
tins în luptele împotriva dușma
nului.

Deosebit de solemn a fost mo
mentul cînd în sunetele marșu
lui triumfal, — au fost aduse 
stindardele unităților de gardă 
și formațiunilor Armatei Sovie
tice care s-au acoperit de glorie 
în bătăliile de pe diferite fron
turi. La adunare a luat cuvîntul 
mareșalul Uniunii Sovietice, A. 
I. Eremenko, care a fost coman
dantul frontului de 
grad și al' apărării 
dului.

La adunare a fost
unanimitate un apel către locui
torii Berlinului în care se subli
niază că, în legătură cu împli-

nirea a 20 de ani de 
perfid al hitleriștilor 
U.R.S.S., toji prietenii 
buie să-și amintească 
învățămintele, istoriei.

la atacul 
împotriva 
păcii tre- 
din nou

♦♦
♦
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

IN FRANȚA

O-----

Oeclarații războinice 
guatemalez

(Agerpres). 
Presse anun- 

Guatemalei, 
al cărui rol

ale dictatorului

la Stalin- 
Stalingra-

adoptat în

Atentate ale ultpacolonialîștilop
PARIS 21 (Agerpres)'.
La Paris și în alte localități 

ale Franței continuă atentatele 
ultracolomaliștilor care urmăresc 
menținerea controlului francez în 
Algeria.

După cum scrie ziarul „Le 
Monde". în ultimele trei zile la 
Grenoble (departamentul Isere) 
ultracolonialiștii au făcut să ex
plodeze două bombe și au pus 
la cale a treia explozie. „Le 
Monde“ subliniază că o bombă 
a fost, de asemenea, plasată la 
sediul redacției ziarului local 
„Le Dauphine Libere".

„Paris Presse lTntransigeant" 
relatează că „persoane necunos
cute" au plasat o bombă în a- 
partamentut lui Serge Lefranc, 
fost senator din partea Partidu
lui Gomunist Francez, primar al 
orașului Saclas (departamentul 
Seine-et-Oise). Pe bombă era fi
xată eticheta organizației fas-

ciste „organizația armată se
cretă".

Acțiunile ultracolomaliștilor și 
exploziile organizate de ei în 
scopuri provocatoare creează în 
capitala Franței și în orașele din 
provincie .o. atmosferă de neli
niște.

Opinia publică franceză cere 
guvernului să ia măsuri urgen
te și eficiente împotriva elemen
telor ultracolonraliste.

Noi acțiuni represive 
în Algeria

ALGER 21 (Agerplres). — 
Referindu-se la puternica ma

nifestație pașnică a populației 
algeriene care a avut loc la 19 
iunie în localitatea Taher și 
Djid'jelli, împotriva căreia po
liția franceză a deschis focul, 
corespondentul din Alger al a- 
genției France Presse relatea
ză că numărul celor care au 
fost omorîți se ridică la 18 per
soane, iar al celor răniți la 60.

NEW YORK 21 
Agenția France 

ță că președintele 
Ydigoras Fuentes, 
în pregătirea invaziei eșuate .din
Cuba din luna aprilie a fost de
mascat pînă la capăt, a cerut la 
20 iunie într-un interviu acor
dat ziarului „El Impartial", or
ganizarea „unei acțiuni coordo
nate a țărilor americane împo
triva regimului lui Fidel Cas
tro". Fuentes a „sugerat" ca 
„forța internațională trimisă îm
potriva Cubei" 
de

TUNIS 21 (Agerpres).
Ziarul „Etelat", organ al Par

tidului Comunist din Tunisia a 
publicat o declarație a Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
din Tunisia în problema întreru
perii unilaterale de către partea 
franceză a tratativelor de la E- 
vian. In declarație se arată că 
răspunderea pentru eșuarea tra
tativelor revine în întregime 
Franței.

Guvernul francez, se arată în 
declarație, tinde să creeze disen
siuni între guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria și alte țări 
africane. In acest scop el a lan
sat teoria, potrivit căreia Sahara 
constituie o „problemă internă" 
a tuturor țărilor care o încon
joară.

Biroul Politic al Partidului

Tunisia declară căComunist din
problemele referitoare la schim
barea frontierelor pe teritoriul 
Saharei sau exploatarea bogății
lor ei naturale în interesele tu
turor statelor africane trebuie, 
și pot fi rezolvate nemijlocit în
tre aceste state și Algeria inde
pendentă. Calea cea mai justă 
în condițiile actuale, se arată în 
declarație, o constituie sprijini
rea luptei poporului algerian 
pentru independența sa și unitate 
teritorială.

In declarație se cere ca Tuni
sia să-și reafirme deplina sa so
lidaritate cu poporul algerian și 
cu guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria, să demaște și să 
condamne politica guvernului 
francez.

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

să fie condusă 
generali mexicani.

---- o-----

Pentru majorarea 
salariilor muncitorilor 

englezi
LONDRA 21 (Agerpres). —

La 20 iunie la Eastbourne a în
ceput conferința anuală a Confede
rației sindicatelor muncitorilor din 
industria navală și constructoare 
de mașini la care sînt afiliate 39 
de sindicate, numărînd aproxima
tiv 3.500.000 de membri.

Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează discutarea revendicărilor 
privitoare la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și majorarea sala
riilor, precum și problema aderării 
Angliei la „piața comună".

•••*

„Poziția" S. U.
Irianului

A. în problema 
de vest

Comandamentul O.N.U. nu ia atitudine 
împotriva huliganilor mobutiști

DJAKARTA 21 (Agerpres).
Ministrul Afacerilor Externe al 

Indoneziei, Subandrio, înapoindu-se 
dintr-o călătorie în mai multe 
țări ale lumii, unde l-a însoțit pe 
președintele Sukarno, a declarat 
pe aeroportul Djakarta că după 
tratativele pe care le-a avut cu 
reprezentanți ai S.U.A. el are im
presia că Statele Unite nu se opun 
retrocedării Irianului de vest In
doneziei. Declarația lui 
a provocat o puternică 
Washington. A doua zi 
clarația lui Subandrio,
mentul de Stat al S.U.A. a dat o 
i,corectură" din care reiese că Sta
tele Unite nu s-ar opune unei so
luționări a problemei Irianului 
de vest doar dacă ea ar fi accep
tabilă atit pentru Indonezia cit 
și pentru Olanda.

In timp ce președintele Sukamo 
a obținut un sprijin hoiărît în

Subandrio 
derută la 
după de- 
Departa-

problema Irianului de vest 
partea guvernelor U.R.S.S., 
Chineze, R.P. Romine, R.S. Ceho
slovace, R.P. Ungare și altor țări 
unchiul Sam a socotit necesar să 
declare că nu dorește de fel lichi
darea jugului Olandei impus Iria
nului de vest, scrie la 20 iunie în- 
tr-un articol de fond ziarul ;,Suluh 
Indonezia". Declarația referitoare 
la pretinsa „neutralitate" a S.U.A. 
în această problemă, înseamnă de 
fapt că S.U.A. nu au nimic împo
triva ocupării Irianului de vest de 
către Olanda.

din 
R.P.

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

un detașament al O.N.U. alcă
tuit din 100 de polițiști nigerieni 
neînarmați au sosit, după multe 
dificultăți, la Matadi, singurul 
port maritim din Congo. Misiunea 
lor este să supravegheze navele 
care transportă personal și ali
mente pentru trupele O.N.U. din 
Congo.

După cum se știe, soldați su
danezi și transmisioniști canadieni 
din trupele O.N.U. au fost atacați 
la 5 martie la Matadi de merce
narii lui Mobutu. Lăsați de fapt 
în voia soartei de către comanda
mentul O.N.U., soldații sudârieS 
și canadieni au suferit pierderi, au 
fost dezarmați și trimiși la Leo
poldville.

Comandamentul O.N.U. nu a 
luat nici o măsură pentru pedepsi
rea huliganilor lui Mobutu, care 
întrecuseră orice măsură. încura
jată de „bunăvoința” comanda
mentului O.N.U. clica Kasavubu— 
Mobutu a pus condiții pentru în
toarcerea forțelor O.N.U. la Ma
tadi și a cerut ca forțele O.N.U. 
pentru Matadi să fie dezarmate. 
Comandamentul O.N.U. a cedat 
în fața acestei condiții nerușinate.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că trenul care 
transportă noua garnizoană nige- 
riană neînarmată O.N.U. spre 
Matadi a fost oprit de bandele 
înarmate ale lui Mobutu în Stația 
Inkisi (în apropiere de Thysville) 
ți a fost percheziționat timp de 
patru ore.

Autoritățile mobutiste din Ma
tadi au interzis soldaților nigerieni 
sosiți în port să stabilească legă
tura prin radio cu comandamentul 
trupelor O.N.U. din Leopoldville, 
obligîndu-i să comunice prin tele-

fon public.
au acces în . ,
sînt de altfel depozitate mari can
tități de alimente și echipament 
destinate trupelor O.N.U. din Con
go. A fost interzisă de asemenea 
sosirea la Matadi a unor specia
liști ai O.N.U. în domeniul trans
porturilor feroviare și instalațiilor 
portuare.

Agenția France Presse scrie că 
soldații nigerieni neînarmați, care 
aveau menirea de a efectua o ope
rațiune de „prestigiu" și de a asi
gura „prezența O.N.U." la Mata
di, se află în întregime la discre
ția ijiol tii> lor și depind de orice 
„capriciu al acestora".

Soldați! nigerieni au 
docurile portuJs.^-ynde

PROORAM DE RADIO
23 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro
mînești și ale minorităților na
ționale, 9,30 
cartea, 10,00 
Charpentier 
11,03 Muzică 
ba noastră. Vorbește 
Al. Graur (reluare), 
cert de estradă.

Prietena
Opera 
(actul 
ușoară,

Manifesfații antiamericane 
în Columbia

Schimb de păreri între președinții conferinței 
internaționale pentru Laos

GENEVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum s-a aflat zilele a- 
cestea președinții sovietic și en
glez ai conferinței internațio
nale pentru Laos au avut un 
schimb de păreri în problema 
asigurării Comisiei internațio
nale de supraveghere și control 
în Laos cu mijloace tehnice. Ei 
au convenit prin intermediul 
membrilor comisiei să întrebe

părțile respective din Laos da
că ele pbt pune la dispoziția 
inspectorilor mijloace de trans
port, în cazul cînd, de comun 
acord cu partea respectivă, 
comisia s-ar deplasa ipe teren. 
Se consideră că în asemenea ca
zuri fiecare parte va pune la 
dispoziție inspectorilor ni use 
de locomoție pentm depfașarea 
lor la Воеигйе aflate вйВ <Den- 
trolul ipărții respeotW®.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 5 Petroșani Su.

BOGOTA 21 (Agerpres).
Călătoria lui Adlai Stevenson, 

trimisul special al președintelui 
Statelor Unite în țările Americii 
Latine, se apropie de sfîrșit.

In după-amiaza zilei de 20 
iunie Stevenson a sosit la Bo- 
gota-' (Columbia) — ultima eta
pă a turneului său în țările A- 
mericii Latine. După cum rela
tează agenția United Press In
ternational, autoritățile colum
biene au fost nevoite să recurgă 
la diferite subterfugii pentru a 
face față manifestațiilor de. pro
test pregătite de studenții colum- 
bieni în vederea sosirii lui Ste
venson. Grupuri de studenți aș
teptau de-a lungul traseului pe 
care urma să-1 parcurgă Steven
son și în fața. Universității din 
Bogota scandînd lozinci anti- 
Mnericane. In această' situație 
autoritățile au schimbat în ul-

timul moment în secret locul de 
aterizare al avionului lui Ste
venson de la un aeroport civil 
la un aerodrom militar bine pă
zit. Pentru a da impresia că to
tuși aterizarea va avea loc pe 
aeroportul civil autoritățile co
lumbiene au recurs la o jalnică 
înscenare trimițînd un grup de 
persoane oficiale și aproximativ 
300 de ofițeri pe aeroportul in
ternațional.

Subterfugiile de acest fel nu 
au fost însă în stare să zădăr
nicească acțiunile de protest îm
potriva vizitei lui Stevenson. In 
diverse puncte din centrul Bo- 
gotei au avut loc manifestații 
antiamericane. Poliția a inter
venit cu brutalitate pentru a le 
împrăștia. Manifestanțiî au ata
cat cu pietre centrul cultural și 
de propagandă al Statelor Uni
te din Bogota.

noastră 
„Luiza" de 
al Il-lea), 
12,00 Lim- 
acad. prof. 
13,05 Con-

14,00 Muzică 
ușoară, 14,30 Concert de muzi
că populară romînească, 15,50 
Din creația de cîntece a compo
zitorilor noștri înaintași, 16,15 
Vorbește Moscova! 18,00 Tineri 
interpreți la microfon, 18,30 Ce 
pregătesc editurile noastre, 18,40 
Cîntă orchestra „Electrecord", 
19,05 Tribuna Radio, 20,30 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 21,45 Muzică ușoară de 
compozitori maghiari. PROGRA
MUL II. 12,10 Muzică populară 
romînească. 12,40 Muzică ușoa
ră, 14,03 Muzică din operete, 
15,00 Din cîntecele șî dansurile 
popoarelor, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,30 Muzică 
de estradă de compozitori sovie
tici. 16.50 Curs de limba rusă, 
17,35 Cîntece și iocuri populare 
romînești, 18,30 Din viața die 
concert a Capitalei. 19,30 Teatru 
la microfon: „Bărbierul din Se
villa". Adaptare radiofonică du
pă comedia lui Beaumarchais, 
21,15 Cîntă Teodora Lucaciu șî 
Valentin Teodorian, 21,45 Opera 
..Cei patru bădărani" de Wolff 
Ferrari (actul al III-lea).

----- O-----

CINEMATOGRAFE
23 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pescuitori în ape tulburi; 
AL. SAHIA: Garibaldi; PETRI- 
LA : Zafra; ANINOASA : Pas cu 
pas; VULCAN: Dr. Soim; CRI- 
VIDIA : La doi pași de graniță; 
LUPENI: Eroii vii; BARBA- 
TENI: In pragul vieții; URI- 
CANI: Poveste nordică. ,
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