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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Productivitate mâr tă,ÎN SECTORUL
forestier depășiri de plan, economii
311.000 lei beneficii 

peste plan
Valorificarea superioară a ma

sei lemnoase este una din pro
blemele centrale care preocupă 
colectivul întreprinderii forestie
re Petroșani.

In cele opt luni care au tre
cut, harnicii muncitori din ex
ploatările forestiere din Valea 
Jiului au obținut rezultate de 
seamă. Astfel, planul producției 
globale a fosi depășit cu 4,69 
la sută, iar la producția marfă 
cu 4,16 la sută. Au fost înregis
trate beneficii peste plan în va
loare de 311.000 lei, iar econo
miile se cifrează la aproape 
70,000 lei. Productivitatea mun- 

a crescut la 0,720 m.c. om zi 
material lemnos, față de 0,668 
m.c. om zî 
țial.

cît a fost planul ini-

Roșia a obținut 
bune rezultate

Sectorul 
cele mai

în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară cu însuflețire în în
treprinderea forestieră Petroșani, 
indicii cei- mai înalți de plan au 
fost obținuți de muncitorii fo
restieri aparținînd 
Roșia.

Planul producției globale 
fost depășit cu 21,12 
iar la producție marfă cu 30,27 
ia sută.

Printre echipele care se situ
ează în fruntea luptei pentru de
pășirea zilnică a sarcinilor de 
plan se numără cea condusă de 
Bglicnțiu loan care Ipcrgază Ia 
corhănit la exploatarea Maîeia, 
aparținînd sectorului Roșia.

De asemenea, muncitorii fo
restieri din depozitul final Gara 
mică din Petroșani, care apar

ține de același sector, conduși 
её Calancea Constantin și-au 
adus din plin contribuția la rea
lizarea și depășirea indicilor de 
plan, prin încărcarea la timp și 
în bune condițiuni a vagoane
lor C.F.R. destinate diferitelor 
întreprinderi din • țară. Merită a 
fi scos în evidență și aportul 
maiștrilor de exploatare Grecu 
Toma și Rădulescu loan care au 
sprijinit efectiv colectivul secto
rului.

sectorului

a)
l,a sută,

Productivitate 
de 0,879 m.c.|om-zi

Și în sectorul Lonea munca 
se desfășoară cu avînt. Șeful de 
brigadă complexă Logoș Vasile,
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ÎN VIZITĂ...

Vfztta fttcgaftcl de partid 
$1 guvernamentale a R.P. Romîne 

hi R. P. l îgarl
Marele miting al prieteniei

care împreună cu oamenii săi e- 
xecută toate operațiunile înce- 
pînd de la dioborîrea buștenilor 
și pînă la încărcarea lor în vai- > 
goanele C.F.F., se situează prin- 1 
tre brigăzile cu cele mai bune ? 
rezultate. Salariul cîștigat de ? 
muncitorii din această brigadă ( 
se ridică la 1500-1700 lei lunar, i

La fel și brigăzile conduse de iț 
Urda Ștefan și Pop Ștefan de ? 
la exploatarea Jieț care lucrează £ 
numai la prelucrarea materiala- ( 
lui lemnos (rășinoa«e) pentru (
exploatările miniere din Valea <
Jiului, au obținut rezultate de £ 
seamă în realizarea sarcinilor de | 
plan. La acest sector — pe 7 J 
luni ale anului — s-,a obținut a * 
productivitate de 0,879 m.c. om-zî S 
material lemnos. Acest lucru se 
datorește folosirii la capacitatea 
maximă a utilajului din dotare, 
cum sînt motoferăstraiele tip 
„Drujba", „Șțiir, a funicularu- 
lui și altor utilaje, care au func
ționat normal în tot decursul 
perioadei.

£ ...la termocentrală
a

> Zilele trecute un grup de fe-
> mei muncitoarei 

misiei de femei 
peni au vizitat 
din Paroșeni.

Însoțite fiind de maiștri și teh
nicieni ai termocentralei, mun
citoarele de la mina Lupeni au 
admirat felul în care lucrează 
femeile în această modernă u- 
zină, mîndrie a Văii Jiului.

membre ale co
de la mina Lu- 

termocentrala

...la placa comemorativa
Peste 100 de elevi de la șco

lile elementare din localitățile 
raionului Alba au Vizitat cu 
cîteva zile în urmă mina și o- 
rașul Lupeni.

Elevii au fost conduși la pla
ca comemorativă din curtea 
ploatării unde au primit
plfcații despre luptă minerilor , 
pentru drepturi și pline. Mulți ) 
dintre elevii prezenți au luat , 
notițe despre lucrurile care stau > 
ca mărturie despre greva mine- > 
rilor din august 1929. !•
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IN CLIȘEU: Maistrul son
dor Pilea Joan, de pe șantie
rul amfiteatrului Institutului 
de mine împreună cu echipa 
lucrirvd de zor la montarea a- 
paraiturii cu ajutorul căreia se Л 
efectuează turnarea plăcilor, j

♦ -------

Grijă față de condițiile 
de muncă ale minerilor

In fiecare întreprindere din țara 
noastră există un viu interes pen
tru îmbinarea armonioasă a sar
cinilor de producție cu cele pri
vitoare la asigurarea unor condi
ții tot mai bune de muncă. Acest 
lucru constituie o dovadă a grijii 
față de om care este una din preo
cupările principale ale partidului 
și statului nostru democrat-popu
lar.

Rezultate bune în ce privește 
grija față de sănătatea oamenilor 
muncii și crearea unor condiții 
optime de lucru a obținut și co
lectivul sectorului III al minei 
Vplcan. Acest lucru a fost scos 
în evidență în ultima adunare 
generală a organizației de partid. 
Atît referatul cît și discuțiile 
purtate au oglindit interesul con
ducerii sectorului și al comitetului 
de secție pentru crearea unor con
diții cît mai bune de muncă. Atit 
anul trecut cît și în anul acesta, 
colectivul sectorului a dat pa
triei sute de tone de cărbune peste 
plan, în condițiile respectării nor-

melor de tehnica securității mun
cii. Acesta este un merit deosebit 
al conducerii sectorului, al fie
cărui muncitor în parte.

In ședință s-ă arătat că la baza 
prevenirii accidentelor de muncă 
stă preocuparea continuă a organi
zației de partid și a comitetului 
de secție în sensul educării 
muncitorilor și ridicării nivelului 
lor de cunoștințe. ■ In acest scop 
biroul organizației de bază a ins
truit cu regularitate agitatorii ca
re au ținut convorbiri cu minerii 
la locurile de muncă despre nece
sitatea respectării cu strictețe a 
normelor de tehnica securității, 
s-au ținut ședințe cu șefii de bri
găzi și schimb unde s-a analizat 
modul în care aceștia manifestă 
interes față de condițiile de mun
că ale minerilor. De asemenea, la 
indicația comuniștilor, și organi
zația de tineret a ținut ședințe 
asemănătoare cu șefii și membrii

Z. ȘUȘTAC
(Continuare în pag. 3-a)

BUDAPESTA. De la trimișii 
speciali Agerpres C. Rădiucanu 
și Șt. Deju ;

Marți după-amiază, străzile și 
bulevardele Budapestei care duc 
spre Kiss^Stadion aveau înfăți
șarea unui furnicar de oameni. 
Locuitorii capitate! ungare se 
îndreptau spre marele miting al 
prieteniei celor două popoare 
vecine, unite în lupta comună 
pentru pace și socialism. Spre 
sfadîon se îndreptau muncitori 
dSn întreprinderile industriale 
ale orașului, grupuri .compacte 
de reprezentanți ai tuturor cir
cumscripțiilor Budapestei, coloa
ne de tineri, școlari și studenți, 
gospodine și funcționari. Curînd 
stadionul era plin pînă la refuz. 
Peste 20.000 de oameni ai mun
cii din capitala Ungariei au ve
nit la întîlnîrea prietenească cu 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne. Din 
tribună și de pe terenul sportiv ' 
unde au fost instalate scaune, 
răsunau aclamații și lozinci die 
prietenie, în timp ce fanfara mi
litară executa cîntece muncito
rești și revoluționare. Admirabil’ 
tablou multicolor, stadionul fre
măta în așteptarea oaspeților. 
Deasupra tribunei îmbrăcată în 
roșu, străjuiau drapelele de stat 
ale celor două popoare și o 
imensă lozincă : „Trăiască prie
tenia frățească dintre popoarele 
ungar și romîn“. Pe trei dintre | 
lăturile patrulaterului uriaș pe 
care îl marchează tribunele sta
dionului, între zeci de stegulețe 
roșii și tricolore, romîne și un
gare, era scris în două limbi: 
„Salut prietenesc oamenilor 
muncii din R. P. Romînă, con
structori ai socialismului", „Tră- i 
iască unitatea și solidaritatea dte 
nezdruncinat dintre partidele co
muniste și muncitorești", „Tră
iască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, forța conducătoare a oame
nilor muncii din R. P.^Romînă". «

La ora 17,-aplauze "-aclama- i 

Recepția oferită de 
și Consiliul Prezidențial al R.P. Ungare

BUDAPESTA (Agerpres).
Marți seara Comitetul Central 

al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și 
dențial al R. P. 
rit o recepție în 
ției de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne, 
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej care se află într-o vizită de 
prietenie în Republica Populară 
Ungară.

La recepție au luat parte to-
OQOOOOO i3O0OOOO©OO©OO©OeOOOOOOO©eOOOCs3tr5^t^etX^5ee^OOOOOOOOOOOC€COCOOOOCOO36OO'

La orele 9,30 
motoarele avio
nului au înce
put să duduie și 

de pistă avionul 
■se desprindă lin

ții care nu contenesc vreme în
delungată au salutat apariția la 
tribună a membrilor, delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a conducătorilor de partild și 
de stat ai R. P. Ungare, în frunte 
cu tovarășul Jănos Kădâr.

In picioare locuitorii Buda
pestei fluturau stegulețe roșii și 
tricolore, agitau batistele, își 
manifestau cu căldură prietenia 
pentru oaspeții lor. Din mijlocul 
mulțimii se desfășurau imense 
banderole și transparente roșii, 
pe care erau înscrise cuvinte die 
salut la adresa poporului romîn 
și a conducătorilor săi. lozinci 
închinate marii familii a popoa
relor socialiste, luptei pentru 
pace.

Au fost intonate imnurile de 
stat a celor două țări.

Mitingul' a fost deschis de 
Găspar Săndor, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Budapesta-

Primifi cu puternice aclamații 
în cinstea prieteniei celor două 
popoare au rostit cuvîntări to- 
varășii Jănos Kădâr și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntările conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două 
popoare au fost subliniate în re
petate rînduri cu vii și îndelungi 
aplauze. Cuvintele „Trăiască 
prietenia romîno-ungară“, rostite 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în limba maghiară stîr- 
nesc urale nesfîrșlte. Un grup 
de tinere membre .ale Uniunii 
Tineretului Comunist înmînează 
flori delegației romîne.

Mitingul a luat sfîrșit în su
netele solemne ale Internaționa
lei.

Intîlnirea .oamenilor muncii 
din Budapesta cu delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne a constituit o puternică 
demonstrație a prieteniei traini
ce între poporul romîn și ungar.

■ C.C. al P.M.S.U.

Consiliul Prezi- 
Ungare au ofe- 
cinstea delega-

în frunte cu to-

varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al
Romîn, 
de Stat
Romîne, 
membru
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
al R. P. Romîne, Emil Bodnăraș

Partidului Muncitoresc 
președintele ^Consiliului 
al Republicii Populare 
Ion Gheorghe Maurer, 
al Biroului Politic al'

(Continuare In pag. 4-a)
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JHleii „a£vwuLuțiuZi de duminică, 

e aeroportul 
din Deva liniș
tea este deplină.
Intr-un colț mai retras al aero
portului un grup de tineri pla 

! nor iști așteaptă rindul să ia star- 
i tul în cursa pentru cucerirea 
1 înălțimilor. Pe la ora 8,30 pe 
I aeroport își fac apariția 6 ma- 
I șini cu niște pasageri pttțin o~ 
; bișnuiți. Erau vreo 30 de copii, 
! fii ai oamenilor muncii din re- 
i giunea Hunedoara, care plecau 

la mare. Pentru ca să ajungă 
; la destinație fără oboseală s-a 

hotărît ca ei să călătorească cu 
I avionul.

Ca prin farmec terenul din 
' preajma hangarului s-a tnnsfor- 
' mat în loc de joacă.

Părinții care țintiseră cu orice 
preț să-și conducă copiii au în
ceput să discute. — Unde s-a 
mai pomenit ca să trimiți copi
lul la mare pentru 30 Zile și să 
nu plătești nimic, ca pe deasu
pra să fie dus și cu avionul ?

In privința avionului erau o 
păreri. Unii

nătos să călătorești cu avionul 
mai ales pe o asemenea căldură ; 
căldura în tren ar fi fost supor
tată cu greu de copii. In zare 
se ivi o siluetă zveltă și argin
tie. Mulți dintre părinți nu că
lătoriseră niciodată cu avionul 
și de aceea erau mai grăbiți 
la urcare decît „pasagerii". Unii

8
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■
j serie întreagă de p„. —-----
Я mai puțin încrezători în călăio- 
8 riile ce se efectuau cu avionul 

■[ susțineau că era mult mai bine 
q să-i fi trimis cu trenul. E a- 
Я devărat, ar fi trebuit să călă- 
o torească 24 ore, dar era mai...
8 „sigur".
8 Cei ce erau pentru avion dă- 
§ deau riposta imediat:
в — In loc de 24 ore vor face 
я numai două ore și este mai să

susțineau că e mai comod să-și 
așeze odraslele în fotoliile din 
față, alții din contră, că e mai 
bine în spate. „Aeronauții" nu 
se lăsau însă păcăliți și își ale
geau locurile singuri.

Discuțiile ar mai fi continuat 
mult și bine dacă nu s-ar fi 
auzit vocea pilotului care glă- 
suia :

— însoțitorii sint rugați să 
coboare, rămîn numai pasagerii. 
Ușa s~a închis in urma părin
ților fi vocea pilotului s a auzit 
din nou: Copii fiți atenți de
colăm, fiecare va sta liniștit pe 
locul său.

еооооеоооооооооооооеоооеосх joooccxxx’ocoooooo

după un 
a început 
de pămînt. După atingerea înăl
țimii necesare, copiii au fost a- 
nunțați că pot să se joace. Bu
curia „aCronauților" nu se poa
te descrie. Unul dintre ei, Titi 
Cojocaru a început să facă pe 
covor adevărate tumbe de feri
cire. Pentru ca micii pasageri să 
se simtă cît mai bine, perso
nalul navigant a început să le 
explice deasupra cărui oraș se 
află și peste ce munți și ape 
trec. Cei ce doreau să devină 
piloți au făcut cunoștință 
toate aparatele de l..... .. 
nul mai îndrăzneț 
loc lingă scaunul 
dreptul cabinei de 
cuse coadă. Cele 
zbor cu trecut pe 
ora 11,35 
Constanța 
au coborît
In cîteva 
lonieî de 
pe „aeronauți" 
mașină pentru a-i duce la Eforie, 
înainte de plecare. luîndu-și 
rămas bun de la personalul de 
navigație, micii pasageri au stri
gat aproape în cor : „Vreau să 
fiu și eu aviator"

I CRIȘAN
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■ ■ ’ cu I 
bord, iar, tr !■ 
a luat chiar t 
pilotului. In j' 

pilotaj se fă- c 
două ore de < 
nesimțite. La 
aerogării din tîn fața

cei 30 de pasageri 
mai fericiți ca oric-.nd. 
minute delegații co- 
copii i-au și instalat 

într-o frumoasă

I s



2 STEAGUL ROȘU

‘ • I

Succes Ia învățătură, 
dragi muncitori

,..i_ septembrie 1961. Mai sînt 
cîteva minute pînâ ciad acele cea
sornicelor vor indica or» 17. In- 
tr-una din sălile de clasă ale jcolii 
de 7 ani din Aninoasa e multă 
animație. Peste o sută de mun* 
deoti au inundat clasa. Și voia 
buaă nu mai contenește.

— Ce zici, vom primi ți noi 
manualele gratuit ?

“■ Ce întrebare ? N,-ai auzit 
âceată emisiunea locală ? Direc
torul adjunct al școlii a speci
ficat „Elevii muncitori, care s-au 
înscris și vor frecventa cursurile 
serâl'e ale ciclului II de la școala 
noastră, vor beneficia — conform 
directivelor — de manuale în 
mod gratuit".

— Minunat. Dar ceați zice 
dacă ar trebui să ne cumpărăm 
uniforme ? adaugă șugubăț Popa 
Constantin, minerul și artistul a- 
mator bine cunoscut de aninoseni.

O cascadă de rîsete umplu în
căperea.

Veselia conteni abia clnd sune
tul clopoțelului anunța prima 
oră, din prima zi de școală pen
tru muncitorii care au venit să-și 
Complectele școala elementară.

Un sentiment de emoție îl în
cearcă pe fiecare. De aproape 15 
ani, Popa Constantin n-a mai ascul
tat sunetul clopoțelului. Și cîtc 
s-au schimbat de atunci în viața 
lui. Da, peste cîteva zile va por
ni spre școală și Neluțu, fiul său, 
care acum va păși pentru prima 
Ofără pragul școlii.

Un sentiment de emoție înceatcă 
în aceste clipe ți Lenuța cu Ioan, 
cei doi soți Baboș din prima 
bancă. Dimineața, Baboș loan se 
afla la Sute de metri adîncime 
în abatajul 2 de la Priboi acolo un
de lucrează cea. mai dn&rfi brigadă, 
iar acum el se află alături de 
soția sa pe o bancă de clasă, dor - 

' nîc de lumina științei de carte.
Ca vagonetarul Baboș sint a- 

proape toți cei peste o sută de 
elevi seralișd. Aproape toți sînt 
harnici muncitori mineri. Alături 
de ei mecanicii MiMilă GheorgKe, 
Nagy Eugen ; au venit și minerii 
ți ajutorii de miner Cucoș Vlad, 
Cadar Constantin, Ungureanu Va- 
sile, Zara loan, Adămuț Avram, 
Marcu Vasile și mulți alții, Și 
dacă ai luâ pe fiecare în patte 
ai vedea ci în muncă toți sînt 
fruntași.

...Se citește catalogul. Elevii 
l'ăspund „prezent" cu emoție, les
ne de înțeles, apoi iau cunoștință 
de drepturile și îndatoririle ele
vilor sefaliști,

< Președintele sfatului popular, 
delegatul comitetului U.T.M. al 
minei și directorul școlii relevă 
despre marile posibilități create 
de partid tuturor oamenilor mun
cii dir. patria noastră de a*și 
complecta studiile elementare ți 
medii de a urma cursuri superioare. 
Vorbitorii urează apoi succes de
plin la învățătură tuturor munci
torilor elevi ai Școlii de 7 ani 
din Aninoasa.

LIC1U LUCIA

Elevii muncitori de Ia Școala 
medie serală din Petroșani s-au 
adurfat în ziua de 1 septembrie 
la seifiul de anul trecut al școlii 
•împărtășindu-și, ca la orice în 
cepul de an, impresii dirt Vacan
ță. Dar, spre surprinderea tutu
ror, cu puțin înainte de deschi
derea festivă a cursurilor direc
torul școlii anunță că în acest 
an cursurile serale din Petro
șani vor avea loc la Școala de 
7 ani 
școlii 
ciente 
mărul 
levi din acest an,

Intr-adeVăr cei Care anul tre
cut au absolvit clasele VIU, IX 
și X și s-au reîntîlnit în bănci,

иг. I deoarece în clădirea 
medii de zi nu sînt sufi- 
săli de clasă fată de nu«- 
spofit al muncitorilor e-

Ю OO 00-00 C<XO0 OOOOOO00-00 oooo oo oo
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dki nou în bânci
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<?«. f iu'id tutu școli...
In programul de activitate al 

taberei orășenești de pionieri 
din Uricani, un punct s-a repe
tat de cîteva ori: vizitarea noii 
școli ce se înalță măiestoasâ Ы 
marginea tînirului

♦♦♦

!c ♦

o clipă privind cit de frumoasă 
este școala lor. „Acolo va j 
laboratorul de fizică, dincolo 
camera pionierilor..." Și privi
rile copiilor Urmărind direcția 
indicată de profesor să opresc

♦ ♦♦

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

La Școala nr. 1 din Bănățai au fost ridicate în această vară, 
prin contribuția voluntară a ceti [enilor, încă două săli noi de 
clasă. In prezent exteriorul este terminat schelele fiind în curs de 
demontare, rămînînd doar de efectuat unele lucrări de finisaj în 
interiorul claselor. -«m*

IN CLIȘEU: Școala din Bă ni ța. * *" i

din nou, în acest an, au obser
vat desigur Cu bucurie că nu
mărul elevilor seraliști în acest 
an aproape s-a dublat. Anul tre
cut această școală avea numai 
cursuri pentru clasele VIII—-XI 
cuprinzînd Un număr de 242 e- 
levi. Anul acesta școala func
ționează avînd și cursurile V— 
VII și cu un număr de elevi de 
52iи

După cîteva zile de organiza
re, de înscrieri, cursurile au in
trat în normal. Conform cerin
țelor, la această școală au fost 
recrutate cele mai bune cadre 
didactice, cu o Îndelungată ex
periență, au fost împărțite ma
nualele în mod gratuit pentru 
cursul elementar, amenajîndu-se 
sălile și, „laboratoarele pentru 
cursul mediu.

...In clasa IX-a В в-au tnttlnit 
toți cei oare anul trecut au ab
solvit clasa Vlll-a cu indicati
vul de cea mai bună clas! pe 
școală, primind în mijlocul lor 
încă 5; aii în total 37. Dirigin
tele clasei, profesorul Poporogu 
Ioan, spunea însă că din clasă 
mal lipsesc trei băieți dintre cei 
mai buni. vEi vor veni peste cî
teva zile cînd vor termina 
o școală de calificare la Timi
șoara. Iată deci, că unii elevi 
muncitori nu au avut vacanță 
pregătindu-se și în timpul verii 
pentru o calificare superioară 
Aceasta este dovada cea mal bu
nă a setei de cultură, a dragos 
tel de carte a celor care lucrînd
8 ore în producție se îrttîlnesc 
apoi pe băncile școlii serale pen
tru a deveni oameni cu cunoș
tințe* politice, tehnice și culturale 
temeinice, oameni multilateral 
pregătiți.

♦ ♦ ♦

... - ....

fapt și fără consemnarea aces
tui punct, pionierii și elevii de 
aici au fost mereu în jurul 
noii școli viziitnd-o zi de Zi cu

care, întâpîtid 
vot învăța.

asupra sălilor în 
cu 15 septembrie,
(clișeul de sus),

După vizitarea
Șerbănescu Jenica, președinta u- 
nității anunță : „Și acum la

școlii, eleve

♦♦♦
*♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ _
5 toate „protestele** constructorilor,
♦ Acum cîteva zite, în curtea noii
♦♦

& • <
И.
' У' '

i

♦♦♦
♦
♦
I școlii au venit aproape 40 de
* pionieri pentru amenajarea lo-

*♦*♦♦»♦*
♦♦♦♦♦♦♦
A

І0~ 
ctdui unde seara avea să ardă 
focul de tabără luminind in to 
șu-auriu, pereții masivi și feres
trele mari ale școlii. înainte de 
a stânge lemne pentru foc, pio
nierii, în frunte cu învățătorul 
lor, au făcut din nou vizită prin 
școală, aceasta fiind, de fapt o 
„prerecepție" a viitorilor locatari. 

In fața clădirii ei s-au oprit

treabă, avem atîtea de făcu, 
pentru ca serbarea de închide
rea taberei să fie reușită".

împreună cu ceilalți colegi ai 
săi, Szeged i Marilena, premian
ta de anul trecut a clasei a IV-a 
(în prim plan, în clișeul de jos) 
a pornit să adune, uscături pen
tru focul de tabără, repetând u- 
șor pașii de la dansul popular 
pe care îl vă interpreta seara 
în jurul focului de tabără.

Prin grija statului democrat- 
popular s-.au asigurat condițiile 
necesare, materiale și sanitare, 
de învățătură ți educație, pentru 
dezvoltarea multilaterală a co
piilor, spre a crea din copiii pa
triei noastre demni constructori 
ai societății socialiste.

In realizarea acestui scop, 
s-au luat măsuri ample pe baza 
cărora s-au obținut importante 
succese în creșterea și educarea 
copiilor.

Cu toate acestea unii copii 
mai comit încălcări ale regulilor 
de conviețuire socialistă și să- 
vîrșesc infracțiuni care lezează 
interesele legale ale cetățenilor 
ți uneori chiar avutul obștesc.

In perioada actuală se pune 
un deosebit accent pe munca de 
prevenire a încălcărilor de lege 
de către minori și în special se 
pun« un deosebit accent pe e- 
ducarea minorilor într-un spirit 
sănătos.

In sensul educării copiilor în
tr-un spirit înaintat, pentru ri
dicarea lor din punct de vedere 
cultural, statul a investit im
portante sume de bani. Este cu
noscută importanta măsură lua
tă de partid și guvern de a pune 
la dispoziția elevilor cărțile și 
întregul material didactic, cu to

Unele îndatoriri ale păriațitor în legătură 
cu creșterea șl educarea copMor

iul gratuit pentru învățămîntul 
de 7 ani. '

Educația pe care o primesc 
însă copiii noștri în școli de la 
oameni pregătiți în mod temei
nic pentru a educa tineretul de 
astăzi, deși este corespunzătoare 
și făcută în mod organizat, nu 
este totuși uneori îndestulătoare 
și de aceea se mai cere ca la 
această operă să contribuie în- 
tr-o măsură mare și părinții. 
Codul familiei arată că părinții 
sînt datori să se îngrijească de 
copii. Ei sînt obligați să crească 
copilul, îngrijind de sănătatea 
și dezvoltarea lui fizică, de e- 
ducarea, învățătura și pregăti
rea profesională a copilului, po
trivit cu însușirile lui, în con
formitate cu țelurile statului de
mocrat-popular, spre a-1 face 
folositor colectivității.

Unii dintre părinți însă, cu 
toate că își iubise copiii, negli
jează totuși supravegherea aten
tă a acestora, a felului cum își 
petrec timpul liber, a cărților pe 
care le citesc, nu-i controlează 
cum se pregătesc pentru lecții

1UE TIȚA
procuror șef — Petroșani 

și uneori îi lasă chiar să hoină
rească pe străzi, să-și însușeas
că deprinderi urîte. Ei cred, pro
babil, că educarea copilului tre
buie lăsată exclusiv pe seama 
corpului didactic. Nu exercită un 
control atent asupra copiilor, a- 
Ceștia apucă pe drumuri greșite 
și numai atunci clnd este prea 
tîrziu își dau seama de greșeala 
pe care au făcut-o, necontrolînd 
activitățile din afara casei pe
care le-au avut copiii lor.

Alți părinți îndepărtează pe 
copii de ei, prin purtarea lor a- 
buzivă, neînțelegătoare, întrehu- 
ințînd metode nepermise de edu
care a copiilor : îi bat, se poartă 
cu aceștia în mod necorespun
zător și la cea mai mică gre
șeală îi lovesc fără milă și din 
această cauză copiii se îndepăr
tează de ei, le ascund micile 
greșeli pe care le săvîrșesc. Sînt 
părinți care nici nu se ocupă de 
copii, lăsîndu-i de capul lor pe 
străzi, în credința că aceștia vor 

crește întrucît le asigură exis
tența zilnică.

In fine sînt unii copii, care 
rămîn fără nici un sprijin în 
viață, deoarece familiile lor s-au 
descompus în urma divorțului 
sau pentru alte cauze și aceștia, 
bineînțeles, înclină spre fapte 
nedemne, dăunătoare.

Aici trebuie să intervină ac
țiunea energică a corpului di
dactic care, atunci cînd descope
ră că unii copii au înclinații 
spre fapte rele, sînt bătăuși, sus
trag mici obiecte de la colegii 
lor, vin nepregătiți Ia școală, 
sînt leneși, neîngrijiți, să de
pisteze cauzele care fac ca un 
copil să se prezinte astfel, pen
tru a șe putea lua măsurile co
respunzătoare.

Dacă toată lumea (mai ales 
părinții, lîngă care Copiii î$i pe
trec cea mai mare parte din tim
pul lor liber) va da atenția cu
venită dezvoltării fizice și inte
lectuale a copilului, se va con
tribui la creșterea unui tineret 
bun, muncitor, cinstit, devotat 
patriei noastre.

Din fericire nu sînt prea mul. 
te cazuri în care părinții să nu 
fie la înălțimea misiunii nobile 
pe care o au, dar și puținele ca
zuri care mai sînt, trebuie să 
ne dea de gîndit și în special 
părinților care au obligația le
ga i și morală de a se preocupa 
de creșterea și educarea Copilu
lui. Se cere ca părinții să ia toa
te măsurile și să pună tot sufle
tul pentru îndeplinirea îndato
ririlor ce. le au în legătură cu 
creșterea și educarea minorilor.

Nimic nu poate fi mai plăcut 
pentru un părinte decît să»și -Va. 
dă copilul apreciat și lăudat de 
profesori, de cunoscuți. Și nu 
există părinte care să nu sufere 
cînd copilul lui este în urma ce- 
iorlalți, pentru că însuși părin
tele este în urma celorlalți pă
rinți în ce privește grija față 
de copil. Răsplata eforturilor ne
întrerupte depuse cu dragoste și 
perseverentă va fi cu atît ffîai 
mare cu cît copiii noștri vor de
veni oameni adevărați.

Pentru aceasta părinți, ve- 
gheați ca vlăstarele voastre să 
devină oameni folositori socie
tății, vegheați asupra lor acum 
cînd ei sînt mici și cînd pot și 
trebuie să fie educați în ffiăd Co. 
respunzfitor.
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Grijă față
(Urmare din paf. »•*)

brigăzilor de tineret unde &-a ita- 
bilit ca educarea tinerilor față de 
prevenirea accidentelor de muncă 
•ă constituie una din preocupă
rile cele mai importante ale orga
nizației. Tot la propunerea mem
brilor de partid, comitetul de sec
ție sindical a căutat să asigure 
în fiecare schimb cite un inspec
tor obștesc dintre cei mai buni 
ttlineri care sa execute un control 
temeinic la locurile de muncă, să 
ia măsuri imediate de prevenire â 
accidentelor. In organizația 
de partid din sectorul ІІІ II 
înrădăcinat obiceiul ca inspectorii 
obștești să prezinte informări des
pre activitatea lor, despre brigă- 
«ile fi locurile de muncă pe care 
tetau controlat, felul In cate a fost 
respectat de către mineri aplicarea 
măsurilor stabilite pentru ta muți* 
dtorti să nu se abată de lâ nor
mele de tehnica securității.

Nu există săptăttdnă in care 
biroul organizației de bază să flit 
analizeze cu personalul tehnico- 
ingineresc felul cum maiștrii șl 
ргіД-maiștrii mineri fac instfUC* 
ta^Me asupra N.T.S. cu minerii, 
modul îfl Câte se preocupă de a- 
cordarta unei asistența tehnice 
corespunzătoare.

In euvîntal lot tOv. Mnnte^n 
Sabin, Simon Arcadie și alții au 
arătat că este bine venită iniția
tiva conducerii sectorului și comi 
totului de seeție sindical de a or
ganiza cit măi des controale pe 
linia protecției muncii, dar aceas
tă problemă trebuie să capete un 
caracter de masă, si fie sprijiniră 
de fiecare om și îndeosebi de teh
nicieni, șefi de brigăzi și artifi
cieri.

ІИШЙІ ti iinilHI li ШІШШІ ішніи
Ministerul IflvățânrtnfiâfBî1 -și~ începe

Culturii comunică : ,kLa .10 sep
tembrie a. c„ va avea trap con
cursul de admitere în învățăfliîn- 
tul superior (cursuri de zi} la 
toate institutele tehnice și agro
nomice, precum și la facultățile 
dp matematicâ-fizlcă. chimie, 
bjitogia și filozofie din cadrul- 
universităților.

La celelalte institute și facul
tăți, concursul de admitere va

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

In jurul blocurilor din
Nu tie mult lâ fUbrlca „Mica 

publicitate" a ziarului „Steagul 
roșu" Secția gospodărie a Sfa
tului popular al orașului Petfila 
a fost criticată pentru faptul că 
pe rondurile și peluzele cu fiori 
precum și pe spatiile verzi din 
incinta blocurilor din Lone a 
pase în voie cai, vite distrugînd 
parcurile amenajate în jurul blo
curilor.

Sesizată de această stare de 
lueruri, Secția gospodărie a Sfa-

de condițiile 
ale minerilor

L* propunerea organizației de 
partid, conducerea sectorului a 
luat o serie de măsuri menite să 
duâi 1* prevenirea accidentelor 
de muncă. Ață de pildă, s-au fă
cut instructaje cu artificierii in 
problema transportului, manipula
rea și depozitarea materialului ex
ploziv. S*a căutat să se asigure 
un aeraj bun la locurile de muncă 
prin montarea unor ventilatoare 
de ntlare capacitate, etanșarea co
loanei de aeraj, s au format e- 
chipe de dulgheri care controlează 
și repară scările, podurile de si
guranță și ușile cu grătare de la 
suitori. De asemenea, au fpțt do
tate cu inăști de protecție brigă
zile ce lucrează la înaintările în' 
steril, iar în abatajele cu praf 
mult de cărbune s-ă introdus âpa 
industrială pentru stropirea fron
tului de lucru.

Aceste măsuri precum și altele 
au dtls la realizări importante. Co* 
lectivul sectorului III s-ă situat 
în fruntea luptei penau crearea 
unor condiții tot mal bune de 
muncă. Printre brigăzile câfe de
pun eforturi susținute pentru pre
venirea acoidcntelot de mUfică 
sînt și cele coflduse de tov, N1- 
cdâfă loan, Drob Gheofghe, PîtVu 
Ștefan și Gantz Ștefan.

In cuvîntul lor comuniștii au 
arătat că la fiecare loc de muncă 
să fie respectate Ordinele de puș- 
care și dispozițiile în legătură cu 
interzicerea pușcării sun lucrări 
vechi. Comuniștii au criticat cu 
asprime atitudinea tov. MaTcu 
Stan, șef de schimb in brigada lui 
NegresCu Vasile, care â refuzat să 
bată gaură de -probă în frontul 
de lucru înainte de pUșCâte, fapt 
ce a făcut să intîtzle pușcarea îfl 
abataj cu mai bine de 4 ore. Lâ

Ifl ziua de 20 septem- • 
brie a. c.

La institutele de'teatru Șt de 
arte plastice, la conservatoare, 
lâ institutul dă CUltură fizică 
precum și 1a facultățile de mu
zică, drte plâstiCd și edhcație fi
zică din Cadrul institutelor pe
dagogice du 3 arii, concursul de 
aâffliter* va începe, ta probele 
practice, îfl ziua Й 14 septem
brie a, c.

Loaea va fi curățenie
tului popular al orașului Peirila, 
a trecut la depistarea posesori
lor de animale cate Vagabon
dează prin parcul blocurilor. De 
la aceeași dătă VOT fi urmărite 
cu severitate și sancționate orice 
fei de diltrugefi.

Cetățenilor de la blocurile Lo- 
nca И se cere «І sprijine această 
acțiune a sfatului popular în 
scopul lichidării transformării 
parcurilor din jiiful blocurilor 
în pășuni.

Din zi în zi 
produsele între
prinderii da in
dustrie locală 
„6 August" dini 
Petroșani sînt 
tot mai cunos
cute. Diferitele 
tipuri de mobi
lă executate cu 
gust șl fante
zie au cîștigat 
pe merit apre
cierea locuitori
lor din Valea 
Jiului. Printre 
lucrătorii frun
tași al atelieru
lui de tîmplărie 
se numără și 
tovarășul Cri- 
$ân Gheorghe.

IN CLIȘEU: 
Tfmplarul Cri- 
șan Gheorghe 
in timpul lucru
lui.

de muncă
fel i-â discutat fi deipte șefii de 
schimb Bucinlea Dumitru, Burlea 
Nicolae, brigadierul Zoldj Frati- 
cisc, care nu acordă atenția cuve
nita armării locurilor de muncă 
conform monografiei de armare. 
Așa de pildă, Prefăcute Constan
tin, șef de schimb în frontalul de 
pe stratul 15, a liSAt ПОаГШаг 
locul de muncă pe o lunginte de 
15 m,l. de-a lungul frântului. 
Conducerea sectorului a aplicat 
chiar si sancțiuni maiștrilor mi* 
neri Trestian Alexandru, Manetu 
Adrian, Носа Iuliu, Artificierului 
Uhren Nicolae, care au neglijat 
respectarea normelor de protecție 
a muncii, au făcut instructaje OO- 
satisfăcătoare minerilor. Uncie **• 
bateri de la normele de tehnica 
securității s-au manifestat și în 
brigăzile conduse de tov. Scutea 
Constantin, Pădurean Simian, Gu- 
iu Nicolae și alte brigăzi care nu 
bandajează locurile de ffiuncâ сбй* 
form monografiei de atifiâfe.

la scopul Îmbunătățirii continue 
a activității de viitor adunarea 
generală a adoptat hotăriri cores
punzătoare care să contribuie la 
prevenirea accidentelor, la crearea 
unor condiții tot mâi bufie de 
muncă minerilor. Printre altele s-â 
hotărît ca agitatorii să țină con
vorbiri cu muncitorii unde să se 
discute probleme strîns legate de 
protecția muticii, s-a Stabilit să 
fie îmbunătățită agitația vizuală 
în această privință. De asemenea, 
s-a rezolvat ca să se facă ins
truirea șefilor de schimb, â fltti 
ficierilor, maiștrii rtlifieti și pfltii 
maiștrii mineri să controleze cu re
gularitate fiecare loc de muflcă, 
să organizeze ședințe de instruite 
a muncitorilor privitor la întări* 
rea disciplinei, respectarea mono* 
grafiei de armare, întreținerea îfl 
permanentă state de circulație A 
galeriilor, suitorilor, să fie puse 
la punct toate instalațiile de sem
nalizare la planurile înclinate 
precum și semfialele acustice sau 
optice la fiecare toc de tnuftcă.

In registrul de procese verbale 
al organizației de bază pot fl gă
site măsuri bine glfldite de co
muniști și adoptate de acluftafâa 
generală câre âu mCrdtea șa con
tribuie lâ îmbunătățirea continuă 
a muncii de educate a ffiâsaler 
în scopul prevenirii accidentelor 
ți respectării cu strictețe a nOfffit- 
lor de tehnica securității. Colec
tivul sectorului este hotărît că ți 
de acum înainte să acorde o 
atenție tot mai mare grijii față 
de om.

Cum mâ pregătesc pentru deschideri a 
noului an școlar in învățămintul de partid

Congresul fii IH-tea al parti
dului a pus în fața organizațiilor 
de partid sarcîol deosebit; de Im 
portante privind ridicarea la un 
nivel mai înalt al îrtvățăfnîfltolui 
de partid, legarea lui cit mai 
strîfisă de viață, de activitatea 
organizațiilor de bază.

Succesul învățâmlntului de par
tid depiade în mare măsură de 
propagandist, de felul in care *- 
eesta se pregătește pentru fiecare 
lecție ți seminar. Am patruspre
zece ații de dud Îndeplinesc săr- 
cina de propagandist. In anul de 
învățămînt care s-a incheiât, sun 
condus un cerc de economie doll-. 
tici anul II. Pentru noul fin de 
învățămînt organizația de bază 
mi-a încredințat din nou sarcina 
de a fi propagandist. De această 
dată însă la un cerc de economie 
concretă format din aceiași cursan- 
ți pe care i-am avut anul trecut. 
In cercul pe care-1 voi conduce 
au mai fost încadrați încă nouă 
tovarăși, astfel că în noul aa de 
învățămînt cercul nostru va fi for
mat din 26 cursanți, toți membri 
de partid.

In vara acestui an am făcut 
parte ți din comisia pentru re
crutarea cursanților. împreună cu 
membrii comisiei am stat de vor
bă cu fiecare cursant în parte, 
l-am îndemnat să frecventeze cu 
regularitate ședințele cercului, să 
depună eforturi susținute pentru 
îmbogățirea cunoștințelor politice 
și ideologice.

Perioada care a trecut da la

ȚELE^O^E EXTERM
Convorbire între N. S. Hrușciov 

și B. fîoea
MOSCOVA 'g« Ires).
Nikita HfUșdtov, prihl sevMtar

al C.C. al P.C.U.S., Alexei Ko- 
sîghifl șl Mihail SuatoV, meiflbri 
ai Prezidiului C.C< «1 P.g U.S., 
s-»u totîlflit fa â septembrie eu

ĂPELU
MOSCOVA (Agerpraaj. ÎÂSS 

traitoffiltă:
Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului CeffluHivt Leninist 
(U.Ț.C.L.) și Ctifdtetal «уайЬ 
zâțlitor de tineret din U.R.S.S. 
au adrsaat ilrteritor din întreaga 
ItMM «heriietea ai so-

Creste Mii 
li INII

MEXICO CI
TY (Agetpri»). 
Dupi Cuifl âfluiV 
(ii agenția Plân
să Lâtfoâ, Con
federația mun
cii din Mexic a 
publicat un co
municat în care 
se spune că îri 
întrefiga țâre & 
înregistrează „Un 
indice ridicat al 
$offlâjtiliri“. Co
municatul sttbli* 
ntată ей „zilnic 
sînt conoediați 
muncitori” și Ce
re guvernului se 
Ia măsuri pefttru 
a curmă adastă 
situație.

BRASILIA (Agerpres).
După «uiți enunță..ao'ezfiite de 

presa, eVi апепн*1 dun Вга|Й- 
lia^RU.luat bjuso,o_nouâfcîntor
sătura provocată MATcufile mi
litariste și reacționare după co
municarea făqută de președintele 
congresului, Moura Andrade, că 
vicepreședintele Goulart va sosi 
Ja В & tembfie în capitală pen
tru â fi ifivestit ca președinte al 
Braziliei. In momentul cînd co- 
rtiisiutwa . parlamentară însărci
nată sl.l âdUCă îfl capitali pe 
președintele desemnat, se pregă
tea să se îmbarce pd ufi avion

fnchkterta anului de înVățămint 
de partid am fotosit-o pentru îm
bogățirea toate ЙИ-
tico-ideologice șl culturale. O 
яла atenție »to acordat studie
rii proiectului de Program al 
Partidului Comunist al Uniudii 
Sovietico. De иашвпео, am stu
diat moi multe cărți tehnice, ce

TRIBUNA
PROPAGANDISTULUI

мааюміксеоаемооммесосеееомеоео
M. referă la minerit ți în mod deo
sebit materiale legate de protecția 
muncii în -subteran.

Mi-am procurat manualul „Pro
bleme de economie industrială" 
care vine în ajutorul celor ce stu
diază probleme de economis eon- 
cKcă și om început să mă pre
gătesc ta primele capitole, In tim
pul studierii notez ta caiet unde 
probleme importante din manual, 
știind că aceasta mă Va ajuta fi- 
tunci cînd voi trece la ținerea lec
țiilor ți scminariilot. Mi-am re- 

. zervat timp să stau de vorbă cu 
viitorii - mei cursanți, le-am re
comandat și tor lă,-și procure 
manualul „Probleme de economie 
industrială", să studieze proiectul 
de Program al P.C.U.S. materiale 
apărute In presă despre vizita de
legației noastre de partid ți gu
vernamentală ÎA Uniunea Sovie
tică. In activitatea mea profesio
nală, dt ți după orele de lucru, 

Bias Roca, unul dift conduc
torii organizațiilor reVOluțiohâte 
din Cuba.

A avut tos o convorbire care 
a decurs într-o atmosferă de ma* 
re cordialitate *1 prietenie.

U* T. C. L.
lidaritatea în lupt* pentru pace, 
si uondarhne pOHttea agrfesiVă 
criminală â imperialismului ifl* 
ternațional, bă ceară gUvârnelor 
S.U.A., Angliei și Frâftței si 
consimtă la îrichtietaa de Urgen
te a Tratatului de pace eu adie 
două State gerttifirie.

pfiBtjffie.aoMiwșTi нкге hota» 
La Tîrgul de la Izmir

12MJR (Agtrpres).
Iri legătură cu participarea Я. P. Rottifne la Ttf- 

gul de ta Izmir, la 4 septembrie a fost organizata 
d ii » R. P. Romîfle. Cu acest prilej, pavilionul 
R. P. Rbîflfhe a oferit Ufi eovUil îa dare au parti
cipat reprezentanți ai oflClâMtâților; oamenilor ue 
atâoeri, ziariști. Gdeteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

La Tîrgul din Bari
BARI (Agerpres).
La 4 septembrie s-a dteadhis Tîfgai din Bâri la 

ciara țara noastră participă <tu un bltriu de infor
mații comerciale. In aceeași zi, ttiroal nostru a 
iolt vizitat de Emilio Colombo, ministrul lnd»s* 
trfef fl comerțului Italiei.

Situafia din Brazilia
special cu destinația Porto Ă-i 

de electricitate 
* scufundat aeroportul, în faiu- 
neric imbBdimriid АвшмВв a- 
pârâtului?"'^

Congresul brazilian s-a întru
nit imediat în plină noapte îfl 
toiul unei mari agitații și titâ- 
Șâdintele ad-ifiterirfi MâZâili a 
anunțat că riii mai este îH state 
sS mențină garanțiile dttte ante
rior privi ti ăsigUtareâ SeCUrttil- 
țli sosirii iul Goutârt. Membrii 
guverhdlui și fn special cei W 
miniștri militari, care se află Ia 
І?ір de Janeiro, ău fost cdftvo- 
c*ți de urgență lâ Brasilia.

caut să țin o striasă legătura cu 
fiecare cursant, șa facem în ața 
fel incit cercul pe care-1 voj cofi- 
duce să obțină încă de Ia prithele 
ședințe o frecvență bună, si ne 
avfntăm hotărîți într-un nou an 
de muncă pe târîmul Itfibogățitii 
cunoștințelor noastre politică ți 
ideologice.

Rezultatele obținute anul trecut 
in activitatea mea de propagan
dist s-au datorat în mare măsură 
faptului că am urmat cu regula
ritate ședințele de pregătire or
ganizate de Cabinetul orășenesc 
de partid. Aceasta, m-a ajutat 
foarte mult în pregătirea la un 
nivel tot mai înalt a lecțiilor. De 
aceea și în acest an urmez cu 
regularitate cursul de pregătire 
al propagandiștilor organizat de 
cabinetul de partid,. fără scoatere 
din producție care a început zi
lele trecute.

PUflînd un accent deosebit pe 
munca de pregătire, sînt convins 
că în noul au al învățămîotului 
de partid. 1961-1962, voi obține 
rezultate bune în noua formă de 
învățămînt, voi căuta să ajut în 
permanență cursanții să-și însu
șească temeinic învățătura mar- 
xist-leninistă, să facem tot ce ne 
stă' în 'putință ca activitatea cer
cului de economic concretă să-și 
aducă din plin aportul la îmbu 
nătățirea activității economice în 
cadrul sectorului nostru.

CAROL MUNTEANU 
propagandist — sectorul X al 

minei Petri la
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Vizita delegației ac partid 
ți guvernamentale a R.P. Romîne 

in R. R. Ungara
Recepția oferită de C.C. al P.M.S.U. 
și Consiliul Prezidențial al R.P. Ungare

(Urmare din pagina l-a) Gyorgy Marosân, Dezso Nemes, 
Miklos Somogyi, membri ai Bi
roului Politic al C.G. al P.M.S.U., 
Sândor Gâșpâr, Zoltăn Komocsin, 
Istvân Szirmaî, membri suple- 
anți ai Biroului Politfc și Endre 
Sik, ministrul Afacerilor Externe.

La recepție au luat parte, de 
asemenea, membri ai Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, , ai 
Consiliului Prezidențial și ai 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, conducători ai vieții 
politice, economice și culturale. 
Au fost dte față șefi și membri 
ai misiunilor diplomatice din 
Budapesta.

După intonarea imnurilor de 
stat al R. P. Romîne și al R. P. 
Ungare, Istvân Dobi, președin
tele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat întț-o 
atmosferă caldă, prietenească.

și Alexandru Moghioroș, mem
bri ai Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe și Mihail 
Roșianu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, ambasadorul Repu
blicii Populare Romîne la Buda
pesta.

La recepție au participat to
varășii Istvân Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial, Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al Comite
tului Central al P.M.S.U„ Ferenc 
Mfinnich, președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc ungar, Antal Apro, Bela 
Biszku, Lajos Feher, Jeno Fock, 
Gyula Kâllai, Kâroly Kiss,

La fabrica de utilaje 
de telecomunicații
BUDAPESTA 6 de la trimișii 

speciali Agerpres : C. Răducanu 
și Șt. Deju :
' Miercuri dimineață delegația de 

partid și guvernamentală a R.P. 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a vizi
tat fabrica de utilaje de teleco
municații „Nikos Beloiannis" din 
Budapesta. Oaspeții români au 
fost însoțiți de tovarășii Jânos 
Kâdâr, Kâroly Kiss, Istvan Kris- 
tof, Imre Hollai, și Frigyes Puja. 

La intrarea în fabrică, pavoa
zată cu steaguri romînești și un
gare și cu lozinci de salut în cele 
două limbii memhțu delegației 
române au fost întâmpinați de
Jânos Csergo, ministrul Industriei 
Siderurgice și Constructoare de
Mașini, Imre Diosi, prim-secretar 
ăl Comitetului raional de partid 
din circumscripția 11 din Buda
pesta, Gyula Vanko, directorul fa
bricii, precum ți de conducători 
ai organizațiilor de masă din în
treprindere.

I Ia curtea fabricii s-au adunat 
sute de muncitori care au întâm
pinat cu aplauze furtunoase pe 
oaspeții români. Copiii de la gră
dinița fabricii le-au înmânat bu 
chete de flori. După aceea oas
peții au fost invitați în sala de 
consiliu unde Gyula Vanko a vor
bit despre istoria dezvoltării fa
bricii.
' Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți membri ai delega
ției se interesează îndeaproape de 
metodele pe care le folosește în- 
t prir “«-ea pentru 
ductivitățiij muncii 
prețului de cost.

începe vizitarea 
impresionant modul 
pregătit muncitorii și muncitoarele 
de aici șă-ți primească oaspeții. 
Atelierele, secțiile sînt pavoazate 
sărbătorește. Pretutindeni se pot 
zeaea lozinci de salut la adresa 
poporului român; stegulețe cu 
culorile celor două țări; flori pe 
mesele de lucru, numere festive 
la gazetele de perete.

. Sîntem în secția nr. 46 care 
or luce bobine pentru centralele 
telefonice sătești. Aci domnește o 
ordine exemplară. Secția pare mai 
curînd o sală de laborator. Ana 
Golgovics, operatoare, salută pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și îi urează bun-venit. 
Membrii delegației se opresc la 
mesele de lucru și stau de vorbă 
cu muncitorii.

înalții oaspeți trec apoi prin 
secțiile de montaj, control și re
vizie, la secția centralelor elec
trice și altele. Ei își fac cu greu 
loc printre șirurile strînse ale 
muncitorilor care îi salută cu 
multă prietenie, le oferă flori și 
daruri reprezentând diferite piese 
lucrate de ei. Intr-un colț al sec
ției nr. 13 a avut loc o entuziastă

„N. Beloiannis*
întâlnire cu muncitorii. Muncitorul 
Kovâcs Kâlmân a rugat pe înalții 
oaspeți să transmită muncitorilor 
români salutul fierbinte, prietenesc 
al colectivului ' ~
loiannis" și a 
daruri.

Răspunzînd,
Gheorghe Maurer a mulțumit pen
tru călduroasa primire făcută de
legației romîne : Am văzut aici 
o fabrică frumoasă unde lucrează 
muncitori pricepuți și harnici și 
vă felicităm pentru mun.ca dv. Ne 
bucurăm de succesele voastre ca 
și de ale noastre proprii". Aplauze 
și tiraje .nesfârșite au subliniat 
cuvintele tovarășului Maurer. Se 
aude scandîndu-se lozinca „Cu toții 
împreună, repede spre comunism".

Din partea delegației au fost 
oferite costume naționale romî- 
nești pentru echipa de dansuri a 
uzinei.

de la „Nikos Be- 
înmînat oaspeților

tovarășul Ion

In continuare delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. 
Române a făcut o plimbare pe 
Dunăre cu vaporul „Szabadsag".

In cursul dupjă-amiezii, mem
brii . delegației au asistat la întâl
nirea de fotbal dintre echipele 
„Real" — Madrid și „Vasas" — 
Budapesta.

i

sporirea pro- 
șâ reducerea

fabricii. Este 
în care s-au

Mi&igul de doliu 
al locuitorilor Moscovei 
consacrat memoriei lui 

W. Foster
MOSCOVA 6 (Agerpres) — 

TAȘS transmite :
6 i septembrie a avut loc în 

Pîața Roșie un mare miting de 
doliu al locuitorilor Moscovei, 
consacrat memoriei lui William 
Foster, eminent fruntaș al miș
cării comuniste și muncitorești in- 
temațtonale americane, președin
tele de onoare al Comitetului Na
țional al Partidului Comunist din 
S.U.A.

La tribuna mauzoleului, în fața 
căruia se afla urna cu rămășițele 
lui William Foster, au urcat con
ducători ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ai guver
nului sovietic, membri delegației 
Partidului Comunist din S.U.A.

Mitingul de doliu a fost des
chis de Mihail Suslov, membru 

Prezidiului și secretar al C.C. 
P.C.U.S.

MOSCOVĂ 6 (Agerpres). —
TASS transmite:

Cu prilejul deschiderii Expo
ziției sovietice dte la Paris, Ni
kita Hrușciov, președintele Con
siliului de! Miniștri al U.R.S.S.,

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

Demonstrafia studenților iranieni 
care învață în S.U.A.

a .adresat vizitatorilor ei un me
saj în care, în numele guvernu
lui sovietic și al său personal, 
exprimă întregului popor al 
Franței sincere urări de viată 
fericită, pașnică.

al 
al

NEW YORK 6 (Agerpres).
La 5 septembrie un mare grup 

de studenți iranieni, care înva
ță în diferite universități din 
Statele Unite, a început o de
monstrație în fața consulatului 
general iranian de la New York. 
Studenții protestează împotriva 
politicii reacționare a guvernu
lui.

Studenții demonstranți .au a- 
dresat primului ministru al Ira
nului, Aminî, o telegramă prin

I— --------

Valorificarea 
înțelenite în

ALMA-ATA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In acest an sovhozurile și col-^ 
hozurile din Kazahstan au arat 
aproximativ 1.500.000 dte hecta
re de pămînturi virgine și înțe- 
lenite. Aproximativ două treimi 
>din această suprafață se află în 
cele cinci regiuni .administrative _ 
din nordul republicii, din care 
acum un an s-a alcătuit Ținu
tul pămînturilor desțelenite.

Aratul (elinei se efectuează pe 
scară largă și în vestul și estul 
republicii, unde s-au arat pînă 
acum 300.000 de ha., cu mult 
m.ai mult decît era prevăzut în 
planul de stat.

Valorificarea masivă a pămân
turilor înțelenite și virgine a în
ceput în Kazahstan acum șapte 
ani. Ca urmare, Kazahstanul s-a 
transformat în al doilea grînar 
din Uniunea Sovietică, după 
R.S.F.S.R. Arînid în această pe
rioadă peste 26 de milioane dte 
ha. de stepă pustie, Kazahsta
nul a început să producă cereale 
marfă, în principal grîu de pri
măvară, în cantități duble în ra
port cu cele produse de Canada : 
11,5 milioane tone pe an.

In acest an lucrările agricole

pămînturilor 
Kazahstan

au fost simțitor ușurate grație 
sporirii parcului de mașini și 
tractoare din republică, și anu
me cu 7.000 tractoare rapîlde dte 
cele mai noi mărci, fiecare de 
75 C.P. In anii următori se pro
iectează folosirea unor mașini 
de 100 C.P.

.1

care cer să fie puși în libertate 
toți profesorii și studenții ares
tați și întemnițați, să fie anun
țată data alegerilor parlamenta
re libere în Iran, să fie curmate 
încălcările drepturilor politice și 
academice ale studenților ira
nieni în {ară și peste hotare și 
să fie retrase trupele din incinta 
Universității din Teheran.
------  ----- O-----

Autoritățile sud-vietname^ 

iau noi măsuri represive 
SAIGON 6 (Aigerpres).
Clica reacționară a lui Ngo 

Dinh Diem continuă să intensi
fice represiunile împotriva pa- 
triotilor suid-vietnamezi. Știri din 
Saigon vorbesc despre recentele 
măsuri de epurare a numeroși 
ofițeri și funcționari din apara
tul administrativ în vederea' 
consolidării pozițiilor regimului' 
lui Ngo Dinh Diem, serios șu
brezit în ultimii a-nî.

“■T~

Crește nivelul de trai al populației 
din Berlinul democrat

BERLIN 6 (Agerpres).
„In Berlinul democrat, se con

sumă, pe cap de locuitor, .anual 
cu 22 litri de lapte, cu 12 kg. 
carne, cu 6 kg. unt mai mult 
de cît în Berlinul occidental..." 
se subliniază într-un reportaj a- 
părut în Buletinul de Informații 
al serviciului de presă al Pre
ședinției Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane. „Că în Ber
linul democrat se mănîncă as
tăzi mai bine decît dincolo de 
Poarta Brandenburg, în sectoa
rele occidentale, lucrul acesta nu 
mai e o taină pentru nimeni. 
Lucrul acesta însă — se spune 
inai dep.arte în reportaj — este 
posibil și datorită grijii autori-

, taților locale, care au instalat o
. - <,• . . ,---------------- și

itilor locale, care au instalat 
refea" âesăvîrșită de transport 
livrare a produselor alimentare 
pe teritoriul municipiului11.

Forțele imperialiste încearcă să găsească 
noi mijloace spre a prelungi criza congoleză
STANLEYVILLE 6 (Agerpres) 
„In timp ce înalții noștri con

ducători își întind mîna reciproc, 
căutînd să traducă în viață linia 
de pacificare a țării, indicată de 
parlament, forțele dinafară în
cearcă să găsească noi mijloace 
pentru a prelungi criza congoleză 
și a continua să exploateze bo
gățiile noastre" — scrie într-un 
articol de fond ziarul din Stan
leyville „Calea Armatei Naționale 
Congoleze". .Aceste forțe — scrie 
în continuare ziarul — se stră
duiesc în fel și chip să provoace 
din nou disensiuni în rindurile li
derilor noștri, să provoace . tul
burări în rindurile soldaților^ să 
provoace incidente în rindurile 
populației civile". Ziarul remarcă 
cu indignare că unii reprezentanți 
cu răspundere ai O.N.U. nu sînt 
străini de manevrele acestor for
țe străine.

Intr-adevăr, în ultimjul timp 
la Stanleyville au loc ■ evenimente 
care stârnesc indignarea profundă 
și ângrijorarea serioasă a opiniei 
publice și administrației locale. 
După cum ș-a mai anunțat, din 
motive cu totul de neînțeles, fără 
știrea guvernului congolez, la 
Stanleyville au fost aduși în grabă 
peste 1.000 de Soldați etiopieni 
care fac parte din efectivul tru-

O.N.U. în Congo. Avioane 
de transport, aparținînd for- 
aeriene militare italiene au

pelor 
grele 
țelor 
transportat armament de diferite 
categorii, inclusiv automobile blin
date. Pe străzile pînă acum liniș
tite, cufundate în verdeața pal
mierilor și salcâmilor, mișună ne
încetat jeepurile și fordurile în
cărcate cu soldați ai O.N.U., înar
mați pînă în dinți. Dar lucrurile 
nu se opresc aici. Reprezentanții 
O.N.U. la Stanleyville, în frunte 
cu șeful administrației civile a 
O.N.U. din Provincia Orientală, 
Englund, au început sădească
panică în rindurile aparatului
O.N.U. In acest scop el a început
să evacueze familiile colabora
torilor și specialiștilor O.N-U. 
între care medici, reprezentanți ai 
Crucii Roșii internaționale etc. 
Englund a încercat să provoace 
ciocniri între soldații etiopieni și 
congolezi.

Comportarea lui Englund a 
stîrnit pe bună dreptate indigna
rea congolezilor. Nu este întâm
plător că acum acest domn apare 
în oraș escortat de 5—7 jepuri 
încărcate cu 
automate și 
provocatoare 
aooliților lui 
mai pe militarii și civilii congo-

soldați înarmați cu 
mitraliere. Acțiunile 
ale lui Englund și 
indignează nu nu-

Iezi. Intr-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS, un 
locotenent etiopian a declarat că 
numeroși ofițeri și soldați etio
pieni și-au dat seama ce rol ru
șinos și-a asumat Englund. El în
cearcă în fel și chip să semene 
discordie între congolezi și etio
pieni, a declarat locotenentul eti
opian, să-i determine pe aceștia 
din urmă să participe la realiza
rea planurilor lui odioase. Din 
păcate, sîntem nevoiți să aducem 
la îndeplinire ordinele comanda
mentului O.N.U., dar în același 
timp mulți soldați de-ai noștri nu 
vor îngădui să fim transformați 
în unelte docile împotriva fraților 
noștri africani. In legătură cu a- 
ceasta trebuie subliniat că echipa
jele carelor blindate sînt formate 
exclusiv din malayeM.

Cu tot calmul aparent, se sim
te totuși că situația este încor
dată. „Calea Armatei Naționale 
Congoleze" a adresat uri nou a- 
pel soldaților congolezi să-și păs
treze calmul. Glasului cercurilor mi
litare, i se alătură glasul plin de 
mînie al întregii opinii publice din 
Stanleyville care cere să se pună 
capăt acțiunilor provocatoare ale 
unor înalți funcționari ai O.N.U. 
în Provincia Orientală".
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PROGRAM № RAMt
8 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 iMuzică populară ro- 
mînească, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,08 Selecțiuni din o- 
pera „Andreea Chenier" de Gior
dano, 11,03 înregistrări de la 
prima etapă a Concursului in
ternațional „George Enescu — 
1961“ 12,00 Limba noastră.
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 14,00 Muzică ușoară 
(le compozitori din țări socialis
te, 14,30 Muzică populară romî- 
nească, 15,50 Mari ansambluri 
corale romînești, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,30 Din lirica țări
lor socialiste, 20,30 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 21,00 Muzică ușoară in
terpretată de Dario Moreno. 
PROGRAMUL II. 12,40 „Melo
dii, melodii", emisiune de mu
zică ușoară romînească (relua
re), 14,03 Uverturi din operete, 
15,35 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,50 Curs de 
rusă, 18,05 Cîntă corul operei 
maghiare de Stat din Cluj, 
19,30 Teatru la microfon : „Mi
nunata pantofăreasă" de Fede. 
rico Garcia Lorca, 21,15 Muzi
că de estradă de compozitori! 
sovietici

limba

CINEMATOGRAFE
8 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Revista visurilor; AL. 
SAHIA: Libelula: PETRILA î 
Fi bun pînă la moarte; LONEA: 
Viraj în noapte; ANINOASA: 
Corabia zburătoare; VULCAN: 
Setea; LUPENI : Circul. (Res
ponsabilii cinematografelor Li- 
vezeni, Crividia, Bărbăteni și U- 
ricani n-au trimis programarea 
filmelor pe luna septembrie).

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


