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% îmbunătățesc condițiile de muncă 
și de viață ale forestierilor

cuite paturile comune cu 220 
paturi metalice, cu 100 paturi 
mai mult decît era prevăzut în 
contractul colectiv.

a cărei va- 
lei. In ex- 
Mierleasa, 

fost insta- 
funiculare

Cartea în rîndurile 
muncitorilor forestieri

Pe zi ce trece cartea pătrunde 
tot mai mult în rîndurile harni
cilor forestieri. Dacă înainte 
vreme, nu se putea vorbi despre 
existența unor biblioteci în sec
toarele forestiere, în prezent la 
cabanele din pădurile Văii Jiu
lui există 6 biblioteci fixe și 10 
volante cu peste 19.000 volume. 
Zilele trecute, pe baza prevede
rilor din -contractul colectiv, bi
bliotecile din sectoarele forestie
re au fost înzestrate cu încă 336 
volume în valoare de

In fiecare zi de

Studenții Elena 
Cațin, Carol Alt
man, Maria Bru
mă și Aron Ca- 
trău din aniul I 
al facultății de 
preparare de la 
I.M.P. fac practi
ca la U.R.U.M.P. 
lată-i în, clișeu 
în jurul strunga, 
rului Martin Am- 
bruș.

VAL

3000 lei. 
odihnă ori

Z. ȘUȘTAC
(Continuare în pagina 3-a)

Se extinde tehnica nouă
Principala cale de creștere a 

productivității muncii în econo
mia forestieră o constituie in
troducerea tehnicii noi. Anul a- 
cesta, pe baza prevederilor con
tractului colectiv, la I. F. Pe
troșani s-au făcut investiții im
portante pentru introducerea teh
nicii noi în majoritatea exploa
tărilor forestiere. In primul se
mestru al anului, în sectoarele 
Cîmpu lui Neag, Lupeni, Roșia 
și Lonea s-au introdus 9 ferăs- 
traie mecanice.
. Jn depozitul final Gara mică 
Petroșani s-a mecanizat încăr
carea materialului lemnos în va
goanele de cale ferată prin in
troducerea unui încărcător me
canic TLF-5, lucrare 
loare este de 71.000 
ploatările Sohodol, 
Gîrbovu și altele au 
late în acest an 5
,,Wiessem“, iar la sectorul Lo
nea s-au introdus 2 freze coji- 
toare, un circular de spintecat 
și altele.

Valoarea utilajelor noi intro
duse în exploatările forestiere 
ale întreprinderii în prima ju
mătate a anului se ridică la su
ma de 540.900 lei. In urma in
troducerii pe scară tot mai lar
gă a tehnicii noi în exploatările 
forestiere, în primul semestru al 
anului productivitatea muncii pe 
întreprindere a crescut cu 0,018 
m. c. pe cap de om față de rea
lizările anului 1960.

Condiții mai bune 
•’’e c»zare

Unul din capitolele contractu
lui colectiv al forestierilor pe a- 
cest an, este consacrat asigură
rii- unor condiții tot mai bune de 
cazare. La Polatiște, de pildă, 
în trimestrul II a fost dată în 
folosința forestierilor o cabană 
nouă cu 36 de paturi, iar la ex
ploatarea Gîrbovu, sectorul Cîm
pu lui Neag s-a reparat cabana 
veche și a început construcția 
unei noi cabane cu 36 
re va fi terminată în 
nii octombrie.

La cabanele Buta, 
Răscoala și altele au
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paturi ca- 
cursul lu-

Міегіеаэа, 
fost înlo-

minei Vulcan, deți- 
de mină frun-

te arată orafital întrecerii 
te la mina llnlcan

t Colectivul
nătorul dlrapelului 
fașă pe ramură, a încheiat pri
mele decade ale lunii iulie cu 
noi realizări. Graficul întrecerii 
arată că minerii de aici au dat 
peste plan 1415 tone de cărbune 
din care mai mult de 1000 tone 
cărbune cocsificabil. Randamen
tul obținut pe întreaga mină de
pășește 1,020 tone cărbune pe 
post.

Printr-o mai bună organizare 
a muncii în abataje minerii sec
torului III au extras peste pla
nul 
tone 
tale 
tone
în semestrul I 
mai mari realizări 
gistrat brigăzile minerilor Drob 
Gheorghe, Bordea Emanoil, Pă- 
curaru Traian care au dat sute 
de tone de cărbune cocsificabil 

‘peste plan. De subliniat faptul 
că minerii sectorului III Drin a- 
plicarea inițiativei de îmbunătă
țire a calității cărbunelui, au re
dus procentul de cenușă în luna 
curentă cu 1,8 la sută față de 
admis.

primelor două decade 1091 
de cărbune. Această canti- 
se adaugă la 
de cărbune în 

al

cele 11.000 
plus extrase 
anului. Cele
le-au înre-

Printre brigăzile fruntașe ale 
minei Petrila se află și cea 
condusă de minerul Sidorov 
Vasile. Lucrînd într-un abataj 
figuri din sectorul II această 
brigadă realizează un randa
ment mediu de peste 4 tone 
cărbune pe post.

IN CLIȘEU:
de schimb Lițoiu Teodor 
brigada lui Sidorov citește or
tacilor săi un articol din ziar 
Care vorbește despre succesele 
brigăzii lor.

Minerul șef 
din
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Toate sectoarele 
peste plan

Minerii de la Lonea și-au îm
bunătățit simțitor activitatea eco
nomică în ultima vreme. Dacă în 
lunile trecute la această mină mai 
erau sectoare rămase în urmă, a- 
cum se poate spune că toate sec
toarele minei sînt cu planul la 
cărbune îndeplinit și depășit. A- 
ceasta a permis ca mina Lonea să 
realizeze în primele două decade 
ale lunii curente, un plus de 1787 
tone de cărbune. Numai din aba
tajele sectorului II au fost extra
se în acest timp aproape 500 tone 
de cărbune peste sarcina de plan. 
De asemenea, colectivul sectorului 
I a livrat peste plan 439 to'ne de 
cărbune de bună calitate. La acest 
sector, brigăzile minerilor Berin- 
dei Aurel, Bălănescu Mănăilă și 
altele au obținut randamente de 
peste 5 tone cărbune pe post, pro
ducția dată fiind de bună cali
tate.

De la începucul anului și pînă în 
prezent, minerii din Lonea au ex
tras peste plan mai mult de 
15.000 tone de cărbune energetic.
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nevoie. Intr-o

singură
scoatem
tone cărbune, 

certăm. Urma alege. 
.JToamna se mimară

aripă. 
peste

Pînă 
plan 
Dar

mai dintr-o 
la 23 August 
vreo 300 de 
ce să ne mai 
Știi proverbul 
bobocii'.

— Apoi noi nu ne certăm, nu
mai îți spun așa ca chestie. Eu știu 
că sînteți în stare să faceți trea
bă — spuse Rățulescu.

•str

Această discuție a avut loc a- 
cum cîteva zile în curtea minei 
Uricani, la ieșirea' din șut a schim

bului 1 din brigă
zile conduse de 
Siklodi Beniamin 
și Hrițcan Va
sile din sectorul 
II al minei. Dis- 
pornit întâmplător.

Se cunosc de multă vreme. Lu
crează la locuri de muncă vecine. 
Intră și ies împreună din mină. 
Ii întâlnești și la un pahar de vin. 
Rid și glumesc. Se plimbă pc 
stradă împreună cu familiile. Se 
ajută reciproc la
chestiune însă nu se prea împacă, 
Devin ambițioși și uneori, asistând 
la o discuție, îți fac impresia că 
se ceartă. Se privesc cu oarecare 
ironie și discută înțepat.

— Fiecare început are un sfîrșit.
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cuția însă n-a
Zilele trecute minerii din Uricani 
erau cuprinși de o mare fierbere. 
Vestea că colectivul minei și-a în
deplinit angajamentul anual, dînd 
patriei în numai 6 luni de zile mai 
mult de 30.000 tone de cărbutte 
coCsifieahil peste plan a creat mtll- 
te subiecte de discuție. Puteau 
fi auzite cuvinte, de laudă la ă- 
dresa diferitelor brigăzi de mineri, 
ă celor de 
canică etc.

Dacă cu 
Uricani se ducea bătălia pentru ca 
toate brigăzile să-și realizeze rit
mic sarcinile de plan, acum e șt 
normal, se duce lupta pentru ca 
toate brigăzile să fie la nivelul 
celor fruntașe, toate să dea căr
bune de calitate superioară.

De acest lucru poți să-ți dai 
seama dacă poposești odată, la in
trarea sau la ieșirea din mină, 
între minerii din Uricani. Aseme
nea discuții ca cea a celor din 
brigăzile lui Siklodi și Hrițcan se 
nasc multe. Ele dovedesc interesul 
minerilor de a se achita cu cinste 
de sarcinile puse în fața lor de 
partid și guvern.

Dacă însă consulți evidența cu 
rezultatele în producție ale brigăzi
lor de mineri de la orice sector, 
îți dai seama că într-o măsură 
mai mică sau mai mare, fiecare 

■și-a adus contribuția la rezultatele 
frumoase obținute de minerii din 
Uricani.

Voi stați mai bi
ne ca noi cu pla
nul, dar nu uitați 
că am avut atacare 
și peste trei " z'ile 
intrăm în 
Iar vouă pe

■ cam înțarcă... 
am dreptate ?

Siklodi Beniamin, de statură po
trivită, brunet cu ochi pătrunză
tori, parcă-și înfipse picioarele în 
pămînt așteptând o luptă. Zîmbea 
în timp ce discuta cu Rățulescti 
loan, unul din șefii de schimb din 
brigada lui Hrițcan Vasile. 
ta, tot atât de înțepat. își 
ra din priviri ortacii vrînd 
să obțină aprobarea pentru 
plică și mai aspră- Toți așteptau 
să audă ce o să spună șeful de 
schimb din brigada lui Hrițcan.

— Noi deocamdată sîntem asi
gurați cu un plus de aproape 250 
de tone si mai scoatem 250 pînă 
la 23 August. La voi însă rămâne 
de văzut dacă o să dați peste plan. 
Deocamdată aveți minus — spuse 
Râțulescu sigur de sine.

— Noi avem minus ? Trebuie să 
se recalculeze planul pe 4 zile și 
atunci avem plus. Doar am avut 
atacare. Ș-apoi în 3 schimburi nu 
dăm numai 120 de tone, ci 3—4 
sute. Nu uita că voi dați din a- 
mîndouă aripile, pe cînd noi nu-

pZz«.
la sfîrșitul lunii vă 
Joiana. Hai ce zici,

Aces- 
mășu 
parcă 
o re-

la transport, de la те

мп an în urmă la mina

Din munca brigăzilor de întreținere 
la preparația Lupeni

late cu unelte și piese de schimb 
necesare anumitor grupuri de 
utilaje și instalații din prepara- 
ție sînt repartizate pe brigăzi. 
De exemplu brigada 
bota Ilie răspunde de 
de la flotație, o alta 
rile cu rezonanță din 
Sibișan Victor cu brigada sa, 
asigură întreținerea instalațiilor 
de zețaj. Crearea posturilor fixe 
de întreținere și reparare a in
stalațiilor și utilajelor a făcut 
să crească simțul de răspundere 
al muncitorilor, a sporit intere
sul 1or pentru inovații și rațio-' 
nalizări în scopul îmbunătățirii 
continue a funcționării instala
țiilor și pentru realizarea de 
economii. Așa și-au înscris' nu
mele printre inovatori Dascălii 
Ștefan, Doicsâr Francisc, Drot- 
zinger Andrei care au realizat 
economii însemnate aducînd in
stalațiilor modificări, prelungind' 
totodată viața lor.

de
Lupta pentru creșterea recupe

rării în cărbunele cocsificabil, 
pentru continua îmbunătățire a 
calității cărbunelui la preparația 
Lupeni, a cuprins întregul colec
tiv. Alături de sortatori, spălă
tori, flotatori, muncitorii de la 
încărcare și transport se află și 
brigăzile și echipele de întreți
nere a utilajelor și instalațiilor. 
Considerat pînă nu de mult ca 
ceva „auxiliar11 atelierul de în
treținere a utilajelor și a insta
lațiilor de preparare a cărbune
lui are acum un rol însemnat în 
îndeplinirea angajamentului co
lectivului preparației. Doar nu
mai cu utilaje bine puse la punct 
și eu instalații în perfectă stare 
de funcționare se poate asigura 
ritmicitatea în producție, crește
rea recuperării și îmbunătățirea 
calității sortimentelor de căr
bune.

Posturi fixe de întreținere 
și reparații

Aceasta este una din măsurile 
luate de către conducerea pre
parației pentru asigurarea unei 
cît mai bune întrețineri a insta
lațiilor. Aceste posturi fixe-for
mate din mici ateliere bine uti-

lui Scro- 
instalațiile 
de ciuru- 

spălătorie,

0 brigadă harnică
Așa poate fi calificată briga

da de întreținere a instalațiilor 
de zețaj condusă de comunistul 
Sibișan Victor. Despre hărnicia 
membrilor acestei brigăzi vor-

besc bateriile de spălare, cele 5 
elevatoare și celelalte instalații 
și utilaje bine. întreținute de că
tre membrii acestei brigăzi.

In atelierul de curînd amena
jat, sumedtenie de piulițe și șu
ruburi recuperate, piese de 
schimb și materiale fieroase, de 
asemenea, recuperate stau așe
zate pe rafturi urmînd să fie re- 
folosite. Doar așa se realizează 
economiile adunînd ce este uti
lizabil și prelungind viața mași
nilor. Cîte economii se înregis
trează numai cu cupele de ele
vatoare uzate în partea veche a 
spălătoriei reparate de brigada 
Iui Sibișan Victor și folosite la 
zețaj !

In frunte cu Sibișan Victor, 
membrii harnicei brigăzi din ca
re fac parte membrii de partid 
Kovăcs Iosif, Barb Cornel, Hal- 
lăsz Emeric candidatul de partid 
Moldovan Ștefan și utemiștii 
Andreescu Constantin, Iancu 
Nicolae, Tucana Dumitru și An- 
ghelache Aurel, merită pe deplin 
titlul de brigadă de tineret frun
tașă cîștigat în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară între 
brigăzile -de întreținere cu pos
turi fixe.

★
...Minerii din cele două brigăzi 

s-au oprit cîteva momente pe po
dul de peste Jiu de la intrarea în 
curtea minei din Uricani. Și-au 
strîns cu căldură mâinile, iar la 
despărțire Siklodi i-a spus lui Ră- 
țulescu.

— Vino să luăm una mică. Pen
tru după-amiază avem program. 
Mergem la film.

Cuvintele lui exprimau prietenie. 
Și nici nu se poate altfel.

, . FL. ISTRATE

* M. M.

Cîtiți în pag. IV-a
• Cuvîntarea tovarășului W. 

Gomulka la adunarea fes
tivă de la Katowice

• Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

• Comunicatul Ministerului 
informațiilor al Tunisiei

• Cine este vinovat pentru 
impasul Conferinței cu 
privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară



2

t♦ 
♦
♦
4

STEAGUL ROȘU

Pregătiri pentru marile
sărbători

Perioada actuală se caracteri
zează printr-un nou avînt în 
muncă în toate domeniile de ac
tivitate pentru întîmpinarea cu 
cinste a sărbătorilor dragi în
tregului nostru popor: 23 Au
gust și Ziua minerului. Rezul
tatele deosebite obținute în în
trecerea socialistă desfășurată în 
cinstea acestor sărbători, sînt 
dovezi grăitoare ale prețuirii 
date de oamenii muncii vremu
rilor noi pe care le trăim. Dar 
ca orice sărbătoare, și 23 Au
gust și Ziua minerului nu sînt 
întîmpinate numai cu indicatorul 
graficului trecut mult peste 100 
la sută, ci și cu 
voie bună. Pentru 
ducerile cluburilor 
să țină pasul cu 
tași pentru ca la 
toare să arate unul altuia roa
dele strînse și închinate sărbă
torilor și sărbătoriților. Aceiași 
activitate intensă care domnește 
Ia fiecare loc de muncă se des
fășoară și în sălile clubului. De 
fapt în club nu este decît o con
tinuare a muncii desfășurate de 
aceiași oameni; artiștii amatori 
nu sînt alții decît acei care în 
mine, în uzine, în întreprinderi 
și instituții întîmpină marile- 
sărbători cu succese deosebite. 
Hotărîți ca și „graficul întrece
rii socialiste" din sălile clubu
lui să fie la fel dte plin de rea
lizări, artiștii amatori depun e- 
forturi deosebite și la repetiții. 
Instructorii voluntari, dirijorii, 
creatorii de texte, responsabilii 
culturali ai organizațiilor U.T.M. 
și de sindicat, toți acei de care 
depinde activitatea artistică și 
eulturală și-au dat mina- și îm
preună cu artiștii amatori din 
toate formațiile se străduiesc să 
întîmpine marea sărbătoare cu 
programe noi, la înălțimea vre
murilor și faptelor pe care’ le 
trăim. Toate formațiile de cor, 
fanfare, dansuri, brigăzi artis
tice de agitație, de teatru, de 
fluierași și soliști și-au stabilit 
și au început repetițiile la re
pertorii noi, mai pretențioase dar 
mai atrăgătoare. Dirijorii și in
structorii voluntari, parcă s-au 
înțeles, ca în aces^^n să pre
zinte surprize plăctne amatori
lor de artă prin puncte origi
nale cuprinse în programele lor. 
Unanim ne-au rugat să nu le di
vulgăm „secretul" promițînd că 
surprizele pregătite nu vor fi în 
nici un caz supărătoare pentru
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cîntec, joc și 
aceasta, con- 
se străduiesc 
minerii frun- 
marea sărbă-

cei din faja scenelor, tocmai pen
tru că au fost alese cu multă 
grijă și bine cîntărite de condu
cerile cluburilor.

Pentru artiștii amatori din 
Valea Jiului sărbătoarea de la 
23 August coincide cu faza oră
șenească (raională) și ultimă, a 
concursului cultural-sportiv al ti
neretului — prilejul cel mai po
trivit pentru întreceri de o înaltă 
conduită artistică și sportivă, 
pentru trecerea în revistă a ce
lor mai bune rezultate obținute 
în aceste domenii pînă acum.

Edițiile trecute ale acestor 
concursuri au arătat marea im
portanță a festivalurilor pentru 
atragerea pe scene și pe terenu
rile de sport a unui număr tot 
mai mare de tineri în întreceri 
pasionante și de un înalt nivel. 
Experiența a dovedit că în ur
ma acestor întreceri au apărut 
talente autentice, care au fost 
promovate ca titulari în forma
țiile artistice ale cluburilor, o 
serie de tineri și tinere, cunos- 
cuți și apreciați azi de marele 
public pentru măiestria lor.

Anul acesta cluburile munci
torești dispun de posibilități ma
teriale și mai mari pentru ca ac
tivitatea să crească în mod con
siderabil atît din punct de ve
dere calitativ cît și în privința 
numărului de formații și artiști 
amatori. Și conducerile cluburi
lor au știut să folosească din 
plin aceste posibilități. Cu pri
lejul sărbătoririi Zilei minerului 
și îndeosebi a zilei de 23 Au
gust, deci și ultima fază a con
cursului cultural-sportiv, pe sce
nele sălilor de spectacole și ale 
estradelor ridicate în piețe și în 
locurile unde se vor desfășura 
tradiționalele serbări cîmpenești, 
vor urca mai multe formații dte 
cît în anii trecuți, mai mulți ar
tiști amatori.

Programele interpretate, conți
nutul și forma lor artistică ridi
cată vor oglindi creșterea nive
lului' formațiilor noastre artisti
ce ca urmare a pregătirilor in
tense care au avut loc în vede
rea întîmpinării marilor sărbă
tori.

La o repetiție 
obișnuită

Sînt atît de frumoase, de 
trăgătoare și odihnitoare sălile 
clubului central al sindicatelor 
din Petroșani, îneît mai mare 
dragul s-ă citești o carte, să răs
foiești un ziar și să te odihnești 
Și în ultimul timp tot mai mulți 
oameni ai muncii din oraș vin 
la club pentru a-și petrece în 
mod plăcut timpui liber. îmbu
curător este și faptul că dacă 
de luni de zile sălile de repe
tiții ale formațiilor artistice au 
fost „închise", în prezent aproa
pe în fiecare după-amiază zeci 
de tineri artiști amatori se pre
gătesc la cor, fanfară, dansuri și 
brigăzi artistice de agitație. Clu
bul are azi un cor, o fanfară, o 
echipă de dansuri și 3 brigăzi 
artistice de agitație (6 August, 
C.C.V.J., Sănătatea). Joi seara, 
la o repetiție obișnuită erau în 
săli peste 60 de tineri și tinere, 
veniți să pregătească programul 
închinat sărbătorilor ce se 'apro
pie : Ziuă minerului și 23 Au
gust.
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M. DUMITRESCU

Imagini ale unui trecut glorios"

De cîteva zile, la cinematogra
ful 7 Noiembrie din Petroșani, 
rulează noul film romînesc „Ima
gini ale unui trecut glorios". Stu
dioul Alexandru Săbia din Bucu
rești a realizat prin acest film un 
documentar deosebit d'e educativ

Reprezentînd o vizită prin Mu
zeul de Istorie a P.M.R., locul în 
care au fost adunate cu grijă, do
cumente, fotografii, publicații •- 
dovezi care vorbesc despre lupta 
grea, despre devotamentul și e- 
roismul celor mai buni fii ai cla
sei noastre muncitoare — comu-

niștii — filmul redă momente im- t 
portante din istoria poporului ro- * 
mîn : răscoalele țărănești din ♦ 
1907, greva generală din 1920 ; t 
8 Mai 1921 — înființarea Parti- î 
dului Comunist din Romînia, a- * 
nul marii greve 1933, lupta clasei • 
muncitoare împotriva fascizării» 
țării, momentul eliberării, actețj» 
revoluționare de după eliberare și { 
din primii ani ai republicii etc. •

IN CLIȘEU : Pentru viața fe- ♦ 
ricită a copiilor, pentru viitorui « 
lor luminos au luptat și s-au jertfit * 
fii devotați ai clasei muncitoare. •

Ce fac formațiile artistice din Uricani ?
In partea de vest a Lupeniului, 
șosea nouă, asfaltată își taieo

drum printre dealuri pe o distanță 
de mai bine de 7 km. ducînd spre 
cea mai tînără așezare de mineri 
din Valea Jiului — Uricani. Lo
cuitorii 
joritate 
numele 
noscute 
hărnicia
din abatajele minei Uricani ies la 
suprafață sute de tone de cărbune 
negru, curat, fără șist, cărbune 
scos de către minerii Uricaniului.

Că minerii din Uricani sînt har
nici în abataje, acest lucru e bine 
cunoscut. Dar ce fac aceștia în 
afara orelor de producție, cum 
își petrec timpul lor liber ? Iată 
o întrebare care ar trebui să pre
ocupe mai mult comitetul de partid 
al minei, comitetul U.T.M. și co
mitetul sindicatului, 
ar fi un răspuns la această între
bare. Tinerii au la dispoziție un 
club, cinematograf, în construcție

la fel ca și orașul, în ma- 
sînt tineri. Cu toate astea 
multora dintre ei sînt cu- 
azi în toată țara, pentru 
cu care muncesc. Zilnic,

Desigur că

Vitrina cu cărți noi
Benador Ury, 
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DOUĂ
Are 19 ani. E de statură potri

vită, ochi albaștri, vorbă domoa- 
lă. Lucrează la U.R.U.M.P., acolo 
unde a făcut și ucenicia. La pro
ba practică a pri
mit
5-a.
năr 
cest 
semnificație deo
sebită, deoarece 
puțini tineri ob
țin asemenea 
„performanțe".

„Mină de me
seriaș" așa o- 
bișnuiesc să spună 
ortacii despre el. 
„Lucrează cu tra
gere de inimă nu 
glumă, 
ne“...

Ccm
tea fi
sumar Radu Laurean — fiul, sudor 
autogen la secția construcții me
talice. Puțini știu însă că acest 
tînăr blajin, cu privire timidă are. 
multe alte frumoase preocupări. Ii 
place, de pildă, foarte mult, pic
tura. După șut rămînea minute în 
șir să privească f unicul arul sus
pendat deasupra văilor.
aceasta a căutat să o 
cît mai bine, să-i dea 
pînză. Dar cît de mult

I pînă a terminat tabloul
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categoria a 
Pentru un ti
de 19 ani a- 

lucru are o

cu pasiu-

așa ar p«- 
prezentat
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două terenuri de volei și., bine
înțeles excursiile. Dar toate astea 
au o activitate organizată ? Să luăm 
bunăoară, sala de șah și rummy, 
sălile de repetiții. Tinerii vin la 
club pentru că au intr-adevăr po
sibilitatea să-și petreacă timpul li
ber în mod plăcut. Dar din pă
cate aici nu are loc nimic or
ganizat.

Văzînd pe ușă scris sală de re
petiții, te aștepți ca aici să aibe 
loc cu regularitate repetiții dar 
în Uricani nu există formații 
artistice.

A fost un timp cînd în Uricani 
tinerii nu aveau un asemenea club 
și totuși exista o formație orches
trală, una de dansuri, cor, soliști 
vocali, o echipă de teatru. Spec
tacolele prezentate de 
matori din Uricani au 
ciate de publicul din 
și din alte localități.

Cu toate acestea astăzi, cînd 
Uricani există un club (destul 
încăpător) activitatea artistică 
desfășoară la un nivel nesatisfăcă
tor.

La comitetul U.T.M. sau Ia co
mitetul sindicatului, vin zilnic ti
neri care

formații unde ei să participe. Dar 
peste tot li se răspunde să aibă 
răbdare, că în curînd vor lua ființă 
și la ei mai multe formații. O par
te din tineri cunosc de mult timp 
acest răspuns. Motivul pentru care 
nu se poate duce activitate artis
tică Ia Uricani, așa cum răspund 
cei în drept, ar fi lipsa de instruc
tori artistici. Dar nici înainte nu e- 
rau instructori și totuși era activitate 
Cei care răspund de activitatea cultu
rală la club nu au decît să facă 
o plimbare pînă la Aninoasa și să 
vadă brigada artistică de agitație 
de aici care a 
regiune, fără 
calificați.

Adevărul e
vitatea artistică ar putea fi pusă 
pe picioare pentru că elemente ta- 
lantate sînt destule, dar cei care 
trebuie să se intereseze de ea, Da
mian Mișu (din comitetul sindi
catului), Enache Dumitru (din co
mitetul U.T.M.) și Vîjdea Gavrilă 
(din comitetul de partid), trebuie 
să privească cu mai mult simț de 
răspundere sarcina pe care o au în 
privința formării de echipe artis
tice.

ocupat locul I pe 
a avea instructori

că la Uricani acti-.

artiștii a- 
fost apre- 

localitate

în 
de
se

1N CLIȘEU î Radu Laurean.

C. COTOȘPANcer ca să se înființeze
---------------- O

Oglinda activității din club
cîteva minute, pe sală 
liniște. Foarte încet se

Imaginea 
,,prindă" 
viață pe 
a muncit 

acesta I 
8 l-au trebuit multe zile de muncă 
o

încordată. Nu a dat înapoi însă. 
Așa s-a obișnuit Radu Laurean. 
Să reușească orice. Pictura în ulei 
„Șantier", expusă la fondul plastic 

din Petroșani este 
cea de~ a doua 
creație a tînăru- 
lui pictor amator, 
o frească grăitoa
re a marilor șan
tiere. Intr-un sin
gur an tînărul 
Radu Laurean a 
realizat multe; a 

■ terminat clasa c 
Vlll-a la liceul 
seral, a trecut cu 
bine și anul l dl
Școlii populare de 8 
artă Petroșani. A 8 
învățat multe în 
anul care a tre
cut. A învățat să 
transpună pe pîn- 

ză imagini ale muncii avîntate, bi
ne. cunoscute de el. N-a fost un 
lucru tocmai ușor. Și acolo 
trebuit muncă, multă muncă, 
"cepere, răbdare. Și i-a mai 
buit încă ceva : pasiune.

Dar dacă mînuiește cu aceiași 8 
îndemnînare penelul 
tul de sudură este 
nu realizeze multe, 
și perseverența ce-l 
ză va putea deveni un harnic su
dor și un cunosc^ pictor.
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8
8
8
8
8
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ca și apar a- 
imposibil să 
Cu pasiunea 
caracterizea-
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Pentru 
s-a făcut 
auzea doar muzica de la filmul 
ce rula în ziua aceea, iar din 
cînd în cînd fragmente din dis
cuția eroilor filmului ce răzbă- 
teau pînă în biroul directorului 
Tov. Kalman, directorul clubului 
muncitoresc din Petrila nota ce
va cu atenție. Cei care treceau 
uneori pe la el, îl găseau zilnic 
scriind într-un registru... 2 
aprilie: audiție muzicală; pro
gram artistic pentru copii, 
participat 600 persoane; 11 mai 
conferința „Tehnica sovietică în 
avangarda tehnicii mondiale" 
audiată de peste 400 persoane 
18 mai: din experiența muncii 
minerilor de la mina „Krasnîi 
partizan" — U.R.S.S.; 1 iunie: 
seară literară pentru tineret; 6 
iunie: recenzia romanului „Anii 
tineri" de N. Țic; 13 iunie: re
cenzia romanului „Abai“ de E. 
Auezov: 4 iulie : recenzia roma
nului „Semnul din larg" de T. 
Coșevoi; 8 iulie; program ar
tistic prezentat de brigada artis
tică de agitație în fața lucră
torilor de la preparația Petrila; 
16 iulie : dimineață de basm 
tru copii...

Și astfel în registrul în 
se ține evidența activități^ 
fășurate la clubul din 
sînt consemnate zilnic acțiunile 
ce au avut loc Dacă răsfoiești

Au

pen-

care 
des- 

Petrila

filele acestui registru, afli, în cî
teva minute, activitatea de fie
care zi a clubului. Acest regis
tru este oglinda care poate in
forma pe cei interesați asupra 
activității culturale desfășurate 
de oamenii muncii din Petrila 
în cadrul acestei instituții cul
turale. Din cele notate în regis
tru se poate vedtea că în Petrila 
se acorda o . mare atenție orga
nizării cît mai plăcute a timpu
lui liber al oamenilor muncii. In 
acest scop în afara audițiilor 
muzicale, recenziilor, programe
lor artistice, în sălile clubului 
se organizează joi ale tineretu
lui, seri de odihnă, conferințe 
etc., care contribuie la ridicarea 
nivelului cunoștințelor culturale 
ale celor ce muncesc. In prezent, 
clubul este frecventat de sute de 
mineri, tehnicieni, ingineri, gos
podine, tineri care știu că acolo 
pot să-și petreacă cîteva ore plă
cute. Dată find atenția ce se a- 
cordă organizării activtății clu
bului, a sporit și numărul celor 
care fac parte din echipele ar
tistice 
ză în 
trila.
dă în 
vitatea de zi că zi a clubului 
are cu fiecare lună ce trece, mai 
multe file scrise...

de amatori ce funcționea- 
cadrul clubului din Pe- 

De aceea, registrul-oglin- 
care se poate vedea acti-

м. C. :
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I
 Scrisori 

din tabere

Pe factorul poștal Tur cu loan, 
îl cunoaște tot cartierul. De luni 
de zile, toate scrisorile care vin 
pe adresa cartierului, prin mina 
lui trec. Cită bucurie nu a adus 
el odată cu plicul sau cartea poș
tală ! In ultimele zile, pare mai 
ocupat ca oricînd ; aproape că a~ } 
leargă de la o scară la acta și le 
miri cum de nu obosește urcîncl 
și coborînd intr-una atîtea eta
te .'

Dar Tur cp loan nu-i ca alți 
factori poștali să dea scrisorile 

) la copii „că sînt mai tineri și 
\ urcă mai repede scările", el le 
} duce personal „să nu se piardă". 
) De aceea îl apreciază așa de mult 
) locuitorii cartierului Dimitrov Pe- ( 
. troșani. Și cu toate că în ulii- \ 
( mele zile numărul scrisorilor s-a j 
( dublat, el personal duce fiecare \

>

>

I c I 
J
l 
>

I

< 
( 
( 
s (
> 
\ r

troșani. Și cu toate că in ulii- 
( mele zile numărul scrisorilor s-a

J> 
■> 
i

к 
(.

c

>!

.f scrisoare la adresă. >
Dar și dacă ar dori să-și mai ) 

cruțe pcioarele dtnd scrisorile să I 
le împartă copiii, tot nu ar avea ( 
cui, pentru că... tocmai de la ei sir\ 
primesc atîtea scrisori. Da. Ma- ( 
jpritatea copiilor din cartierul ) 
rastru au plecat în diferite tabere 1 
dg odihnă, străzile sînt acum mat > 
liniștite șt parcă mai singuratice.) 
Nu au mai rămas decît țîncii care ( 
ies la joacă numai însoțiți. (

Abia ajunși în tabere, în seria ( 
a doua, și copiii au și scris părin- X 
ților, conf orm înțelegerii. Și dacă p 
ai avea curiozitatea să citești 5-6 ? 
asemenea scrisori (părinții ți le) 
oferă cu mtndrie și plăcere) ai ? 
avea impresia că toți copiii, dini 
toate taberele, au dat „extempo- ( 
ral" la compunere, avînd aceeași \ 
temă : „Prima zi de tabără". 
jpritatea scrisorilor încep 
„Am ajuns bine. E atît de 
mos și bine aici, incit ne 
rău că nu putem opri timpul pe 
loc. Avem tot ce ne trebuie și 
ne simțim tare bine. Să nu aveți 
nici o grijă, avem și aici „pă
rinți foarte buni...".

Ala-' 
așa : 
fru-

pare
! 

! 
<
z

Așa au scris din tabăra de la î 
Geoagiu eleva Munteanu Monica, ) 
precum și mulți alții din tabă- ( 
ra de la Pui, Săcel și din celelalte i 
6 tabere de la munte și de la l 
mare, cei 510 copii din Valea ]tu-\ 
lui care au plecat la odihnă. Seri- S 
sori de la ei sosesc zilnic și numai f 
factorii poștali pot spune cită bu- > 
curie produc ele părinților. /

Este bucuria pricinuită de viața l 
fericită de azi a copiilor celor ce i 
muncesc, vlăstare dragi către care ( 
partidul și guvernul, întreaga țară \ 
își îndreaptă toată atenția.

D. MIHAIL
s
>>

60.000 lei economii 
prin recondîlionări

Colectivul sectorului de trans
port al minei Aninoasa acordă o 
mare atenție folosirii rezervelor
interne din cadrul sectorului în 
scopul asigurării utilajelor și ma
șinilor ce le are în dotare cu piese 
de schimb. In timpul scurs din 
acest an, în cadrul sectorului s-au 
rebobinat 31 de motoare pentru 
diferite tipuri de locomotive, s-au 
recondiționat prin spălare peste 
300 de elemente, s-a confecționat 
un dispozitiv pentru prepararea 
electrolitului și multe altele. Prin 
recondiționătile efectuate pe baze 
folosirii unor resurse proprii și alte 
lucrări, sectorul a obținut în pri
mul semestru al anului curent e- 
conomii în valoare de peste 60.000 

' lei.

(Urmare din pagina l-a)

seara, forestierii își petrec tim
pul liber citind. Lunar, în me
die 220 muncitori citesc cărți 
din bibliotecile fixe și volante. 
La majoritatea cabanelor există 
aparate de radio, garnituri de 
șah, table, iar brigăzile artistice 
de agitație ale muncitorilor fo
restieri au fost înzestrate cu două 
acordeoane.

Baze sportive
biu de mult muncitorii de la 

sectorul C.F.F. și cei de la sec
torul de exploatare Lonea au a- 
menajat un teren de volei și au 
construit o popicărie. In vede-

...Ca nici o brigadă să nu rămină sub plan
Sectorul 

se află pe 
probleme importante, 
mele luni aproape toate brigăzile 
își îndeplinesc sau își depășesc 
sarcinile de plan. Numărul bri
găzilor rămase în urmă nu trece 
în nici o lună de două. Și — 
ceea ce merită să fie reținut — 
brigăzile rămase în urmă nu sînt 
totdeauna aceleași, în fiecare lu
nă. Se întîmplă să nu-și îndepli
nească sarcinile de plan doar a- 
cele brigăzi care au condiții de 
muncă deosebit de grele.

Organizația de bază din sec
tor are mereu în atenție îndepli
nirea sarcinilor de 
tre toate brigăzile, 
ceasta a fost serios 
în una din ultimele 
generale. De ce mai 
care lună una-două 
plan? Ce trebuie : 
nici o brigadă să nu mai rămî- 
nă sub plan ? Iată întrebări la 
care au căutat să răspundă atît 
referatul prezentat de tovarășul 
Măgureanu Nicolae, locțiitorul 
secretarului organizației de bază 
cît și majoritatea participanților 
la dezbateri. Și rînd pe rînd1, 
cauzele rămînerii în urmă au 
fost scoase la iveală, analizate. 
Unele erau cunoscute, altele ne
cunoscute. O parte din ele erau 
obiective, altele... Organizația de 
bază și-a îndreptat atenția asu
pra celor mai importante dintre 
ele. Neaprovizionarea la timp a 
unor brigăzi cu materiale și va- 
gonete goale, deficiențe în orga
nizarea transportului materiale
lor la locurile de muncă, între
ținerea necorespunzătoare a uno-r 
porțiuni de galerii și... indisci
plina, lipsa de interes de care 
mai dau unii dovadă. Aprecie
rile se bazau pe fapte. Argin- 
teanu Nicolae, care muncește la 
transportul materialului lucrează 
fără tragere de inimă, nu-și face 
datoria conștiincios.' Roșu Ioan 
dă dovadă de superficialitate,

• PUBLICITATE
III al minei Vulcan 
calea rezolvării unei 

In ulti-

plan de că- 
Problema a- 

. dezbătută și 
sale adunări 
avem în fie- 
brigăzi sub 

să facem ca

face caramboale pe planul încli
nat de transport. Mecanicul de 
crațer Nicolae Brînzău, nu se 
îngrijește ca instalațiile electrice 
pe care le deservește, să funcțio
neze în bune condițiuni. Intr-una 
din zile el a adormit chiar lîngă 
banda transportoare pe care o 
deservește. Lanțul benzii s-a rupt 
intrînd în rol. Neglijența aceas
ta a costat jumătate din produc
ția unui schimb al brigăzii con
duse de Guiu Nicolae.

— Toate acestea — a tras con
cluzia adunarea organizației deVIAȚA DE PARTID
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

bază — denotă că munca politi
că n-a reușit să cuprindă întrea
ga masă de mineri, să dezvolte 
în rîndul fiecărui muncitor și 
tehnician înalta răspundere pen
tru sarcinile încredințate. Și a- 
tunci a hotărît să pună în cen
trul preocupărilor sale grija pen
tru îmbunătățirea muncii de 
partid în toate brigăzile dar în 
mod deosebit în rîndul brigăzi
lor și echipelor amenințate cu 
rămînerea în urmă.

Pe baza hotărîrii luate, biroul 
organizației de bază și conduce
rea sectorului analizează din 
cinci în cinci zile situația brigă- 

. zilor amenințate cu rămînerea în 
urmă. Pentru a se asigura o în
drumare tehnică cît mai compe
tentă și pentru întărirea muncii 
politice, pe lîngă fiecare din bri
găzile rămase în urmă a fost 
repartizat cîte un membru de 
partid din rîndul celor mai buni 
tehnicieni. Prim maistrului miner 
Cioiu Mihai i s-a încredințat 
răspunderea pentru brigada iui 
Guiu Nicolae, iar prim-maistru- 
lui miner Ursu Virgil, brigada 
lui Bogheanu Dumitru. Unui teh
nician comunist i s-a trasat sar-

tovarășii 
lucrează

Condiții tot mai bune de muncă 
pentru muncitorii depoului

Caracteristic întreprinderilor și 
unităților noastre socialiste este îm
binarea de zi cu zi a sarcinilor de 
producție cu grija pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
muncă. Acest lucru constituie o 
dovadă a grijii partidului și f 
vernului față de om. In acest scop, 
comitetul sindicatului și comisia 
de protecție a muncii de la De
poul C.F.R. Petroșani s-au preocu
pat cu răspundere de instruirea 
instructorilor obștești și a tova
rășilor din fruntea grupelor sin
dicale, pentru ca aceștia să popu
larizeze în rînd urile oamenilor 
muncii normele de tehnica securi
tății muncii. S-au ținut cu între
gul personal al depoului conferințe 
educative strîns legate de respecta
rea N.T.S., s-au confecționat foto
montaje cu imagini sugestive care 
au fost afișate la 
De asemenea, la 
muncă instructorii 
tori cum sînt tov.
tru, Maci Pavel, Cazan Aurel, Cri- 
șan Gligor, Roșea Ioan și alții au 
organizat convorbiri cu muncitor 
pe teme de protecția muncii, iar 
corespondenții voluntari au scris cu 
regularitate articole la gazeta de 
perete despre felul în care munci

locuri vizibile, 
fiecare loc de 

obștești, agita- 
Deatcu Dumi-

rea amenajării acestor baze spor
tive tinerii au nivelat terenul, 
au transportat o cantitate în
semnată de material lemnos.

In frunte cu tov. Bucur Va- 
sile, secretarul organizației de 
partid și tov. Szilagyi loan, pre
ședintele comitetului de secție, 
numeroși muncitori, între care 
Popescu Ioan, Munteanu Gheor- 
ghe, Ghiță Paraschiv, Bako Pon- 
gratz, Fetcu Gheorghe și mulți 
alții au participat activ la con
struirea acestor baze sportive, 
unde tinerii își petrec timpul li
ber. De asemenea, unele sectoare 
de activitate ale forestierilor au 
fost înzestrate cu mese de tenis, 
palele, mingi și alte materiale 
sportive.

torii respectă normele de tehnica 
securității.

In ședințe, consfătuiri de pro
ducție, deseori s-au discutat și 
analizat probleme legate de fe
lul în care personalul de locomo
tivă, echipele din atelier, respec
tă indicațiile date privitor la pro
tecția muncii. De asemenea, con
form normativului s-a asigurat 
muncitorilor echipament de protec
ție, fiecare locomotivă a fost do
tată cu trusă sanitară, au fost pa
vate toate încăperile de lucru din 
depou cu butuci din material lem
nos.

In ultimii ani depoul nostru și-a 
schimbat înfățișarea. El a devenit 
o adevărată unitate socialistă, în
zestrată cu tot utilajul de care are 
nevoie. Pe lîngă faptul că dispu
nem de strunguri și alte utilaje 
moqerne, în cadrul depoului s-au 
făcut o serie de raționalizări me
nite să ducă la ușurarea efortului 
fizic al muncitorilor. La propune
rea tov. Tomoșan Petru s-a me
canizat ridicarea locomotivelor de 
pi osii. Dacă înainte pentru aceas
tă operație erau necesari 32 de 
muncitori, în prezent ridicarea se 
execută mecanic.

Tot în scopul îmbunătățirii con
dițiilor de lucru în compartimen
tul de reparații s-a introdus în
călzirea centrală, în fiecare loc de 
muncă 
corespunzătoare, 
Pentru personalul care lucrează în 
tură s-au amenajat două dormi
toare, iar la propunerea tov. Pan- 
telimon loan s-a confecționat o 
mașină pentru spălarea hainelor 
de protecție.

Ca urmare a grijii permanente 
față * de om, putem spune că de 
la începutul acestui an și pînă în 
prezent, la depoul C.F.R. Petroșani 
nu s-a înregistrat nici un accident 
de muncă. îmbunătățirea continuă 
a condițiilor 
tui și pe mai 
ocupările de 
nostru.

cina de a se ocupa de persona
lul care muncește în regie, de 
a-1 ajuta să-și organizeze mai 
bine munca, de a-1 mobiliza lai 
îndeplinirea sarcinilor. Electro 
lăcătușii comuniști au fost re
partizați și ei în așa fel îneît 
să asigre c mai bună asistență 
brigăzilor cu condiții grele care 
înîtmpină greutăți în muncă.

Măsurile luate au asigurat ca 
în luna iunie brigăzile conduse 
de tovarășii Guiu și Bogheanu 
să-și depășească sarcinile de plan 
cu 50 și, respectiv, 136 tone de 
cărbune. Realizările pe sector au 
fost superioare celor din lună 
precedentă. Totuși, au existat și 
în această lună două brigăzi 
care n-au reușit să-și îndepli
nească sarcinile. Este vorba de 
brigăzile conduse de 
Bordtea Ijmanoil, care
într-un abataj frontal din stra
tul 15 și Zoldi Francisc de la 
un abataj cameră. Biroul orga
nizației de bază și conducerea 
sectorului au analizat operativ 
situația .din aceste abataje. Aici 
nu mai era vorba de anumite de
ficiente în organizarea procesu
lui de producție sau de răspun
dere scăzută ci de existența u- 
nor condiții grele de zăcămînt, 
de apariția unor factori nepre- 
văzuți. In urma cunoașterii si
tuației s-au luat la timp măsu
rile corespunzătoare în vederea 
lichidării rămînerii în urmă.

Sub îndrumarea biroului or
ganizației de bază, comitetul 
sindicatului acordă o grijă deo
sebită publicității în jurul între
cerii. La stația de radioamplifi
care, la gazeta de perete, se vor
bește cu regularitate despre mun
ca brigăzilor din sector. Dato
rită preocupării personale a loc
țiitorului secretarului organiza
ției de bază pentru organizarea 
operativă a publicității, minerii 
au putut afla la timp despre suc
cesele obținute de schimbul con-, 
dus de minerul Țărînă Valerian 
din brigada nr. 302 precum și 
de cîștigurile frumoase realizate 
de minerii care lucrează în acest 
schimb, de eforturile susținute 
încununate de succes pe care le 
depun unii tovarăși ca Rusu 
Constantin I, Vancică Dumitru, 
Vătămanu Dumitru și alții pen
tru îmbunătățirea calității căr
bunelui extras, despre lipsurile 
de care dau încă dovadă unii 
din colectiv ca Burada Constan
tin, Borș Emanoil și alții.

Recent, în sectorul III s-a fă
cut bilanțul realizărilor din pri
mul trimestru. Rezultatele obți
nute sînt bune: 11.500 tone de 
cărbune date peste plan (din 
cele 14.000 cît prevede angaja
mentul anual), reducerea cu 2 
procente față de sarcina planifi
cată a conținutului de cenușă în 
cărbune, obținerea unui randa
ment mediu pe post cu 400 kg. 
mai mare decît cel stabilit prin 
sarcina de plan, peste 200.000 
lei1 economii la

Mobilizați de 
rii din sectorul 
suflețire pentru 
întregime angajamentul 
înainte de marea sărbătoare а 
eliberării patriei1.

prețul de cost, 
comuniști mine- 
III lupță cu în- 
a îndeplini în 

anual

s-a asigurat o iluminație 
lămpi portative,

de lucru va consti-' 
departe una din pre- 
bază ale colectivului

V. CETERAȘ
corespondent

I
«:ьі:

întreprinderea de explorări 
Lupeni cu sediul in. Lupeni 
strada Avram lanțu nir. 1,
ANGAJEAZA IMEDIAT;
— ECONOMIȘTI cu stu

dii superioare și 4—5 ani 
vechime în specialitate pen
tru posturile de șef serviciu 
aprovizionare și planificare
— salariu 1900—2500 lei;

— MAIȘTRI MECANICI
— salariu 1200—1650 lei;

— RUTlERiȘTÎ Șl TRAC
TORIȘTI KD-35 și Kirov — 
salariu 3,45—4 lei/oră;

— INGINER ENERGETIC
— salariu 1350—1850 lei;

— REVIZOR CONTABIL
— salariu 800—1150 lei.

I

I

:r;

cu durata de 
3 ani la Bra-

cu durata de
2 ani la Cra

RECRUTARE

ANUNȚ
l.A.P.L. Petroșani, servi

ciul de cadre, recrutează e- 
levi absolvenți ai școlii ele
mentare de 7 ani din Valea 
Jiului, băieți și fete, pentru 
școlarizare în următoarele 
meserii :

— Bucătari, cu durata de 
școlarizare de 3 ani la Bra
șov.

— Cofetari-patiseri cu du
rata de școlarizare de 3 ani 
la Brașov.

— Bufetieri, 
școlarizare de 
șov.

— Ospătari, 
școlarizare de 
iova.
SONDIȚ1I DE

a) Să fie absolvenți ai 
școlii de 7 ani cu certificat 
de absolvire.

b) Să albă vîrsta de mi
nimum 14 anj și maximum 
18 ani împliniți la data de 
15 septembrie 1981.

Părinții care doresc a în
scrie în aceste școli copii, se 
vor prezenta la serviciul 
cadre al T.A.P.L. Petroșani 
avînd asupra lor certificatul 
de școală, extrasul de naște
re și buletinul de identitate 
al copilului, pînă la data de 
30 iulie 1961.

ANUNȚ
întreprinderea comunală 

orășenească (I.C.O.) Petro
șani, angajează conducători 
auto pe: autobuze, autoca
mioane, autospeciale și auto
turisme.

De asemenea, angajează 
un tractorist pe U.T.O.S. 2.

Cererile se vor depune la 
secretariatul I.C.O. din Pe
troșani str. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 72.

ii
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STEAGUL ROȘU

«Я ÎNCETEZE AGRESIUNEA FRANȚEI 
ÎMPOTRIVA TUNISIEI!

Dezbaterile din Consiliul de Securitate

tovarășului W. Gomulka
la adunarea festivă de la Katowice

NEW YORK 22 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 21 iulie a început la New 
York ședința Consiliului de Se
curitate care s-a întrunit pentru 
a examina acțiunile agresive ale 
Franței împotriva Tunisiei; ac
țiuni care încalcă suveranitatea 
Tunisiei și amenință pacea și se
curitatea internațională.

Primul a luat cuvîntul M. 
Slim, reprezentantul permanent 
al Tunisiei Ia O.N.U., сате a 
fost invitat la ședința Consiliu
lui. El a făcut istoricul noilor 

,acle de agresiune ale imperia
liștilor francezi împotriva po
porului tunisian. începutul a- 
gresiunii, a spus Slim, a con
stituit-o trimiterea de către gu
vernul francez de noi unități de 
parașutiști Ia baza militară din 
Bizerta aflată pe teritoriul Tu
nisiei. Aceste trupe au fost tri
mise pe teritoriul Tunisiei prin 
spațiul aerian tunisian, deși gu
vernul țării a interzis acest lu
cru. La operațiunile împotriva 
trupelor tunisiene și a populației 
civile participă aviația, flota și 
tancuri franceze. Trupele france
ze au cotropit orașul Bizerta și 
au reprimat sîngeros pe parti
cipanții! la o demonstrație paș
nică. Satele tunisiene, continuă 
să fie bombardate iar trupele 
franceze atacă unitățile tunisie
ne și populația civilă. A.u fost 
uciși sute de soldați tunisieni și 
civili.

Acestea sînt faptele, a spus în 
Ele confir- 
convingător 
a Franței 

tunisian, a- 
și care con-

continuare M. Slim, 
mă cît se poate de 
agresiunea armată 
împetriva poporului 
gresiune premeditată 
tinuă.

Delegatul tunisian a amintit 
eă guvernul său a depus efor
turi perseverente pentru a obți
ne pe calea tratativelor cu Fran
ța, evacuarea trupelor franceze 
,de pe teritoriul Tunisiei. Dar au
toritățile franceze au refuzat să 
satisfacă cererile legitime ale 
guvernului Tunisiei.

M. Slim a declarat că guver
nul său, ținînd seama de acțiu
nile agresive săvîrșite împotri
va Tunisiei, a rupt relațiile di
plomatice cu Franța. El a cerut 
Consiliului de Securitate să ia

măsuri pentru a se pune capăt 
neîntîrziat agresiunii franceze. 
El a cerut de asemenea Consi
liului dte Securitate să ajute Tu
nisiei să obțină ca forțele arma
te franceze care constituie o a- 
menințare permanentă de agre
siune, să fie evacuate de pe te
ritoriul țării.

Reprezentantul Franței1, A. Be
rard, a rostit un 
nic, pretinzînd că 
cez „nutrește față 
nisian sentimente 
frățească1*. Dar el 
de înțeles că Franța nu intențio
nează să-și retragă de bună voie 
trupele din zona ocupată a teri
toriului tunisian.

Delegatul american Yost a de
clarat că guvernul S.U.A. regre
tă profund’ „evenimentele tragice 
din Tunisia". El a recomandat 
Consiliului de Securitate să cea
ră Tunisiei și Franței ca ele să 
reglementeze conflictul pe cale 
pașnică.

Apoi a luat cuvîntul P. D. 
Morozov, reprezentantul Uniunii 
Sovietice. Țările și popoarele iu
bitoare de pace, a spus repre
zentantul Uniunii Sovietice, au 
aflat cu mare neliniște și profun
dă indignare despre noile acte 
de agresiune săvîrșite în ultime
le zile de colonialiștii francezi. 
De data acesta curge sînge în 
Tunisia, în regiunea Bizertei. In 
timp ce noi discutăm această 
problemă în Consiliul de Secu
ritate, a spus delegatul sovie
tic, guvernul francez continuă 
agresiunea armată dtezlănțuită 
împotriva poporului tunisian. In 
regiunea Bizertei au fost trimise 
noi întăriri. Concentrarea trupe
lor și a flotei franceze continuă. 
Judecind după ultimele știri, ac
țiunile militare începute de Fran
ța în regiunea Bizertei se trans
formă din ce în ce mai mult în 
vaste operațiuni ofensive ale u- 
nităților armatei regulate fran
ceze împotriva Tunisiei.

După ce a amintit despre răz
boiul care continuă în Algeria, 
despre evenimentele din Congo, 
Angola, Africa de sud-vest. Ku
weit, reprezentantul sovietic a sub
liniat că ultimele evenimente din 
Tunisia nu constituie decît o parte

discurs fățar- 
guvernul fran- 
dte poporul lu

de prietenie 
a dat limpede

O

Comunicatul
Ministerului Informațiilor al Tunisiei

TUNIS 22 (Agerpres)
In cursul nopții de vineri spre 

sîmbătă, Ministerul Informațiilor 
al Tunisiei a dat publicității un 
comunicat în care se spune între 
altele: Orașul Bizerta și împreju
rimile sale au cunoscut un sfîrșit 
de zi deosebit de dramatic. După 
bombardamentul din cursul dimi
neții, după atacarea orașului de 
către parașutiștii francezi, agresiu
nea continuă în cursul nopții. Lup
tele au fost reluate după ora 21,00 
în satul Tindja situat la cîțiva 
kilometri de Bizerta.

In prezent, continuă comunica
tul, sediul guvernatorului Bizertei 
și clădirea poștelor sînt încercuite 
de parașutiști. In cursul luptelor 
de stradă de vineri după-amiază, 
numeroși observatori au constatat 
că civili francezi au tras din bal
coanele locuințelor lor în nume
roase rînduri rafale de arme au
tomate asupra soldaților și tre
cătorilor tunisieni.

Cazărmile Japy și Fare, ocupate 
de garnizoana tunisiană, au fost 
cucerite după lupte crîncene de 
parașutiști.

Sîmbătă dimineață comandamen
tul francez pretindea că trupele 
franceze au ocupat aproape între
gul oraș Bizerta. Potrivit observa
torilor, trupele agresoare au fo-

losit tipuri oe arme dintre cele mai 
distrugătoare, inclusiv bombe cu 
napalm.

Numărul victimelor nu poate fi 
încă precizat. Se presupune că mai 
multe sute de persoane au fost 
ucise.

Autoritățile militare franceze 
pregătesc noi întăriri pentru a fi 
trimise la Bizerta. In acest scop 
ele recurg la elementele cele mai 
reacționare participante la puciul 
militar fascist din Algeria din lu
na aprilie a.c. La 21 iulie s-a 
anunțat că cea de a 11-a divizie 
de atac formată din subunități par
ticipante la puciul militar din Al
geria se pregătește pentru a pleca 
la Bizerta. Potrivit relatărilor zia
rului „L’Humanite"; în urma pu
ciului această divizie fusese retra
să din Alger și dislocată la Nancy 
și Verdun. La 21 iulie spre Bizer
ta s-au îndreptat patru avioane de 
transport încărcate cu trupe fran
ceze.

Vineri după-amiază în piața cen
trală din Tunis a avut loc un 
miting de protest împotriva agre
siunii franceze la care au luat par
te peste 100.000 de persoane. Du
pă miting au avut loc demonstra
ții în fața ambasadei Franței și in 
fața biroului de informații al 
S.U.A.

a liniei generale agresive a pute
rilor coloniale față de popoarele 
care luptă pentru dobîndirea 
dependenței de stat sau care 
dobînolt-o.

Una din formele cele mai 
riculoase la care recurg colonia- 
liștfi pentru a-și menține autori
tatea, a spus P. D. Morozov, este 
menținerea forțelor lor armate, și 
în special a bazelor militare pe 
teritoriile fostelor colonii. Dele
gatul sovietic a amintit că guver
nul Tunisiei a depus cu răbdare e- 
forturi pentru a obține evacuarea 
bazei din Bizerta. Dar toate aces
te eforturi au fost zădărnicite de 
Franța.

Consiliul de Securitate, a decla
rat în 
trebuie 
Franței 
potriva 
a suveranității și independenței a- 
cestei țări, acțiuni care 
pacea în regiunea Africii 
și a Mării Mediterane. 
de Securitate trebuie să 
Franța ca aceasta să înceteze ime
diat acțiunile agresive împotriva 
Tunisiei, să evacueze în întregime 
trupele sale din Bizerta și de pe 
întregul teritoriu al Tunisiei pre
cum și 
țiuni care încalcă suveranitatea și 
independența Tunisiei. Delegatul 
sovietic a cerut Consiliului 
curitate să acționeze rapid 
gic.

Reprezentantul Tunisiei 
luat cuvîntul pentru a doua oară, 
a comunicat ultimele știri despre 
bestialitățile săvîrșite de trupele 
franceze care folosesc împotriva 
satelor pașnice napalmul și ucid 
femei, bătrîni și copii.

Delegatul francez a 
nege aceste fapte prin 
nefondate. Folosind o 
nebuloasă el a declarat că guver
nul francez este gata să ducă tra
tative cu Tunisia pentru reglemen
tarea problemelor litigioase.

Delegatul Uniunii Sovietice, P. 
D. Morozov, a întrebat dacă la a- 
ceste tratative va fi discutată pro
blema evacuării totale a trupelor 
franceze din Bizerta și de pe în
tregul teritoriu al Tunisiei. între
barea sa a rămas fără răspuns.

Cu aceasta ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit.

in-
au

pe-

încheiere P. D. Morozov, 
sâ condamne acțiunile 
ca un act de agresiune îm- 
Tunisiei și ca o încălcare

amenință 
de Nord 
Consiliul 

oblige

KATOWICE 22 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat la 

Adunarea festivă de la Katowice 
consacrată celei dte a I7-a ani
versări a eliberării Poloniei, W. 
Gomulka, ртіт-secretar al C.C. 
al P.M.U:P. a rostit o cuvîntare

W. Gomulka a vorbit despre 
realizările regiunii industriale 
Silezia, despre sarcinile planu
lui de perspectivă de dezvoltare 
a Poloniei-. W. Gomulka a con
sacrat o mare parte din cuvîn- 
tarea sa problemelor dezarmării. 
Tratatului de Pace' cu Germania 
și Berlinului occidental. Referin- 
du-se Ta mesajele de răspuns ale 
celor trei puteri occidentale la 
memorandiumul guvernului so
vietic în problema încheierii Tra
tatului de ргсе cu Germania, W 
Gomulka a subliniat că notele 
S.U.A., ..Franței și Marii Brita
nii exprimă politica guvernului 
Adenauer. Citînd aceste note, ai 
impresia că ele au fost redactate 
la Bonn și nu la Washington. 
Paris și Londra.

Problema reunificării Germa
niei, a spus W. Gomulka, este 
în primul rînd o problemă inter
nă a Germaniei. Ea nu poate fi 
rezolvată decît de germanii în
șiși. Tratatul de pace cu cele 
două state germane existente, nu 
numai că nu va îngreuna reuni- 
ficarea Germaniei ci, dimpotrivă,

----------- 'o

poate micșora încordarea din 
relațiile dintre R.D.G. și R.F.G., 
poate crea o atmosferă mai fa
vorabilă unor tratative construc
tive între germani cu privire la 
căile viitoare de unificare a țării.

Adevăratele motive pentru ca
re statele occidentale se opun 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania nu decurg cîtuși de 
puțin din grija pentru unitatea 
Germaniei. Planurile strategilor 
atlantici rezervă Germaniei oc
cidentale și Bundeswehrului în
zestrat cu arme rachetă și nu
cleare un rol important.

încheierea Tratatului de pace 
cu cele două state germane, a 
spus în continuare W. Gomulka, 
ar constitui un mare succes pen
tru cauza păcii, care ar cores
punde intereselor tuturor popoa
relor, inclusiv ale poporului gfer- 
man. "Й

Dacă însă statele occidentale 
vor respinge mîna ce le-o întin- 
dtem, Polonia împreună cu U- 
niunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste va semna Tratatul de 
pace cu R.D.G. Aceasta va fi, fi
rește, o rezolvare mai’ puțin bu
nă, dar inevitabilă. Astfel vom 
face tot ce ne stă în putință pen
tru preîntîmpinarea primejdiei 
creată de actuala situație din 
Germania, pentru întărirea se
curității și păcii în Europa.

să înceteze orice alte ac-

de Se- 
și ener-

care a

încercat s 
argumente 
frazeologie

GENEVA 22 (Agerpres). — 
La ședința din 21 iulie a ce

lor trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară, primul a luat cuvîntul 
reprezentantul S.U.A., Steele, ca
re a atribuit Uniunii Sovietice, 
întreaga vină pentru impasul în 
care a ajuns conferința. El a a- 
tacat propunerea sovietică cu 
privire la crearea Consiliului ad
ministrativ alcătuit din repre
zentanți ai celor trei grupuri de 
state.

Reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin, care a luat cuvîntul 
după Steele, a dat riposta cuve
nită reprezentantului american.

El a declarat că, prezentînd 
propunerea de a se crea Con
siliul administrativ, guvernul so
vietic a avut în vedere în pri
mul rînd asigurarea unei cola
borări pe bază de egalitate în 
drepturi între participanții la 
tratative, o colaborare reciproc 
avantajoasă. Delegațiile occiden
tale, cerînd cu insistență un ad
ministrator unipersonal, 
spre crearea arbitrariului în 
ganul de control și neavînd

gumente temeinice, folosesc lu
crările conferinței în scop dte 
propagandă. Reprezentanții pu
terilor occidentale, care fac ca 
la tratative să nu poată fi abor
dată în mod realist rezolvarea 
unei probleme atît de importan
te și urgente, sînt vinovate de 
faptul că conferința a ajuns în 
impas, și nicidecum Uniunea 
Sovietică. .<

După cum se vede, a sublinia.
S. K. Țarapkin, reprezentanții 
occidentali nu urmăresc prin po
ziția adoptată decît să-și asigu
re posibilitatea reluării experien
țelor nucleare, fapt pe care, după 
cum se știe, nu-1 ascunde nici 
presa americană. S.U.A. caută 
să folosească tratativele în a- 
ceste scopuri nedemne.

Viitoarea ședință a conferin
ței celor trei puteri va avea loc 
la 24 iulie.

-------- --------------- =M—--------

In cadrul tratativelor de la Lugrîn

Delegația franceză tărăgănează 
la un acordajungerea

PARIS 22 (Agerpres).
Vineri au continuat la Lugrin 

tratativele franco-algeriene. A 
doua ședință care a durat o oră 
și 25 de minute a fost consa
crată în întregime problemelor 
de procedură. După cum a ară
tat purtătorul de cuvînt Philippe 
Thibaud, în cursul ședinței, de
legația franceză a propus ca pro
blemele de pe ordinea de zi să 
fie repartizate unor comisii care 
să-și desfășoare activitatea con
comitent cu ședințele plenare ale 
conferinței. Delegația algeriană a 
subliniat din nou propunerea sa 
de a se adopta ordinea de zi în 
cinci puncte, urmînd ca comi
siile respective să fie create după 
ce discuția în legătură cu fieca
re din aceste puncte va progresa 
în cadrul ședințelor plenare.

In conferința de presă ținută 
vineri seara la Geneva, Redha 
Malek, purtătorul de cuvînt al 
delegației algeriene a criticat po
ziția delegației franceze care,

tind 
or- 
ar-

după cinci săptămîni de suspen
dare a tratativelor, nu și-a schim
bat cu nimic punctul de vedere 
în diferitele aspecte ale proble
mei algeriene. Malek a subliniat 
Că în fapt delegația franceză nu 
vrea să adopte o ordine de zi. 
Repartizarea problemelor de pe 
ordinea de zi unor comisii care 
nu au posibilitatea să adopte 
nici un fel de hotărîri nu poate 
decît să tărăgăneze rezolvarea 
acestor probleme. Pentru a se 
obține rezultate concrete trebuie 
să intervină în primul rînd un 
acorct de principiu în cadrul șe
dințelor plenare, iar apoi comi
siile să aprofundeze detaliile 
fiecărei probleme. Expunînd po
ziția delegației algeriene, Malek 
a subliniat că a sosit momentul 
pentru a se începe tratative reale, 
de fond. El a reafirmat poziția 
guvernului provizoriu că înceta
rea focului trebuie să rezulte 
dintr-un acord general între cele 
două părți.

PR06RAM OE RADIO
24 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară inter
pretată la diferite instrumente,
9.30 Tinerețea ne e dragă, 10,10 
Din folclorul popoarelor, 11,03 
Ansambluri vocale din opere, 
12,00 Muzică ușoară, 13,05 Mu
zică populară romînească, 14,00 
Interpreți de muzică ușoară,
15.30 Muzică din operete, 16,25 
Poemul folcloric „Pe Dunăre în 
jos'“ de Paul Constantinescu,
17.30 Vreau să știu, 18,00 Muzi
că ușoară romînească, 18,30 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,00 Almanah ști
ințific, 20,30 Orchestra .de estra
dă a Radioteleviziunii sovietice, 
21,05 Din istoria discului, 21,35 
Doine și jocuri populare romî- 
nești. PROGRAMUL II. 12,40 
„La mare“, program de muzică 
ușoară, 13,20 Muzică de estra
dă, 14,03 Valsuri și polci inter
pretate de fanfară, 14,30 Cîntece 
populare romînești, 15,00 Scene 
din opere, 15,35 Muzică ușoară,
16.30 Vorbește Moscova! 18,05 
Muzică ddn operetele lui Offen
bach, 19,40 Cîntă Ion Luican, 
20,40 Canțonete, 21,30 Lecturi 
la cererea ascultătorilor, 22,00 
Săptămîna muzicii poloneze.
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