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

Lucrârilc plenarei Consiliului
Sindicatelor

plinirea planului de stat pe 
primele patru luni ale anului 
1962 și sarcinile ce revin sin
dicatelor în lumina hotărîrilor 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 
și a Sesiunii Extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

2. Raport privind activitatea 
cultural-educativă desfășurată 
de sindicate.

3. Referat privind activita
tea sindicatelor în rîndul in
ginerilor și tehnicienilor.

4. prezentarea execuției bu
getului sindicatelor și a buge
tului de asigurări sociale pe 
anul 1961 și a proiectelor de 
buget pe anul 1962.

5. Unele probleme organiza
torice.

Tovarășul Isac Martin, pre
ședintele C.C.S. a prezentat 
raportul la primul punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul Vasile 
Mușăt, vicepreședinte al C.C.S., 
raportul la cel de-al doilea 
punct, iar tovarășul Ion Cotoț, 
secretar al 
proiectul 
referitoare 
puncte de

In ședințele de după-amiază 
au început discuțiile în legă
tură cu materialele prezen
tate.

Lucrările plenarei continuă.

Central al
1 In sala Palatului R. P. Ro- 

mîne au început miercuri di
mineața lucrările plenarei 
Consiliului Central al Sindi
catelor.

La lucrări iau parte peste 
2.300 de persoane: membrii 
Consiliului Central al Sindi
catelor și Comitetelor Centrale 
ale uniunilor sindicatelor, pre
ședinți ai Consiliilor regionale 
și locale ale sindicatelor, pre
ședinți de comitete ale sindi
catelor din uzine și fabrici, 
din gospodării agricole de stat 
și stațiuni de mașini și trac
toare, fruntași 
socialistă.

La lucrările 
cipă tovarășii 
șescu, membru 
litic și secretar 
P.M.R., Leonte Răutu, meihbru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., membri ai C.C. 
al P.M.R. și ai guvernului, re 
prezentanți ai ministerelor și 
instituțiilor centrale, ai orga- 
nii^ilor obștești.

Lucrările au fost deschise 
de tovarășa Elena Lâscu, vice
președinte al C.C.S.

Participanții la plenară au 
aprobat următoarea ordine 
de zi:

1. 
tea

Infîlnire 
cu colectivul

An- 
Lu- 

dc 
în-

Anul acesta o- 
rașul Vulcan se 
Îmbogățește cu 
noi construcții, 
printre care 3 
blocuri avînd 
120 apartamen
te cu încălzire 
centrală.

Iată în clișeu, 
brigada zida
rului Măndoiu 
loan, lucrînd la, 
construcția blo
cului 8 — bloc : 
așezat Ia strada ; 
principală a o- * 
rașului.

Tn

în întrecerea

plenarei parti 
Nicola® Ceau- 
al Biroului Po- 

al C.C. al

C.C.S., a prezentat 
planului de măsuri 

la aceste două 
pe ordinea de zi.

Raport privind activita- 
sindicatelor pentru înde-

.. ---------- ..-77-=^.^

protecției muncii
puse 
N. T. S

pentru res-

„Luna
Lucrări miniere 
concordanță cu

Tn cadrul măsurilor 
pectarea normelor de tehnica secu - 
rității și protecție a muncii, con
ducerea minei Lonea, îndrumată 
de organizația de partid, a întoc
mit un grafic cu lucrările de re
facere a tuturor căilor de acces din 
subteran a căror gabarite sînt ne
corespunzătoare. La toate aceste 
lucrări miniere au fost afișate tă- 

4» blițe avertizoare la locuri vizi
bile. Pînă la sfîrșitul lunii mai 
se va extinde perforai ul umed la 
toate înaintările în steril. In acest 
scop, sectorul VI investiții al mi
nei a fost dotat recent cu 4 perfo
ratoare noi și cu manșoane cu in
jecție laterală de apă.

La sectoare au fost întocmite 
planuri tehnico-organizatorice cu 
un mare număr de măsuri, dintre 
care multe au și fost înfăptuite. 
Astfel, la sectorul V s-a montat 
o pompă pentru evacuarea apei din 
galeria transversală 0505 de la 
orizontul 633, s-a executat șistifi- 
carea galeriei de cap și a galeriei 
transversale la orizontul 533. au 
fost completate instrucțiunile N.T.S. 
la suitorul de materiale etc. Si în 
cadrul sectorului IV au fost rea
lizate măsurile cu termen pînă la 
15—20 mai cum sînt: rearmarea 
galeriei direcționale de la orizon - 
tul 562 între numerele 403—404 ; 
montarea inelelor metalice pe ga
leria direcțională de la orizontul 
535, în porțiunea în care este cră
pat betonul, montarea lămpilor e- 
lectrice la abatajul cameră 507 
și altele.
Propaganda tehnicii securității 

concretă, mobilizatoare
Propaganda și agitația specifică 

protecției muncii joacă un rol im
portant în educarea și mobilizarea 
muncitorilor la respectarea norme
lor de tehnica securității si pro
tecție a muncii în timpul lucrului.

Conducerea minei Petrila. îndru
mată de comitetul de partid si 
sprijinită de comitetul sindicatului, 
a inițiat un șir de acțiuni pe aceas
tă linie. A fost scoasă o ediție 
speciala a gazetei de perete ..Căr
bunele păcii'* avînd ca temă pro 
tecția muncii. Articolele publicate 
sînt scrise de către cadre tehnico ■

inginerești din conducerea exploa
tării.

Deosebit de instructivă este pro
paganda tehnicii securității prin 
filme. Muncitorii tehnicienii si in
ginerii petrileni vor viziona luna 
aceasta în colectiv 10 filme do
cumentare avînd ca temă tehnica 
securității și protecția muncii. In 
ziua de 15 mai s-a organizat, la 
clubul minier din Petrila, viziona
rea unui ciclu de 5 filme de scurt 
metraj intitulat „Tehnica securi
tății în minerit". Urmează să fie 

‘ vizionate noi filme pe temă și au
diate conferințe.
Acțiuni eficiente la U.R.U.M.P.

La U.R.U.M. Petroșani, încă 
de la intrarea pe poarta uzinei te 
întîmpină exemple vii privind con
cretizarea în practică a măsurilor 

. tehnico-prganizatorice luate pentru 
respectarea normelor de tehnica 
securității și protecția muncii. Pe 
un panou mare' sînt afișate tablouri 
sugestive despre modul corect de 
lucru și de utilizare a mașinilor- 
unelte prescris de N.T.S. In ime-

Reîntors de la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale, 
minerul șef de brigadă Nagy 
drei de la sectorul II al minei 
peni, secretarul organizației 
partid din sector, a avut o
tîlnire cu colectivul de mineri, teh
nicieni și ingineri al sectorului.

In cadrul întîlnirii tov. Nagy 
Andrei, participant ca invitat la 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a infor
mat pe cei preaenți despre impor
tanța lucrărilor sesiunii și a hotă- 
rîrilor adoptate.

Minerii, tehnicienii și inginerii 
din sectorul II și-au manifestat ho- 
tărî’rea de a lupta cu toate for
țele pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului în patria noas
tră.

rindurilor organizației U.T.M 
sarcina noastră permanentă

A. MICA
corespondent

Harnică, conștiincioasă și bine pregătită pro
fesional, Pătrașcu Gabriela este una din labo
rantele fruntașe care lucrează in secția chimică 
a termocentralei Paroșeni. Ocupindu-se eu de
terminarea puterii calorice a cărbunelui — 
combustibil ea se străduiește să execute tot
deauna analize precise și fără greșeli.

IN CLIȘEU : Laboranta Pătrașcu Gabriela in 
timpul lucrului.

îndeplinirea — = - pirezintă infor
mărilor sarcini . IOAN GHINEA mări cu privire

. ... pnm-secretar al Comitetului la metodele fo-puse de partid Q. esc U<TM Petroșani 
în fața organî- 
zației noastre privind educa 
rea comunistă și mobilizarea 
tineretului la o muncă rodni 
că pentru sporirea producției 
șl productivității muncii de
pinde în mare măsură de în
tărirea continuă a capacității 
de mobilizare și de creșterea 

rîndurilor U.T.M. 
prin primi
rea în organi
zație a celor та! 
merituoși tineri 
din mine, u- 
zine, de pe 
șantiere și din 
școli. Biroul Co
mitetului ; oră
șenesc U.T.M. 
Petroșani acor
dă o atenției 
deosebită îmbu
nătățirii meto
delor de mun
că ale organiza
țiilor U.T.M. 
din Valea Jiu
lui în direcția 
întăririi 
rilor lor.

Biroul 
tetului 
nesc U.T.M. a 
organizat pe
riodic instrui 
rea aparatului 
său și a condu 
cerilor organi 
zațiilor U.T.M 
asupra modulul 
în care trebuie 
să se preocupe 
de primirea de 
noi membri. In 
cadrul zilei se
cretarilor U.T.M, 
ce se organi
zează diferen 
țiat pe ramuri 
de activitate, 
secretarii u.T.M.

losite în organi
zarea muncii 

de educare a noî-

rîndu-

Comî 
orăse 

U.T.M. '

(Continuare in pag. 3-a)

Uricaniul s-a transformat în anii puterii populare intr-o frumoasă așezare minieră. Pes
te 40 de blocuri, cămine muncitorești, cantină minieră, cinematograf, dispensar cu staționar, 
magazine, școală cu 16 săli de clasă, șosea asfaltată — iată aspectul nou al Uricaniului de 
astăzi.

IN CLIȘEU : Vedere parțială din Uricaniul nou.

de primire și 
lor utemiști.

Organizațiile U.T M. de la 
mina Lupeni au desfășurat 
luni de-a rîndul o slabă ac
tivitate pentru primirea de noi 
membri. Pentru a ajuta comi
tetul U.T M. de aici în îmbu-’ 
nătățirea muncii de primire de 
membri, Biroul orășenesc U.T.M. 
a constituit un colectiv care 
timp de 2 săptămîni a ajutat 
organizațiile U.T.M. de la a- 

(eeastă mină în remedierea nea
junsurilor din munca de In 
tărinfi a rindurilor lor.

Asemenea colective, care au 
analizat la fața locului des
fășurarea muncii de primire în 
U.T.M. au fost, trimise și la co
mitetele U.T.M. ale orașului 
iși minei Petrila. In urma a 
nalizelor de pe teren Comite 
tul nbStru orășenesc a ajutat 
organizațiile U.T.M. în atra- 

, gerea tinerilor neorganizați la 
i diferite acțiuni educative, în 
întocmirea unor evidențe cla
re cu tinerii necuprinși în or
ganizație. Organizațiile U.T.M 
au fost îndrumate să cuprin 
dă în cursurile de studiere a 
Statutului U.T.M. pe-4oți 
tineri ce au .perspective de a 
deveni membri U.T.M. și să în 
credințeze celor mai buni ute 
miști cîte 1-2 tineri pentru a-i 
ajuta să se pregătească pen
tru intrarea in organizație. Pen
tru ca tinerii neutemiști să 
cunoască mai îndeaproape sar
cinile ce stau in fața organi
zației, drepturile și îndatori
rile unui utemist, organizațiile 
de bază au ținut adunări ge
nerale deschise în care s-au 
făcut expuneri pe teme ca 
„Cinstea de a deveni membru 
al organizației revoluționare de 
tineret", „Despre carnetul roșu 
de U.T.M.", „Uniunea Tinere 
tului Muncitor — organizați® 

. revoluționară a tineretului" șl! 
altele care au avut o înrîurire' 
Importantă asupra tinerilor 
neorganizați.

îmbucurător este faptul că 
în ultimul timp a crescut răs-i 
punderea majorității organizai 
țiilor U.T.M. față de sarcinile 
®e le revin în privința întăririi 
calitative și numerice a rin
durilor U.T.M. In cursul aces
tui an, organizațiile U.T.M. au 
obținut unele rezultate bune 
în munca de întărire a rîndu ■ 
rilor lor. Astfel în cele 4 luni 
care au trecut, organizațiile

(Continuare in pag. 2-a)

Citiți în pag. IV-a
• Tratativele de 

mare de Ia Geneva
• Să se pună pentru tot

deauna capăt primejdi
ei de război

• Mișcarea grevistă din 
Spania se extinde

dezar-
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STEAGUL BOȘU

PADINA
CELOR

TINERI-
p.*.*.*.*.*^.*.^^*.* **.*.*.*^ a--.--.--.
♦ „Pentru *-și îndeplini marile sarcini ce-i revin, ca ajutor de nădejde al partidu-
* Iul in educarea și mobilizarea tineretului la opera de desăvîrșire a construcției socialis- 
! mulul, Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să-și lărgească rindurile cu cei mai buni ti-
• neri de la orașe și sate, să ridice pe o treaptă mai înaltă întreaga sa muncă politică și 
J organizatorică in rindurile celor mai largi mase de tiner et“.
i (Din Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la sărbătorirea celei de a 40-a ani-
ț vărsări a creării U.T.C, și a z№*i tineretului din R.P.R.).

Creșterea rîndurilor organizației U.T.M. 
sarcina noastră permanentă

Alături de cei mai buni
din ttnăra generație

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. din Valea Jiului au pri
mit in rindurile lor peste 450 
de tineri. In această perioadă 
a crescut mai ales numărul ti
nerilor muncitori primiți in 
organizație cit și numărul or 
ganisațiilor care primesc mem 
Ori.

Astfel dacă în luna ianua
rie 1-961 au fost primiți în or
ganizație 46 muncitori, în. ia
nuarie 1962 au fost primiți 67, 
In martie 1961 52, în martie 
1962 67, in aprilie 1961 52, în 
aprilie 1962 98. Bune re
zultate in munca de primire în 
U.T.M., îndeosebi a tinerilor 
muncitori, au obținut organi
zațiile U.T.M. de la mina Vul
can, șantierele de construcții 
din Petroșani șt Vulcan, I.L.L. 
Petroșani, sectorul Vlî E. M. 
Uricani, sectoarele Ш, VII mi
na Lupeni, preparația Petrila,
T. C.M.C. Vulcan, Cooperativa 
..Sprijinul minier“ și alte or 
ganizațil de bază care, lună de 
lună, primesc un număr în
semnat de membri.

Pe lingă rezultatele obținu
te, mai avem încă organizații
U. T.M., ca cele de la Viscoza 
Lupeni, sectorul VII mina A- 
ninoasa, sectoarele IV A, IV B, 
I A, I B, mina Lupeni, mina 
Uricani și în mod deosebit cele 
de la mina Petrila care au încă 
largi posibilități de primire în 
U.T.M. dar desfășoară o mun 
că slabă în acest sens.

Educarea noilor utemiști o- 
cupă un loc de seamă în ac
tivitatea organizațiilor U.T.M 
Noii utemiști sînt cuprinși în 
lnvățămlntul politic, li se în 
credințează diferite sarcini, în 
raport cu nivelul lor politic, si 
tint ajutați să și le ducă la în
deplinire. Periodic, în adună
rile generale, ei sînt solicitați 
să prezinte informări despre 
felul în care și-au dus la în 
depllnîre sarcinile.

Pentru dezvoltarea la tineri 
я dragostei față de partid și 
organizația U.T.M., în adună 
rile generale s-au făcut expu
neri pe teme diferite, ca de 
pildă: „Conducerea de către 
partid — principiul ideologic 
fundamental al activității or
ganizației U.T.M.", „Centralis 
mul democratic și democrația 
internă de organizație", „Des
pre caracterul și scopul orga
nizației U.T.M." și altele. Noii 
utemiști au fost atrași la con 
ferințele ținute despre trecu
tul de luptă al partidului șl 
U.T.C.-ului cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a U.T.C.

_=©=_

La primirea 
carnetului roșu

Zilele trecute, la comitetul 
orășenesc U.T.M. Lupeni a a 
vut loc o întrunire festivă con
sacrată înmln&rii carnetului 
roșu de utemist unul grup de 
tineri.

In fața celor prezenți, tov. 
Barna Constantin, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
Lupeni a evocat momente din 
lupta' U.T.C. și a vorbit despre 
caracterul revoluționar al or
ganizației U.T.M,, despre sar
cinile utemiștilor.

Toți cei 38 de tineri care au 
primit în acea zi carnetul ro
șu de utemist și-au exprimat 
hotărirea de a lupta cu toate 
forțele șl capacitatea lor pen
tru traducerea in viață a po
liticii partidului nostru. 

și la alte activități educative. 
Rezultate bune au obținut în 
acest sens organizațiile U.T.M 
de la preparația Petrila, mina 
Aninoasa, I.O.O. Petroșani, 
I.I.L. „6 August'1 Petroșani, 
șantierul de construcții Lupeni 
șl altele.

In activitatea unor organi
zații U.T.M. de la mina Lupeni 
și Petrila există însă deficien 
țe în urmărirea felului în care 
tinerii noi primiți participă Ia 
diferite acțiuni educative șl 
mal ales la activitatea cercu 
rilor de învățămint politic. 
Sînt încă deficiențe și în ce 
privește informarea politică o- 
perativă a tinerilor asupra e 
venimentelor interne și de pes
te hotare, în antrenarea tine 
rilor la citirea zilnică a pre 
sei etc.

Pentru remedierea deficien
țelor ce se mai 
activitatea orga
nizațiilor noas
tre în direcția 
creșterii rîndu
rilor U.T.M. es
te necesar crt

organizațiile 
U.T.M. să treacă 
de urgență la 
Identificarea tu
turor tinerilor 
de virstă u te
rn Istă și să la 
măsuri pentru 
atragerea lor 
la diferite aci; 
vitățl educati
ve. Recomandăm 

organizațiilor 
U.T.M. să orga
nizeze adunări
le generale pen
tru primiri de 
membri în pri
ma jumătate 
a fiecărei luni 
pentru a da po
sibilitatea co
mitetelor orășe
nești șt de mi
nă să asigure 
confirmarea și 
inminarea docu
mentelor celor 
primiți pină la 
sfîrșitul lunii.

Preocupare, răspundere sporită I
La mina Petrii a lucrează sute de 

tineri mineri și muncitori harnici 
și entuziaști. Din rindul tinerilor 
de aici s-au ridicat numeroși frun
tași in producție, oameni cu care 
organizația U.T.M. și întregul co
lectiv al minei Petrila se mîn- 
dresc

La această mină, unde in fieca
re sector se pot intîlni zeci de 
țineți fruntași in producție, cu ini
țiativă ar fi firesc ca organizațiile 
U.T.M- să obțină succese însem
nate în întreaga lor activitate po
litică și organizatorică. Ia unele 
domenii organizațiile U.T.M. de 
la mina Petrila au obținut rezul
tate bune. Rău este însă faptul 
că la mina Periile organizațiile 
U.T.M. au neglijat una din sarci - 
oile lor primordiale : întărirea con
tinuă a rîndurilor lor prin primi • 
rea de noi membri.

Organizațiile U.T.M. de la a- 
ceastă exploatare ocupă ultimul loc 
între organizațiile U.T.M. din sec ’ 
loareie miniere ale Văii jiului în 
munca de primire de noi utemiști. 
Iată o situație edificatoare în a- 
cest sens : in cursul ultimelor 3 
luni la mina Petrila au fost pri
miți în U.T.M. doar 9 membri

De ce acest neajuns ? Răspunsul

Pentru imbunătă/țirea muncii 
de educare a tinerilor noi pri
miți în organizație, comitetele 
U.T.M. să urmărească cu mal 
multă atenție felul în care 
participă aceștia la acțiunii® 
educative, la viața de organi 
zațle. Lunar, pentru tinerii noi 
primiți în U.T.M. se vor or
ganiza expuneri în legătură cu 
caracterul șl scopul organiza
ției U.T.M,, hotăririle partidu
lui care să contribuie la ridi
carea nivelului lor politic.

Prin întărirea muncii poli 
tico-educative a organizațiilor 
U.T.M., a influenței lor politi
ce în rindul tineretului neor 
ganizat vom reuși să atragem 
un număr tot mai mare de 

tineri în rlndurile U.T.M.. să-i 
educăm în 
muniste și 
înfăptuirea 
de partid.

spiritul moralei co- 
să-i mobilizăm la 

sarcinilor trasate
manifestă

eaaottii

Moment solemn...
— Cine este pentru primirea elevei Nistor Gabriela în rindurile U.T.M. ?
Intr-o liniște deplină se ridică zeci de mîini. Primirea în U.T.M. a elevei Nistor 

Gabriela, fiica comunistului Nistor Petru, mecanic n sectorul Ill al minei Petrila 
a fost votată în unanimitate. Ea a cîștigat pe meri încrederea colegilor ei. In catalog 
are numai note bune. Totodată ea participă și la activitatea obștească. In piesa mu- 
zjial - coregraf că „Hoții la miere ‘ prezentată de elevii din Petroșani, a jucat rolul 
principal.

IN CLIȘEU: Aspect de la adunarea generală a organizației U.T.M. care a pri
mit-o pe eleva Nistor Gabriela în rîndurile U.T.M.

ia această întrebare trebuie căutat 
în faptul că la mina Petrila nu
mărul organizațiilor U.T.M. cate 
primesc noi membri este foarte 
redus- Astfel, cei 9 membri au fost 
primiți în ultimele 3 luni doar de 
către 4 organizații de bază, respec
tiv, de cele din sectoarele II, IV; 
VI și de la șantierul de prefabri
cate. Deci, nici jumătate din cele 
12 organizații de bază existente 
la mină nu au primit în ultimele 
luni nici un tînăr în rindurile lor.

De neajunsurile în munca de 
primire în U.T.M. la mina Petri
la se fac vinovate in primul rînd 
birourile organizațiilor U.T.M. In 
sectorul I al exploatării lucrează 
aproape 150 de tineri. Din organizația 
U.T.M. de aici nu fac parte însă 
nici 100 tineri. Totuși munca de 
primire în U.T.M. este neglijată. 
De peste 4 luni din acest sector 
n-a fost atras în U.T.M. nici un 
tînăr miner sau muncitor. Și nici 
nu ax fi putut fi altfel deoarece 
biroul U.T.M., în frunte cu se
cretarul organizației de bază, tov. 
Pădurarii Stere, nu au întreprins 
nici un fel de activități politico - 
educative pentru atragerea tineri
lor in organizație.

U temi știi acestui sector il cunosc

Balogh Iosif își povesteșe viața. 
In jur zeci de ochi îl urmăresc cu 
atenție.

...M-am născut intr-un sat de 
munte, între oameni săraci... Am 
venit la mină să învăț o meserie 
Vreau să devin miner... Îmi place 
meseria. Vreau să muncesc, să a- 
jung un om folositor...

Vorbea cu emoție, în fraze scur
te.

Balogh Iosif, deși a venit doar 
de cîteva luni la mina Dîlja a 
devenit cunoscut pentru mulți ti 
neri de la această tînări exploata
re. Ce Ta ridicat în ochii tova
rășilor săi ? Au spus-o chiar ute ■ 
miștii în adunare : hărnicia, dorin
ța de a-fi îndeplini cît mai bine 
obligațiile la locul de muncă. Ba
logh Iosif a lucrat în mai multe 
locuri de tind a venit la mină. 
Prima dată, ca oricare începător, 
a lucrat la transportul materiale 
lor, apoi la culbutor, la haldarea 
sterilului rezultat de la săpările 
din subteran, iar mai tîrziu la a 
provizionarea locurilor de muncă 
cu bolț ari, armături și alte mate
riale. Pe oriunde a lucrat, Balogh 
Iosif s-a dovedit un muncitor dis
ciplinat, destoinic.

In prezent Balogh Iosif face par 
te dintr-o nouă brigadă constituită

, .W
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bine, de pildă, pe tînărul Rîpan 
Vasile, ajutor miner în brigada 
fruntașă a lui Peter Victor. El 
lucrează de peste 4 ani la mină, 
In producție își îndeplinește cu 
conștiinciozitate sarcinile, a par
ticipat la acțiuni obștești. Dar bi
roul U.T.M., ceilalți utemiști nu 
s-au preocupat pentru a fi primit 
în U.T.M. Și la fel ca Rîpan Va
sile, in sectorul I mai sînt și alți 
tineri harnici, între care Coci A- 
dalbert, Florea Pavel, Munteanu 
Nicolae, Murga Petru, a căror a- 
tragere în organizația U.T.M. n- a 
stat în atenția organizației de bază. 
O dovadă că biroul U.T.M. a ne
glijat munca de primire de noi 
membri este și aceea, că în acest 
an în adunările generale ale aces
tor organizații nu s-a luat nici- 
o dată în discuție munca de primire 
în U.T.M., utemiștii nu au fost 
trași la răspundere de felul cum 
se preocupă de lărgirea 
organizației lor.

Munca de primire în 
fost neglijată și de către 
ția U.T.M. din sectorul IV (secre
tar tov. Bodenlosz loan) care, deși 
a avut posibilități a primit doar 2 
membri în organizație, cît și de 
către celelalte organizații U.T.M. 

rîndurilor

U.T.M. a 
organiza ■

la mină pentru executarea unei 
lucrări importante — săparea unui 
suitor de aera/. Aici, în brigadă, 
alături de comunistul Kadar Gri 
gore, șeful brigăzii, a făcut cunoș
tință pentru prima dată cu munca 
de miner. La început privea cu 
sfială pereții duri și tăcuți ai stân
cilor subterane, uneltele miniere., 
rostul cărora nu-l știa. Dar a fost 
îndrumat cu căldură. A învățat 
să mînuiască perforatorul, să pre
gătească granturile pentru arma
rea suitorului. A ajuns un munci
tor apreciat în brigada în care lu
crează-

De tind a venit la mină a sim
țit . mereu căldura cu care l-ам în
conjurat utemiștii. Intîi a făcut cu
noștință cu utemisttd Fodor losil, 
mai demult venit la mină, apoi cu 
maistrul miner David Ioan, secreta
rul organizației U.T.M., iar mai tîr- 
ziu și cu alți utemiști. Aceștia i-au 
vorbit despre mină, despre frumu
sețea meseriei de miner. Intr-o z‘ 
a fost chemat la o acțiune de mun
că voluntară a utemiștilor, iar apoi 
a participat la o adunare U.T.M. 
în care s-a discutat despre sarci
nile utemiștilor, despre îndatorirea 
lor de a fi fruntași în producție 
și în munca obștească. CeJ^ rpme 
în adunare i-au rămas au^..c înti
părite în minte. De un timp secre
tarul U.T.M. și ceilalți tineri au 
început să discute cu el despre 
organizația U.T.M., despre sarci
nile utemiștilor. 1 s-a dat si ci
tească și Statutul U.T.M. Așa a 
ajuns el să înțeleagă ce înseamnă 
pentru un tînăr. pentru munca Șt 
viața sa să devină membru al 
UT.M. Și Balogh Iosif a cerut să 
fie primit și el în rindul utemiș
tilor.

De ce vrei să devii utemist i 
Tau întrebat utemiștii în adunare.

— Ca să fiu alături de voi, să 
învăț, să muncesc mai bine, să 
contribui la cauza socialismului...

Utemiștii au votat în unanimi
tate primirea tînămlui Balogh lo-> 
sif în organizația U.T.M^

Acum, Balogh Iosif, muncește 
cu și mat multa rivnă. In adunat^ 
generală care l-a primit în rîndu 
rile utemiștilor s-a angajat si fie 
demn de titlul de utemist, de cins
tea ce i s-a acordat de a fi ală
turi de cei mai buni din tinăra ge
nerație a patriei noastre.

Și este hotărît să-și respecte cu- 
cântul dat.

I. DUBJtK
~~ -Л ЧГ

Pentru justificarea acestui nea
juns, tov. Golban Vasile, secreta- л 
rul comitetului U.T.M. al minei 
găsește, de luni de rile, aceeași 
motivare : „Nu avem posibilități 
pentru primirea în U.T.M., orga
nizațiile U.T.M. sînt „plafonate". 
Aceste motivări nu stau însă în pi
cioare. Astfel, în urmă cu vreo 
două săptămini, la indicațiile or
ganizațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. din unele sectoare au tre
cut la întocmirea evidenței cu ti
nerii neutemiști. Cu acest prilej 
au fost găsiți încă mulți tineri care 
merită să fie primiți în U.T.M.

Neglijarea sarcinilor ce le revin 
în întărirea rîndurilor lor de către 
organizațiile U.T.M. se datotesc 
lipsei de îndrumare și control din 
partea comitetului U.T.M. pe mi
nă, a lipsei de răspundere cu care 
au privit această sarcină

Pentru remedierea neajunsurilor 
în munca de primire în U.T.M.* 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M., în frunte cu comitetul 
U.T.M. pe mină, să desfășoare o 
muncă politică și organizatorică h 
susținută și continuă. La mina Pe
trila există toate posibilitățile pen
tru întărirea muncii de primire 
de noi membri în U.T.M. Se cere 
doar o preocupare continuă și o 
răspundere sporită 1
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Excursii colective
Sîmbătă spre seară, valea Ma- 

leia vuia de duduitul motoarelor. 
Un mare număr de excursioniști 
din Petroșani se îndreptau cu ma
șinile spre cabana Rusu. De aici unii 
și-au continuat drumul pe jos ur- 
cind la cabana Parîngul, pentru a 
petrece plăcut și cu folos sfîrșitul 

............................  pi-

După-amiază la
In fiecare după-amiază să

lile clubului din Lonea cunosc 
vie activitate. Aici lși petrec 
timpul liber zeci de mineri, 
Ylrstnici șl tineri. Unii joacă 
șah sau rummy, alții activea 
ză în formațiile artistice 
clubului. Să mergem mai 
tîi...

clubul din Lonea
tru, Kie Wilhelm, Buciși 
mollă, Dărămuț Eugenia 
devenit recerit purtători ai 
signei „Prieten al cărții".

ale 
în-

săptămînii, vigitind locurile 
tGreșii din masivul Paring.

La cabana Rusii a poposit un 
colectiv de 107 excursioniști, 
gineri și tehnicieni, economiști șt 
funcționari de la C.C.V-J. cu fa
miliile lor. Aici au găsit tot con
fortul necesar pentru a petrece cli
pe plăcute de destindere. De re
marcat că numărul turiștilor care 
au vizitat cai ana Rusu de la înce
putul lunii aprilie și pînă în pre
zent se ridică

Tot sîmbătă 
bana Parîngul 
cursioniști de 
Petroșani. Numărul excursioniștilor 
găzduiți sîmbătă seara la această 
cabană a fost de aproape 50.

гл-

la 400.
seara a urcat la ca- 
un colectiv de ел- 
la oficiul P.T.T.R.

Renovări la cabane
Cabana Parîngul și-a primit 

„ferchezuită" oaspeții sîmbătă și 
duminică. Sub îndrumarea caba
nierului Lazăr Victor, in tâptămina 
trecută au fost zugrăvite toate ca
merele de cazare, vopsit mobilie
rul, frecate „lună" 
Renovările continuă, 
vară vor fi reparate 
rile de fum, precum 
cabanei, în care scop 
în ',^ent aproape zilnic cu trac
torul s. cărămidă, var, ciment, bîr- 
tie gudronată etc. Urmează să fie 
refăcut marcajul pe traseul turis
tic Petroșani - cabana Rusu — 
cabana Parîngul,

Renovări se vor face гп perioada 
mai—iunie și la celelalte cabane 
din împrejurimile Văii Jiului. Ast
fel la cabana Straja se execută re
parații generale, iar la cabana 
Vidcan se lucrează în prezent la 
instalarea unui grup electrogen. A‘ 
tenție deosebită acordă Întreprin
derea de exploatare a bazelor tu
ristice renovării cabanelor din ma
sivul Retezat — Pietrele^ Bale ia, 
Buta etc. — cu frecvență mate de 
turiști în sezonul turistic de vară.

dușumelele. 
In lunile de 
sobele, coșu- 
și acoperișul 
se transportă

...La bibliotecă
— Aveți cartea „Un romîn 

in Africa"? — întreabă ci
neva.

— Da — răspunse bibliote
cara.

— Mie vă rog să-ml dațl 
cartea „învățătorii" — spuse 
un alt cititor.

După puțin timp, bibliote 
Cara Nagy Ecaterina, aduse, 
cărțile și se adresă celor care 
le ceruseră :

— Să le citiți! sînt intere
sante.

Biblioteca clubului din Lo 
nea e bine înzestrată cu cărți. 
Numărul cititorilor ei Înscriși 
de la începutul anului curent 
trece de 800. Printre aceștia 
se numără minerul Cristeii 
Victor, strungarul Ștefănescu 
Anghel, lăcătușul Navrady 
Laurențiu și alții. Ei au citit 
cele mai multe cărți. Iată cî 
teva din
„Țara norilor purpurii", 
te pînzele sus' 
„Zeii coboară 
altele. Zilnic 
frecventată de 
titori care vin 
cărți. Mulțl 
fruntași cum sînt Cuc Dumi

---------------Q

Un nou program 
de ctnteee

Corul minerilor din Lonea 
cuprinde peste 80 de persoane 
îndrumați de dirijorul Kere- 
keș GySrgy, coriștii învață 
oîntecele „Partidului, părinte 
al bucuriei", „Cu voi frați Iu
biți sovietici", „cintecul de 
dragoste al minerului", pre
cum și cîntece populare.

Corul este mult apreciat 
minerii loneni. Nu odată 
avut ei ocazia să-1 vadă
scena clubului și să-I aplaude 
satisfăcuți de 
zentate.

Sesiunea Institutului unificat 
de la

de 
au 
pe

programele pre-

dansaforilor

cărțile preferate 
„Toa 

i“, „Cruciadele", 
din Ollmp", și 
biblioteca este 
peste 40 de ci 
să împrumute 

dintre cititorii

Repetițiile
Din camera 

aud acordurile unei melodii de 
dans. E sala de repetiție a for
mației de dansuri. Sub con
ducerea instructorului Vltez 
Alexandru, zece tineri, băieți 
și fete, învață o suită de dan
suri din Valea Jiului. Perechile 
de tineri dansatori se strădu
iesc să execute cit mai bine 
dansul.

Se fac pregătiri intense. Nu 
peste mult timp formația de 
dansuri a tinerilor loneni se va 
prezenta la concursul regional 
al artiștilor amatori. Printre 
cei mai buni dansatori se nu
mără Teodor Elza, Ignaț So
fia, surdu 
șan Ion șî

învecinată se

Alexandru, Mure • 
alții.

I. ARAMA

luna protecției muncii**«*
(Urmare din pag. ba)

diata apropiere, atrage atenția ga
zeta de perete „Protecția muncii" 
La gazetă a apărut zilele trecute 
prima ediție care vorbește despre 
acțiunile ce se desfășoară în sec
țiile uzinei în „Luna protecției

Astfel, la laboratorul chi- 
introdus iluminatul fluo- 
la atelierul de forjă se 
pentru îmbunătățirea îlu-
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In pas ou tehnica nouă

80 pag., 1,10 lei
Broșura împărtășește expe

riența doblndită de colecti
vul de lucrători al uzinelor 
„I. C. Frimu“-Sinaia, acti
vitatea desfășurată de comi
tetul sindicatului, sub con 
ducerea organizației de partid 
pe linia Introducerii tehnicii 
noi și a tehnologiei înainta
te în producție.

losirii mașinilor și utilajelor 
(buna organizare a produc 
țiel și a muncii, executarea 
la timp și în bune condiții 
a reparațiilor, modernizarea 
mașinilor, extinderea proce 
deelor tehnologice înaintate 
etc.), dind exemple din ex 
perlența unor colective de 
muncitori care au obținut 
bune rezultate pe acest 
rîm.

tă

с. мгакА
lnjriiirea mașiaitor — 
o tamterire patriotică

64 pag., 0,85 lei
Scrisă într-un stil vioi, 

broșura prezintă, cu ajuto-

, 8
■'8
8
8
§ _____ _______.................
I rul unor exemple luate din 

clteva întreprinderi, folosul 
pe oare-1 aduce buna ingrl 
jlre a mașinilor precum și 
metodele utilizate în acest 
scop.

LUISE DORNEMANN 
Jenny Marx 

ediția a H-a
192 pag., 4,50

muncii", 
mic s-a 
rescent, 
lucrează 
minatului incandescent pînă la lu
minozitatea normală (35 lueji), iar 
în secțiile turnătorie ți construcții 
metalice au fost introduse covoare 
de protecție din cauciuc la cabi
nele de comandă de la instalațiile 
de, ridicat.

Paralel cu efectuarea acestor lu
crări se desfășoară acțiuni organi
zatorice pentru educarea angaja- 
ților în spiritul obligativității respec. 
țări N.T.S.-ului. Incepînd cu ziua 
de 7 și pînă la 25 mai se face 
reinsttuirea tuturor muncitorilor la 
locurile de producție. In fața mun
citorilor din secțiile turnătorie, 
construcții metalice și mecanică au 
fost prezentate proiecții cu diafil- 
tne despre protecția muncii.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite:

S -a deschis cea de-a 12-a 
sesiune a Consiliului științific 
al Institutului unificat de cer
cetări nucleare de Ia Dubna. 
La lucrările Consiliului știin
țific iau parte emlnerițl fizi
cieni din țările lagărului so 
ciallst.

Sesiunea este prezidată al
ternativ de următorii savanți : 
Dmitri Blohințev, membru co
respondent al Academiei de 
științe a U.Rug.S., directorul 
institutului unificat, prof. 
Heinz «Barwlch (R. D. Germa
nă) și acad. Șerban Țițeica 
(R. P. Romînă), directori ad 
juneți. •

Prof. Vaclav Petrilka (R. S. 
Cehoslovacă) a prezentat un 
referat cu privire la ciocnirile 
neelastice ale mezonilor pi ne-*

nucleoni la energii 
mezonilor pi.

Dubna
gativi cu 
înalte ale

Prof. Petrilka a comunicat 
că aceste lucrări au fost efec
tuate de către fizicieni din 
R, D. Germană, R. P. Romînă, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză șl R. P. Mongolă. Conclu
ziile desprinse de raportor con
firmă părerea teoreticienilor 
că nucleonul cuprinde o re
giune centrală mai densă, de
numită nucleu și o regiune pe
riferică — norul de mezoni. 
Dar aceasta nu constituie dez- 
legarea definitivă a enigmei 
nucleonilor. Sînt necesare mul
te experiențe și mal subtile șl 
mal cuprinzătoare, calcule teo
retice și generalizări șl mai 
complexe. O asemenea lucrare 
nu poate fi efectuată decît de 
oameni de știință din măi njul- 
te țări.

©-----------------

Folosirea rachetelor pentru foraje
MOSCOVA 23 (Agerpres).
După cum scrie „Nedelia", 

supliment de duminică al zia
rului „Izvestia", cunoscutul om 
de știință sovietic D. V. Naiiv- 
kin a declarat că rachetele vor 
putea pătrunde pînă în cen
trul Pămîntului.

Vorbind despre posibilitatea 
folosirii rachetelor pentru fo 
raje la adîncimi foarte mari 
academicianul Nallvkin arată 
că rachetele subterane vor fi 
dirijate de la suprafața Pă
mîntului într-un mod similar 
cu cel al dirijării rachetelor 
cosmice. Racheta va trebui să 
fie dotată' cu motoare supra- 
puternice și să aibă suficiente 
rezerve de combustibil. Ea va 
transmite ia suprafața Pămîn- 
tulul semnale cu datele despre

proprietățile straturilor geolo
gice prin care va trece.

Nu este exclusă posibilita
tea ca racheta subterană să 
descrie mai întîi un cerc In in
teriorul Pămîntului și apoi să 
iasă la suprafață și să aducă 
mostre din rocile prin care a 
trecut. Alte rachete vor pă
trunde vertical pînă 
Pămîntului și vor 
toate datele numai 
rul semnalelor.

Este de asemenea posibilă 
crearea unor proiectile gigan- 
tice cu uriașe rezerve de ener t 
gie. Ele vor putea să parcurgă 
sub Pămînt 10—12.000 de ki
lometri și chiar să foreze glo
bul pămîntesc de la un capăt 
la altul.

în centrul 
transmite 
cu ajuto-

Ѳ

Vizita lui I. A. Gagarin în Japonia
TOKIO 23 (Agerpres). —

TASS transmite:
La 22 mai cosmonautul I. A. 

Gagarin a vizitat parlamentul 
japonez, fiind salutat de vice
președintele Camerei Inferioa
re, Hara, care a declarat că 
vizita sa va servi la’ întărirea 
continuă a prieteniei popoa
relor u.R.s.s. și Japoniei.

în aceeași zi a avut loc o 
recepție organizată în cinstea 
lui Gagarin de ministrul de 
stat, Miki, șeful Direcției teh- 
nico-științifice. La recepție a

luat parte ministrul Afacerilor; 
Externe al Japoniei, Kasaka, 
personalități marcante din Jew 
ponia, profesori ai institute
lor d6 cercetări științifice.

In după-amiaza acelbiașî 
zile, Gagarin s-a întîlnit cu 
un mare grup de oameni de 
știință din Japonia care au 
manifestat un viu Interes față): 
de zborurile navelor cosmice 
sovietice și față de planurile 
sovietice de cercetare a spa-j 
țiului cosmic.
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lei
Volumul descrie viața so

ției lui Karl Marx, care timp 
de aproape patru decenii t> 
stat alături de soțul ei, l-a 
ajutat in activitatea sa, de 
votîndu-se fără rezerve cau 
zei mișcării muncitorești, si 
tuîndu-se oonsecvont pe po
zițiile învățăturii revoluțlo 
nare a Iul Marx și 
In același timp ea 
sufletul familiei — 
mamă grijulie, care 
să facă față mereu 
ților materiale și să înfrunte 
alături de Marx atacurile fu 
ribunde îndreptate împotri 
va lui de reăcțiunea din toa 
te țările. La moartea ei, 
Friedrich Engels a spus: 
„dacă a existat vreodată o 
femeie pentru care cea mai 
mare fericire era să-i facă 
pe alții fericiți, apoi aceasta 
a fost Jenny Marx". Viața 
Iul Jenny Marx este prezen 
tată pe fundalul transfor 
mărilor economice-sociale și 
al evenimentelor istorice din 
secolul al XIX-lea
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A MIRCESCU
Cooperarea întreprinderilor

24 pag., 0,55 lei
Lucrarea explică necesita

tea și importanța cooperării 
în producție șl prezintă sar
cinile principale ale intre 
prinderilor cooperatoare, ro
lul consiliului coordonator și 
al organizațiilor de partid in 
îmbunătățirea continuă a 
cooperării.

D. PAULESGU
Si folosim mașinile din plin

40 pag., 0,75 lei 
Autorul prezintă căile prin

Engels, 
a fost 
soție șl 
trebuia 
greută-

j I.C.O. Petroșani 
i Авдаіеага le eneHi

— Conducători auto 
pentru autobuze, taxi
metre >1 autocamioane,
— Un tractorist,
— Un maistru meca

nic.
Doritorii se vor pre

zenta la sectorul trans
porturi, strada Republicii 
nr. 38 Petroșani.

CITIȚI și RASPÎNDIȚI 
„STEAGUL ROȘU" 

Pentru a primi Ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.



STEAGUL

GENEVA 23 (Agerpres)
Comitetul pentru măsurile 

care contribuie Ia destinde
rea încordării internaționale 
a încheiat în cea de-a șaptea 
ședință' a sa din 23 mai dez
baterile în problema ordine! 
de zi a lucrărilor sate ulterioa
re. In ședința din 23 mai au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Poloniei, Canadei, Angliei, 
Bulgariei, S.U.A., Nigeriei, 
U.R.S.S., Italiei și Suediei.

La sfîrșitul ședinței s-a ho- 
tărît ca, pe baza propunerii 
Indiei, copreședinții să pună 
de acord recomandări accep
tabile pentru ei în legătură 
cu lucrările ulterioare ale co
mitetului pentru măsurile care 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale.

La 24 mai va avea loc o 
nouă ședință plenară a Co
mitetului celor 18 pentru de
zarmare.

O=—

23 (Ager-

zilei de 22 
Leopoldville 

special

La Leopoldville au sosit 
membrii Comitetului O.N.U.

pentru studierea situației 
din coloniile portugheze

LEOPOLDVILLE
pres)
• In după-amiaza 
mai au sosit la
«nembrii Comitetului 
al O.N.U. pentru teritoriile a- 
flate sub dominație portughe
ză. Timp de o săptămînă, 
mîrrtbrii acestui comitet vor 
lua contact cu refugiații și 
cu reprezentanții organizații
lor politice din colonia por 
tugheză, al căror sediu se 
flă la Leopoldville.

Intrucît Portugalia nu 
permis Comitetului O.N.U. 
viziteze teritoriile respective, 
membrii acestuia se vor de
plasa în continuare la Accra, 
Lagos, Conakry, Dakar și Ca
sablanca pentru a intra în 
contact cu liderii populației 
de culoare din coloniile por
tugheze și pentru a culege 
informații cu privire la situa
ția din aceste colonii.

a-

a 
să

Să se pună pentru totdeauna capăt 
primejdiei

23 (Agerpres) 
de soarta păeii și 
pămînt, opinia pu-

GENEVA
îngrijorată 

securității pe . 
blică din diferite țări manifestă 
un permanent interes față de lu
crările Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare care se des
fășoară la Geneva. Pe adresa co
mitetului și a multor delegații so
sesc într-una numeroase mesaje 
în care adepții dezarmării generale 
și totale, ai interzicerii experien
țelor nucleare, cer să se pună 
pentru totdeauna capăt primejdiei 
de război și își exp’rii 
că 
fi

război și își exprima speranța 
tratativele de la Geneva vor 

încununate de succes.

La Geneva a sosit o numeroasă 
delegație din Italia din care fac 
parte reprezentanți ai opiniei pu
blice din peste 200 de localități 
din regiunile Emilia și Romagna. 
Printre ei se află activiști sindicali 
ei consilieri municipali aparținînd 
tuturor partidelor politice cu ex
cepția celor de extremă dreaptă, 
numeroase femei. In zilele de 21 
și 22 mai, partizanii păcii din 
Italia au vizitat mai multe dele
gații la conferință și le-au remis 
declarația adoptata la adunările 
oamenilor muncii din regiunile 
Emilia și Romagna.

©---------------

Parlamentari englezi cer guvernului 
să pună capăt experiențelor nucleare

LONDRA 23 (Agerpres).
La 22 mai, mai mulți mem

bri ai parlamentului englez ău 
cerut în Camera Comunelor ca 
guvernul să pună capăt ex
ploziilor nucleare și să încheie 
un acord cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare, 
fără a se crea grupuri inter
naționale de inspecție Ia fața 
locului.

Laburista' Barbara Castle a 
atras atenția primului minis
tru asupra faptului că seismo
logul american prof. Lewis Don 
Leet a elaborat o nou® me-

■

todă de detectare a explozii
lor nucleare subterane. Aceas
ta înseamnă, a spus în conti
nuare Castle, că sistemul de 
verificare asupra căruia in
sistă în prezent guvernele pu
terilor occidentale nu consti
tuie o necesitate.

Promițînd că va cere oame
nilor de știință englezi să e- 
xamineze metoda profesorului 
american, Macmillan a afirmat 
Insă totodată că sistemul de 
inspecție va fi necesar chiar 
dacă experiențele nucleare vor 
putea fi detectate-

©

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 23 (Ager- 

pres).
Ca urmare a ordinului pre

ședintelui Guido cu privire la 
suspendarea Congresului pînă 
Ia noile alegeri și pentru a 
preveni intrarea în parlament 
a deputaților aleși la 18 mar
tie, în jurul clădirii parlamen
tului au fost postate unități 
polițienești. In timp ce vechiul 
congres ținea o ultimă ședin
ță, In clădirea parlamentului 
au reușit să pătrundă trei din
tre deputății aleși la 18 martie.

In acest timp, in afara clă-

dirii parlamentului grupuri 
mari de demonstranți îi spri
jineau pe deputății care vroiau 
să pătrundă în clădire. Demon
stranții, anunță agenția Reu
ter, scandau lozinci antigu
vernamentale și intonau Imnul 
național. Poliția a folosit pen
tru a-i împrăștia gaze lacri
mogene și jeturi de apă.

Ca urmare a intensificării acțiunilor partizanilor indonezieni

Autoritățile olandeze au început evacuarea
europenilor din 6 regiuni 

ale lrianukii de vest
HOLLANDIA (Irianul de 

.vest) 23 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției 

Reuter, autoritățile

„Het Pa- 
alte por- 

lungime

Mișcarea grevistă din Spania 
se extinde

MADRID 23 (Agerpres).
„Grevele continuă în toate 

regiunile din Spania, cuprinse 
de cîteva săptămâni de cea 
mal vastă mișcare revendica
tivă din istoria regimului spa
niol" — arată agenția France 
Presse care subliniază că „toa
te informațiile primite Ia Ma
drid în cursul zilei de marți, 
arată că1 situația rămîne ne
schimbată la minele din As- 
turia, în regiunea Bilbao, in 
provincia Leon". Se constată 
o creștere puternică a mișcă
rii greviste in zona industrială 
din Barcelona. In această' re
giune sînt In grevă 20.000 de 
oameni ai muncii cărora li 
S-au alăturat In ultimele 24 
dd Ore muncitorii de Ia Fabri
ca; 3e înașini de scris „Hispa- 
no-Olivetti“. La Bilbao conți
nu® grevă celor 20.000 de oa-

provincia Șara
de muncitori 
lignit au în- 
aceeași pro- 
muncitori de 

naționale

meni ai muncii. La întreprin
derea națională „Bazan" din 
Galicia continuă greva „bra
țelor încrucișate". In provin
cia Asturia numărul greviști
lor se ridică la 35.000. Mișcări 
de solidaritate au loc, de a- 
semenea, în
gosa unde 1.200 
de la minele de 
cetat lucrul, in 
vincie 3.500 de
la întreprinderile 
hidroelectrice au declarat, de 
asemenea, grevă.

Agenția France Presse sub
liniază că mișcarea grevistă 
în Catalonia s-a extins mult, 
numărul greviștilor ajufngînd 
la 20.000.

In cursul zilei de marți po
liția frănchistă a operat nu
meroase arestări.

Comunist

. _ olandeze 
din irianul de vest au recu
noscut că în peninsula Vogel- 
кор în regiunea din jurul o- 
rașului Teminabuan, (a cărui 
ocupare de către forțele de 
partizani a fost anunțată de 
Consiliul apărării ăl Indone
ziei), se desfășoară lupte vio- 
leifte. Ciocniri între partizan* 
și trupele olandeze, scrie zîa-

rul din Amsterdam 
rool", au loc și pe 
țiuni de litoral in 
totală de peste 600 de mile.

îngrijorate de evoluția nefa
vorabilă a operațiunilor mili
tare, autoritățile olandeze, 
transmite agenția Reuter, au 
hotărît evacuarea populației 
civile europene din șase re
giuni ale Irianului de vest. 
Operațiunile de evacuare au și 
început.

©------------ —

RABAT 23 (Agerpres)
„Menținerea statutului colo

nial în Zanzibar frînează pro
gresul acestui teritoriu și pri
vează populația de drepturile 
sale legitime", a declarat la 
22 mai ministrul Informațiilor 
al Zanzibarului, Aii Muhsin, 
în fața Comitetului special al 
O.N.U.
blemei 
privire 
denței 
coloniale.

Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției REUTER, Aii

pentru examinarea pro- 
aplicării declarației' cu 
la acordarea indepen- 
țărilor și popoarelor

cerut Comitetului 
întrunit în capitala 
— să insiste pe lîn- 
Britanie ca aceasta 
să acorde neîntîr- 

autonomia

Zanzibarul își revendică 
independenta totală

Muhsin a 
O.N.U; — 
Marocului 
gă Marea 
din urmă
ziat Zanzibarului 
internă1, iar cel mai tîrziu pînă 
Ia sfîrșitul acestui an — in
dependența totală.

Amînarea acordării indepen
denței, a subliniat Aii Muh
sin, va stîrni nemulțumiri ca
re s-ar putea solda cu tulbu
rări.

Zanzibarul se află sub ju
gul colonial englez din anul 
1890.

Manifestul Partidului 
din Spania 

chide o 
calea spre lichidarea dictatu
rii franchiste, se spune in ma
nifest, acționează intelectuali
tatea, studenții, femei£ > care 
protestează și Își exp^.ă so
lidaritatea ceea ce subliniază 
forța și 
actuale, 
și baza 
sprijină, 
fășoară în prezent 
oamenilor 
seama de 
a scos la 
dictaturii 
structurii 
minis trative.

„Toatei forțele opoziției anti- 
franchiste trebuie să-și înde
plinească cu hotărîre și ener
gie sarcina istorică, coordo- 
nîndu-și acțiunile și stabilind 
unitatea necesară care va in
tensifica inițiativa maselor șl 
spiritul lor combativ".

Partidul consideră că astăzi 
există* con'diții pentru ca miș
carea antifranchistă să devi
nă calea generală de folosire 
a tuturor formelor luptei de 
măsă, de la încetinirea luqrji- 
lui și greve pînă la demtift- 
strății de stradă „pentru a 
ajunge la greva națională sub 
c< iducerea tuturor forțelor o- 
poziției antifranchiste".

MADRID 23 (Agerpres).
„Partidul comunist conside

ră că perspectiva dezvoltării 
mișcării greviste pune în fața 
tuturor forțelor politice ale o- 
poziției antifrănchiste sarcina 
de a elabora de urgență în co
mun o soluție democratică ca
re să oglindească cu adevărat 
voința poporului, în scopul în
locuirii regimului lui Franco, 
In acest scop, el le propune o 
colaborare loială".

Prin aceste cuvinte se în
cheie manifestul Partidului 
Comunist din spania difuzat 
la 22 mai la Madrid și repro
dus de agenția France Presse.

Partidul comunist subliniază 
că lupta pentru majorarea sa
lariilor și pentru libertăți de
mocratice a cuprins întreaga 
Spanie.

„Umăr la umăr cu clasa 
muncitoare, a cărei luptă des-

etapă' hotărîtoare pe

profunzimea mișcării 
amploarea sa socială 
națională pe care se 
Lupta care se des- 

a permis 
muncii să'-și dea' 
propria lor forță și 
iveală slăbiciunea1 
și putreziciunea 

sale politice și ad- <<

iN anglia i costul viefii continuă să crească
LONDRA 23 (Agerpres).
In Anglia continuă să creas

că costul vieții. Indicele pre
țurilor cu amănuntul a cres-

cut de la 118 în luna martie 
la 120 în luna aprilie, (se ia 
drept 100 nivelul din ianuarie 
1956).

Muncitoriî din numeroase ramuri 
ale economiei engleze cer majorarea salariilor

LONDRA 23 (Agerpres). —
TASS transmite :

Lucrătorii din 77 de ramuri 
ale economiei engleze au ob
ținut majorarea salariilor cu 
peste 2,5 la sută sau au primit 
asigurări că anul acesta sala 
riile lor vor fi majorate peste 
acest nivel.

In cercurile de afaceri și po
litice londoneze se recunoaște 
că aceasta este o dovadă a e- 
șecului politicii guvernamen
tale de înghețare a salariilor, 
potrivit căreia, după cum se 
știe, salariile nu pot fi majo
rate mai mult decît cu 2,5 la 
sută. Pe lunga listă a acestor 
categorii de oameni ai muncii 
se află muncitorii din indus
tria tutunului, feroviarii, elec-

tricienii, funcționarii, construc
torii de mașini ș.a.m.d. Cei 
75.000 de docheri au dat una 
din cele mai simțitoare lovi
turi ofensivei conservatorilor 
împotriva nivelului de viață al 
clasei muncitoare.

Centrul luptei greviste pen
tru majorarea salariilor s-a 
deplasat în prezent în indus
tria de 
un rol 
țării și 
stituie 
export

Lupta pentru condiții mai 
bune de viață se ascute tot 
mai mult în ultimul timp în 
legătură cu creșterea conti
nuă a prețurilor produselor a- 
limentare.

automobile, care joacă 
de seamă în economia 
a cărei producție con- 

10 la sută din întregul 
al Angliei.

©.

Bandele O. A. S. continuă asasinatele 
în Algeria

. ALGER 23 (Agerpres)
„In Algeria continuă atacurile 

bandelor fasciste ale O.A.S. Asa • 
sinatul în plină zi a devenit un 
fapt cotidian". Așa își începe re
portajul corespondentul din Alger 
al Agenției France Presse care a- 
rată că în cursul zilei de 22 mai 
bilanțul crimelor comise de 
colonialiști în principalele 
algeriene s-a ridicat la 
morți și 12 răniți.

Potrivit agenției France
europenii care vor să părăsească

ultra*
orașe

27 de

Presse

Algeria sînt terorizați de bandele 
O.A.S. La 22 mai, relatează agen
ția, un grup de huligani fasciști 
au aruncat în fața unui comisariat 
de poliție din centrul orașului 
Oran o grenadă cu scopul de a 
intimida populația europeană care 
aștepta efectuarea formalităților de 
plecare spre Franța.

In același timp în Franța con
tinuă demonstrațiile și mitingurile 
de protest împotriva fărădelegilor 
O.A.S.

PR06RAM DE RADIO
25 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Din cîntecele 
zilelor noastre, 9,20 Fragmente 
din opera „Război și pace" de 
Prokofiev, 11,30 Arii și duete 
din operete, 12,10 Muzică u* 
șoară sovietică, 13,10 Muzică 
de estradă, 14,30 Din folclorul 
popoarelor, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba pa
triei, 19,45 Muzică ușoară ro- 
raînească, 20,40 Concert ghi
citoare (27), 21,40 Cîntece și 
jocuri populare romînesti. 
PROGRAMUL II. 13,15 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 13,25 Sce
ne din opera „Tosca" de Puc
cini, 15,35 Actualitatea în ță
rile socialiste. 16,50 Curs de 
limba rusă, 18,05 soliști și for
mații artistice de amatori, 
19,00 Formații romînești de 
muzică ușoară, 19,30 Teatru la 
microfon : „Steaua fără nume".
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Post restant; AL. SA- 
HIA : Artistul; PETRILA: Pe 
urmele braconierului; LONEA { 
Cazacii; ISCRONI: Principiul 
suprem; ANINOASA: Intre 
două iubiri: URICANl: Dru
mul spre înalta societate.
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