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Cărbune peste plan, 
din primele zile

Minerii din Anionasa au trecut 
pragul lunii iunie deciși să adau
ge alte multe tone de cărbune 
la cele aproape 3000 extrase peste 
plan în mai. Ei dovedesc că au 
și început să-și dezvolte realizările 
In primele patru zile din iunie, mi
nerii Aninoasei au extras aproape 
200 tone de cărbune peste plan.

La această cantitate de cărbune 
trimisă peste plan la preparația Pe 
trila de minerii din Aninoasa a con
tribuit în deosebi colectivul sectoru
lui IV Priboi. Minerii acestui sector, 
în frunte cu cei din brigăzile con
duse de tov. Moisiu Remus, Biro 
Ștefan, Steț Petru, Iancu Victor și 
alții au extras de la începutul 
Iun iunie și pînă în ziua de 
5 un plus de 224 tone de cărbune. 
Cu 143 tone și-au depășit pla
nul pe primele patru zile și mi • 
nerii din sectorul III.

menea, la lucrările de înaintare în 
piatră și minerii din brigăzile con
duse de tov. Matyuș Ludovic și 
Kadar Grigore, care și-au depă
șit planul pe luna mai cu 23 și, 
respectiv, 18 la sută.

O depășire a planului cu 70 la 
sută au înscris pe grafic și mi
nerii din brigada condusă de co
munistul 'Bartha Dionisie. Ei fo
losesc la lucrările de săpare și be 
tonare a puțului principal Dîlja 
cofrajul mobil, tar încărcarea ste
rilului o fac mecanizat cu ajutorul 
greiferelor, ceea ce le-a permis să 
realizeze luna trecută un randa
ment de aproape 1,80, m.c. ste- 
ril/post. La fel de spornică a fost 
munca depusă și de minerii din 
brigăzile de la lucrările de beto
nate conduse de tov. Dușan Ion și 
Pereș Gheorghe. Prima brigadă a 
betonat 
trecută,

60 metri de galerie în luna 
iar a doua 70 de metri.
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Bilanțul realizărilor pe cate le-au 
obținut minerii Dîljei la lucrările 
de deschidere în luna mai a fost 
bogat. Folosind cu pricepere uti
lajele modeme cu care sînt înzes
trate locurile lor de muncă, brigă
zile au muncit spornic la ort, de- 
pășindu-și planul. Și de data a- 
ceasta fruntașă este brigada con
dusă de comunistul Demeter Au
gustin. Ea a realizat o înaintare 
de 102 metri în galeria de coastă 
și un randament de 3,13 m.c./post. 
Avansări mari au realizat, de ase-

AU COLECTAT 
FIER VECHI

Mobilizate de organizațiile 
U.T.M., brigăzile de muncă patrio
tică de la preparația Petrila desfă
șoară o activitate susținută pentru 
colectarea și expedierea unor can
tități sporite de fier vechi oțela 
rilpr din Hunedoara. De la înce
putul anului și pînă în- prezent ele 
au colectat și predat I.C.M. 98.600 
kg. fier vechi.

De asemenea, s-au măi соГг.сйи 
și 5.760 kg. fontă. O contribuție 
însemnată în colectarea fierului 
vechi au aduș-o utemiștii Ghiocel 
Dumitru, Kokovai Zoltan, Doboș 
Ștefan, Toma Vaier, Diaconu Va- 
sile, Hagiu Sabin și Keberle Frân
ase.

Noi lucrări peatru 
îmbunătățirea alimentării 

cu apă a localităților
Alimentarea cu apă a loca

lităților din Valea Jiului este 
o problemă importantă pentru 
rezolvarea căreia în anii pu
terii populare s-au depus multe 
eforturi și au fost investite 
sume importante. Astfel, nu
mai în ultimul deceniu, au fost 
construite noi alimentări cu 
apă Ia Jieț, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni, Uricani, s-au construit 
rezervoare și conducte de aduc- 
țiune la Lonea, Petrila, Petro
șani, stație de pompare la Is- 
croni.

In scopul dezvoltării conti
nue a acestei rețele de ali
mentare cu apă, anul acesta 

, se va face o nouă legătură de 
la stația de filtrare Lupeni cu 
orașul și de la captarea Jieț 
cu rezervoarele de apă 'din Lo
nea, Petrila și Petroșani. La a- 
ceastă conductă — în lungime 
de 8 km. — lucrările au și în
ceput. La săparea șanțului lu
crează brigăzile de muncitori 
conduse de Hoiban Dumitru și 
Cazan Haralambie din cadrul 
lotului de construcții Petrila.

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

’ La orice mină, dacă puțul principal de extracție func 
, ționează normal, atunci minerii primesc goale și materiale 
1 la ort puțind extrage ritmic cărbunele din abataje. De 
' aceea echipa de întreținere a puțului principal de la 
' mina Aninoasa din care fac parte muncitorii Jura Nico- 
; lae, Burlec Petru și Vulcu Teodor fac cu multă atenție 
' reviziile instalațiilor, iar lucrările de întreținere a puțului 
, le execută de calitate. IN CLIȘEU : Cei trei membri ai e- 

chipei de întreținere anali zînd modul cum a funcționat 
puțul pe schimbul lor.
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Crește calitatea bolțarilor»
Colectivul muncitorilor de pe 

șantierul de prefabricate Petroșani 
a muncit cu rîvnă luna trecută 
pentru a asigura exploatărilor mi
niere din Valea Jiului bolțari în 
cantități suficiente și de calitate. 
Planul șantierului a fost realizat 
în luna mai în proporție de 100,1 
la sută, iar productivitatea muncii 

- planificată depășită cu 3,1 procen
te. A crescut în același timp ca-

bolțarilor turnați în for- 
Astfel, la marca de 
В 170 s-a obținut o creș- 
rezistenței cu 11 kg./cm.p.,

litatea
me. 
bolțari 
tere a
iar la marca В 200 cu 12 kg/cm.p.

Fruntașe în creșterea producției 
și ridicarea calității bolțarilor sînt 
brigăzile de turnare conduse de 
Ungureanu Filaret, Țacea Dumi
tru, Tudor Ioan, Podvilișteanu Ti- 
tu, Boureanu Nicolae și alții.

Din munca tinerilor
Rezultate de seamă 

la colectarea fierului vechi
In lunile ce au trecut de la înce

putul acestui an, ca și în anii pre
cedent!, tinerii de la mina Lupeni 
au participat cu însuflețire la ac
țiunea de colectare a fierului vechi. 
In această perioadă tinerii din sec
toarele minei au efectuat atît în 
subteran cît și la suprafață sute 
de ore de muncă voluntară la co
lectarea fierului vechi.

Bilanțul acțiunilor patriotice în
treprinse este semnificativ. Tinerii 
minei Lupeni au expediat pînă a- 
cuffl oțelarilor hunedoreni peste 
500 tone de fier vechi și 46 tone 

______de fontă.

pregătirii politice 
care cer primirea în

In cursul lunii mai, organizațiile 
U.T.M. au obținut rezultate în
semnate în întărirea rindurilor lor. 
Eie au primit în U.T.M. 28 țineți 
fruntași în producție. Cei mai multi 
dintre noii utemiști au fost primiți 
în organizațiile U.T.M. din sec
toarele II. III, IV A și IV B. 
Printre tinerii noi primiți în U.T.M. 
se numără tov. Frățilă Cornel, 
Șporis Nică, Balog V., Belciu P. ș. a.

Tineri mineri 
“primiți în U.T.M.

Rindurile orga
nizațiilor U.T.M. 

, din’sectoarele mi
nei Lupeni șîn: 
în continuă creș
tere. In acest scop 

organizațiile
U.T.M. desfășoa
ră o muncă po- 

litico-educativă
intensă în mijlo
cul tinerilor ne- 
organizați. Orga
nizațiile U.T.M. 
și-au îmbunătățit 
preocuparea pen
tru educarea și

La încheierea învăț nmtehii 
politic U.T.M.

Zilele trecute, în cele 20 de 
cercuri de învățămînt politic 
U.T.M. de la mina Lupeni s-au 
desfășurat convorbirile .recapitula
tive de sfîrșit de an școlar. Con
vorbirile de sfîrșit de an de învă
țămînt s-au desfășurat la un ni
vel ridicat mai ales în acele cer-, 
curi ale căror propagandiști ли 
depus în tot cursul anului o acti
vitate rodnică pentru pregătirea și 
expunerea lecțiilor. Printre aceștia 
se numără tov. Gîrjați loan, din 
sectorul III și Negruț loan din 
sectorul IV.

Tot zilele trecute și-au încheiat 
activitatea și cele 14 cercuri f de 
studiere a Statutului U.T.M. și cele 
8 cicluri
funcționat în acest an la școala 
profesională din localitate.

FLOREA FL0REAN 
mina Lupeni

de conferințe care an

Un bloc nou 
care își așteap
tă locatarii îm
bogățește cartie
rul Viscotea II. 
— Lupeni. Cui- 
rînd în acest' 
bloc — D — vor 
răsuna rîsetele 
cristaline ale co
piilor și ale lo
catarilor săi.

O ÎNTREBARE:

In cadrul activităților recreative organizate cu elevii claselor I—IV, Școa
la elementară de 8 ani nr. 1 — Lupeni a Întreprins vizitarea parcului „6 Au
gust" din localitate cu elevii claselor I—II. Cu acest prilej, învățătoarea Fie
rea Fibia a vorbit elevilor despre întreținerea parcului și îngrijirea bunului 
obștesc din parc.

Ca și în alți ani, în
tre 1 și 30 iunie se des
fășoară campania de co
lectare a linii. ; Dețină
torii de oi știu că în a- 
ceastă perioadă, cînd se 
face > recoltarea linii, ei 
sînt chemați să-și predea 
cotele ca și surplusul de 
lină la prețuri avantajoa
se către întreprinderea de 
achiziții și colectări.

Pentru a afla modul 
în care se desfășoară 
campania de achiziționare 
a lînîi ne-ат adresat
varășului Pop Vasile, di
rectorul Oficiului de 
chiziții și 
Petroșani, 
primit :

„Penttu 
a început
de 1 iunie a.c. In luna 
mai colectivul 
nostru, sprijinit 
tetele executive 
rilot populare 
și comunale, a
suri pentru buna desfă
șurare a campaniei. Au 
fest colectate în luna mai.

to-

a
contractări — 
Iată răspunsul

noi, campania 
încă înainte

Oficiului 
de corni- 
ale sfatu- 
orășenești 
luat mă-

de plan,
6.000 kg.

peste sarcinile 
mai mult de 
de lină. Putem arăta că 
țăranii muncitori din Va
lea Jiului se achită cum 
se cuvine de această în
datorire patriotică. De 
fapt și prețurile stabilite 
pentru contractări și a- 
chiziții sînt avantajoase.

Pentru ca rezultatele 
în perioada campaniei să 
fie cît mai bune, au fost 
amenajate din timp în 
localitățile Petrila, Petro
șani, Vulcan și Uricani 
centre de colectare a li
nii din producția 1962- 
A crescut, de asemenea, 
mult numărul contracte
lor încheiate cu producă
torii restanțieri. 
vul nostru și mai 
chizitorii continuă 
fășoare o intensă 
de convingere cu
cătorii obținînd bune re
zultate. Să dăm un exem
plu : achizitorul Klein 
Martin a încheiat con
tracte cu producătorii res
tanțieri pentru peste 500

Colectă •• 
ales a- 
să des- 
muncă 

produ

kg. lînă, cantitate care în 
mare parte a și fost pre
dată centrului din Petro
șani. S-a desfășurat o in
tensă muncă, și ea tre
buie să fie ' continuată, 
pentru convingerea unor 
producători să predea lî
nă de 
nu fie 
prindă 
cuvînt 
toare cerințelor industriei 
noastre prelucrătoare.

Sîntem de abia la înce
putul campaniei de colec
tate a linii. Din 
tot mai mulți 
deținători de oi 
zintă la centrele 
de colectare cu 
ți sporite de lînă. Pce- 
dînd-o către stat ei își 
îndeplinesc o îndatorire 
patriotică. Fabricile noas
tre textile vor primi ast
fel tot mai multă mate
rie primă din care se vor 
țese sute și mii de metri 
patrați de țesături fru - 
moașe și de bună caii - 
tate“.

calitate bună : să 
umedă, să nu cu* 
impurități, într-un 
să fie corespunză-

și în zi 
cetățeni 
se pre- 
noastre 

cantită-



Пика dc primire in part Id, la un nivel tot mal Înalt!
Hotărirea plenarei C.C. al P.M.R. din 23— 

25 aprilie a.c. a stabilit sarcini importante 
‘ in vederea întăririi continue a rîndurilor 
1 partidului. Dezbătind această hotărire, re

centa plenară a Comitetului orășenesc de 
' partid Petroșani a constatat că in Intreprin- 
, derile, instituțiile și in sectorul agricol al 

Văii Jiului sint Încă multe posibilități pen
tru îmbunătățirea muncii de primire In 
partid. Trebuie luate măsuri pentru întărirea 
muncii de primire In partid îndeosebi in or
ganizațiile de bază cu efectiv redus, Intre 
care unele organizații din sectoarele minei 
Lupeni, Uricani, Aninoasa, de pe șantierele 
de construcții și din exploatările forestiere.

Nucleul mobilizator al colectivului 
tot mai puternic!

O deosebită atenție trebuie acordată pri
mirii in partid a țăranilor întovărășiți și cu 
gospodărie mică, asigurindu-se ca in fiecare 
Întovărășire și sat să existe organizații de 
bază puternice.

Sarcini Însemnate revin organizațiilor dc 
bază in privința primirii in partid a unui 
număr mai mare de femei, de intelectuali 
îndeosebi din unitățile de invățămint etc.

îndeplinirea sarcinilor prevăzute in ho- 
tărirea plenarei C.C. al P.M.R. va duce la în
tărirea continuă a organizațiilor de partid, 
la creșterea rolului lor conducător in opera 
de desăvirșire a construirii socialismului.

Semnarea actului de naștere a 
organizației de partid de pe șan
tierul de construcții din Lupeni a 
coincis cu primele lovituri de tfr- 
aăcop, cu săpăturile primelor fun
dații care marcau începuturile noi
lor construcții și, totodată, a ma
rilor schimbări în această veche 
așezare minieră.

Pe atunci organizația de partid 
a șantierului număra un mănunchi 
dc comuniști — oameni veniți de 
pe toate meleagurile țării cu do
rința de a * contribui la făurirea 
noii istorii a acestei vechi locali
tăți miniere.

Dc atunci a trecut mai bine de 
un deceniu. Pe primele fundații au 
fost ridicate zidurile noilor cons
trucții. siluetele cărora împînzesc 
azi întregul oraș. In Lupeni au fost 
construite 1650 de apartamente, 6 
cămine, două Spitale, o creșă și ma
ternitate precum și alte unități so- 
cial-culturalc —- iată bilanțul acti
vității constructorilor Lupeniului 
nou după un deceniu și ceva de 
activitate 1

Dar, odată cu fiecare nouă cons
trucție ridicată, cu fiecare funda
ție de beton pusă la temelia ora 
șului renăscut, s-a întărit și s-a lăr
git rîndurile și nucleul care, ca o 
inimă puternică, dătătoare de via 
ță întregului șantier, avea menirea 
să mobilizeze 
spre fapte tot 
— organizația de 
tierului. Comuniștii 
și-au sporit mereu rîndurile. Orga
nizația de partid a primit în sînul 
ei pe cei mai destoinici construc
tori, oameni care au pus la fău
rirea noilor construcții priceperea, 
puterea și sufletul lor. Printre ve
teranii șantierului care poartă azi 
cu mii rie fi demnitate titlul de 
comunist îi putem întîlni pe zi
darii de frunte Moga Aurel și 
Pălivan Petre, pe fierarul betonist 
Ristea Gheorghe, pe instalatorii Is- 
tudor Vintilă și Cîrstoiu Valentin 
și pe mulți alții.

întărirea continuă a rîndurilor 
sale prin primirea în partid a ce
lor mai merituoși constructori cons
tituie o preocupare de seamă pen
tru organizația de partid de dc 
fantier. Formîndu-și un larg activ 
fără de partid, organizația de ba-

constructorii 
mai mărețe 
partid a șan* 
de pe șantier

ză a atras la activitatea sa munci
torii cei mai merituoși de pe lo
curile hdtărîtoare ale șantierului. 
Activul fără de partid are un e- 
fectiv de 26 Йе tovarăși. Comu
niștii cu vechime de pe șantier, în 
ere care tov. Căpitanu Gheorgbe, . 
Popescu Nicolae, Cîrstoiu Valentin, 
Crișan Vichente, Pișcoreanu Pavel, 
desfășoară o activitate educativă 
susținută pentru pregătirea celor 
mai buni constructori în vederea 
primirii lor în partid. Fiecărui co
munist i-a fost trasat, drept una 
dintre sarcinile de partid cele mai 
de seamă, să se ocupe de educarea 
celor mai buni tovarăși din acti
vul fără de partid care solicită 
să intre în rîndurile canclidaților. 
Ajutat de comunistul. Capitan 
Gheorghe, de pildă, tov. Zegreanu 
Mihai, din activul fără de partid, 
și-a însușit prevederile Statutului 
P.M.R., a îndeplinit sarcinile pe 
care i le-a încredințat organiza
ția de bază, și-a ridicat nivelul po
litic. Astfel, la cererea lui. comu
niștii l-au primit in rîndurile can - 
didaților de partid. Așa au fost 
pregătiți și tov. Mintiu Maria, fie
rar betonistj Dragu Ștefan, zidar 
și alți tovarăși din activul fază de . 
partid care în lunile trecute au fost 
primiți în rîndurile candidaților. 
Organizația de bază și-a întărit îh 
acesc an rîndurile cu 6 candidați 
și 5 membri de partid, toți mun
citori calificați, fruntași în pro
ducție.

Dar în fața organizației de ba
ză, a întregului colectiv al șantie
rului stau sarcini tot mai mari. 
Mobilizarea cu succes a muncitori
lor constructori la realizarea în 
termenul prevăzut și de o calitate 
tot mai bună a noilor obiective 
sociale impun ca organizația de 
bază să-și întărească necontenit 
rîndurile prin primirea în partid 
a celor mai buni dintre cei mai 
buni constructori. In acest scop es
te necesar să se intensifice și mai 
mult munca educativă în rîndurile 
activului 
gure ca 
soare o 
întărirea 
bază

Cei mai harnici țărani 
muncitori, primai 

în partid
Anul 1960 a adtys țăranilor 

muncitori din iscroni un eve
niment însemnat. Prin hotărî- 
rea unanimă a 40 de familii de 
țărani, a luat ființă și în a- 
ceastă comună o întovărășire 
zootehnică. Organizația de 
partid, care s-a constituit in 
întovărășire, și-a stabilit ca o- 
biectiv principal desfășurarea 
unei susținute munci politice 
pentru dezvoltarea întovărăși
rii.

Pentru a-și îndeplini cu suc
ces sarcinile ce-i revin, orga
nizația de bază s-a preocupat 
tot timpul de întărirea conti
nuă a rîndurilor sale, prin pri
mirea în partid a celor mai 
harnici țărani muncitori, frun
tași în acțiunile obștești.

De curind a fost primită în 
rîndurile candidaților de partid 
și tovarășa Burlec Ana. Astăzi 
tovarășa Burlec este una din 
fruntașele comunei. Ea parti
cipă cu însuflețire și mobili
zează și alți țărani la toate ac
țiunile întreprinse de sfatul 
popular și conducerea întovă
rășirii.

Organizației de bază i-au îna
intat de curînd cereri de primi
re în partid șl tovarășele 
Burlec Lucreția, ilirescu Cor
nelia, Mojoatcă Lucreția și Pan- 
telimon Maria.

In lumina Hotărîrii plenarei 
C.C. al P.M.R. din 23—25 apri
lie a.c. organizația de partid 
din întovărășire a luat noi mă— I 
suri pentru întărirea muncii 
de primire în partid. A fost 
lărgit activul fără de partid, 
comuniștii au primit sarcini 
să se preocupe de educarea șl 
pregătirea celor mal harnici 
țărani întovărășiți, fruntași în 
acțiunile obștești pentru a de
veni candidați de partid.

І OROS VASILE

FII LA
După ce a ieșit din biroul' 

■sectorului, Kovacs Koloman se 
îndrepta cu pași grăbiți spre 
puț. Nu voia nici în ruptul ca
pului să intre în mină în ur
ina celorlalți ortaci. Ce exem
plu ar fi dat el în calitate de 
membru de partid și șef de 
brigadă ! Să spună că a fost 
chemat la conducerea secto
rului ?, Asta nu-i un motiv să 
întîrzie. A ajuns la puț Înainte 
de a începe transportul de 
personal. A coborlt cu prima 
colivie. Contrar obiceiului, pă
șea îngîndurat.

— Ce-o fi cu Koloman, de 
nu ne mal înveselește ca de 
obicei cu glumele lui ? — se 
întrebau ortacii.

— O fi fost criticat pentru 
ceva la sector de pare așa în
cruntat — își dădeau cu pă
rerea alții.

Enigma au aflat-o de cum 
au ajuns la locul de muncă.

— Tovarăși — începu Kolo
man, — sectorul are nevoie de 
o brigadă la abatajul nr. 16 
de pe stratul ni.

— Dar noi ne-am speciali
zat la pregătiri — se auzi o 
voce.

— E adevărat, însă condu
cerea s-a gîndit că1 minerii de 
la pregătiri pot face treabă și 
in abataj.

— Ai primit ? — întreabă gră
bit Andrei, fratele lui Kolo
man, șef de schimb în brigadă.

— Tu Andrei ce făcea-i de 
erai în locul meu ? —11 între
bă Koloman.

— Primeam — veni prompt 
răspunsul.

Koloman își privi mulțumit 
fratele. Era sigur că ăsta va 
fi răspunsul, dar cînd l-a au
zit spunînd așa de hotărit i-a 
crescut inima de bucurie. Apoi 
începu să vorbească ortacilor.

— Ușor n-o să fie la înce
put, dar ăla de se teme de 
greutăți nu-i miner. De fapt 
nu-i un ordin să mergem să 
lucrăm în abataj, așa că 
nu vrea nu

— Venim 
răspunsul.

Așa cum 
ceputul n-a 
te astea, din abatajul nr. 16 
al sectorului IV de la mina 
Petrila ieșea cărbune mult și 
bun, peste plant în fiecare zl.

Conducerea sectorului era 
mulțumită. Mulțumit era șl 
tovarășul Dinu Mihai, secreta
rul organizației de bază de 
partid. Totuși avea o nedume
rire ce-1 frămînta.

". =■■■■■■ ■■■:=:.=

spus eu că nu vreau ? 
să spun mi-a fost cant 
că încă nu sînt la înăl-

candidat 
cunc •scă

1S 
avut loc

cine
vine.

cu toții — a tost

tn-s-a prevăzut, 
fost ușpr. Cu toa-

În Al i ime
— E bun miner Kovacs Ko

loman. La fel de harnic șl 
priceput e și frate-său Andrei. 
Atunci cum de Koloman nu se 
ocupă de educarea lui spre 
a-1 atrage în rîndurile partidu
lui ? Ce ar fi să-i dăm această 
sarcină ? Și ia puțină vreme 
Koloman a primit sarcina să 
se ocupe de Andrei.

Problema asta II frămînta-se 
și pe el, dar cum să-l îndemne 
așa, direct, pe frate-său ? A- 
cum însă lucrurile se schim
baseră A primit sarcina și 
trebuie s-o ducă la bun sfîr- 
șit.

•— Măi Andrei —- începu el 
lntr-o zi — tu ești miner pri- 
eeput; în activul fără de partid 
faci treabă bună, ia spune de 
ce nu vrei să fii și tu candi
dat de partid ?

— Cum nu vreau ?
Andrei roși pînă In albul o- 

chilor.
Am 

Drept 
teamă
țîme. Tu ce crezi, corespund ?

—■ Eu cred că da. Desigiff 
mai trebuie să înveți. Să-ți ri
dici nivelul politic, cultural și 
profesional. Apoi un 
de partid trebuie să 
Statutul partidului.

Din ziua în care a
discuția, Andrei a învățat cu 
sîrg din Statut.

...Adunarea generală a orga
nizației de bază din sectorul 
ГѴ al minei Petrila avea la or
dinea de zi și discutarea cere
rii de primire în rîndurile can- 
didaților de partid ă tovar®- 
șului Kovacs Andrei.

La cuvînt s-au înscris mulți 
tovarăși. După ce l-au arătat 
părțile bune, nu s-a sfiit nici 
unul să-i arate și lipsurile. 
Cunoscîndu-i calitățile, toți au 
fost de acord cu primirea lui 
Kovacs Andrei în rîndurile can
didaților de partid. O merită. 
Sporîndu-și rîndurile cu ase
menea tovarăși harnici și cins
tiți, organizația de bază de
vine mai puternică.

Adunarea luase sfîrșit. Pri
mul care l-a felicitat și îmbră
țișat pe Andrei a fost fratele 
Iui, Koloman. Dar n-a iitftt 
să-l și sfătuiască.

— Azi e o zi î_
tine. Ai fost primit 
Să fii la înălțimea 
ți-a fost acordată.

— Mă voi strădui, 
fi sigur I

mare pentru 
în partid, 
cinstei ce

Koloman,

D. CRIȘAN

fără de partid, să se asi- 
toți comuniștii să desfă- 
muncă neobosită pentru 
rîndurilor organizației de

К ■'SR ••••

De pregătirea candidatului de partid Buzatu Gheorghe in 
vederea primiri! lui in rindurtie membrilor de partid se ocu
pă un tovarăș al său de muscă, comunistul Costescu Napoleon, 
membru in biroul organizației de bază al LIX. „6 August" Pe
troșani.

IN CLIȘEU : Tovarășul Costescu Napoleon dlnd Îndrumări 
candidatului de partid Buzatu Gheorghe.

Cînd se neglijează activul fără de partid
Intărirea continuă a 

ganizațiilor de partid 
zarea colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni la înfăptuirea 
sarcinilor economice puse de par
tid cer o preocupare sistematică 
pentru lărgirea rîndurilor lor.

In sectorul VII investiții al 
minei Lupeni își desfășoară acti
vitatea una dintre cele mai mari or
ganizații de bază de la exploatare. 
Efectivul ei a crescut în continuu în 
ultimii ani, devenind un puternic 
nucleu mobilizator și însuflețitor 
al minerilor și muncitorilor din 
sector la îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în dezvoltarea și moder
nizarea exploatării. In cursul lu
nilor ce au trecut de la începutul 
acestui an, organizația de partid 
a obținut, de asemenea, unele re
zultate în întărirea rîndurilor sale. 
Din acest sector au fost primiți în 
partid 7 membri și 4 candidați, 
din rîndul minerilor și muncitori
lor destoinici, fruntași în produc
ție, oameni cu prestigiu în fața 
tovarășilor lor.

Dar este oare acesta un rezul
tat mulțumitor ? Organizația de 
bază își desfășoară activitatea în 
cadrul unui colectiv de peste 500 
de oameni — mineri și munci
tori harnici. Organizația de bază 
a reușit să cuprindă prin membrii 
săi toate locurile de muncă din 
sector. In prezent nu există nici

rolului or- 
în mobili-

o brigadă sau echipă îo care să 
nu lucreze un membru sau candidat 
de partid. De ce, totuși, cei peste 
80 de comuniști, cîți numără or
ganizația de bază, nu au reușit să 
pregătească și să primească in 
rîndurile lor în cursul a 5 luni 
decît abia 4 candidați de partid?

In sectorul VII al minei Lupeni 
există un activ fără de partid nu
meros, format din 190 de tovarăși 
Din activul fără de partid fac par
te mineri destoinici, șefi de bri
găzi. Printre aceștia se numără 
tov. Popescu Sebastian, Marian Ni- 
colae, Ungureanu Vasile, Mihuț 
Pavei și alții. Deci activul fără 
de partid este numeros, format din 
elemente valoroase. Dar care este 
preocuparea biroului organizației 
de bază pentru ridicarea nivelului 
politic al tovarășilor din activul 
fără de partid, pentru atragerea 
lor la îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața organizației, pentru 
a-i ajuta să-și însușească trăsătu
rile comuniștilor ?

Activitatea desfășurată în aceas
tă direcție de către oi 
bază este !, 
tatea educativă desfășurată 
cursul acestui 
de pattid s-a 
unor' tovarăși 
partid la trei 
organizației de bază. Organizarea

de către organizația dc 
sporadică. Toată activi 

in 
an cu activul fără 
rezumat la invitarea 
din activul fără de 
adunări generale ale

de conferințe politice, de expu • 
neri pentru activul fără de partid 
pe teme cu privire la rolul parti
dului, calitatea de membtu al par
tidului, s-au atragerea tovarășilor 
din activ la diferite acțiuni poli* 
tice etc. au fost neglijate. Nu s-a 
urmărit, de asemenea, de către bi
roul organizației de bază felul cum 
se ocupă membrii de partid de c- 
ducarea tovarășilor din activul fă
ră de partid. In acest sens nu s au 
stabilit răspunderi concrete. Așa 
se explică faptul că unii comuniști, 
între care tov. Cristof Mihai, Cre
mei Mihai, Revitea loan și alți 
membri de partid cu experiență nu 
s-au ocupat de multă vreme de 
pregătirea vreunui tovarăș din ac
tivul fără de partid.

Organizația de bază din secto
rul VII al minei Lupeni are posi
bilități pentru a îmbunătății sub
stanțial munca de primire în partid. 
O cale sigură de remediere a ne - 
ajunsurilor de pină acum, de ri - 
dicare a muncii de primire în par
tid la nivelul sarcinilor stabilite 
de recenta plenară a C.C. al P.M R' 
este îmbunătățirea muncii de edu
care a activului fără de partid, 
transformarea lui într-o adevărată 
rezervă de cadre de unde orga
nizația de bază să-și poată com
pleta rîndurile cu elementele • cele 
mai înaintate, demne de a intra 
în partid.
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0 asociație sportivă 
tînărâ, dar activă

Pe la sfîrșitul lunii mai, iubito
rii sportului de ia mina Dîlja 
și-au văzut împlinită o mare do
rință : atunci a luat ființă asocia
ția lor sportivă, căreia i*au dat de
numirea „Minerul Petroșani1*. A- 
proape 100 de muncitori, maiștri, 
ingineri și funcționari dîljeni s-au 
înscris în U.C.F.S. devenind tot
odată membri ai asociației spor
tive. înscrierile continuă, rândurile 
asociației ingroșindu-se din zi în 
zi cu noi membri.

Deși tînără, asociația sportivă în
ființată la mina Dîlja se dovedește 
deosebit de activă. Conducerea ă- 
sociației, avînd ca președinte pe 
tov. Nistea Eugen, și-a întocmit 
un pian de muncă bogat în ac
țiuni pe care a și început să-l pu
nă in aplicare. Una dintre aceste 
acțiuni este amenajarea unui te
ren de fotbal pe un teren viran de 
lîngă blocul Jiu (strada Jiu), nu 
departe de mină. Lucrările de a- 
nienajare au și început, in ziua de 
1 iunie efectuând aici primele ore 
de muncă voluntară un număr de 
10 muncitori din partea electro
mecanică a minei, membri ai aso
ciației sportive, între care electri
cienii Elvedi Iuliu, Pali Petru, 
Fostpal Petru, lăcătușul Ba- 
gy Ștefan, forjorul Takacs 
loan și alții. Lucrările se întețesc. 
Săptămâna aceasta, cu sprijinul or
ganizației U.T.M. și a sindicatului 
de la mina Dîlja, vor continua a- 
menajărilc cu un număr sporit de 
participanți. La amenajarea tere- 

' nului de fotbal și-au exprimat do
rința să contribuie prin muncă vo
luntară și salariații de la S.T.R.A. 
In felul acesta, amatorii sportului 
cu balonul rotund din cele două 
colective vor avea în curind satis
facția împlinirii visului de a pe
trece plăcut după-amiezile între- 
cîndu se m meciuri de fotbal ■ pe

Să ne fie iertată întrebarea
Munțil Rarău din regiunea 

Suceava, in parchetul fores
tier, „drujbele“ trezesc pădu
rea încă dis de dimineață. Cân
tecul lor îl Întrece pe cel al 
păsărilor. Molizii înalți se pră 
vălesc cu zgomot spre vale. 
Muncitorii îi curăță de crengi 
și apoi îi decojesc. Tractoarele 
trag buștean după buștean 
pînă hăt departe spre rampa 
de încărcare, in alte părți, pe 
calea aerului buștenii slnt a- 
duși cu funicularele. Pe căile 
ferate, de munte, convoaiele 
lungi de vagoane, încărcate 
„vîrf" cu trunchiuri de mo 
lid ajung pînă în depozitele 
întreprinderii forestiere. Aici 
lemnul este sortat. Unii buș
teni ajung în gaterele care-i 
despică cu lamele lor tăioase, 
felii, felii. Așa ajunge să-și 
obțină certificatul de naștere 
— după un drum lung și după 
multă prelucrare — materia 
Iul care se numește, cheres 
tea.

Se prea poate ca tocmai de 
acolo, de la poalele împădurite 
ale Rarăului să-și aibe obîr- 
șia și cheresteaua utilizată 
pentru cofraje de constructo
rii noilor blocuri de la Vul 
can. Una din echipele care 
folosește în măsura cea mai 
maz cheresteaua este aceea de 
dulgheri condusă de Căprescu 
Nicolae.

Am vizitat de curînd șantie
rul constructorilor de la Vul
can. Am întîlnit la lucru și e- 
chipa pe care o conduce Căpre
scu. La această echipă, spre 
deosebire de altele, se ponte 
observa o muncă în care și-a 
făcut „cuib“ neglijența. Che
resteaua folosită pentru cofra
je este aruncată vraiște la 
toate palierele blocului. Oa
menii din echipă desfac cofra 
jele fără grijă. Scîndura, a- 
proape nou-nouță, poate fi vă
zută și pînă sub molozurile 
din preajma construcției șco-terenul amenajat de ei.

Un aspect al „grijii" pentru „înfrumusețarea" străzii 
Constructorilor din Petroșani unde lucrează lotul condus de 
tov. Strola Vasile 1

Iii cu 16 clase. In treacăt fie 
spus, normele limită de con
sum prevăd la consumul de 
cherestea pentru confraje u- 
tilizarea ei de cel puțin cin
ci ori. Acesta nu este totuși un 
etalon. Acolo unde există spi
rit gospodăresc, grijă pentru 
materiale, normele și-au pier 
dut de mult valabilitatea.

Cheresteaua are o mie și 
una' de întrebuințări. Am ur
mărit drumul parcurs de au
rul verde al pădurilor noastre; 
pînă cînd ajunge să fie uti
lizat șl de constructorii de Ia 
Vulcan. Am aflat cite ceva 
și din munca acestora. Se cu
vine să-i întrebăm pe dulghe
rii din echipa lui Căprescu 
dacă nu cumva socotesc că 
pun prea puțină inimă în ceea 
ce fac ? Să ne fie iertată în
trebarea, dar ea mai trebuie 
incă să le fie pusă acestor oa
meni care n-au înțeles pînă 
acum adevărata valoare a a- 
cestui important și costisitor 
material.

M. c.
-— _=©«_

IN EDITURA POLITICA
«и apărut :

P. GURA :
Rapid, ieftin, sigur

48 pag., 0,65 lei
Lucrarea prezintă experiența și 

metodele de muncă folosite de or
ganele sindicale sub conducerea 
comitetului de partid din cadrul 
complexului C.F.R. Simeria pentru 
realizarea transporturilor în condiții 
optime de siguranță.

M. MOLDOVEANU:
Despre soluționarea 

litigiilor de. muncă
144 pag., 2,05 lei

Lucrarea tratează principalele 
prevederi în legătură cu soluțio
narea litigiilor de muncă, redă 
procedura care trebuie urmată, pre
cum și felul în care își duc acti
vitatea organele în competența 
cărora intră rezolvarea acestor li
tigii.

In mod deosebit este prezentată 
activitatea desfășurată in acCst do
meniu de comisiile pentru soluțio
narea litigiilor de munaă și de co
mitetele sindicatelor.
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Inovatorul Nistor Petru
Comunistul Nistor Petru este 

cunoscut de întreg colectivul mi
nei Petrila datorită hărniciei cu 
care lucrează și prețioaselor ino
vații propuse și aplicate în pro
ducție. In sectorul III al minei 
îndeplinește func- 

g ția de maistru e-
Îectricîan. In fie
care șut, contro
lează cu atenție 
locurile de mun
că, se interesează 
de felul în care 

8 funcționează mo
toarele electrice. 
Se ocupă îndea - 
proape de ridica
rea calificării pro
fesionale a oame. 
nilor cu care lu
crează. Electri
cienii Hanc Vasi
le, Lunel Marin, 
Cuzman Ștefan. 
Gaier Carol și 
alții sînt calificați 
de comunistul 
Nistor Petru.

Pînă nu de 
mult pe tovară
șul Nistor îl frămînta un gînd. 
Cînd rostogolul unui abataj se 

8 umplea cu cărbune și mecanicul 
8 nu observa acest lucru, deseori 
8 se produceau avarii, care se sol- 
8 dau cu arderea motoarelor elec- 

Oare nu s-ar putea evita 
lucru ? 
deseori.
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Din succesele rambleatorilor 
vulcăneni

O condiție principală pen 
tru realizarea ritmică a planu
lui la producția de cărbune es
te ca lucrările de rambleere 
să fie executate la timp și in 
așa fel încit să nu producă 
stagnări în abataje, iar cali
tatea lucrărilor să fie cit mai 
bună. De aceea colectivul sec
torului de rambleu al minei 
Vulcan se străduiește zi de zi 
să facă față cit mai bine sar
cinilor ce-i revin. Cu toate 
greutățile intîmpinate luna 
trecută, planul la lucrările de 
rambleere a fost totuși îndepli
nit șl depășit cu peste 240 mc. 
De ia începutul anului și pînă 
în prezent rambleatorii vulcă- 
neni au introdus in subteran 
mai bine de 2.750 mc. de ram
bleu peste plan, ceea ce în

deamnă că harnicele echipe de 
rambleatori au executat în 
plus lucrări de rambleere ne-

cesare pentru 3 abataje ca
meră mijlocii.

însemnate sint și succesele 
doblndite de colectivul secto
rului de rambleu in domeniul 
obținerii de economii la mate
riale prin recondlționărl de 
garnituri de plumb, recuperă
ri de șuruburi etc. ceea ce face ca 
sectorul rambleu să se situieze 
printre sectoarele auxiliare 
fruntașe ale minei Vulcan.

Echipele de rambleatori care 
s-au evidențiat în mod deo
sebit în ce privește con
tribuția la succesele obținute 
sînt cele conduse de Frățilă 
Ștefan, Loghin Vasile și Sla
vici Ștefan. S-a remarcat, de 
asemenea, în muncă echipa 
condusă de Cocotă Silviu de 
la moara de rambleu, care a 
ajutat mult echipele de ram- 
bleatori.

Arctica
Sute de oameni de știință, 

aviatori, tehnicieni de aviație 
și alți specialiști participă la 
expediția aeriană de mari la
titudini de anul acesta —• 
„Nord 14“. Niciodată pînă a- 
cum, omul nu a pătruns atît 
de adine în împărăția Arcticii 
centrale. De două luni, spre 
bazele științifice situate pe 
banchiză se îndreaptă zilnic 
de pe aerodromurile continen
tale zeci de avioane. Cu un 
iastfel de avion a sosit și co
respondentul agenției de pre
să „Novosti" la baza din sec
torul estic al expediției, si
tuată pe același ghețar cu sta
ția în derivă „Polul nord — 
10“. La peste 1.000 de km. de 
continent, printre sloiurile al
băstrii, se ridică tabăra In ca
re locuiesc participanțli la ex
pediție.

Șeful expediției, cunoscutul 
cercetător polar Nicodai Vol
kov, ne-a vorbit despre rezul
tatele expediției.

— Am izbutit să confirmăm 
definitiv ipoteza, că în afară de 
vînturi și curenți, asupra în
velișului de gheață ai oceanu
lui exercită o mare influență 
fluxul și refluxul. Aparatele 
electronice extrem de sensibile 
pe care le utilizăm ne-au per
mis să facem o descoperire in
teresantă : am stabilit că in 
afară de mișcarea înainte (de
riva) gheața este supusă unor 
mișcări oscilatorii care seamă
nă cu valurile seismice ale cu
tremurelor. Mă refer, desigur,

— gindea Nistor 
Ce s-ar putea fa-

trice, 
acest 
Petru 
ce ?

începu să-și imagineze un dis
pozitiv de declanșare automată a 
transportorului pe care să-J mon
teze în partea superioară a rosto-

golului. Acasă întocmi cîteva gj 
schițe. Primele nu i-au reușit, dar o; 
pînă la urmă a rezolvat proble- g 
ma. Schițele fuseseră definitivate, g 
inovația era gate. g.

La cîteva zile după ce a predat g 
propunerea de g 
inovație, mergînd g 
la cabinetul teh- g. 
nic unde fusese g 
chemat, maistrul g. 
Nistor Petru se g 
întreba dacă nu 8 
i-o fi scăpat ceva. 8 

— Tovarășe g 
Nistor — i se a* 8 
dresă șeful ca- 8 
bănetului tehnic 8i 
—* ți-am studiat 8 
propunerea de i- 8 
novație. Este in- 8 
terțsaatâ și am 8 
apfbbat-o. In ur- 8 
ma aplicării ci, | 
sectorul va obți- g 
ne economii îfl- g 
semnate, vor fi 8 
reduse trei pos* | 
turi neproductive, g 
iar motoarele nu 

se vor arde. Nistor asculta zîm* 
bind. Era fericit că reușise să fa- 8 
că un lucru bun.

Recent, tovarășul Nistor ne-a 
mărturisit că în urma aplicării 
inovației sale s-a eliminat defi
nitiv arderea motoarelor și ava
riile din timpul producției. El nu 
este însă împăcat cu un singur 
lucru: de ce această inovație nu 
se extinde la toate sectoarele pro
ductive ale exploatării miniere 
Petrila ?

Z. ȘUȘTAC
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Pentru urgentarea lucrărilor
Pe șantierul amfiteatrului de 

la institut, forfota muncitori
lor era parcă și mai intensă.

La chemarea conducerii șan
tierului, au venit aici în ziua 
lor de odihnă fierar-betoniști 
de pe toate loturile de cons
trucții din Petroșani: Ciun- 
gulescu Marin, Trușcă Marin, 
Anghel Mitruș, Oșvart loan, 
Bănică Matei, Horvath Ludo
vic, Gașpar Grigore, Kadar Ar
pad, Anton Marin, Călin Aris- 
tică, slcrieru Mihai, Tănase 
Adrian, Petrișor Vladimir. Cu

toții lucrează de zar. Pe cofra- 
jele montate s-au asamblat 
armăturile grele ale plăcii su
perioare a sălii amfiteatrului, 
ale grinzilor de susținere, s-au 
făcut legături, montaje. Toți' 
au lucrat cu voioșie, îndruma-' 
ți de indicațiile inginerului 
Helmuth Barmes și maistrului 
Albu Constantin.

Datorită acestei acțiuni, lu
crările de turnare a betonului 
planșeului peste sala amfitea
trului s-au făcut mai repede 
decît se stabilise Inițial.

își dezvăluie tainele
numai la rezultate prelimina
re.

In afară de interesul pur 
științific, a continuat Volkov, 
rezultatele actualei expediții 
vor avea și excepționale apli
cări practice, în primul rînd 
la alcătuirea prognozelor me
teorologice pe o perioadă în
delungată — o lună’, un an, 
cițiva ani și aceasta nu numai 
pentru regiunile nordice ale 
planetei noastre. După cum se 
știe, Arctica centrală exercită 
o mare influență asupra cli
mei din Asia Centrală, Ucrai
na, regiunile din jurul Mării 
Negre. Alcătuirea prognozelor 
pe perioade îndelungate ar 
permite, de exemplu, planifi
carea agriculturii In Siberia, 
Europa de nord, Canada, ți- 
nlnd seama de timpul pro
babil. Rezolvarea definitivă a 
acestei probleme aparține deo
camdată viitorului.

Principala sarcină care stă 
in prezent în fața științei 
constă în mărirea perioadei de 
navigație în Arctica. Sarcina 
expediției de anul acesta con
stă in pătrunderea mal adîn- 
că în procesul formării ghe
țarilor, în legile derivelor a- 
cestora și ale schimbului de 
ape între Oceanele Pacific șl 
Atlantic.

Mă Întrebați dacă in tim
pul expediției noastre au avut 
loc evenimente ieșite din co
mun ? Da. Printre acestea voi 
cita evacuarea cercetătorilor 
care au iernat la stația în de

rivă „Polul Nord-8". La înce
putul lunii martie, sub influ
ența unui ciclon, banchiza pe 
care se afla stația a început 
să se rupă. S-a creat o situa
ție periculoasă. Trebuia să e- 
vacuăm cît mai rapid oamenii ■ 
șl utilajul. Nu era deloc sim
plu. „Polul Nard-8“ se afla 
la pește 2.000 de km. de aero
dromurile noastre de pe con
tinent, in regiunea „polului 
lnacoesibilitățtl relative". Dar 
între litoral și stație a fost 
oireat un pod aerian original, 
eu aerodromuri intermediare 
pe banchizele oceanului. In 
numai cîteva zile, cercetătorii 
care iernaseră la stațiune, pre
cum și utilajele mai valoroase 
au fost aduse la țărm.

încă in timpul expediției 
noastre de mari latitudini s-a 
hotărî t ca în locul acesteia să 
fie creată o nouă stație „Polul 
Nord-11". Participanții la a- 
ceastă expediție au fost tran
sportați tot cu ajutorul avia
ției. la nord de insula Vran- 
ghel.

De la insulele Franz Jozef 
pînă la strîmtoarea Bering, In 
jurul Polului Nord expediția 
parcurge un semicerc uriaș. 
AU fost strinse mari cantități 
de materiale științifice care Ii 
vor ajuta pe cercetătorii po
lari să pătrundă și mal adine 
în tainele Arcticii centrale.

OLEG MORSKOV 
Corespondent al agenției „No- 

vostl" la stația In derivă 
„Polul Nord-10“



Studentul comunist 
Brian Pollift molestat 

de reacționari
LONDRA 6 (Agerpres)
Luni noaptea, studentul 

Brian Pollitt, membru al orga
nizației comuniste de la uni
versitatea din Cambridge, fiul 
lui Harry Pollitt, fost secretar 
general al P.C. din Marea Bri- 
tanie, a fost molestat de un 
grup de reacționari care au nă
vălit în camera lui. Un alt stu
dent, care fusese atras rde zgo
mot, l-a găsit pe Pollitt ză- 
cînd fără cunoștință pe podea.

Brian Pollitt a fost desemnat 
candidat la alegerile 
președintele Clubului 
cuții din Cambridge, 
primul comunist care
nul trecut a candidat pentru 
această funcție, considerată Ia 
Cambridge de mare cinste, 
încă atunci împotriva lui a 
fost organizată o. campanie 
dușmănoasă.

pentru; 
de dis- 
E1 este 
încă a-

LA MOSCOVA S-A DESCHIS IERI

(Шт virala 
si ПНКІМІ й li
MOSCOVA 6 (Agerpres)
La 6 iunie s-a deschis la 

fanților 
bre ale

La 
tidelor
cători ai economiei naționale din țările membre ale C.A.E.R.
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Știri din America Latină
se pronunță în sprijinul aces
tei societăți. Intr-o declarație 
pentru presă, oamenii muncii 
din întreprinderile petrolifere 
ale Braziliei cer instaurarea u- 
nui monopol complet al sta
tului asupra importului și dis
tribuirii produselor petrolifere 
în țară. Ei cer, de asemenea, 
naționalizarea tuturor rafinări
ilor particulare șî a întreprin
derilor chimice care prelucrea
ză petrolul, cer lărgirea pros
pectărilor și sporirea extrac
ției de petrol în vederea eli
berării economice a țării.

☆
CIUDAD DE GUATEMALA 6 

(Agerpres)
Poliția dictatorului guatema

lez Ydigoras Fuentes efectu
ează arestări masive 
tala Guatemalei.

După cum anunță 
Prensa Latina, sub 
că-1 caută pe 
mișcării de insurgenți, agenții 
poliției pătrund în casele frun
tașilor opoziției și efectuează 
percheziții. Un mare număr 
dintre cei arestați sînt predați, 
spre judecare, tribunalului mi
litar.

BUENOS AIRES 6 (Ager
pres)

Agenția Associated Press a- 
nunță că la 4 iunie, președin
tele Argentinei, Jose Maria 
Guido a numit oficial „admi
nistratori federali permanenți** 
în 14 provincii argentinene. Al- 
ți opt urmează să fie numiți 
în cursul săptămînîi actuale. 
După cum se știe, la 24 apri
lie, la cererea conducătorilor 
militari, Guido a ordonat tre
cerea a 22 de provincii ale Ar 
gentinei sud controlul direct 
ai guvernului federal împiedi- 
cînd preluarea funcțiilor de 
către guvernatorii aleși de po- 
pbr la 18 martie,cînd s-a de
clanșat puternica criză politică 
în Argentina.

☆
LA PAZ 6 (Agerpres) 
Referindu-se la date neofi

ciale, Agenția Associated Press 
relatează că in alegerile pen
tru Congresul Național al Bo- 
liviei, care s-au ținut la 3 iu
nie, majoritatea voturilor au 
fost obținute de către partidul 
guvernamental — „Mișcarea 
națională revoluționară'*.

☆
RIO DE JANEIRO 6 (Ager

pres)
Ca răspuns la intensificarea 

acțiunilor monopolurilor petro
lifere străine și ale agențiloi) 
lor, care urmăresc să submi
neze dezvoltarea societății pe
trolifere de stat „Petrobraz" 
din Brazilia, tot mai multe 
pături ale poporului brazilian
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Tribunalele vest-germane acordă
circumstanțe criminalilor SS-iști

o lună tribunalul din Heilbornn 
bate pasul pe loc, „neștiind**
ce să facă cu acești asasini
care de mult și-au recunos
cut vina. Căutînd să le gă
sească circumstanțe atenuante, 
tribunalul a formulat acuza
ția de „complicitate la asasi
nat**, deși SS-iștii nu ascund 
că1 au omorît cu propriile lor 
mîini zeci de evrei șl polonezi. 

La 4 iunie a compărut în fa
ța tribunalului din Ansbach 
(Bavaria) încă un fost SS-îst 
— Leo Pattina. Acest criminal 
a relatat tribunalului în amă
nunțime cum în 1939 a împuș
cat 10 polonezi complet nevi- 
novați din orașul Aleksandruw. 
Dar tribunalul a găsit și pen
tru Pattina circumstanțe ate
nuante și i-a formulat acuza
ția de „complicitate la crimă**.

Moscova Consfătuirea reprezen- 
s muncitorești ale țărilor mem- 
E conomic Reciproc.
primii-secretari ai C.C. ale par-

partidelor comuniste 
Consiliului de Ajutor 
consfătuire participă 
comuniste și muncitorești, șefii de guverne și condu-

Mii de mineri spanioli 
continuă greva

MADRID 6 (Agerpres)
Mișcarea grevistă din Spa

nia continuă în deosebi în re
giunile minere. Minerii de la 
cîteva puțuri din bazinul As- 
turia continuă greva. Minerii 
cer, subliniază agenția Fran
ce Presse, ca majorarea prețu-
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Scrisoarea adresată lui U Thant 
de președintele Indoneziei

DJAKARTA 6 (Agerpres)
La 5 iunie președintele In

doneziei Sukarno, a adresat o 
scrisoare lui U Thant, secre
tar general provizoriu al O.N.U. 
ca răspuns la chemarea aces
tuia de a se înceta acțiunile 
militare în Irianul de vest.

Vina pentru începerea acțiu
nilor militare în Irianul de 
vest, se arată In scrisoarea 
(Președintelui Sukarnd, revine 
In întregime Olandei, întru
nit, aceasta nu dorește regle
mentarea pașnică a problemei 
nanului de vest.
Președintele a subliniat apoi 

că Indonezia a năzuit întot
deauna 
nlcă a 
Olanda,

spre soluționarea paș- 
acestei probleme dar, 
nu numai că nu a ac-

ceptat calea reglementării 
pașnice dar a început săl-și 
sporească și mai mult forțele 
armate în Irianul de vest.

Ori tocmai acest lucru, pre
cum și necesitatea de a-1 iz
băvi pe compatrioții noștri de 
barbariile soldaților olandezi, 
se spune în scrisoare, a deter
minat Indonezia să-și inten
sifice acțiunile militare în Iria
nul de vest.

In încheiere, președintele a 
subliniat din nou că Indone
zia se situează, ca și pînă a- 
cum, pe poziții pașnice și este 
gata' să sprijine orice iniția
tivă îndreptată spre rezolva
rea p< această cale a proble
mei Irianului de vest.

©---------------

lui cărbunelui cu 7 pesetas pe 
tona fixată de către guvern 
să ducă la mărirea salariilor 
lor și nu a beneficiilor patro
nilor.

In regiunea Mieres, la două! 
mine închise de către autori
tăți, ca urmare a grevei „bra
țelor încrucișate" minerii au 
reînceput lucrul ca urinare a 
satisfacerii revendicărilor pri
vind majorarea salariilor. In 
aceeași regiune informează a- 
genția France Presse au în
ceput insă greva 800 de mi
neri de Ia alte mine în semn 
de protest împotriva faptului 
că unii din tovarășii lor se 
află închiși de măi multe săp- 
tămîni în închisoarea Valla
dolid. De asemenea, peste 1.500 
de greviști continuă să ră- 
mînă1 în fundul minei căutînd 
să împiedice prin aceasta în
chiderea 
rități.

minei de către auto-

6 (Agerpres) — TASS

în capl-

agenția 
pretextul 

conducătorul
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PE SCURT
MOSCOVA. La 5 iunie gu

vernul sovietic a oferit în Pa
latul mare al Kremlinului un 
prînz în cinstea lui Mamadu 
Dia. președintele Consiliului 
de Miniștri și ministru al A- 
părării al Republicii Senegal.
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Oaspeți nepoftiți în Belgia
BRUXELLES 6 (Agerpres)
Reprezentanți ai organiza

ției fasciste vest-germane „Cas
ca de oțel** au sosit în Belgia 
pentru a depune coroane de 
flori pe mormintele soldaților 
germani căzuți în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial, scrie ziarul „Drapeaux 
Rouge** din 5, iunie.

Deși poliția belgiană î-a e- 
vacuat pe acești oaspeți ne
poftiți, scrie ziarul, totuși în
suși faptul sosirii lor în Bel
gia aruncă o lumină 'asupra e- 
xistenței în țară a unor orga-

nizații neofasciste care au 
drăznit să'-i invite în mdd des
chis pe urmașii hitleriști.

Ziarul își exprimă uimirea 
în legătură cu faptul că gu
vernul trece cu vederea exis
tența unor astfel de or
ganizații fasciste In Belgia^ 
a căror activitate și legături 
cu fasciștii vest-germani con
stituie o profanare a memoriei 
acelora care și-au dat viața în 
lupta împotriva ocupanțilon 
hitleriști care au călcat în pi
cioare Belgia timp de patru 
ani.

în-

BONN 
transmite :

Tribunalul din Ferden (lan
dul Saxonia Inferioară) anche
tează deja de o lună și jumă
tate cazul fostului obersturm- 
fuhrer SS, Henrich Wessel, ca
re a trimis în crematoriu la
gărului hitlerist de la Sach
senhausen 300 de cetățeni so
vietici. Cu puțin înainte de 
venirea trupelor sovietice, cu 
participarea lui Wessel au fost 
împușcați încă 2.000 de cetă
țeni sovietici.

In regiunea orașului polonez 
Helm, foștii SS-iști Geiling și 
Teimer au împușcat în vara 
anului 1944 peste 50 de cetă
țeni evrei. Acești SS-iști s-au 
aflat in libertate în Germania 
occidentală pînă în 1960, cînd 
au fost arestați. De aproape

HAVANA. După cum s-a a- 
nunțat, la 4 iunie a început 
In Cuba Săptămîna festiva
lului, consacrată pregătirii ti
neretului Cuban pentru cel de
al 8-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, ca
re va avea ioc la Helsinki.

Unite ale Americii au 
care, prima, a folosit

Statele 
fost țara 
arma atomică, împotriva orașelor 
japoneze Hiroșima și Nagasaky. 
Ani de zile S.U.A. au exercitat 
șantajul atomic în viața interna
țională scontînd pe faptul că vor 
deține încă multă vreme monopo
lul asupra armei atomice. Ele au 
experimentat în continuare 
timp de pace arma atomică, 
perfecționat-o și în perioada 
care Uniunea Sovietică nu dis
punea de această armă. Dar mo
nopolul atomic al S.U.A. a fost 
lichidat- Totuși, propaganda ame
ricană nu a încetat să trâmbițeze 
nici un moment superioritatea 
S.U.A. asupra Uniunii Sovietice în 
domeniul armamentului nuclear. 
E bine, de asemenea, să amintim 
că în ce privește experimentarea 
acestei arme S.U.A. și aliații lor realizată de îndată, asigurându-se 
au efectuat în decursul anilor un 
număr mult mai mare de expe • 
riențe decât Uniunea 
Chiar atunci cînd a fost instituit 
moratoriul în ce privește expe
riențele nucleare S.U.A. au conti
nuat să experimenteze această ar-

în 
au 
în

Sovietică.

mă sub pămînt, iar Franța, aliata 
lor, nu a respectat nici un mo
ment moratoriul. In lumina aces- 

,tor fapte apare cu aut mai gravă 
reluarea de către S-U.A. a expe
riențelor nucleare în atmosferă în 
regiunea Oceanului Pacific, precum 
și intenția anunțată de ele, de a 
efectua explozii nucleare la mari 
altitudini în spațiul cosmic. Nimic 
nu .justifică aceste acțiuni carac
terizate pe dfept cuvînt în decla
rația guvernului sovietic drept a- 
gresive, drept încălcări flagrante 
ale normelor dreptului 
țional.

De ce, dacă S.U.A. pretind că 
dețin superioritatea în domeniul 
nuclear, nu acceptă interzicerea de
finitivă a experiențelor nucleare 
cerută de opinia publică interna
țională, interzicere care poate fi

interna -

controlul îndeplinirii acestei ho~ 
tărîri prin mijloacele de detectare 
naționale, așa cum cere Uniunea 
Sovietică și cum confirmă că este 
pe deplin realizabil oamenii de 
știință din Vest ca și din Est ?

In loc să procedeze astfel,

S.U.A. încearcă să extindă în pre
zent cursa înarmărilor nucleare și 
în spațiul cosmic, neținînd seama 
de consecințele primejdioase pe 
care le implică asemenea acțiuni 
asupra condițiilor 
mint. Savanții au 
plozii nucleare la 
metri înălțime pot

vieții pe pă- 
arătat că ex- 
sute de kilo- 

pertutba co
municațiile radio în mod serios 
pe o perioadă îndelungată, pot 
crea mari greutăți în calea continuă
rii cuceririi Cosmosului de către 
om, cosmonauții, pionieri ai pă 
trunderii omului în Cosmos, pu
țind fi expuși radiațiilor otrăvi
toare, poate chiar mortale. Cu 
profundă îngrijorare savanții au 
arătat că asemenea explozii, de 
fapt, pot avea consecințe impre
vizibile, pot duce la schimbarea 
climei și altele. Marele savant en
glez Bernard Lovell a numit ho- 
tărîrea guvernului american de a 
experimenta arma nucleară la ma
re altitudine „o jignire la adresa 
lumii civilizate". In Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmate de la Ge
neva reprezentanții statelor neu
tre au condamnat hotărîrea

S.U.A. Reprezentantul Republicii 
Populare Romîne, George Maco- 
vescu arăta că, un asemenea pas, 
întreprins de S.U.A., „extinderea 
cursei înarmărilor în spațiul cos
mic va da o lovitură serioasă e ■ 
forturilor în vederea cercetărilor 
spațiului cosmic, va periclita viața 
și sănătatea popoarelor**.

In prezent, în întreaga lume se 
ridică valul de protest împotriva 
hotărârii guvernului american de a 
experimenta arma nucleară în spa
țiul cosmic. Popoarele sînt conș
tiente de faptul aă procedînd în 
acest fel, S.U.A. încalcă interesele 
tututor statelor, încalcă norme de 
drept internațional unanim recu
noscute. Procedînd astfel guvernul 
S.U.A. își asumă o grea răspun
dere, militariștii de la Pentagon 
pot fi siguri că nu vor realiza 
nici un fel de avantaje militare.

Guvețnul sovietic a adresat gu
vernului S.U.A. chemarea la ra
țiune, la realizarea unei înțelegeri 
în vederea încetării pentru tot
deauna a oricăror experiențe nu
cleare. Chemarea Uniunii Sovietice 
este sprijinită de toți oamenii 
cinstiți și iubitori de pace.

PR06RAM № RADIO
8 iunie

PROGRAMUL I. 7,45 MuzicS 
de estradă; 8,50 Muzică ușoară,; 
10,08 Cîntă ansamblul popii* 
Iar al Radiodifuziunii din R.P. 
Polonă; 11,03 Muzică distrac
tivă de estradă; 12,10 Program 
de muzică ușoară interpretat 
de soliști și formații romînești; 
14,00 Concert popular; 15,20 
Muzică ușoară de compozitori 
sovietici, 10,15 Vorbește Mos
cova I; 17,30 In slujba Patriei; 
18,40 Muzică de estradă: 19,45 
Potpuriuri de muzică ușoară 
romînească; 20,40 concert ghi
citoare; 23,15 Concert de mu
zică ușoară. PROGRAMUL П.

, 12,40 Muzică de estradă din 
filme; 14,03 „Melodii dragi —> 
In program muzică ușoar; 
15,00 Melodii populare romî
nești; 16,15 Din cele mai cu
noscute lieduri de Schubert: 
17,00 Concert de după-amiază: 
18,05 Muzică populară romî
nească; 19,00 Muzică ușoară de 
compozitori romînî; 19,30 Tea
tru la microfon : „o scrisoare 
pierdută** comedie de I. L. Ca- 
ragiale; 22,35 Muzică ușoară 
interpretată de orchestre co
rale.
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N. POPESCU

CINEMATOGRAFE
8 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poveste sentimentală; 
PETRILA : Stele în plină zi; 
ISCRONI: Fii fericită, Ani ; 
ANINOASA: Familie de revo
luționari ; VULCAN : Din toam
nă pînă în primăvară; URI- 
CANI: Poveste sentimentală. 
(Responsabilii cinematografelor 
Lonea, Livezeni, Crividia, Lu- 
peni și Bărbăteni n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
iunie).

REDACȚIA SI ADMINISTRATA Petroșani, Ser. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul : „6 August" — Poligrafie


