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...Anul 1960. In „lun
că" au început să se 
facă primele măsurători 
s-au excavat primii me
tri cubi de pămînt, s-au 
ridicat primele ziduri, 
Jiul și-a schimbat al
bia. Incet-încet locul a 
devenit de nerecunos
cut. Pe zi ce trece con
strucția preparației Co- 
roiești se înalță tot mai 
mult.

Aici lucrează beto- 
niști și zidari care dau 
Zor la terminarea inain- fte de termen a s'tlozw 

' rilor de bruți, precum 
și muncitorii atelierului 
mecanic și cei de la 
secția montaje. Intr-un 
cuvînt: e un colectiv 
harnic.

...Tașrtady losif șeju. 
unei echipe de montaj 
lucrează de zor împreu
nă cu Florea. Tudor, 
Brindușe Aurică și al
ții la ridicarea ferme
lor laterale, necesare 
pentru a face legătura 
dintre stația de colț, 
spălătorie și silozul de 
bruți. Această operaț e 
cere multă pricepere și 
atenție deosebită dacă 
ținem seama că fiecare 
fermă cîntărește citeva 
tone și trebuie ridicată 
la' cota 16. Totuși de
pășirile nu lipsesc. De
cadal ele se ridică 
8—10 la sută față 
normă.

..Aplecat deasupra 
net schițe destul
complicate, Popa loan 
dă explicații echipei sa
le. Lăcătușii Suciu Lu
cian, Sălanț loan, Cson- 
tos Ernest și Claș 
Gheorghe ascultă atenți.

■pentru con- 
construcția 
susținere a 

oscilante

la 
de

ti
de

Construcția metalică de 
susținere a benzii de 
transportat cărbuni cere 
mult efort. Pînă acum 
echipa a executat nu
mai lucrări de bună 
calitate ca, de exemplu: 
postamentul 
casoare, 
metalică de 
ciururilor
„Kalles" etc.

La cota 35, nea Ni- 
culae, așa cum îi spun 
majoritatea muncitorilor 
lui Bogățan Nicolae, 
maistrul princ pal la 
secția montaje dirijează 
amplasarea utilajelor 
necesare pentru linia 
l-a de spălare. Pină în 
prezent sînt montate 
benzile de transport la 
cota 16, căminul pen
tru șlam și silozuri pre
cum și elevatoarele cu 
cupe ce fac legătura în~ 
re cotele

— Noi
— spunea 
Nicolae, 
președintele 
sindicatului de pe șan
tier, să realizăm înain
te de termen 
mentele luate, 
mestrul IV al 
1963 va fi dată in fo
losință prima linie care 
va spăla o treime din 
întreaga producție 
preparației. Acum 
urgentează lucrările 
silozurile de 
silozurile de 
silozurile de 
la atelierul mecanic, se
parație și funicularul de 
șist.

Angajamentele luate 
de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii Uzinei de re
parat utilaj minier din 
Petroșani de a termina 
planul de producție a- 
nual în 11 luni prind 
viață. Angrenate în în
trecerea socialistă pe 
profesii, brigăzile de lă
cătuși, turnători, sudori 
și strungari dau o luptă 
aprigă cu minutele. Zi de 
zi reduc timpul de exe
cuție al pieselor, măresc 
productivitatea muncii și

realizează economii. Un 
sprijin important îl aduc 
inovatorii. Numărul mare 
de inovații introduse în 
procesul de producție 
ușurează mult munca me- 
talurgiștilor. 
inovatorului din 
sînt expuse 
pentru heftuit vagonete' 
„Dispozitiv pentru ridi
carea trenurilor de roți", 
„Presă hidraulică pentru 
matrițare", „Dispozitiv 
pentru strunjirea sferică 
interioară". „Aparat pen
tru verificat tensiune".

La colțul 
uzină 

„Dispozitiv

19 și 23.
ne străduim 
tov. Bogătan 

care este și' 
comitetului)

angaja-
In tri-
anului

a 
se 
la 
la 
fi

bruți, 
barită 
recepț e,

D. ALBESCU
corespondent

O nouă unitate comercială
Sfatul popular din 

Vulcan împreună, cu con
ducerea 
comerdale 
deschiderea
nități, specializate în des
facerea laptelui și pro
duselor lactate.

organizațiilor 
au hotărît 

unei noi u-

Brigada condusă de minerul Cioca Vasile înscrie zi de zi realizări de 
graficul de producție al sectorului IV Lonea. Luna a- 

cărbune peste plan 
la peste 
brigăzii, condus de

Prună Ștefan, centrator și Tomescu loan, fi
lator la Viscoza Lupeni și-au asumat pentru 
semestrul II din acest an angajamente sporite. 
Primele rezultate: 5000 și, respectiv. 2000 de 
bobine produse fără nici un rebut constituie 
o garanție că angajamentele luate vor fi În
deplinite.

A fost adus deja mo
bilierul necesar și s-au 
făcut toate 
amenajare, 
cestea se 
noua unitate.
-----

Și 
lucrările 

iar
de 

zilele a- 
va deschide

Pupaganiisti la
In noul an de învă

țămînt de partid 1962 
1963. în organizațiile de 
partid din Valea Jiului 
vor funcționa peste 390 
de cercuri și cursuri de 
învățămînt. Pentru con
ducerea formelor de în- 
vățămint care vor exista 
în noul an școlar a fost 
recrutat un 
punzător 
diști. Propagandiștii 
urma în 
cursuri 
pentru a 
(înălțimea sarci- 
lor ce le vor re-

număr cores - 
de propagan- 

voc 
timpul veni 

de pregătire 
fi la

- - - ©- - - - - - - - -  
rasuri ie pregătire 

veni în asigurarea unui 
conținut bogat învățămîn - 
rului în noul an școlar.

Zilele trecute, 60 de 
propagandiști, îndeosebi 
dintre cei care pentru 
prima dată vor conduce 
activitatea cercurilor și 
cursurilor de învățămînt 
au fost trimiși la un curs 
de pregătire cu scoaterea 
din producție, organizat 
la Hunedoara de către 
Comitetul regional de 
partid.

In fiecare an, Vulcanul se îmbogățește cu noi blocuri de 
locuințe pentru mineri, devenind un oraș tot mai frumos. In ur
mă cu doi ani, de pildă, aici au fost predate 3 blocuri cu 103 
apartamente și trei magazine, anul trecut — 5 blocuri cu 144 a- 
partamente și o centrală termică, iar anul acesta se vor preda 
3 blocuri cu 120 apartamente și o școală nouă cu 16 săli 
de clasă.

IN CLIȘEU : Vedere de pe strada principală a Vulcanului.

CARNET
De cum sunase sirena, strada 

se umpluse de lume. Grupuri de 
fete și băieți, oameni in vîrstă, 
se îndreptau spre casele lor dis- 
cutînd cu însuflețire. Un 

? însă pășea singur, puțin 
durat. Ehei, de ar fi 
mare...

Teian Serdan 
sudor ucenic a 
să facă practică 
trucții metalice 
Așteptase cu multă 
Ziua cînd trebuia să 
zină. Dorea să arate 
elev ucenic. Chiar dacă trece nu
mai acum în al doilea an 
„profesională".

— Serdan te cheamă ? — 
mine Chiș. Chiș Nicolae.

Omul din față își învălui vii
torul „ortac" într-o privire cal
dă. prietenoasă.

— Și acum să trecem la lucru 
flăcăule! Uite paravanul acesta 
este al nostru, aici vom lucra

tr
T

| în fiecare zi-

om
inpn- 

el mai

tînărul 
repartizat

Ionel, 
fost 
la secția cons-
a U.R.U.M.P. 

nerăbdare 
vină in u~ 
ce știe un

de

Pe

seamă pe 
ceasta minerii brigăzii au extras z eci de tone de 
pe baza sporirii productivității muncii în abataj 
de cărbune pe post. IN CLIȘEU: Un schimb al 
minerul Nicolae Chiriac la intrarea în șut.

----------------0

La iaza sutieselor - 
a olanului le măsnii

Sectorul II de la mina Ani
noasa este socotit ca sector de 
bază al exploatării. Din aba
tajele acestui sector se extrage 
o bună parte din cantitatea de 
cărbune din planul minei.

Colectivul sectorului și-a în
deplinit cu cinste sarcinile ca
re i-au stat în față. Astfel, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent minerii 
livrat economiei 
ționale 2500 to
ne de cărbune 
peste plan, de
pășind randa
mentul plani
ficat pe sector 
cu peste 100 kg. 
post. In același

de aici au. 
noastre na-

5,5 tone

cărbune pe 
timp, ei au 

realizat econcmdi suplimentare 
la prețul de cost în valoare do 
250.924 lei.

La baza 
traducerea 
de măsuri 
rice, plan 
tul acestui an, în 
punerilor minerilor și tehnicie
nilor din sector. Pentru asigu
rarea liniei fronturilor de lucru 
s-a pus un deosebit accent pe 
îndeplinirea planului de pre
gătiri și a creșterii vitezei de 
avansare la aceste lucrări. Bri
găzilor miniere ce efectuează 
lucrări de pregătiri li s-au pus 
Ia dispoziție perforatoare ro
tative, reîncărcătoare cu ban
dă de cauciuc etc. De aseme
nea, li s-a asigurat o bună s- 
provizionare cu vagonete goa
le, lemn și alte materiale ne
cesare. Drept urmare, în pri
mul semestru al anului au fost 
excavați peste plan 565 m. c. 
de steril, viteza de avansare 
medie lunară sporind de la 48 
nx la 55,3 m. O contribuție de 
preț la depășirea planului de 
pregătiri au adus-o brigăzile 
minerilor Laszlo Bela, Trutzkai 
Laurențiu și Soloc loan care

acestor realizări stă 
în viață a planului 
tehnico-organizato- 

intocmit la începu- 
urma pro-

O DORINȚĂ
Serdan Ionel ar fi vrut să se 

apuce de lucru. Dar nenea Chiș 
nu l-a lăsat- l-a explicat că el 
cu brigada din care face parte 
se află în întrecere socialistă cu 
celelalte brigăzi din secție. Că 
toți luptă pentru calitate...

Au trecut citeva zile. Serdan 
a învățat multe lucruri noi. Și 
intr-o bună zi—

— Ei, feciorule acum să te 
văd. Poftim.

Cu un gest larg, sudorul Chiș 
Nicolae ii arătă tînărului său u- 
cenic agregatul.

Inima bate puternic. Obraji? 
ard de emoție. Numai mina nu 
tremură. E sigură mina lui Ser
dan. Electrodul — așa l-a în 
vățat nenea Chiș — trebue să 
parcurgă un drum lung. Numai 
așa sudura e de cea mai bună 
calitate.
Atît se vede 
ochi albaștri 
înfrigurare.

Serdan a

Oscintilație verzuie, 
prin mască. Și doi 
o privesc cu atîta

terminat. Tubul de

Deoarece stra-i 
tul 15 este uri 

strat cu un ma
re volum de pro
ducție, condu

cerea sectorului

■ iraduteiea la viată 
MiMpiMrite

au excavat în plus sute de me
tri cubi de steril. Tot în cursul 
semestrului I au fost executatei 
și lucrări neplanificate, dar de 
mare importanță pentru buna 
desfășurare a procesului de 
producție în sector. Printre a- 
cestea se numără galeria de 
aeraj din stratul 15 C orizon
tul 8, galerie care a stabilit 
legătura de aeraj între orizon-; 
tul 9 și 8 prin suitorul nr. 2.

oooooooooooooooooooocooooo

Din experiența 
colectivelor fruntașe

OO OO OO OO OO COCO OO OCrOO oooo oo

și-a îndreptat în mod deosebit 
atenția spre abatajele din a- 
cest strat. La două locuri de 
muncă de aici au fost plasate 
brigăzile conduse de Cosma 
Remus și Asmarandei Augustin 
— unele din cele mai bune bri
găzi din sector. Rezultatul : de 
la stratul 15 s-a reușit să se 
extragă peste plan în acest an 
mai mult de 4000 tone de căr
bune. Brigada minerului Cos
ma Remus și-a depășit anga
jamentul anual cu peste 500 
tone cărbune, iar cea condusă 
de Asmarandei Augustin — cu 
200 tone. Randamentul mediu 
realizat de cele două brigăzi 
depășește 6 tone cărbune pe 
post.

Succesele obținute de către 
colectivul sectorului II au dus 
și la o creștere corespunzătoa-; 
re a cîștigului. Astfel, cîștigul 
mediu pe cap de muncitor pe 
sector a crescut, față de cel 
planificat, cu 3 la sută. Brigăzi 
ca cele conduse de Laszlo Bela, 
Trutzkai Laurențiu, Cosma Re-' 
mus, Asmarandei Augustin și 
Kibedi Francisc au realizat cîș- 

CONSTANTIN DĂNILĂ 
tehnician — mina Aninoasa

(Continuare în pag. 3-a)

aeraj este sudat ca la „carte". 
De altfel controlul are să con
firme. Sudorul și ucenicul s-au 
privit o clipă drept în față. Nu 
și-au spus nici un cuvînt. Meș
terul lui plin de ineîntare, el 
îmbujorat de emoție. Au trecut 
citeva zile de atunci. Teian Ser
dan Ionel, ucenicul, își termină 
în curînd luna de practică. Și 
azi meșterul lui, Chiș Nicolae 
l-a întrebat :

— Ionele ce vei face acum în 
vacanță ?

S-a uitat la meșterul lui cu 
ochii săi albaștri și a răspuns :

— Vreau să învăț. Și în va
canță și la anul și în celălalt 
an. Vreau să fiu sudor aici la 
U.R.U.M.P. Și aș vrea să vă a~ 
jung în meserie și poate... Aceas
ta mi-e dorința...

— Nu l-am supărat oare ? La 
aceasta se gîndea Serdan Ionel 
în drum spre casă. N-avea de 
unde să știe că sudorul Chiș 
Nicolae povestea cu însuflețire 
unui grup de sudori ce „stofă" 
are ucenicul său. Serdan Ionel.

MARIN CĂLIN
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2 STEAGUL ROȘU

FA®! NA 
CELOB 
TINERII

Sâ creștem utemișii demni de
a deveni membri ai partidului

Organizațiile U.T.M. — 
rezerva noastră de cadre

La întrebarea unui redactor 
al ziarului nostru privitor la 
felul cum își îndeplinesc or
ganizațiile U. T. M. de la 
U.R.U.M.P. rolul de rezervă a 
organizației de partid, tov. 
Cozma loan, locțiitor al se
cretarului comitetului de partid 
a dat următorul răspuns:

— La U.R.U.M.P. lucrează 
peste 300 de tineri și aproape 
în întregime ei fac parte din 
organizația de tineret. In rîn
durile U.T.M. tinerii sînt edu
cați în spirit comunist, li se 
dezvoltă trăsăturile omului de 
tip neu -— luptător de frunte 
pentru îndeplinirea politicii 
partidului. La secretarii de 
partid din secții vin tot mai 
multi utemiști care cer primi
rea lor în rîndurile candidați
lor de partid. De la începutul 
acestui an, organizațiile de 
bază din uzină s-au întărit cu 
22 de candidați de partid. Din
tre aceștia, cu o singură ex
cepție, toți au provenit din 
rîndurile utemiștilor. Alți 15 
tineri au înaintat deja cereri 
de a fi primiți în partid.

Avînd în vedere sarcinile sta
bilite de C.C. al P.M.R. cu pri
vire la întărirea continuă a 
rindurilor partidului prin pri
mirea celor mai buni dintre 
cei mai buni muncitori, comi
tetul de partid din uzina noas
tră a urmărit intensificarea 
continuă a preocupării comu
niștilor și a organizațiilor 
U.T.M. în vederea pregătirii și 
recomandării celor mai buni 
tineri pentru a fi primiți în 
partid.

Comitetul de partid a îndru
mat organizațiile de bază de a
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„Cea mai mare onoare 
pentru membrii U.T.M. este 
primirea lor în rîndurile 
partidului. Prin întreaga 
lor activitate în producție, 
la învățătură și în munca 
politică, utemiștii se pre
gătesc pentru a fi demni 
să devină membri ai Parti
dului Muncitoresc Romîn".

(Din ,.statutul Uniunii 
Tineretului Muncitor")

Cei mai buni
se desfă-

încredința celor mai buni co
muniști sarcina de a se ocupa 
de educarea a cite 1 sau 2 
utemiști. Ajutați de comu
niști mulți tineri, între care 
Biro Iosif, Gergely Emeric și 
Gaidos Andrei au devenit mun
citori cu o înaltă calificare, 
fruntași în producție, oameni 
stimați de cei în mijlocul că
rora lucrează. Pentru meritele 
lor ei au fost primiți în rindu- 
rile candidaților de partid.

In uzina noastră
șoară o activitate susținută 
pentru popularizarea politicii 
partidului, a trecutului său e- 
roic, a prevederilor statutare 
cu privire la calitatea de mem
bru de partid. In cadrul adu
nărilor generale U.T.M., a joi
lor de tineret și a altor întru
niri au luat cuvîntul membri 
de partid, între care tov. Mă- 
gureanu loan, Măgureanu De- 
zideriu, Farkas Eir-aric, Karda 
Adalbert, care au vorbit ute
miștilor despre trecutul de 
luptă al partidului, despre ca
litatea de membru de partid, 
subliniind că chezășia tăriei 
organizațiilor U.T.M. constă în 
conducerea lor de către partid. 
In cadrul organizațiilor U.T.M. 
din secții se țin conferințe și 
expuneri de către comuniști 
despre calitatea de membru de 
partid, drepturile și îndatori
rile membrilor de partid.

Comitetul de partid și orga
nizațiile de bază din U.R.U.M.P. 
se vor strădui să îndrume tot 
mai mult pe comuniștii din u- 
zină, organizațiile U.T.M. pen
tru a crește din utemiști oa
meni demni de înaltul titlu de 
membru al partidului.
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E
cînd treceaDe fiecare dată 

prin fața secției bobinaj, tînăra 
Bercea Maria se oprea pentru câ
teva clipe și privea la îndeminarea 
cu care lucrau bobinatorii. în
țelese că e nevoie de pricepere și 
hărnicie. îndrăgise această mese
rie. dorind să lucreze la bobirtaj.

Comunistul Biro Nicolae, or
ganizatorul grupei de partid din 
A.C.R.E. Vulcan a fost unul din
tre cei care și-au spus cuvîntul 
cînd s-a hotărît mutarea tinerei 
Bercea Maria de la secția izolare 
la secția bobinaj. Primele zile ale 
ufflNît 196Î au gtisft t> pe Msrirr 
în mijlocul bobinatorilor.

Nu odată stătuse tovarășul Biro 
minute în șir lîngă bancul de lu
cru al Măriei, arătîndu-i cum se 
execută rebobinarea unui rotor. 
Apoi a fost îndrumată să urmeze 
cursul de calificare de 6 luni care 
funcționa în cadrul secției. După 
ce a devenit muncitoare califi
cată, prima lucrare importantă ce 
i s-a încredințat a fost rebobi- 
narea unui rotor pentru locomo
tivă cu acumulatori LAM-4.

Odată, pe bacul Măriei stătea 
un rotor de locomotivă LEW-4 pe 
care tocmai îl terminase de re- 
bobinat. Cînd îl controla, văzu că 
avea scurt-circuit între faze. Nu-i 
venea să creadă- Știa doar că a 
executat înfășurările corect. A- 
ceasta însemna rebut. Maistrul 
Biro îi observă descurajarea și se 
interesă de necazul ei. Văzînd că 
intr-adevăr rotorul suna între fa
ze, se apucă să-l cerceteze cu amă
nunțime. Totul părea în ordine 
și, totuși, undeva era un scurt
circuit. Controlîndu-l încă odată 
a găsit între spire o bucățică de 
șpan care purta toată vina. Mă
riei i-a venit inima la loc. Lu
crarea nu mai trebuia refăcută.

Comunistul Biro nu s~a ocupat 
insă numai de activitatea ei pro
fesională. El urmărea cum își 
duie la bun sfîrșit sarcinile de 
utemistă, a îndrumat-o spre mun
ca culturală. Datorită calităților 
ei, a recomandat-o cu încredere 
spre a deveni candidată de partid.

DERE
De acrind, tovarășa 

Maria a fost primită în 
candidaților de partid, 
du-se să fie la înălțimea 
rii ce i s~a acordat.

Tînăra Bercea Maria 
printre cei 14 utemiști 
munca lor au câștigat 
comuniștilor și au fost
partid in lunile ce s-au scurs din 
acest an.

Bercea 
rîndurile 
angajin- 
încrede-

se nuntiră 
care prin 
încrederea 
primifi in
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Din rîndul tinerei generați! 
se ridică mereu noi și noi ti
neri care pentru meritele lor 
In muncă, pentru calitățile ce 
le dovedesc sînt primiți în rîn
durile membrilor de partid.

Organizațiile U.T.M. din Va
lea Jiului au recomandat de la 
începutul anului 359 de ute
miști pentru a deveni candi
dați de partid. Cei mai mulți 
utemiști care au cîștigat a- 
ceastă cinste sint din organi
zațiile U.T-M. de la minele 
Lupeni, Petrila, Lonea, Vul
can, de la preparațiile Lupeni 
și Petrila, de la T. C. ParoșerJ 
și U.E. Vulcan, de la Depoul 
C.F.R. Petroșani.

• ÎN FAȚA ADUNĂRII COMUNIȘTILOR
După ce, îmbujorată de e- 

moție, Sibian Maria s-a așe
zat și secretarul de partid a 
pus în discuție cererea ei de 
a fi primită în rîndurile can
didaților de partid, s-au ridi
cat deodată mai multe mîini.

— Sibian Maria lucrează cu 
noi pe schele la ridicarea zi
durilor noilor blocuri, la ten- 
cuirea pereților viitoarelor a- 
partamente. Prin hărnicie 
conștiinciozitate in 
prin perseverența ei 
perfecționa pregătirea profe
sională a cîștigat încrederea 
și stima fiecăruia dintre noi 
— așa a vorbit în 
nașcu loan, unul 
rji comuniști de 
Așa au vorbit pe 
vinte simple și 
comuniști, tovarășii §i de mun
că. O fată harnică, cinstită, 
așa o cunosc pe Sibian Maria 
constructorii lupeneni.

Măriuța acum 4 ani era cu
rieră. Aducea in fiecare zi zia
rele, scrisorile la locurile de 
muncă, in jurul ei întîlnea în 
fiecare zi o activitate febrilă. 
Oamenii înălțau tot mai sus 
zidurile blocurilor, construiau 
locuințe. Iar ea ? 1 Se plimba 
cu ziarele. Acest gind o nemul-

țumea. Intr-o zi s-a oprit mai 
mult la locul de muncă al e- 
chipei de zidari 
comunistul 
ghe, 
darii 
lingă 
să se

Și 
muncă, 
de a-și

adunare Mă- 
dintre tine- 
pe șantier, 
rînd, cu cu- 
calde și alți

i
1 inirid Dușan loan, responsabilul unei brigăzi de betonări de 

la mina Dilja a .solicitat organizației de bază să fie primit în rîn
durile candidaților de partid- Dar pină atunci el trebuie să cunoască 
temeinic sarcinile ce îi vor reveni în calitate de candidat de partid, 
prevederile Statutului partidului — iată de ce comunistul Bartba Dio- 
nisie se ocupă cu grijă de pregătirea lui.

. M»a«aa» ....... .... —■.------------------

Pregătim tineri demni de înalta prețuire
Statutul U.T.M. prevede că 

cea mai mare onoare pentru 
un utemist este primirea lui în 
rîndurile comuniștilor, ale lup
tătorilor din avangarda clasei 
muncitoare. In întreaga lor 
activitate, organizațiile U.T.M. 
de la mina Petrila se strădu
iesc să formeze la membrii lor 
înaltele trăsături ale omului 
nou, să îi educe astfel ca in 
inima fiecărui tinăr să se nas
că năzuința fierbinte de a face 
parte din rîndurile partidului.

De la începutul acestui an, 
organizațiile U.T.M. au reco
mandat spre a fi primiți în 
rîndurile candidaților de partid 
un număr de 54 de utemiști, 
mineri și muncitori fruntași în 
producție și în activitatea ob
ștească, cum sînt tov. Popo- 
vlci Mihai, Brinzan Constan
tin, Panța Sabin, Deak loan, 
Cristea Aurel, Pavel Nicolae si 
alții.

Munca de educare a tinere
tului în spiritul dragostei și 
devotamentului față de partid 
este desfășurată de organiza
țiile noastre U.T.M. în perma
nență și cu întreaga masă de 
utemiști. Aproape în fiecare 
lună în organizațiile U.T.M. au 
loc adunări generale pe teme 
legate de lupta partidului, ca
litatea de membru de partid; 
la adunările U.T.M. sînt invi
tați comuniști cu experiență 
in munca de partid care ex

plică utemiștilor prevederile 
statutare cu privire la calita
tea de membru de partid. Cu 
ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a creării U.T.C. in toate 
organizațiile U.T.M. s-a pre
lucrat conferința „40 de ani 
de muncă și luptă sub stea
gul partidului". De asemenea, 
la indicația organizațiilor de 
partid, propagandiștii membri 
și candidați de partid care 
conduc cercurile de învăță- 
mint politic U.T.M. au prelu
crat in fața utemiștilor hotă- 
rirea plenarei C.C. al P.M.R. 
din 23—25 aprilie a. c. cu pri
vire la întărirea continuă a 
rindurilor partidului.

Interesante acțiuni educati
ve, menite să ducă la dezvol
tarea dragostei tinerilor față 
de 
Și în 
la 
rilor din căminele 
rești. La aceste întruniri au 
fost invitați tovarășii Szuder 
Wiliam, Momeu Samoilă și Co- 
toț Iosif, care au vorbit des
pre lupta minerilor Văii Jiu
lui, sub conducerea comuniș
tilor, împotriva asupririi capi
taliste. In cadrul căminelor de 
tineret s-au organizat recen
zii și simpozioane în legătură 
cu viața și lupta eroilor comu
niști și uteciști din ilegalitate.

partid, au fost organizate 
în timpul liber, îndeosebi 
cadrul joilor de tineret șl 
diferite întruniri ale tine- 

muncito- 
întruniri

Pentru ca tinerii să înțeleagă 
mai bine rolul pe care l-a a- 
vut partidul în lupta pentru 
construirea socialismului, co
mitetul U.T.M. a organizat un 
concurs pe temă intre 
organizațiile U.T.M. în 
tură cu lupta partidului 
tru răsturnarea regimului 
ghezo-moșieresc, pentru 
struirea socialismului în 
noastră. O mare însemnătate 
a avut și vizita celor peste 200 
de tineri de la mina noastră 
la Muzeul de istorie al parti
dului și la Muzeul Doftana.

Un ajutor prețios in pregă
tirea utemiștilor de a merita 
înalta cinste de a fi primiți 
în partid, l-am primit din 
partea organizațiilor de partid. 
Comuniștii s-au ocupat cu 
pasiune șl pricepere de educa
rea celor mai buni tineri, dînd 
astfel un minunat exemplu 
organizațiilor U.T.M.

Sub conducerea organizații
lor de partid, organizațiile 
U.T.M. de la mina Petrila se 
vor strădui și în viitor să-șl 
îndeplinească cu cinste meni
rea de rezervă de cadre a or
ganizației de partid, 
utemiști demni de 
înalta prețuire — 
membru de partid.

toate 
legă- 
pen- 
bur- 
con- 
țara

să crească 
a merita 

titlul de

VASILE GOLBAN
secretarul comitetului U.T.M. 

mina Petrila

condusă de 
Căpitanu Gheor- 

urmărind cu interes zi- 
care puneau cărămidă 
cărămidă îăcînd ca zidul 
înalțe tot mai mult.

Pe mine nu mă luați in 
echipă ? — l-a întrebat deo<- 
dată, timidă, pe șeful echipei. 

Dorința ei s-a împlinit. A 
început să lucreze în echipă 
cot la cot cu zidarii. Ce mare 
i-a fost bucuria cînd bătrinul 
maistru de șantier, comunis
tul Hevele Mihai i-a dat în 
mină mistria și canciugul și i-a 
explicat cum se fixează firul 
CU plumb, 
a muncit 
bucurat de 
trei luni a 
singură ziduri despărțitoare, să 
tencuiască. In 1961 a termi
nat un curs de calificare de 
6 luni pe șantier. La cursul 
de calificare și, în același 
timp, prin munca de zi cz’ > 
învățase să mînuiască ui 
tele cu multă indemînare.

Nu de mult, a cerut comu
nistului Hevele Mihai o reco
mandare pentru a fi primită 
in partid. Maistrul așteptase 
ca tînăra să-și exprime aceas
tă dorință, deoarece nu odată 
purtase cu ea discuții despre 
partid, despre cauza măreață 
a comuniștilor.

...Cînd s-a pus la vot primi
rea în rîndurile candidaților 
de partid a utemistei Sibian 
Maria s-au ridicat mîinile tu
turor celor prezenți. Acest vot 
exprima încrederea tovarășilor 
ei, care o primeau în mijlocul 
lor cu convingerea că rîndu
rile comuniștilor se întăresc 
cu un tovarăș harnic, devotat 
partidului.

Măriuța a învățat, 
cu sîrguință, s-a 
fiecare sfat. Peste 

început să execute

c ♦

Eram elev la școala ele 
mentară : De multe ori 
timpul vizitelor ce Ie făcea 
clasa noastră la atelierul mi
nei, ochii nr.i se opreau pe 
niște mașini. Am aflat că 
erau strunguri. In pieptul 
meu se născuse o dorință și 
spre bucuria mea această
■oooooooooocococooooocxxxxjoooooeoo.

jMoltumest wiilglu
ooooeooooooeoeoeoooooeooooeeoocctx.

dorință s-a împlinit curind. 
După ce am terminat 7 cla
se, am urmat școala profe
sională. Peste doi ani am de
venit strungar. In 
școlii am fost primit și in 
rîndurile organizației U.T.M. 
Mă străduiam, să răsplătesc 
prin muncă minunatele con
diții de învățătură ce le-a 
creat partidul tineretului, 
să-mi ridic necontenit cali
ficarea, să învăț. In urmă cu 
patru ani m-am înscris la 
Școala medie serală din Pe
troșani. Patru ani mi-am îm
părțit timpul între muncă și 
învățătură. In vara aceasta 
am trecut cu succes exame
nul de maturitate.

Tovarășii în mijlocul căro
ra trăiesc și muncesc se ocu
pă cu multă dragoste și în
credere de mine, de pregăti
rea mea. Cel mai elocvent e 

-xemplu este marea încredere 
ce mi-a fost acordată zilele 
trecute, cînd am fost primit 
în rîndurile candidaților de 
partid. Mi s-a împlinit cea 
•nai fierbinte dorință. Aceas
ta e o mare cinste, dar în
seamnă noi și importante 
sarcini.

Pentru toate acestea mul 
lumesc din inimă comuniști 
lor care m-au crescut, mul 
țumesc partidului.

VALER RADOI 
strungar — mina Aninoasa

timpul



Pentru o mai bună deservire 
a consumatorilor

Din inițiativa Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
al comunei Uricani și a comi
siei de femei, recent a fost or
ganizată o consfătuire la care 
au participat lucrători din u- 
nltățile comerciale precum și 
un număr de peste 300 con
sumatori din localitate.

Din consfătuire au reieșit 
rezultatele obținute în dezvol
tarea unităților comerciale din 
Uricani, îmbunătățirile în a- 
provizionare și deservire. Creș
terea puterii de cumpărare a 
cetățenilor și îmbunătățirea 
calității mărfurilor a făcut ca 
in ultimele luni ale anului 1962 
să fie cumpărate mărfuri de 
ia unitățile comerciale din U- 
ricani în valoare de 7.332.119 
lei, Au fost vîndute, în ulti
mele luni, 47 aparate de ra
dio, 55 biciclete, 40 aragaze. 
44 mașini de spălat, 5 frigi
dere, 30 mașini de cusut, 10 a- 
cordeoane etc.

Așa cum a reieșit însă din 
discuțiile purtate de cei 20 de 
consumatori care au luat cu- 
vîntul, în unele unități co
merciale din Uricani s-au ma
nifestat și deficiențe. Așa de 
exemplu, unii vînzători cum 
^at Pribășoiu Ioan de la ma- 
gfenul nr. 83. Rusu Irma de 
la’centrul de distribuire a pîi- 
nii, Hutter Margareta de la 
magazinul textil-metraj au o 
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Scrisoare către redacție

Sînt din non
sănătoasă"

ț
i
1

atitudine necuviincioasă față 
de consumatori.

In cuvințul lor unii parti
cipant! la discuții ca Ionașcu 
Nicolae și Matei Vasile au scos 
in evidentă unele lipsuri des
tul de grave ce se mai mani
festă și în 
tionari ca 
magazinul 
Dobrotescu 
magazinul 
care vînd la suprapreț, nu res
pectă orarul. De 
unii consumatori au 
ficiențe din cadrul unităților 
T.A.P.L. Gestionarii 
Barabas nici pină in prezent 
nu au luat măsuri pentru dis
tribuirea unor băuturi, se vin
de cu lipsă la gramaj, loca
lurile nu sînt igienic întreți
nute. Se tărăgănează renova
rea și darea in folosință a u- 
nor localuri.

Unele lipsuri se manifestă și 
din partea furnizorilor care 
nu totdeauna aduc mărfurile 
cerute ca: piine, mezeluri, 
carne, ceapă și altele, lucru ce 
duce la o aprovizionare nerit
mică.

Consfătuirea consumatorilor 
cu lucrătorii din comerț și-a 
atins scopul prin faptul că 
s-au discutat cele mai impor
tante probleme și s-au făcut 
propuneri în vederea unei mai 
bune aprovizionări și deserviri 
a minerilor uricăneni cu cele 
necesare.

VASILE COCHECI 
corespondent

prezent la unii ges- 
Grecu Ioan de Ia 
alimentar nr. 83, 

Gheorghe de la 
de textile-metraj

asemenea, 
arătat de-

Moise și

Școala nouă din Vulcan 
poate ii predată ia termen!

• PUBLICITATE

rămas doar trei săp-

scurt, impune necesita 
concentreze Ia Înecările 

școli toate eforturile sar 
pentru urgentarea la ma~ 

a contracțiilor. Din păcate.

se

15 august, termenul fixat pentru 
predarea noii școli cu 16 săli de 
clasă din Vulcan, se apropie ; pină 
atunci au 
tâmini !

Timpul 
tea să 
acestei 
cierului 
ximum
acest lucru nu este înțeles nici de 
maistrul iotului. tov. Ciment: 
loan, nici de inginer.l șef Hevor'e 
Eugen. Așa s-a ajuns ca acum in 
pragul termenului de predare zu 
gravii —- vopsitori, parchetariî, 
mozaicarii, instalatorii să aibe 
încă de executat volume 
bile de lucrări iar ia exterior bri
găzile lui Calotă Marin și Ne- 
gralescu Ilie să facă de abia ju
mătate din tencuieiile de fațadă 1 

Pentru remedierea acestei si
tuații, tovarășii din biroul orga
nizației de bază au indicat con
ducerii tehnice să formeze încă 
o brigadă de tencuieli exterioare. 
Dar, pentru că nu era pe șantier 
o formație destul de mare de ten- 
cuitori, s-a recurs la o soluție 
ceptabilă : din fiecare echipă 
fost luat cite un singur om 
calificare înaltă — locțiitorul
fului de echipă — iar echipa lui 
Nicolae Gheorghe a trecut in în
tregime in noua formație- Prin a- 
ceasta, s-a reușit constituirea unei 
brigăzi de tencuieli exterioare

ac- 
a 

de 
se

La redacție sosesc zilnic multe 
scrisori. Unele prin poștă, alțele 
aduse direct de autori. Mai deu
năzi, la redacție a venit cu o 
scrisoare tovarășa David Ioana. 
E soție de miner și locuiește în 
apartamentul 12, scara 3 la 
blocul 4 din cartierul Liv'ezeni.

lată pe scurt conținutul scri
sorii aduse :

Luna mai se apropia de fUr
șii. Pomii înfloriți, ciripitul pă
sărelelor, jocul zburdalnic al co
piilor, totul era plin de viață. 
Eu în schimb mă simțeam cu 
fiecare zi tot mai bolnavă. In 
ziua de 28 mai m-am văzut ne
voită să schimb apartamentul 
meu confortabil cu un pat la 
maternitate. Cine poate fi bu
curos de un asemenea schimb 
tind sănătatea este unul din lu- 

r crurile cele mai de preț ? Aici
insă am fost întimpinati cu o 
adevărată grijă părintească, ce 
mi-a redat încrederea că voi fi 
din nou sănătoasă- După citeva 
zile de pregătire, a urmat in
tervenția chirurgicală. Medicii 
Popescu, Scărlătoiu, Rădulescu și 
ceilalți au depus multă străduin
ță. A urmat perioada de conva' 
lescență. 
atît pe 
bolnave 
dură.

Asistența medicală ireproșa
bilă, mesele bogate, consistente și 
bine gătite au făcut ca numai 
după 14 zile de la internare să 
mă reîntorc la căminul meu com
plet restabilită.

Cui să mulțumesc pentru un 
asemenea tratament la care în 
trecut oamenii muncii nici nu în
drăzneau să viseze ?. Partidului 
nostru drag sub a cărui grijă 
părintească s-au creat asemenea 
condiții de tratare a bolnavilor. 
Și-apoi personalului 
pe deplin datoria, 
sănătoasă, iar tind 
viața e jrumoasă.

N.R. După citeva zile de la 
sosirea acestei scrisori, la redac 
tie a venit o nouă corespondență 
:u aceeași temă. Era semnată de 
tovarășa Pițic Elena. Dar parcă 
numai in aceste scrisori se vor
bește despre grija față de sănă
tatea celor ce muncesc. Ele se 
numără cu zecile și sutele și sînt 
lemne de recunoștință pentru 
^rtid care se îngrijește de să- 
ntrtatea, fericirea fi bunăstarea 
oamenilor muncii.
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Constructorii tiio Lupeni î$i
Zilele trecute, comuniștii de 

pe șantierul 7 construcții din 
Lupeni, împreună cu membri: 
activului fără de partid, au 
analizat rezultatele obținute 
de colectivul șantierului în 
cursul primului semestru al a- 
nului. Referatul prezentat în 
adunare de către șeful șan
tierului, tov. ing. Sitescu loan, 
a scos în evidență faptul îm
bucurător că în semestrul I 
constructorii din Lupeni și-au 
îndeplinit planul fizic. Ei au 
dat în folosința oamenilor 
muncii un număr de 116 a- 
partamente.

Adunarea comuniștilor a dez
bătut sarcinile colectivului 
șantierului și îndeosebi ale or
ganizației de partid în mobi
lizarea muncitorilor construc
tori la îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe semestrul II al a- 
nului. In această perioadă 
constructorilor le revin sarcini 
mari: executarea a încă 239 
apartamente. In vederea rea
lizării acestor sarcini, aduna
rea de partid a adoptat o ho- 
tărîre care cuprinde măsuri

wr iHleplioi sarciBile
privind îmbunătățirea activi
tății echipelor de pe șantier, a 
personalului tehnic, precum și 
întărirea muncii politice 
ganizației de partid.

Adunarea a exprimat 
rîrea comuniștilor de a 
liza colectivul șantierului pen
tru realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe cel de-al 
n-lea semestru.

a or-

hotă- 
mobi-

La baza succeselor - 
a planului de măsuri

(Urmare din pag. l-a)

petiguri lunare de 110—130 lei 
post de miner.

In fața sectorului II stau 
viitor sarcini sporite. Colecti
vul de aici va trebui să depună 
o muncă susținută pentru în
deplinirea integrală a angaja
mentelor de întrecere. Totodată 
atenția cadrelor tehnice 
buie îndreptată îndeosebi 
brigăzile de mineri care 
sînt rămase încă în urmă,

pe

tre- 
spre 
mai 
aju-

Surorile m~au îngrijit 
mine cit și pe celelalte 
cu multă atenție și căi-

care-și făcu 
Acum sînt 
ești sănătos

de 9 
Banu 
ceput 
venind in ajutorai celorlalte bri
găzi.

In scopul urgentării lucrărilor, 
tot la propunerea tovarășilor din 
birou, s-au stabilit măsuri pentru 
trecerea la luatul in două schim
buri, la curățirea și vopsirea ra
diatoarelor de calorifer, la tur
narea și frecarea mozaicului etc. 
De asemenea, s-a cerat conducerii 
tehnice să alcătuiască un grafic 
de execuție a lucrărilor la școală 
pe zile, pentru a se putea încadra 
in termenul de predare.

Construcția noii școli din Vul
can ridică insă și alte probleme, 
îndeosebi legate de aprovizionare. 
Astfel, mai sînt necesare o seamă 
de materiale de instalații, con
fecții metalice ca: flanșe, coturi 
pentru instalația de calorifere, a- 
poi materiale pentru instalația 
provizorie de iluminat interior 
etc. La fel, este necesară urgen
tarea lucrărilor de amenajări ex
terioare ca drumuri, trotuare, din 
care pină acum 
nimic

La construcția 
Vulcan lucrează 
de muncitori : ale lui Negrulescu 
Ilie, Cocotă Marin, iar acum Stă- 
vărache Teodor la tencuieli ex
terioare, a lui Coteț 
montarea timplăriei, a 
Marin la mozaicuri 
conducerea tehnică a 
se preocupă suficient de folosirea 
tuturor posibilităților pentru ur
gentarea lucrărilor. De aceea este 
necesar ca biroul organizației de 
bază a șantierului — secretar tov. 
Dușan Albazanovici — să urmă
rească îndeaproape execuția aces
tui obiectiv.

Există posibilități 
școală din Vulcan 
în termen !

oameni, condusă de tov. 
Ștefan, care deja a și în- 
lucrul la fațada noii școli

T. A. P. L. I 
Petroșani anunță | 

Recrutează elevi absol
venți ai școlii medii de cui- j| 
tură generală cu examen 
de maturitate pentru școa
la tehnică comercială, în 
vederea pregătirii de con
tabili pentru comerț. Du
rata de școlarizare este de 
2 ani, in orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să 
aibă virsta între 17—25 ani 
împliniți la 1 octombrie 
1962; să corespundă din 
punct de vedere medical.

Solicitanții care doresc 
a se înscrie se vor prezenta 
la servieiul de cadre al 
T.A.P.L. Petroșani, avînd 
asupra lor următoarele ac
te : diploma de maturitate 
in original, certificatul de 
naștere (copie legalizată), 
buletinul de identitate.

nu s-a executat

noii școli din 
brigăzi harnice

Matei la 
lui Tudora 
etc. Dar, 
lotului nu

ca noua
să fie predată

ȘT. MIHAI

în viață- traducerea 
tehnico-organîzatorice 
tîndu-le să ajungă la nivelul 
celor fruntașe. De asemenea, 
în atenția întregului colectiv 
trebuie să stea ridicarea con
tinuă a productivității muncii 
și îmbunătățirea calității căr
bunelui extras.

Luînd măsurile corespunză
toare, mobilizind fieeare mun
citor la o muncă entuziastă, 
colectivul sectorului II va pu
tea raporta noi succese în lupta 
pentru cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin.

ț 
ț

Brigada de bobinatori condusă de electricianul Mucea Ioan (primul din stingă) de la ter
mocentrala Paroșeni a fost evidențiată de multe ori în decursul primului semestru din acest 
an. Executtnd bobinări de bună calitate și la timp brigada a cucerit recent titlul de bri
gadă fruntașă în întreeere.

GOSPODINE
Cumpărați de la bufetul i 

„Gospodina*' din halele < 
Petroșani diferite sorti men- 1 
te de semipreparate cu pre- I 
țuri avantajoase.

De exemplu: cîmați de | 
porc — 20 lei kg.; came | 
tocată pentru chiftele — '
14,20 lei kg.; came tocată ; 
pentru mici — 17,50 lei kg; j 
sărmăluțe in foi de viță i 
cu came — 15,30 lei kg. j 

Vizitați eu încredere noul 
nostru magazin !

☆

La restaurantul nr. 23 
„TRANSILVANIA-* 

din Pefriia servim zil
nic, pe bază de abo
namente săptămînale 
șl lunare, meniu fix sau 
meniu pensiune Ia pre

turi convenabile
Abonamentele se fac la | 

responsabilul unității.

Exploatarea 
minieră Lupeni
Ține în zilele de 30 și 

31 iulie a. c. la sediul ex
ploatării un concurs pen-;

: tru ocuparea următoarelor 
posturi :

: — MAIȘTRI MINERI
— PRIM-MAIȘTRI MINERI 
— MAIȘTRI MECANICI

Se pot prezenta la con
curs absolvenți ai școlilor 
tehnice de maiștri sau ai 

: școlilor echivalate șil 
. maiștri care la data de 1 
’ iulie 1956 au avut o vechi

me de 12 ani în această 
funcție.

Cererile de înscriere îm
preună cu actele, precum 
și orice informație se pri
mesc la biroul personal al 
exploatării.

I. C. R. A.
Filiala Pstrnșani

Anunfă că are va
cante posturi *e de: 

® iiigiitf ihiiil a-
Minai.

; Informații se primesc / 
J la I. C. R. A. Petroșani, ;!, 
' strada Republicii nr. 104. /



STEAGUL ROȘU

DECLARAȚIA PRINȚULUI 
SUFANUVONG

. VIENTIANE 25 (Agerpres)
;,Sînt foarte fericit că tratatul 

: de Ia Geneva a fost semnat de 
cele 14 țări și că în prezent pro- 

• blema laoțiană este complet re
zolvată atît pe plan național cît 
: și internațional", a declarat în 
■ seara zilei de 23 iulie. într-nn 
jinterviu acordat corespondentului 
I agenției France Presse, prințul 
Sufanuvong, prim-rninistru ad-in- 
terim al guvernului laoțian de 
coaliție.

Subliniind că „aceasta este o 
nouă victorie a poporului laoțian 
:pe calea păcii, neutralității și in
dependenței", prințul Sufanuvong 
a adăugat : „nimic nu mai poate 
împiedica în prezent aplicarea di
verselor acorduri sau activitatea 
guvernului de uniune națională".

—=©=—
ghana : Lupta împotriva 

analfabetismului

mai mare recoltă de caîea 
din istoria Cubei

25 (Agerpres).HAVANĂ
După cum relatează agen 

ția Prensa Latina, anul acesta 
Cuba a obținut cea mai mare 
recoltă de cafea din istoria ei 
apreciată la 1.270.000 chinta
le. Pînă în prezent Institutul 
național de reformă agrară a 
achiziționat de la producător» 
circa 1.250.000 chintale. Dacă 
ee ia cifra 100 drept indice 
pentru recolta 1950/51, creș 
terea înregistrată a fost de 
176 la sută.

Trebuie ținut seama și de 
faptul că această recoltă a 
fost realizată în ciuda secetei 
care a bîntuit timp de 18 luni, 
înainte de revoluție, consu
mul anual în Cuba era de cir
ca 650.000 chintale. Anul a - 
cesta au fost alocate consu
mului intern 1 milion de chin
tale și restul urmînd a merge 
la export. Cafeaua cubană es
te renumită în lumea întreagă 
pentru aroma sa.

O

ACCRA 25 (Agerpres)
Tot mai multe țări africane ini

țiază adevărate campanii pentru 
lichidarea uneia din cele mai tris
te moșteniri ale colonialismului — 
analfabetismul. Portivit relatărilor 
corespondentului agenției ADN, 
ministrul muncii și prevederilor 
sociale al Ghanei, Osei Hyphen, 
a anunțat în cadrul unui mare mi
ting care a avut loc la Accra că 
toti absolvenții și profesorii șco
lilor medii vor organiza timp de 
trei luni în fiecare an, cursuri de 
alfabetizare în toate fabricile și 
întreprinderile din țară.

_=©=-

Grevă în Venezuela
CARACAS (Agerpres).
Greva muncitorilor și func

ționarilor de la societatea na 
țională de aviație „Linea Aero- 
ipostal yenezolena", care au 
cerut luarea de măsuri pentru 
apărarea societății împotriva* 

atentatelor monopolurilor străi 
ne ă intrat în a doua săptă- 
mînă. „Hotărîrea oamenilor 
muncii de a apăra societatea 
națională de aviație împotri
va atentatelor concernelor 
străine, care vor să monopo 
lizeze cerul țării noastre la fei 
cum țin în mîinile lor pămîn- 
tul nostru, rămîne fermă", se 
spune în declarația conducă
torilor sindicatului societăți
lor de transport aeriene.

Au fost puse în joc, scrie 
ziarul „Acction Democratica'* 
nu numai salariile muncitori
lor, dar și însăși existența u 
neia din societățile național» 
pe care caută să e acapareze 
capitalul străin.

BERLIN 25 (Agerpres)
La 24 iulie. M. Reimann, prim- 

secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Germania, a făcut o 
declarație pentru presa germană 
și străină în care se spune :

După ce la 17 iunie am făcut 
cunoscut opiniei publice mondiale, 
de la tribuna Congresului Natio
nal al Frontului Național la Ber
lin, că guvernul Adenauer a creat 
la Julich (Rheinland) un centru 
atomic și a început să fabrice în 
mod independent arma atomică, 
în prezent pot aduce la cunoștința 
opiniei publice mondiale următo
rul fapt alarmant.

In urma recentei vizite a can
celarului vest-german, Adenauer, 
la Paris, și a înțelegerii secrete 
cu președintele francez, de Gaulle, 
Bundeswehrul obține acum centre 
proprii pentru cercetarea și fabri
carea armei atomice și a focoa
selor atomice.

Una din aceste construcții, ca
re nu este supusă nici unui control 
cetățenesc, se creează la Eifel de

-=©=-

nord, situat la sud de Metternich, 
între Zitterwald și Ahrgebirge.

După cum se subliniază mai 
departe în declarație, Bundes
wehrul, drept răspuns la elibera
rea generalului Norstad din postul 
de comandant suprem al forțelor 
armate ale N.A.T.O. în Europa, 
intenționează să pună în aplicare 
în ntm rapid concepția propriei 
înarmări atomice.

M. Reimann, propune să se 
creeze de îndată o comisie de 
anchetă, alcătuită din reprezen
tanți ai sindicatelor, oameni de 
știință în domeniul energiei ato
mice și reprezentanți ai organiza
țiilor care luptă pentru pace. Co
misia urmează să ancheteze ac
tualul nivel de înarmare atomică 
în R. F. Germană și să informeze 
opinia publică despre rezultatele 
cercetărilor efectuate.

Acțiuni rasiste în Angila
LONDRA 25 (Agerpres)
..Cît timp va tolera încă An

glia adunările la care este ațî- 
țată discriminarea rasială" — în
treabă ziarul „Daily Mirror" în 
editorialul său de marți în legă
tură cu refuzul guvernului de a 
interzice organizarea mitingurilor 
fasciste în țară. Nimeni în Anglia 
nu poate apăra îndemnurile la re
beliune sau calomnia, scrie ziarul, 
subliniind „că sînt inadmisibile 
instigările publice la discriminare 
rasială", care abundă în discur- 
șurile „vorbitorilor" la mitingu
rile fasciștilor englezi.

LONDRA, Luînd cuvîntul în 
Camera Comunelor, Grimond, li
derul partidului liberal a cerut 
guvernului să militeze pentru în
cheierea unui tratat cu privire la 
interzicerea experiențelor nuclea
re, care să intre în vigoare după 
efectuarea seriei de experiențe de 
către Uniunea Sovietică.

Răspunzînd lui Grimond primul 
ministru Macmillan a afirmat că 
timp îndelungat politica guvernu- 
nului a urmărit să obțină un ast
fel de acord. El și-a exprimat 
speranța că în prezent se va pu
tea obține un succes în acest do
meniu.

HAGA. Autoritățile olandeze 
au adoptat hotărîrea de a anula 
toate restricțiile existente pînă a- 
cum cu privire la evacuarea din 
Irianul de vest a familiilor func
ționarilor coloniali aflate acolo. 
După cum anunță agenția ANP 
această hotărire însemnă încuraja
rea oficială a evacuării din Iria
nul de vest a aproximativ 7.000 
de persoane de cetățenie olandeză. 
Pentru a preîntâmpina greutățile 
de transport s-au prevăzut curse 
suplimentare de avioane.

TOKIO. La cea de-a 8-a con
ferință internațională pentru inter
zicerea armei nucleare, care se va 
deschide la 1 august la Tokio, 
va fi prezentată propunerea de a 
se încheia imediat un acord cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare. După cum transmite 
agenția Kiodo Tușin, o hotărire 
în acest sens a fost adoptată la 
o ședință a Consiliului național 
japonez pentru interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen, con
dus de Kaoru Tasui.

BUENOS AIRES. Cea de-a 
doua conferință consultativă a 
țărilor participante la tratatul cu 
privire la Antartica, își continuă 
lucrările. 
23 Iulie 
mandarea 
sprijinirea 
ternațional al Soarelui calm, care 
va avea loc în anii 1964—1965. 
In acești ani, cînd activitatea Soa
relui va fi minimă, se vor conti
nua observările, înfăptuite în tim
pul Anului Geofizic Internațional, 
care au avut loc în perioada ac
tivității solare maxime.

In cadrul ședinței din 
a fost adoptată reco- 
către guverne privind 
organizării Anului in-

Vizita lui A. I. Mikoian în India
DELHI 25 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In seara zilei de 24 iulie. 

A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
,ședințe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut o 
Vizită primului ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru. In
tre A. I. Mikoian și J. Nehru 
a avut loc o convorbire care 
a decurs într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Apoi a avut loc o 
între A. I. Mikoian și 
ai guvernului Indiei,
âu participat T. Krishnamac 
hari, ministru fără portofoliu. 
Subramaniam, ministrul ote 
lului si industriei și Manub- 
hai shah, ministrul de stat în

întîlnire 
membri 
la care

Ministerul Comerțului și In
dustriei. Intîlnirea a avut un 
caracter prietenesc.

Ministrul fără portofoliu, T. 
Krishnamachari, a oferit la ho
telul Amoka un dineu în cins
tea lui A. I. Mikoian.

------ -=Q=-

A. Gromîko l-a primit 
pe W. Boling

GENEVA 25 (Agerpres) 
TASS transmite :

La 24 iulie A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. l-a primit pe W. Boling, 
reprezentantul permanent al 
R.D.G. la Geneva cu cgre a avut 
o convorbire prietenească.

Descoperirea unor criminali de război 
hitleriști

FRANKFURT PE MAIN 25 
(Agerpres).

După 17 ani de la zdrobirea 
nazismului în Germania occi
dentală, a fost „descoperit" 
încă un criminal de război 
vinovat de uciderea a peste 
150.000 de oameni. Este vorba 
de doctorul Werner Heyde, în
sărcinat în timpul lui Hitler 
cu aplicarea așa-numitului 
„program de însănătoșire 
a rasei". Conform dove
zilor obțintue în cursul 
proceselor criminalilor de 
război, în baza acestui pro
gram au fost uciși în Germa
nia hitieristă circa 60.000 de 
pacienți internați în spitale și 
140.000 de prizonieri din 
gărele de concentrare.

Heyde, care a scăpat 
tr-o închisoare americană

0 noua federație menită să mențină 
dominația cercurilor colonialiste

LONDRA 25 
La 24 iulie, la 

ceput tratativele 
crearea Federației 
în care urmează să intre colonia 
britanică Aden și protectoratele 
britanice din sudul Arabiei.

Prin crearea acestei 
cercurile 
conștiente de imposibilitatea men
ținerii în 
formă, a regimului colonial, prin 
forță, încearcă să-și asigure pe 
mai departe dominația în această 
regiune a lumii prin crearea unui 
stat marionetă. După cum sub
liniază corespondenții agențiilor de 
presă, Marea Britanie 
bit de interesată în 
bazelor sale militare 
regiune, și mai ales

(Agerpres)
Londra au în- 

cu privire la 
Arabiei de sud,

federații,
colonialiste britanice,

continuare, în actuala

este deose- 
menținerea 

din această 
a celei din

Ia

din- 
îna-

deAden, care constituie un cap 
pod pentru imixtiunea militară 
atit în Orientul Mijlociu cit și 
în Africa. ,

Pe de altă parte, creînd în mod 
artificial această federație (al 
cărei teritoriu va fi de 185.000 
mile pătrate, iar populația — de 
circa 800.000 de locuitori), gu
vernul englez încearcă să împie
dice realipirea teritoriilor în cauză 
la statele arabe independente din 
această regiune, cărora ele le a- 
parțin de drept.

Intr-un comunicat transmis la 
23 iulie de postul de radio al 
Yemenului, guvernul acestui stat 
declară că „conferința de la Lon
dra nu are nici un drept juridic 
de a discuta problema Arabiei de 
sud“.

O

Declin în economia franceză
HAMBURG 25 (Agerpres).
Scopul pe care l-a urmărit 

Franța prin intrarea în piața 
comună, scrie, „Die An- 
dere Zeitung", a fost dezvol
tarea comerțului exterior și 
obținerea unui ritm mai mare 
de dezvoltare economică. Și 
dacă în cei patru ani care au 
trecut de la înființarea pieței 
comune, cota parte a expor
tului francez către țările aces
tei organizații a crescut, dez
voltarea industrială a Franței 
s-a încetinit considerabil. „In
tre anii 1954 și 1957, scrie zia
rul, rata creșterii producției 
industriale franceze fusese de 
8—10 la sută pe an, în timp 
ce în 1958 creșterea nu a fost 
decît de șase la sută, în 1959 
de patru la sută, iar în 1961 
de 5,7 la sută".

Subliniind că „piața comună 
nu a slăbit de loc lupta
concurență între grupurile mo
nopoliste ale celor șase țări, 
ci dimpotrivă a intensificat-o" 
ziarul arată că „în urma as-

de
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inte de a fi judecat în 1947 
de tribunalul internațional de 
la Niîrnberg, a fost recapturat 
de autoritățile vest-gem» 3 
abia în 1959. In acest tin* el 
a continuat să-și exercite pro
fesiunea de medic la Flensburg. 
Chiar conform datelor procu
raturi, relatează Reuter, în 
tot acest timp circa 20 de per
soane au cunoscut adevărata 
sa identitate, fără s-o divulge. 
Conform datelor procuraturii 
procesul lui Heyde va începe 
toama aceasta, iar dosarul său 
cuprinde 833 de pagini de do
cumente acuzatoare.

împreună cu Heyde vor fi 
judecați complicii săi doctorii 
Gerhard Bhone din Dliseldorf 
și Hans Hefelmann din Mun- 
chen. Ei sînt acuzați de uci
derea respectiv a 15.000 șl 
73.000 de persoane în cadrul 
aplicării programului nazist 
de „însănătoșire a rasei“.

cuțirii luptei de concurență 
fabricanții și cercurile domi
nante franceze au început o | 
ofensivă împotriva salariilor 
și a cuceririlor sociale ale oa
menilor muncii.

Impozitele au fost sporite, 
francul a fost devalorizat. Toa
te acestea au făcut ca în ia
nuarie 1962 puterea de cum
părare a muncitorului fran
cez să fie cu 6—10 la sută 
mai mică decît în iulie 1957. 
La un mare număr de munci
tori aceste pierderi se ridică 
la 15 la sută, iar în unele ca
zuri la 20 la sută.

„Cu prilejul tratativelor de 
la Bruxelles reprezentanții 
Franței nu au reușit să obțină 
de la partenerii lor din piața 
comună garanții care ar per
mite Franței să soluționeze 
problema desfacerii de produ
se agricole. Planul guvernului 
francez prevede în consecință 
lichidarea ă 800.000 de gospo
dării țărănești care urmează 
să fie înlocuite cu mari ferme 
capitalistei

PRG6RAM DE RADIO
Muzică 
de di- 
popoa-

27 iulie
PROGRAMUL I. 7,15 

de estradă, 8,30 Concert 
mineață, 10,08 Din muzica 
relor sovietice, 11,03 Muzică dc
estradă, 12,20 Muzică ușoară in
terpretată la diferite instrumente / 
14,00 Variațiuni simfonice, 15,20 
Muzică ușoară de Constantin 
Bîrsan și Sergiu Male,gamba 16,15 
Vorbește Moscova !, 17,30 In
slujba patriei, 18,30 Cronică e* 
țonomică, 18,40 Muzică ușoară, 
19,45 Cîntă orchestra de muzică 
ușoară dirijată de Alexandr Var
lamov —■ în program muzică u- 
șoară sovietică, 20,40 Muzică de 
dans, 21,13 Jurnalul satelor, 23,22 
Concert de muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 12,48' Muzică de 
estradă, 14,03 Din cîntecele tine
retului, 15,00 Din muzica popoa
relor, 16,30 Muzică populară 
din țări socialiste, 17,30 Sfatul 
medicului : Oboseala, 18,05 Me
reu înainte — cîntec tineresc de 
Marin Constantin, versuri de Ti- 
beriu Utan, 18,25 
muzică din operete, 
la microfon „Iubesc, 
daptare radiofonică 
dia scriitorilor sovietici Mass și 
Cervinski, Muzica de Tabacini- 
kov, 21,06 Muzică instrumentală, 
21,45 Muzică de dans, 22,35 Or
chestre de muzică ușoară.
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CINEMATOGRAFE

Concert de 
19,30 Teatru 
iubesc !" A- 
după come-

27 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Apartamentul ; AL SA* 
FIIA : Mai tare ca uraganul : PE- 
TRILA : Primăvara fetelor ; A- 
NINOASA : Valea mîndră ; IS- 
CRONI : Porto Franco ; CRUȚI- 
DIA : Insula fără nume ; \ VL 
CAN : Flăcări în taiga ; LUPENI 
învierea (seria I-a) ; URICANI 
Post-Restant.

Tiparul : „6 August" — Poligrafi


