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• Ecouri la declarația agenției TASS. _
• Greva lucrătorilor de la uzina de motoare din Istanbul.
• Conferința primilor miniștri ai țărilor CommonwealthuluL
• Un furnal cu un volum de 2.700 m. c.
• Modificări în componența guvernului francez.

Calitatea, — în centrul 
atenției comuniștilor

Colectivul sectorului IU al 
minei Lupeni este cunoscut 
de multă vreme ca fruntaș nu 
numa.i în realizarea sarcinilor 
cantitative de plan, ci și în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
continuă a calității produc
ției. Din abatajele sectorului 
m este trimis spre bateriile 
de cocsificare ale Hunedoarei 
cărbune tot mai curat. Aceas
ta ușurează în măsură consi
derabilă eforturile preparato
rilor și cocsarilor în realizarea 

k unui cocs cu rezistentă și pu
tere calorică mare. O singură 
comparație este edificatoare 
asupra succeselor obținute de 
colectivul sectorului III în pri- 

ivinp^calității cărbunelui: can-
■ tifefciea de cărbune ce se rebu-* «. . la probeje caiftațj.

3—4 ori și chiar 'de 
mică decit cea re- 

înainte de apariția 
de partid

au 
mi-

șist oase, să 
prin măsurători 

de steril ce trebuie 
după pușcare, ară 
lucru și șefilor ds

tează azi 
ve este de 
5 ori mai 
butată 
chemării adresate 
oamenilor muncii de a desfă
șura larg întrecerea socialistă 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor.

Rolul hotărîtor în doblndi- 
rea acestui important succes 
l-a avut, fără îndoială, orga
nizația de partid din sector, 
înlăturarea șistului vizibil din 
cărbune a constituit obiecti
vul principal al activității tu
turor comuniștilor. Ca și în 
alte situații ei au găsit căile 
de realizare a acestei impor
tante sarcini trasate de partid. 
Pentru biroul organizației de 
bază principala preocupare a 
fost, în această perioadă, în-, 
tărirea simțului de răspunde
re al fiecărui cm pentru soar-' 
ta* producției.

rinainte de toate se simțeai 
nevoia ca toate punctele de 
încărcare și descărcare să fie 
supravegheate cu atenție pen
tru ea în cărbune să nu se 
strecoare nici un bulgăre de 
sist.

In acest 
zaț sarcini . _ ___ ______

hfnembru și candidat de partid, 
an așa fel incit întregul pro
ces de extragere a cărbunelui 
să fie controlat îndeaproape.

După cum este firesc sarci-

nile cele mai importante 
fost repartizate maiștrilor 
neri. Acestora li s-a cerut să 
instruiască cu simț de răs
pundere oamenii din revirele 
de care răspund pentru ale
gerea cu grijă a sterilului. Li 
s-a indicat ca acolo unde e- 
xistă intercalații 
stabilească 
cantitatea 
să rezulte 
tind acest
brigăzi. Controlul se face prin 
cubarea sterilului depozitai 
lingă cratere. Dacă însă inter 
calația de șist este prea ma 
re, pușcarea se face selectiv. 
In acest caz. alegerea șistului 
este mai sigură.

Un rol important In elimi
narea pietrei din cărbune îl 
au mecanicii de cratere și va
gonetarii de la buncăre — a- 
dică cei care, prin natura mun
cii lor stau la 
cărcare avînd 
vadă întreaga 
cărbune ce se
abataj. Pentru ca mecanicii 
de cratere și vagonetarii de la 
buncăre să-si aducă contribu
ția cerută, biroul organizației 
de bază a organizat o consfă
tuire 
«cest 
pre 
grijă 
ce le

punctele de In- 
posibilitatea să 

cantitate de 
evacuează din

de producție cu ei. Cu 
prilej li s-a vorbit des 
necesitatea alegerii cu 
a șistului și posibilitățile 
au ei în lupta pentru ca

litate. In fața cra+eristilor 
A. CERBU

Și

scop, el a reparti- 
concrete fiecărui

— =Q=-
Luerări de modernizare 

a străzilor
Anul acesta constructorii din Va

lea Jiului au executat numeroase 
lucrări de modernizare a unor 
străzi. Astfel, la Petroșani a fost 
pavată strada Institutului și se lu
crează la pavarea străzilor Ilie 
Pintilie și dr. Petru Groza. La 
Lonea au fost executate trotuare, 
șanțuri pereiate, rigole, iar la 
Lupeni este în curs de executare 
betonarea celei de a doua intrări 
în cartierul Viscoza.

De curînd la Vulcan echipa lui 
Mitrana Ilie din care fac parte 
Bălă Dumitru, Mitrana Nicolae, 
Moraru Vlad, Ioan Ioan, Mitrana 
Ion și Cazacu Nicolae a început 
lucrările de modernizare a străzii 
care merge din oraș p<înă la mină.

Recent sectoarele I și IV ale minei Aninoasa au fost do-t 
tate cu un nou tip de transportor modern.

Instalarea acestor transportoare în abataje necesită însă! 
unele schimbări în vechea monografie de armare.

IN CLIȘEU : Un grup de ingineri în frunte cu tov. Dumi- 
traș loan și Brinduș Aurel, șefii sectoarelor I și IV, studiind în 
colectiv schimbările ce trebuie făcute!.
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ZIUA POMPIERILOR DIN R.P.R

(Continuare în pag. 3-a)
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«

O zi obișnuita în librai'ii
clasa— Vă rog, cărți pentru 

i X-a mai aveți ?
— Dați-mi 5 caiete de 

metică. 5 caiete de linii. 1 
de desen, șugativă-..

— Hîrtie albastră pentru în
velit cărțile

— Dar...
In aceste 

librăriile 
Valea Jiului ca 
de altfel toate 
librăriile din ța
ră, cunosc acea 
forfotă specifică 
de an școlar. Elevi 
vîrstele asaltează librăriile pentru 
procurarea din timp a rechizi
telor și manualelor școlare.

Vînzătoarea caută să~i mulțu
mească pe toți. Degetele-i subțiri 
umblă cu abilitate prin rafturile 
încărcate doldora cu tot felul de 
materiale și rechizite școlare. In
tr-un colț, o femeie ține de mină 
un copilaș. Să tot aibă 7 ani.

— Mămico ia-mi și un penar.
Mămica cere vînzătoarei 

penar. 11 ia, îl cercetează cu 
tenție. apoi îl arată

— Ei, îți place ?

aveți ?

Zile, 
clin

arit- 
bloc

nul trecut a învățat multe, doai 
a fost la grădiniță.

Acum însă este tare 
tor. Abia așteaptă să 
școala. Părinții încă de 
îi insuflă dragostea pentru învă
țătură.

— Să înveți

nerăbdă- 
înceapă 

pe acum

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

Zilele acestea. în cartierul 
Livezeni a fost predat de că
tre constructori un nou blcc — 
A zero cu 32 apartamente.

IN CLIȘEU : Vedere a nou
lui bloc, al 65-lea din acest 
cartier.

In viața unităților și a forma
țiunilor de pază contra incendiilor 
a devenit o tradiție ca în fiecare 
an, la 13 septembrie, să se sărbă
torească Ziua pompierilor din Re
publica Populară Romînă.

Pentru pompierii militari și ci
vili, această zi constituie un nou 
și minunaț prilej de cinstire a me
moriei eroilor pompieri care la 13 
septembrie 1848, s-au acoperit de 
gloriș nemuritoare în luptele pur
tate împotriva cotropitorilor tur
ci. pe ulițele din Dealul Spirei.

Ecoul evenimentelor din Dealul 
Spirei, s-a făcut auzit pînă de
parte pe continentul european, o- 
pinia publică progresistă mani- 
festîndu-și admirația față de e- 
xemplul de patriotism pe care l-a 
dat roata de pompieri, comandată 
de căpitanul Zăgănescu, în lupta 
împotriva invadatorilor turci.

„Baia de sînge de la București" 
— cum a numit Marx. aceste eve
nimente — reprezintă o pagină 
glorioasă în istoria luptelor pur
tate de veacuri de masele popu
lare din țara noastră pentru cu
cerirea libertății și independenței 
naționale.

De atunci fapta glorioasă a e- 
roilor pompieri, nu a fost uitată 
In fiecare an poporul nostru săr
bătorește cu dragoste și mîndrie 
pe pompierii patriei, urmași ai e- 
roilor din Dealul Spirei care stau

avutului po- 
cu curaj dc

GARNETT

fiecărui începu! 
de toate

puștiului.

un 
a~

Dă aprobativ din cap și tâm- 
place tare 
Nicușor va 

» face primii pași spre școală, spre 
I învățătură. Nu~i vorbă că și a-

J bește satisfăcut. li
► mult. Anul acesta

bine Nicușor, să 
fii cuminte, să 
asculți pe tova
rășii învățători...

— N-aveți 
grijă n-o să mă 

întreacă nimeni, vă promit.
Inimosul. El nu știe că și alții 

promit la fel părinților.
Rodica este în clasa a 111-a. 

A venit cu sora ei mai mare 
să-și cumpere rechizite. Sora o 
iscodește cu tot felul de între 
bări...

— Ei, ce-ți mai trebuie ? Cu
lori ai ? Dar cerneală ? Nu cum
va să uităm ceva.

Rodica este foarte pretențioasă 
Sora însă trebuie să~i intre în 
voie cu toate. Doar și ea a fost 
elevă. Și acum mai învață. De
sigur „puțin' mai mult decit 
Rodica. Ea este studentă. Poate 
că mîine și 
dentă. Toate 
signrate.

Rodica va fi stu 
condițiile îi sînt a~

C. COTOȘPAN
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£ Strungarul Predoi loan este apreciat la U.R.U.M.P. pen- 
\ tru conștiinciozitatea sa în muncă. Lunar el își depășește 
ș cu 30—40 la sută sarcinile de plan, lucrările executate fi- 
; ind de bună calitate.
) IN CLIȘEU : Strungarul Predoi loan în timpul lucru- 
? lui.

neclintiți de strajă 
porului, apărîndu-1 
furia incendiilor.

Anul acesta sărbătorim Ziua 
pompierilor din R.P.R. în con
dițiile ând în țara noastră so-i 
cialismul a învins definitiv la ■ 
orașe și sate. Pe întreg cuprinsul 
țării, oamenii muncii desfășoară 
o activitate însuflețită pentru în
făptuirea grandiosului program 
trasat de cel de-al IlI-lca con
gres al partidului nostru — pro
gramul desăvîrșirii construcției so
cialismului.

Partidul și guvernul nostru, a- 
cordînd o atenție deosebită apă
rării avutului obștesc, noilor con
strucții ale socialismului, orașelor 
și satelor în continuă înflorire, au 
asigurat unităților și formațiunilor 
de pompieri toate condițiile pen
tru ca acestea să* și poată înde
plini în bune condițiunî misiun.ea 
ce le-a fost încredințată.

Răspunzînd grijii și dragostei 
cu care sînt înconjurați de către 
întregul popor muncitor, militarii 
pompieri și pompierii civili din 
Valea Jiului, se străduiesc ne
contenit sub conducerea organiza
țiilor de partid să ridice pe o 
treaptă tot mai înaltă pregătirea 
de luptă și politică, să-și perfec
ționeze măiestria profesională.

In centrul atenției se situează. 
munca de prevenire a incendiilor 
care are un caracter științific. A- 
ceastă activitate are la bază ana
liza și studiul incendiilor, a cau
zelor care le provoacă, fiind o 
premipă pentru luarea, la timp a 
măsurilor eficace de prevenire,, li
mitare și de lichidare a incen
diilor. ,

Datorită conducerii de către 
partid, a crescut an de an capa
citatea combativă a unităților, ins
pecțiilor de supraveghere și for
mațiunilor de pază contra incen
diilor.

Constituie un exemplu demn de 
urmat activitatea depusă în cadrul 
formațiilor de pază contra incen
diilor de comuniștii Gălan D. 
Gheorghe de la C.C.V.J., Anton 
Vasile, șeful F.P.C.I. de la E.M. 
Aninoasa, Hanz Aurel de la' 
Formația voluntară Lupeni, Cană 
Simion de la E. M. Lonea, care 
își îndeplinesc cu simț de răs
pundere atribuțiunile de serviciu, 
sprijină activitatea formațiilor de 
P.C.I. și luptă pentru ridicarea 
nivelului politic și profesional al 
membrilor din formațiile de P.C.I.

Demne sînt faptele de curaj și 
eroism ale militarilor din unită
țile P.C.I. între care se numără

CH1SAMȚA CONSTANTIN
- i (Continuare în pag. 2-a)



O ușă de aeraj montată intr-o galerie, o scară ruptă înlo
cuită pe un suitor, un pod de siguranță refăcut și multe alte 
lucrări de dulgherie, se cer executate zi de zi în subteran la 
mina Cimpa I. Aceste lucrări, in orice colt al minei s-ar cere 
făcute, sînt executate prompt șl de calitate cu aportul dul
gherilor de mină Protzner loan și Muska Iosif n.

IN CLIȘEU: Muncitorii dul gheri Protzner Ioan și Muska 
Iosif H lucrînd la confecționarea scărilor de mină.

Preocupări ale tinerilor vuleăneni
Toi mai mult fier vechi 

ia drumul oțelăriilor
Tineretul orașului Vulcan par

ticipă cu entuziasm la acțiunile de 
aruncă patriotică.

însuflețiți de utemiști, tineretul 
termocentralei Paroșeni fruntaș pe 
regiune în colectarea fierului ve
chi, și-a depășit angajamentul luat 
pe cele 8 luni care au trecut din 
acest an cu peste 50.000 kg. fier 
vechi colectat. In primele zile ale 
acestei luni tinerii din urină au 
raportat comitetului orășenesc 
U.T.M. Vulcan încă 6.200 kg. 
fier vechi predat I.C.M.-ului, la 
colectarea căruia au participat ti
nerii din brigăzile conduse de Is
pas C-tin și Fărcău loan.

Peste 8.000 kg. fier vechi au 
colectat în aceste zile și tinerii de 
la I.L.L. Vulcan, acțiune la care 
s-au evidențiat în mod deosebit 
utemiștii Badea Nicolaie, Ulicî 
Gheoxghe, Petrache Lazăr și alții

în ajutorul constructorilor
Noul cvartal de 480 aparta

mente unde au început lucrările
/N. ROVENTA 

corespondent

Stroescu Dumitru trebuie ajutat !
Cînd a venit să se angajeze 

la mina Petrila, Stroescu Du 
mitru abia împlinise 18 ani, 
Tînărul brunet, înalt, slăbuț 
cu părul lins, venise la Petrila 
Să învețe o meserie : vroia să 
se facă miner. După angaja
re, a cerut să fie repartizat în- 
tr-o brigadă bună. Cererea i-a 
fost satisfăcută. A fost repartizat 
să lucreze în brigada comunistu
lui Sidorov Vasile. brigadă 
fruntașă. Minerii brigăzii lui 
Sidorov l-au ajutat să cunoas
că tainele meseriei. „Mezinul" 
brigăzii a acumulat multe cu
noștințe. Muncitor bun — asa 
l-au apreciat utemiștii din 
sector acum 2 ani, cînd i-au 
acordat cinstea de a fi primit 
în rîndurile lor.

Ce s-a întîmplat între timp if 
Stroescu Dumitru s-a împrie

tenit cu Petrescu Ioan, un tî- 
năr care obișnuiește să bea 
des peste măsură. Nimeni n-ar 
fi fost împotriva acestei prin
ter " dacă Stroescu s-ar fi 
străduit să-1 convingă1 pe noul 
său prieten, că timpul liber tre
buie folosit altfel, nicidecum cu 
paharul în mină. Dar Stroescu 
nu a făcut așa. El, s-a lăsat 
atras de Petrescu Ioan și îm
preună cu acesta a început să 
bea, să facă scandal, să aibă1 
atitiîdini necuviincioase față 

a fost transformat zilele trecute 
într-un adevărat furnicar. In zilele 
de 6 $î 8 septembrie aproape 100 
de tineri au participat la lucrările 
de demolare a clădirilor vechi, 
prestînd peste 270 ore de muncă 
patriotică.

Printre tinerii care au răspuns 
cu însuflețire la chemarea comi
tetului orășenesc U.T.M. se nu
mără utemiștii Teleman Nicolae. 
Mihăilescu loan, Petrescu Marin, 
Sicora Elena și mulți alții.

Film vizionat în colectiv
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Vulcan în colaborare cu conduce
rea clubului din localitate a or
ganizat vizionarea în colectiv a 
filmului sovietic „Bătălie în 
marș“, seria I-a și a Il-a. A- 
ceasta a constituit un stimulent 
pentru tinerii care au participat la 
acțiunile de colectare a fierului 
vechi și la lucrările de demolare.

La această vizionare au parti
cipat peste 430 de tineri si ti
nere

de fete. La început tovarășii 
din organizația U.T.M. nr. 2, 
din care face parte si Stroes
cu, nu au sesizat comportă
rile nedemne ale tovarășului 
lor de muncă. Cei care 1-av

—PE TEME EDUCATIVE —

cunoscut credeau că e ceva 
întîmplător. O parte chiar a- 
firmau;

— Stroescu participă cu re
gularitate la adunările gene
rale. la învățămînt; deci e im
posibil ca el să-și fi ales un 
alt drum. Cînd s-a văzut însă 
că din cînd în cînd întrece 
măsura la băutură, lui Stroes
cu i s-a atras atenția.

— Trebuie să-ți schimbi 
comportarea. Mergi pe un 
drum greșit.

Stroescu nu lua în seamă a- 
ceste sfaturi. De fiecare dată 
le răspundea că pentru el ser
viciul e servicl. îndatoririle 
sînt îndatoriri, iar în ceea ce 
privește viața sa particulară 
nu are dreptul nimeni să se 
amestece. De multe ori le dă
dea cite o replică :

— Ei, in definitiv ce vă bă
gați voi peste treburile mele I 
La ședințe... cred că vin l

IN EDITURA POLITICA
au apărut :

care

V. I. Lenin
OPERE COMPLETE, voJ. 9

616 pag., 12 lei
Acest volum cuprinde lucră

rile scrise de V.I. Lenin din iu
lie 1904 pină în martie 1905. 
Un loc important ocupă o serie 
de scrieri și document» („Ce 
urmărim noi „Către partid'*, 
.Scrisoare către tovarăși" etc) 

sînt îndreptate împotriva 
acțiunilor fracționiste ale men- 
șevicilor. Numeroase articole 
(„Campania zemstvelor și pla
nul „Iskrei", „Sarcini noi și for
țe noi", „Proletariatul și demo
crația burgheză", etc) sînț con
sacrate fundamentării și dezvol
tării strategiei și tacticii revo
luționare a partidului bolșevic 
Ele prezintă o analiză profundă 
a crizei politice a absolutismu
lui și indică mijloacele de lup
tă menite să-i grăbească prăbu
șirea și să deschidă cale liberă 
spre revoluția socialistă-
Vasile Rausser, Ervin Hutira 
BAZA TEHNICA MATERIALA 
A COMUNISMULUI Șl RE

LAȚIILE DE PRODUCȚIE 
COMUNISTE

80 pag., 1,70 lei
Lucrarea prezintă, pe baza 

documentelor celui de al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S» direc
țiile procesului de creare a ba
zei tehnice materiale a comu
nismului și schimbările care vor 
avea loc în cadrul relațiilor de 
producție în procesul construi
rii comunismului.
PROBLEME 

NALE
Menționăm 

semnul marii 
Preda, 
imperativ 
ții" — L. Rodescu, „Cosmos — 
îutrecere și colaborare" — H 
Dona, „Alianța" dezacorduri
lor" — E. Obrea, „Oscilațiile 
de bursă și un mit spulberat" 

llie Zaharia, „Antarctica — 
continentul științei" - V. 
Urum.

La rubrica „Pagini din is
toria relațiilor internaționale" 
se publică articolul „Geneza și 
evoluția liniei Paasikivi—Kek
konen" de Al. Vianu, candidat 
in științe istorice.

In revistă au mai apărut 
convorbirea lui Paul Marian 
un grup de specialiști romini 
care au vizitat țări clin Asia 
Și America Latină, articolele 
„Convulsiile franchismului" — 
V. Tânăsescu și „Investiții ex 
puse falimentului" — N. Po
pescu precum și alte materiale.

>

INTERNAȚIO- 
nr. 4 (27) 
articolele „Sub 
prietenii" — E. 

.Dezarmare totală — 
al contemporaneită-

Dar oare un utemist este 
utemist numai atunci cînd vi
ne la ședință ? După părerea 
iui Stroescu s-ar părea că așa 
e. Un utemist însă, nu poate 
ti decît un exemplu bun în 
muncă, în viața sa personală.

Stroescu Dumitru trebuie a- 
jutat. Colectivul în car» mun
cește, tinerii din organizația 
U.T.M. trebuie să-1 ajute mai 
mult, să se ocupe de educarea 
acestui tînăr, care e predis 
pus să cadă în greșeli Si mai 
mari.

Tînărul Stroescu trebuie 
să-și caute alți prieteni. La 
mina Petrila sînt atîția tineri 
cărora le place munca, dis
tracțiile, tineri care sînt e- 
xemple în întreaga lor activi 
tate. Graur Hie, Pascaru Mi
hai de la sectorul XI investi
ții, Cîșlaru Ioan de la secto 
rul III și mulți alții, sînt ti 
neri care fac cinste colective
lor în care muncesc. Acești ti
neri știu cum trebuie folosit 
timpui liber. Citesc diferite 
cărți, merg la cinematograf, 
lă1 teatru, în excursii, învață 
Cu toții au preocupări multi 
laterale. Așa ar trebui să-și 
folosească timpul liber și tî
nărul Stroescu Dumitru.

Cu cită mîndrie privești la 
un tînăr care muncește con

Plăcuțe de beton penfpu 
acoperișul blocurilor

In ultimele săptămîni, brigada 
de constructori condusă de Ilarie 
Cristea de la B.U.T. Livezeni a 
sporit simțitor producția de plă
cute de beto» pentru acoperișul 
noilor blocuri aflate în construc
ție pe diferitele șantiere din Va
lea Jiului.

Prinfir-o bună organizare a 
muncii și lucnînd cu mai multe 
seturi de forme Puiu Mihai, Co
bora Gheorghe. Varga Emeric, 
laqob Ghiță, Căpraru Constantin. 
Coroianu Emil, Miron Constantin 
s< ceilalți au reușit să ridice pro

Fruntași în îmbunătățirea calității 
cărbunelui

<

Colectivul minei din Vulcan 
continuă sa se situeze in frun
tea celorlalte exploatări din 
Valea Jiului In ce privește 
lupta pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui.

Ca urmare a extinderii pe 
scară tot mai largă a metodei 
de pușcare selectivă în stra- 
tele cu intercalații de steril 
și a alegerii șistului vizibil din 
cărbune, cenușa medie în căr
bunele extras de minerii din 
Vulcan în primele 8 luni din

---------------©

ZIUA POMPIERILOR DIN R. P. R.
(Urmare din pag. l-a)

tov. Nămoianu Marin, Șerban Au
rel, Cristache Dumitru, Mocioacă 
Ioan, Ancuța Lilică, Suci Albert 
și alții care, la intervențiile la 
incendii a.u salvat vieți omenești 
si bunuri materiale de mare va
loare.

In munca de pază contra incen 
diilor, un sprijin prețios îl pri
mesc militarii pompieri din par
tea oamenilor muncii. In prezent 
numai în Valea Jiului sînt orga
nizate, dotate și instruite cores 
punzător un număr de 20 formații 
de pază contra incendiilor, cuprin 
zînd un efectiv de peste 800 de 
oameni ai muncii, membri volun 
tari în aceste formații.

Multe din aceste formații s-au 
ridicat pe o treaptă superioară 
din punct de vedere al pregătirii 
lor profesionale. In cadrul între
cerii între formații s-au clasat pe 
locul I. pe valea Jiului formația 
P.C.I. a E.M. Aninoasa, condusă 
de comunistul Anton Vasile, pe 
locul II — formația de la E.M 
Uricani, iar pe locul III — for
mația P.C.I. Lonea.

știincios, învață cu sîrguință 
pentru a putea ajunge pe ma
rile culmi ale științei și teh
nicii socialiste. Pe acești ti
neri îi prețuești, ii îndrăgești. 
Ei au o ținută curată, simplă, 
modestă, nu extravagantă, cu 
tunsoare ..cicero" cum obiș
nuiește să umble utemistul 
stroescu Dumitru.

Purtarea tînărului Stroescu 
este nedemnă de un utemist 
care lucrează într-o întreprin
dere socialistă. Ea va trebui 
nusă în discuția tovarășilor 
săi din brigadă, In discuția 
întregii organizații UT.M. din 
sector.

Comportarea lui va trebui 
analizată, judecată. Vei avea 
oare, stroescule tăria să-ți pri
vești tovarășii în ochi atunci 
cînd îtî vor analiza aceste 
fapte care nu-ti fac de loo 
cinste ? Desigur că nu. Cei 
care te vor judeca, tovarășii 
de muncă, sînt oameni har
nici, prețioși care fac cinste 
sectorului. Ei te vor ajuta dar 
va trebui să te gîndești, să în
țelegi că drumul pe care ai 
pornit duce spre rîpă. Iți este 
deschis alt drum, drumul unei 
vieți demne, frumoase, măre
țe. Pe acest drum trebuie să 
mergi.

LAZAR DEMETER 

ducția zilnică de plăcuțe la 6.000 
— 6.500 bucăți. Pînă în prezent 
ei au și creat un stoc de pl „ 
cuțe de peste 50.000 bucăți pen
tru nevoile șantierului 9, iar la 
șantierele 6 Petrila și 10 Vulcan 
au livrat întreaga cantitate co
mandată.

In prezent brigada lui Ilarie 
Cristea ia măsuri tehnico-orgaai- 
zatorice pentru ridicarea produc
ției de plăcuțe din beton la un 
nivel mediu de 7.000 bucăți pe 
ri.

acest an este de 30,7 la sută 
față de 32 Ia sută cit pre
vede norma. Ultimul buletin 
de analiză primit de minerii 
din Vulcan în această lună de 
la cele două preparații indică 
o scădere a procentului de ce
nușă cu 3,4 la sută față de 
norma admisă.

In fruntea extragerii unei 
cantități de cărbune din '•e t , 
ce mai mare șl de calitate su
perioară, se situează minerii 
sectorului I.

In organizarea și desfășurarea 
muncii de pază contra incendiilor 
un rol important îl au comisiile 
tehnice P.C.I. din obiectivele in
dustriale, care, îndrumate de ins
pecțiile de supraveghere pentru 
prevenirea incendiilor din M.A.I., 
au adus un aport însemnat în a- 
plicarea cu strictețe a măsurilor 
și regulilor de prevenire.

Așa de exemplu, comisia teh
nică de la termocentrala Paro- 
seni al cărei șef este tov. Isfan 
Nicolae, desfășoară o^ rpdricâ 
muncă de prevenire a incendiilor, 
sprijină instruirea formației de 
P.C-I. a uzinei și face propuneri 
concrete conducerii uzinei cu pri
vire la măsurile ce trebuie ’ ate 
pentru întărirea pazei contra in
cendiilor. Comisii tehnice fruntașe 
sînt și cele de la uzina electrică 
Vulcan, E.M. Uricani și altele.

Pompierii patriei noastre sînt 
hotărîți să lupte și mai departe 
pentru îndeplinirea misiunilor în
credințate și prin aceasta să con
tribuie, alături de poporul nostr»> 
muncitor, la îndeplinirea sarcini
lor trasate de congresul al III-lea 
al P.M.R. pe drumul victoriei de* 
pline a socialismului în patria 
noastră.

De curind, la Petrila au în
ceput lucrările de zidărie 
blocul C cu 26 apartament^, 
care va fi dat in folosință pînă 
la sfîrșitul anului..

IN CLIȘEU: Zidarul Lazăr 
Gheorghe lucrînd Ia zidăria 
parterului noului blcc.
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partid
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Preocupare pentru pregătirea temeinică 
a noului an de învătămint de partid

A mai rămas puțin timp pî
nă la deschiderea noului an 
al invățămintului de partid. 
De măsurile ce se iau pentru 
organizarea cercurilor, pentru 
încadrarea cursantilor în for
mele cele mai corespunzătoare 
preocupărilor și nivelului lor 
de pregătire pentru alegerea 
și repartizarea cu mult simt 
de răspundere a propagandiș
tilor, depinde în foarte mare 
măsură buna
învătămîntului de 
tot cursul anului.

In perioada de pregătire 
noului an școlar, comitetul 
partid al minei Aninoasa pre
cum și birourile organizațiilor 
de bază pe sectoare, se ocupă 
cu atenție de îndeplinirea în 
tocmai a prevederilor planu 
lui de măsuri stabilit cu pri 
vire la organizarea și deschi 
derea noului an de învățămînt

Experiența anilor trecuți 
scoate în evidentă necesitatea 
selecționării unor propagan
diști cu un grad de pregătire 
politico-ideologică mai înalt, 
care să posede cunoștințe te- 

<meinice în vederea folosirii 
pelor mai bune metode de 
muncă în conducerea cercuri
lor. Important pentru îmbo
gățirea conținutului învăță- 
mîntului, pentru legarea lui 
cît mai strînsă cu practica este 
ca toți propagandiștii să fie 
înarmați cu cunoașterea ex
perienței înaintate a organi
zațiilor de partid, a fruntași
lor în producție, a raționaii- 
zatorilor și inovatorilor. Por
nind de la aceste cerințe, la 
mina Aninoasa recrutarea pro
pagandiștilor s-a făcut cu o 
deosebită atentie. Din corpul 
celor care vor conduce cercu
rile în noul an de învățămînt 
fac parte o seamă de tovarăși 
care au avut această sarcină 
și în anii precedenți. Printre 
aceștia se numără tovarășii 
Benedek Pavel. Abraham Pe
tru, Ceuță Nandra. Pădureanu 
Teodor, Nagy Eugen și alții, 

’pare au obtinut rezultate bune 
lă cercurile pe care le-au con
dus. Numărul acestora a fost 
întregit cu tovarăși noi cu un 
nivel de cunoștințe ridicat, 
mineri fruntași, tehnicieni și 
Ingineri care ocupă posturi de 
răspundere în cadrul exploată
rii. Printre cei cărora li se va 
încredința pentru prima dată 
această importantă sarcină 
sînt tovarășii Popescu Dumi
tru n, Irina loan, Nicoară Mir
cea, Cizmaș Alexandru, Avă-

danei Gheorghe și alții. La 
selectionarea propagandiștilor 
s-a avut in vedere ca aceștia 
să fie absolvenți al unor scoli 
și cursuri de partid.

Odată cu completarea nu
mărului necesar de propagan
diști s-a trecut la recrutarea 
cursantilor. Conform indica
țiilor organelor superioare, 
pentru recrutarea cursanțiloT 
s-au format comisii pe orga
nizațiile de bază, competente să 
tacă o cit mai justă reparti 
zare a cursantilor in formele 
cele mai corespunzătoare pre 
gătirii lor. Astfel, cele 32 de 
cercuri care vor funcționa In 
noul an de învătămint. vor fi 
frecventate de aproape 800 de 
cursanți din care o parte sînt 
muncitori din activul fără de 
partid cu perspective de a de 
veni In viitor candidați de 
partid. De asemenea. în noul 
an de învătămint candidații de 
partid au fost cuprinși în pro
cent 
brii 
94,6 
fiind 
completarea studiilor.

In prezent, în centrul aten
ției comitetului 'de partid de 
la mina Aninoasa stă sarcina 
de a îndruma întregul corp de 
propagandiști să participe la 
cursurile de instruire care se 
desfășoară la Petroșani.

Preocuparea continuă a co
mitetului de partid față de 
munca ideologică este confir
mată și de faptul că șl în pe
rioada care a mai rămas pin? 
la deschiderea anului de în 
vățămînt. în fața membrilor 
de partid se țin conferințe ne 
diferite teme cum sînt: ..Pa 
triotismul socialist «i interna
ționalismul proletar". ..Vigi
lenta revoluționară" sl altele

De asemenea, in cadrul ..zi
lei candidaților" se tin confe
rințe pe teme legate de rea
lizarea lunară a planului de 
producție la toți indicii, se 
fac informări asupra proble
melor interne si internaționale

Respectlnd Indicațiile orga
nelor de partid superioare, co 
mitetul de partid de la mina 
Aninoasa s-a străduit să pre 
gătească cît mal temeinic noul 
an de învătămint. îndrumînd 
organizațiile de bază să creeze 
cele mai bune condiții mem
brilor și candidaților de partid 
pentru ca ei să se poată achi
ta cu cinste de îndatorirea 
statutară — ridicarea neconte
nită a nivelului politic și 
ideologic.

de 
de 
la 
la

100 la sută, iar mem- 
partid în procent de 
sută, cel neîncadrațî 

diferite scoli pentru

din acest an 
metri tuburi 
protecție fi

Sub îndrumarea 
lui Bevecz loan, 
echipa de electri
cieni de la secto
rul l.L.U Aninoa
sa a recuperat în 8 
lum 
800 
de
sârmă izolată, zeci 
de dulii, întreru
pătoare și duze, 
economisind la 
capitolul cheltuie
lilor de reparații 
a locuințelor mun
citorești 2.500 lei.

IN CLIȘEU : E. 
lectricianul frun
taș Bevecz Ioan în 
timpul lucrului.
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Calitatea
(Urmare din pag. l-a)

V. OROS
aMJWHEgș-------------------

Pe loc de frunte
In cadrul sectorului I. F. 

Lupeni, muncitorii de la ex
ploatarea forestieră, Bilugu se 
mențin de mai multe luni de 
zile fruntași în întrecere. Or- 
ganizîndu-și bine activitatea 
în cele două parchetă fores-. 
tiere — Sohodol și Văcarea — 
>n perioada 1—31 august a.c. 

brigăzile complexe care lucrea
ză în acord global în această 
exploatare au depășit planul 
pe sortimente cu 15 la sută. 
Acordînd o deosebită atenție, 
calității — obiectiv principal 
al întrecerii — brigăzile fores
tiere au valorificat peste plan; 
în bune conditiuni 200 metri 
cubi bușteni de fag pentru 
gater, 130 metri cubi bușteni 
de derula j, 30 metri cubi 
stîlpî T.L.

O contribuție deosebită la 
obținerea acestor rezultate au 
adus-o brigăzile complexe 
conduse de Pițigoi Gheorghe, 
Hapca lacob, mecanicul de' 
funicular Cojocaru Stan și 
maistrul de exploatare fores f 
tieră Tamaș Gheorghe.

In prima decadă a lunii 
septembrie rezultatele brigăzi
lor complexe care lucrează în 
parchetele Sohodol și Văcarea 
sînt și mai promițătoare.

construe- 
parmnf 

săpaturi, 
n~ar fi

insă că

In spatele depozitului Comoetrol
..atu fost aruncate de 

tori mari cantități de 
rezultate de la diferite 
excavații. In aceasta 
niciun rău.

Partea proastă este
șoferii care au adus aici pămint. 
în loc să descarce mașinile cît 
mai departe de șosea sau oprit 
la marginea șoselei! Ca urmare, 
n parte carosabilă a șoselei s-a 
transformat in depozit de pă
mânt incit acum este periculoasă

Trebuie lumină

trecerea a două mașini una pa 
lingă alta. Aceasta implică greu
tăți serioase circulației mașinilor 
fi în special autobuzelor mari 
cu pasageri.

Este necesar ca încă înaintea 
începerii ploilor de toamnă, con
structorii t cu ajutorul unui bul
dozer, să împingă mai departe 
tot pămîntul aruncat pe marginea 
șoselei degajînd astfel partea ca
rosabilă a șoselei în spatele de
pozitului Competrol Petroșani I

pînă ia cartierul 
Livezeni

Noul cartier Livezeni se ex
tinde an de an. In prezent aici 
sînt deja ridicate 65 blocuri cu 
W64 apartamente, iar construc
torii s-au angajat ca pînă la 
sfîrșitul anului să mai predea in 
folosință încă 490 apartamente.

Dezvoltarea continuă a aces
tui cartier, numărul însemnat de. 
familii care locuiesc aici pune în 
fata organelor locale multe și di
verse probleme. începînd de la 
asigurarea mijloacelor de trans
port și pînă la aprovizionarea cu 
bunuri de consum.

Una din aceste probleme o 
constituie și iluminarea pe timpu1 
nopții a șoselei care duce pînă 
jos, la noul cartier. Seara, pînă 
noaptea tirgiu. ca și în zori pe

oameni care 
la lucru, din

merg 
oraș 
pen

aici circulă 
sau vin de
Dar ei umblă pe întuneric 
tru că-., șoseaua nu este ilumi
nată pe porțiunea dintre cartie 
rele Dimitrov și Livezeni.

Ar fi necesar ca l.C.O. Pe
troșani să ia măsuri pentru ilu
minarea porfiunii respective de 
sosea.

în centru! atenției comuniștilor

vagonetarilor a fost prezentat 
un calcul sumar potrivit că
ruia un vagonet de steril ce 
trece de la abataj pînă la hal 
dă aduce cheltuieli ce se ri 
dică pină la 70 lei. fapt ce 
influențează negativ asupra 
prețului de cost al cărbunelui 

In consfătuire au luat cu 
vîntul mai multi mecanici de 
crațere și vagonetari 
mîndu-și hotărirea de 
pune toate eforturile 
ca din abatajele lor să 
mită la ziuă numai i 
bun. Printre cei care au luat 
cuvîntul la consfătuire a fost 
și tovarășul 
vagonetar în 
oancă Sabin, 
tre abele :

— Din experiența mea știu 
că uneori apare piatră In va- 
gonete chiar și din abatajele 
în care nu există intercalați! 
de piatră. Lucrul acesta m-a 
frămîntat pe mine mult. De 

r unde apare piatra ? Și iată că. 
am aflat. Mergînd o dată pe 
galerie în întîmpinarea vago- 
netelor goale, am întîlnit o e- 
chipă ce lucra la reannare. 
Atunci am observat că tova-

exprî 
a de 
pentru 

, se tri- 
cărbune

Marin Nicolae, 
brigada lui Gbi 
El a spus prin-

rășii de la întreținere încăr- 
cau intr-un vagonet ce urma 
să. vină la buncărul meu toa
tă piatra care căzuse din ta
vanul galeriei ce se rearma 
Dacă vagonetarul nu este a 
tent. încarcă în aceste vago 
nete cărbune si oamenii dii 
brigadă se întreabă de unde 
apare piatră la probe. Iată de 
ce este bine ca vagonetarii să 
fie atenti și la felul în care 
«e prezintă vagonetele cînd vil
la buncăr.

Alt! vorbitori, mai ales din 
tre crațeriști, au cerut să se 
ia măsuri ca porțiunea dinspre 
buncăr a preabata.iului să fie 
mai bine iluminată, pentru ca 
sterilul să poată fi sesizat 
mai ușor.

O contribuție prețioasă la 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui o aduc agitatorii. Biroul 
organizației de bază a instruit 
în mai multe rînduri agita
torii cerîndu-le să desfășoare 
o susținută muncă politică în 
rtndul ortacilor lor pentru a 
alege cu grijă șistul vizibil. 
Ca urmare, majoritatea agita
torilor dovedesc 
această direcție, 
care organizează 
vorbiri la locul

preocupare în
Printre cei 

periodic son
de muncă în

care dezbat problema calită
ții se numără tovarășii Petre 
Constantin, Solomon Ioan, so- 
rescu loan și alții. Aceștia ur
măresc periodic rezultatele 
probelor și pe marginea aces
tora (mai ales cînd calitatea 
'asă de dorit) discută cu oa
menii din brigăzi semnalîn- 
du-le starea de lucruri neco- 
-espunzătoare. Astfel de con
vorbiri se soldează cu rezul
tate bune

Este important și faptul că 
niroul organizației de bază ce
re comuniștilor să arate în a- 
dunări de nartld felul cum an
trenează în lunta pentru îm
bunătățirea calității cărbune
lui brigăzile din care fac parte. 
Aceasta este o formă eficien
tă de control asupra activită
ții pe care o desfășoară co
muniștii in producție.

Chiar și numai enumerarea 
acestor preocupări ale comu
niștilor, explică în mare mă
sură de ce colectivul sectoru
lui III Lupeni obține rezultate 
bune în îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Fără îndoială că aici 
mai sînt suficiente rezerve ca
re. folosite, not contribui la 
îmbunătățirea ne mai departe 
a calității cărbunelui.
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Pe urmele materialelor puaiicaîs 
,,/sz cruță roțile* 

Ia „Steagul roșu" nn 4015 din 
11 septembrie a.c. a fost publi-1 
cată o notă cu titlul de mai sus 
în care era criticată atitudinea 
inumană a unui conducător de 
taximetru care a refuzat să tran
sporte pe pensionarul Muia Mi
hai din piața Victoriei pînă în 
strada Progresul, pe motiv că...' 
i se strică roțile.

La această notă,
I.C.O. Petroșani a răspuns 
urma cercetărilor făcute, 
semnalate s-au constatat a 
te. Ele însă nu au fost 
de conducătorul auto Bîră
£en. criticat în notă ci de 
Petre Stan care, cu sprijinul 
^.binevoitori" tot din rîndul 
ducătorilor de taximetre, a căutat 
să scape de răspundere aruneînd 
vina pe altul.

Redacția cere conducerii I.C.O 
Petroșani să ia măsurile cuvenite 
împotriva conducătorului auto 
Petre Stan.

conducerea 
.gă, în 
faptele 
fi jus- 
făcute 

Eu- 
către 
unor 
con-

PUBLICITATE

PĂRINȚI
/

Se apropie noul an școlar
Procurați din timp pentru 
copiii dumneavoastră

UNIFORME ȘCOLARE
care se găsesc în toate mărimile 

a magazinele de confecții pentru copii < 
Vînzarea se face și cu plata în rate :

Atelierul de zonă
C.F.R. Petroșani

angajează 
dată imediată încu

următoarele posturi: 

©

întreprinderea 
de locuințe și localuri 

P etroșani
angajează tinichigii pentru 
unitățile sale din Petroșani 
și Lupeni. Plata în acord.

i inichigiu, cu sa
lariu de 900-1000 
lei;
1 lectrician autori
zat în forță și lu
mină cu salariu de 
900-1000 lei.
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9
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9
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CITIȚI și RASPÎNDIȚI 

„STEAGUL ROȘU"

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

6

4
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i
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Ecouri la declarația 
agenției TASS 
Aprobare deplină

MOSCOVA (Agerpres).
! La Moscova, Leningrad și în 
alte orașe ale Uniunii Sovie
tice au avut loc mitinguri la 
care oamenii sovietici și-au ex
primat deplina aprobare față 
de declarația agenției TASS 
privind acțiunile agresive ale 
imperialismului american îm
potriva Cubei și și-au mani
festat solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului cuban pen
tru apărarea independenței 
sale.

Un document de 
o importantă excepțională

HAVANA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Declarația agenției TASS în 
care sînt demascate planurile 
agresive ale imperialismului ă- 
merican față de Republica 
Cuba și care conține un aver
tisment serios dat dușmanilor 
păcii și securității, a stîmit 
în Cuba o uriașă bucurie și un 
sentiment de caldă recunoș
tință față de Uniunea Sovie
tică.

La 11 septembrie toate pos
turile de radio din Havana au 
transmis în repetate rînduri 
textul declarației. Ziarul de 
seară „Diario de la Tarde" a 
publicat declarația în prima 
pagină sub un titlu mare. La 
întreprinderile și instituțiile 
din Havana au avut loc mari 
mitinguri, s-a organizat citi
rea în colectiv a declarației 
agenției TASS.

„Uniunea Sovietică a reafir
mat din nou că ea apară cau
za păcii, a declarat Giraldo 
Mazola. directorul Institutului 
național cuban pentru priete
nia popoarelor lumii în ca
drul unei adunări a lucrători
lor institutului. Declarația a- 
genției TASS în care guvernul 
sovietic condamnă provocările 
imperialismului american îm
potriva Cubei, este un docu
ment de o importanță excep
țională".

-------  —ae*B~ =--------

Poporul Cubei este hotărît să-și apere 
drepturile sale suverane

— DECLARAȚIA LUI FIDEL CASTRO —
HAVANA 12 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anun

ță că Fidel Castro, primul mi
nistru al Cubei revoluționare, 
a reafirmat hotărîrea guver
nului și poporului Cubei de 
a-și apăra drepturile suvera
ne în fața primejdiei de a- 
gresiune din partea Statelor 
Unite.

„Poporul nostru, a declarat 
Castro, are nevoie de pace. Și 
dacă noi cheltuim sume uria
șe pentru învățămînt, pentru 
ocrotirea sănătății, pentru dez
voltarea economiei, trebuie, de 
asemenea, să cheltuim mijloa
ce importante pentru apăra
rea securității noastre, în sco
pul apărării".

Țara noastră, a subliniat 
primul ministru, luînd cuvîn- 
tul la al treilea Congres na
țional al consiliilor munici
pale de învățămînt, a luat și 
ia toate măsurile necesare în 
cadrul dreptului internațional 

i al prerogativelor sale de 
’ațiune suverană, pentru a-și 
sigura securitatea față de 
Primejdia unei agresiuni im
perialiste.

Conferința primilor miniștri
ai țărilor Commonwealthuluf

•s

BetlaraHa niiisiiiisi Mareiiloi Mn al J.l.8. 
la Mânerea din Jnioaea JovieiiEă

LONDRA 12 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza 

zilei de marți a conferinței ide 
la Londra a primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului, 
consacrată discutării aderării 
Angliei la Piața comună, au 
luat cuvîntul șefii delegațiilor 
Indiei, Ghanei și Australiei.

Așteptat cu deosebit inte
res, discursul primului minis
tru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
s-a caracterizat printr-un as
pru rechizitoriu la adresa po
liticii externe a guvernului bri
tanic. Răspunzînd primului mi
nistru al Angliei, care cu o zi 
mai înainte afirmase ca Piața 
comună ar duce chipurile „la 
micșorarea încordării interna
ționale", J. Nehru ă declarat: 
„Eu consider că Piața comună 
nu numai că nu contribuie la 
micșorarea încordării interna
ționale, și la reducerea perico
lului de război, ci dimpotrivă 
alimentează încordarea între 
răsărit și apus. Aranjamentele 
intervenite pină acum la Bru
xelles (cu privire la aderarea 
Angliei la Piața comună — 
N. R.) nu sînt satisfăcătoare 
nici pentru India, și nici pen
tru țările în curs de dezvol
tare. 'Aceste aranjamente tre
buie revăzute în mod radical. 
Prin prevederile sale Piața co
mună continuă politica colo
nială : țările producătoare de 
materii prime vor avea ace
lași rol, iar exporturile de

—=Q=—

Un furnal cu un 
volum de 2.700 m.c.

MOSCOVA (Agerpres).
In Uniunea Sovietică se con

struiesc cele mai mari furnale 
din lume. Un grup de specia
liști în domeniul construcției 
de furnale a proiectat un fur
nal uriaș cu un volum de 2.700 
m.c. Acest furnal va produce1 
de două ori • mai multă fontă' 
decît cele mai mari furnale 
existente în prezent în U.R.S.S.

Giganticul agregat siderur
gic va produce, de pildă, în 24 
de ore o cantitate de metal 
necesară pentru fabricarea a 
peste 2.000 de automobile.

Fidel Castro a demascat 
campania anticubană care se 
duce în momentul de față în 
S.U.A. El a criticat cu aspri
me lipsa de răspundere a po
liticienilor americani care se 
joacă cu focul. „Ei vorbesc ca 
și cum ar fi stăpînii întregii 
lumi, a declarat Castro. Nu 
înțelegem un asemenea lim
baj".

Dacă ei cer să nu luăm mă
surile necesare pentru apăra
rea noastră, cer imposibilul 
deoarece poporul nostru nu 
s-a născut nici rob, nici laș, 
a subliniat primul ministru.

Gma lucratorilor ile la uzina it Mioare tfin IstaoM
ISTANBUL 12 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Lucrătorii de la uzina de 

motoare din Istanbul au decla
rat grevă protestînd împotri
va acțiunilor ilegale ale pa
tronilor care nu le-au mai plă
tit salariile de cîteva luni. 
Muncitorii au declarat că 

mărfuri industriale din aceste 
țări vor fi supuse unor taxe 
foarte mări".

După cum anunță corespon
dentul agenției France Presse, 
șeful delegației ghaneze Goka, 
„s-a pronunțat cu violență 
împotriva oricăror legături cu 
Piața comună". La rîndul său 
Robert Menzies, primul minis
tru al Australiei, a declarat că 
aderarea Angliei la Piața co
mună este considerată de gu
vernul australian ca o soluție 
„inacceptabilă". Totodată Men- 
zies, după cum anunță cores
pondentul agenției France 
Presse, „a oferit lui Macmillan 
ocâzia rde a răspunde la ne
numărate chestiuni pe care el 
Ie-a ridicat în fața conferin
ței".

In ședința de după-amiază, 
ca și în cea de dimineață, de
legația britanică a fost supu
să, așa cum remarcă cores
pondenții, „unui adevărat tir 
de artilerie critică" din partea 
delegațiilor țărilor membre ale 
Commonwealthului care se 
opuri aderării Marii Britanii la 
Piața comună. |

■ ----------------------------------

SOFIA. După cum transmi
te agenția B.T.A., la termo
centrala „sofia" a fost dată 
în exploatare o nouă turbină 
cu o putere de 50.000 de kW.

Termocentrala „Sofia" a a- 
vut în anul 1949 o putere de 
24.600 de kW, apoi puterea ei 
a fost sporită Ia 78.000 kW, 
iar în prezent a ajuns 128.000 
de kW.

RIO DE JANEIRO. De două 
zile continuă greva marinari
lor din flota comercială a 
Braziliei care cer majorarea 
salariilor. Greva s-a extins pe 
136 de nave ale flotei comer
ciale care se află în porturi 
braziliene și străine. Activita
tea pe aceste vase a fost com
plet paralizată. Greviștii au 
declarat că nu vor relua lu
crul pînă nu vor fi satisfăcute 
total revendicările lor.

PARIS. La Paris, relatează 
agenția France Presse. a în
ceput procesul a 37 de mem
bri ai organizației ultracolo- 
nialiste O.A.S. 9 dintre incul
pați sînt foști ofițeri ai arma
tei franceze. Conducătorul lor 
a recunoscut fără ocol că ei 
au pus la cale o serie de a- 
tentate cu plastic și au de
clarat că nu regretă faptele 
săvîrșite întrucît au făcut to
tul pentru a menține Algeria 
sub dominația colonială fran
ceză.

ROMA. Ziarul „Messaggero", 
anunță că procuratura din Mi
lano intenționează să-l pună 
sub acuzare pe deputatul co
munist Walter Ăudisio, fost 
comandant al partizanilor, în
vinuit în prezent de împușca
rea în anii războiului a ma
iorului Calistri, una din căpe
teniile fasciștilor. Ziarul arată 
însă că este puțin probabil să 
se obțină consimțămîntul Ca
merei Deputaților pentru pu
nerea sub acuzare a lui Au- 
disio.

CALCUTTA. Vameșii indieni 

nu-și vor relua lucrul pînă 
cînd nu li se vor plăti sala
riile.

Pentru îmbunătățirea condi
țiilor lor de trai luptă de ase
menea 1.200 de lucrători de la 
fabrica de produse de cauciuc 
„Derby". Ei cer majorarea sa
lariilor cu 30 la sută.

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
Corespondentul agenției TASS, 
M. Sagatelian, transmite:

„Vizită noastră a fost foar
te utilă. Am văzut tot ce am 
dorit și am primit răspunsuri 
la toate întrebările. In urma 
vizitei mi-am format o idee 
mult mai precisă despre mo
dul de funcționare a sistemu
lui sovietic, despre viața și 
munca oamenilor sovietici", a 
declarat în cadrul unei con
ferințe de presă Stewart Udall, 
ministrul afacerilor interne a! 
S.U.A. El a condus delegația 
de energeticieni americani ca
re s-a înapoiat zilele acestea 
dintr-o călătorie prin Uniunea 
Sovietică.

S. Udall, a vorbit în termeni 
elogioși despre actualul nivel 
de dezvoltare a energeticei 
sovietice și, în special, despre 
amploarea construcțiilor de 
hidrocentrale în U.R.S.S. „Ru
șii desfășoară o activitate 
foarte impresionantă in acest 
domeniu — a spus el. Am fost 
uimit de planurile lor de dez- 

au reținut un turist american 
la granița cu Pakistanul de 
vest deoarece în automobilul 
său s-au găsit ascunse 185 bare 
de aur în valoare de 165.000 
lire sterline.

QUITO. Agenția France 
Press anunță că la 11 septem
brie în localitatea Salcedo, 
situată la 100 km. sud de 
Quito. în Ecuador s-a înregis
trat un cutremur de pămînt. 
Populația în panică a părăsit 
locuințele. Anterior în apro
piere de Salcedo, la Ambato 
a fost înregistrat un alt cu
tremur de pămînt.

BUENOS AIRES. Potrivit e- 
valuărilor făcute de ziarul „La 
Nacion". datoriile oficiale și 
particulare pe care trebuie să 
le plătească Argentina țărilor 
europene se ridică la 1.115 mî- 
’•oane dolari.

PARIS. După cum relatea
ză directorul ziarului „L’Hu- 
manite". Etienne Fajon. la 
sărbătoarea ziarului „L’Huma- 
nitd". care a avut loc în zi
lele de 8 și 9 septembrie, au 
luat parte 500.000 de persoa
ne. Sărbătoarea acestui ziar 
proletar, organ central al 
Partidului Comunist Francez, 
a fost o puternică manifesta
re de masă a Franței contem
porane. Ea a fost o admirabilă 
mărturie a încrederii față de 
partidul' comunist si față' de 
ziarul său".

PROGRAM DE RADIO
14 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică popu
lară romînească, 9,20 Scene 
din opera „Boris Godunov" de 
Musorgski, 10,08 Muzică popu
lară din țări socialiste, 11,30 
Arii din operete, 13,10 Concert 
de estradă, 14,30 Melodii popu
lare romînești, 15,21 Formații 
romînești de muzică ușoară, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Muzi
că ușoară, 19,00 Carnet cultu
ral hunedorean, 20,15 Cintece 
revoluționare din Cuba, 20.40 
Muzică de dans, 21,40 „Viața 
nouă a satelor" — program de 
cîntece si jocuri populare ro
mînești. PROGRAMUL II. 13.15 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare). 13.25 
Muzică de balet din opere. 
14,30 Muzică de estradă. 15 00 
Din folclorul popoarelor, 15,35 

voltare a resurselor energetice. 
Să luăm de pildă, hidrocen
trala de la Bratsk, cea mai 
mare din lume. Turbinele con
struite de ruși special pentru 
această centrală sînt de două 
ori mai mari decît turbinele 
noastre. Uniunea Sovietică 
ne-a Întrecut deja în construi
rea liniilor de înaltă ten
siune".

Corespondenții i-au pus lui 
S. Udall o serie de întrebări 
referitoare la impresiile sale 
generale despre Țara sovietică. 
S. Udall a spus că cel mai 
mult l-a impresionat primirea 
prietenească făcută delegației 
pretutindeni în Uniunea So
vietică.

S. Udall a declarat, de ase
menea, că a fost foarte sur
prins de amploarea uriașă a 
construcției de locuințe din 
Uniunea sovietică. Am vizitai;, 
printre altele, Siberia pe cav^ 
o consideram pînă atunci ca o 
regiune foarte neplăcută, a 
spus el. Ceea ce fac acum a- 
colo rușii, acești oameni foar
te energici și perseverențl, 
merită admirație. La Bratsk, 
de pildă, am văzut neumăra- 
te case noi. frumoase si bine 
construite care nu sînt mai 
rele decît ale noastre.

Răspunzînd la o întrebare 
despre întîlnirea sa cu N. S. 
Hrușciov, S. Udall a spus că a 
avut „un schimb de păreri 
foarte interesant cu șeful gu
vernului sovietic". „Americanii, 
a spus S. Udall, cunosc deja 
personalitatea Iui Hrușciov. Eu 
ași vrea să remarc vioiciunea 
și omenia lui precum și sim
țul umorului de care dă do
vadă".

Koclâlicărs în componenta 
guvernului 'rancez

PARIS 12 (Agerpres).
Cancelaria președintelui Re

publicii a anunțat modificări 
în componența guvernului 
francez. Ministru pe lîngă pri
mul ministru însărcinat cu in
formațiile a fost numit Chris
tian Fouchet (o persoană nouă 
în componenta actualului ca
binet francez). Ministru pe 
lingă, primul ministru pentru 
problemele repatriaților a de
venit Alain Peyrefitte care a 
ocupat funcția de secretar de 
stat pe lîngă primul ministru 
însărcinat cu informațiile. Se
cretar de stat pentru proble
mele bugetului a fost numit 
Robert Boulin, care a ocupat 
înainte postul de secretar de 
stat pentru problemele repa- 
triaților. Toate aceste trei 
nosturi au fost create acum.

Actualitatea în țările socia
liste, 16,30 Soliști și formații 
artistice de amatori, 16,50 Curs 
de limba rusă, 17,00 interpret! 
romîni de muzică vocală și in
strumentală. 19.30 Teatru la 
microfon: „Tania". Scenariu 
radiofonic după piesa lui A. 
Arbuzov, 21,45 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
15 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Plăcerile orașului: AL. 
SAHIA : Frumoasa americană: 
ISCRONI: Planeta furtunilor: 
ANINOASA: Bătălie în mars v | 
(seria I și n): VULCAN : Co- 
medianții; LUPENI: Mai tare 
ca uraganul: PAROȘENI: Du
pă doi iepuri.


